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تـرك الــهـجــوم الـذي اســتـهـدف
مـطــار اربـيل الـدولي بـطـائـرات
مـسـيـرة  ردود افـعـال غـاضـبـة
ـدني من قوى نـددت بترويع ا
من قــبـل جــمــاعــات وصــفــتــهــا
بـاخلـارجـة عن الـقـانـون حتاول
خــــــرف جــــــدار االســــــتــــــقـــــرار
والـتــعـايش الـسـلـمي في اقـلـيم
كـــردســـتـــان. واعــــلـــنت غـــرفـــة
ـــشـــتـــركـــة في الـــعـــمـــلـــيـــات ا

احملافـظـة عدم تـسجـيل أضرار
مـادية أو خـسائـر بـشريـة جراء
طار. وذكرت في الهجوم على ا
بيان لـها تابـعته (الزمان) امس
انه (ال تـوجــد أضـرار مـاديـة أو
خـسـائـر بـشريـة جـراء الـهـجوم
ـــطـــار الـــدولـي). وافــاد عـــلى ا
جــهـــاز مــكــافـــحــة اإلرهــاب في

االقــلــيم في بــيـان امس أنه (
ــطــار بــطــائــرات اســتــهــداف ا
واد متفجرة) مسيرة محمّلة 
ـسـؤولة واضـاف ان (الـقـوات ا

فتـحت حتقيـقا بشـأن الهجوم).
ـــتـــحـــدث بـــاسم فـــيـــمـــا اكــد ا
التحـالف الدولي واين ماروتو
ـطار عـبر تـفاصـيل استـهداف ا
طــائــرتـــ بــدون طــيــار.وكــتب
ماروتـو في تغريـدة على تـويتر
ان (كل هــجـوم ضــد احلــكــومـة
الـعـراقـيـة واالقـلــيم والـتـحـالف
ـــؤســســات يـــقــوض ســلـــطــة ا
وســيـادة الـقـانـون والـوطـنـيـة 
وتـعـرض هـذه الهـجـمـات حـياة
ـدنيـ والقـوات الـشريـكة من ا

قـــــــــــوى األمـن الـــــــــــداخـــــــــــلـي
والـــبـــيــشـــمـــركـــة والـــتــحـــالف
للـخطر) وتابع ان (الـقوات في
أربـــيـل تـــعـــرضـت لـــلــــهـــجـــوم
بـواسطـة طائـرتـ بدون طـيار
و اسـتخـدام تدابـيـر احلمـاية
ـــة ــــضــــادة لـــلــــقــــوة لـــهــــز ا
مشـيرا الطـائـرات بدون طـيار) 
الى (عــدم وجـــود إصـــابــات أو
ـمتـلـكـات). واعقب أضـرار في ا
ذلـك االعــــتـــداء  ردود افــــعــــال
غاضـبة  حيث كـتب السـياسي

مــثــال االلــوسي تــغــريــدة عــلى
تـوتيـر قال فـيهـا ان (استـهداف
ـزدهــرة االبــيـة اربـيل االمــنــة ا
يــعــد عــمال ارهــابــيــا جــبــانـا)
واضاف (نعلن بـأسم العراقي
كوناتهم اخملـتلفة والنازح
ـــهـــجـــرين من احملـــافـــظــات وا
الـــذيـن يــــعـــيــــشــــون ووجـــدوا
الــكــرامـــة واالمــان بــ اهــلــنــا
االكــراد في ربــوع كــردســتــان 
شـجـبنـا وتـنديـدنـا بهـذا الـعمل
االجرامي). واصدر حتالف عزم

بـرئاسة خـميـس اخلنـجر بـيانا
بـشأن الـقصـف الذي تـعرض له
مطار أربيل. وقـال التحالف في
بــيــان تـابــعــته (الــزمــان) امس
(مـــرة أخـــرى تـــطـل اجلـــمـــاعــة
اخلــارجـة عن الــقـانــون بـسالح
دنـي لتـخترق جدار وترويع ا
االسـتقـرار والـتـعايش الـسـلمي
في االقـليم من خالل اسـتـهداف
مـــطــار أربــيل) مـــضــيــفــا (وإذ
يـدين الـتحـالف هـذا االستـهـتار
المن االقــلـيـم وهـيــبــة الــدولـة 
فإنه يدعو إلى تنسيق اكبر ب
احلـكـومـتـ في أربـيل وبـغـداد
في مــجــال مالحــقـة الــعــابــثـ
ـــنع بـــأمن الــــعـــراق ووحـــدته 
ـــدنـــيــــ في ربـــوع وتـــرويـع ا
الـــبالد من زاخـــو إلـى الـــفــاو).
عــلى صـــعــيــد اخــر اســـتــقــبل
رئـيس حـكـومة االقـلـيم مـسرور
الـــبـــارزاني ?2021الــــقـــنـــصل
الـعـام الـبريـطـاني اجلـديـد لدى
كـردســتـان ديــفــيـد هــنت. وقـال
بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(الـبـارزانـي اسـتـقـبل في اربـيل
هـنت واسـتــهل الـلـقــاء بـتـقـد
ناسـبة تسـنم مهامه التهـاني 
اجلــــديـــدة وأعــــرب عن (أمــــله
بـــنــجـــاحه في مـــجــال تـــعــزيــز
الــــــعـالقــــــات بــــــ االقـــــــلــــــيم
وبريطانيا) واضاف البيان ان
(الـلــقـاء شـهــد بـحث الــعالقـات
بـــ كـــردســـتـــان واحلـــكـــومـــة
االحتــــــــــاديــــــــــة إلـى جــــــــــانـب
االنـــتــخـــابـــات الــتـــشـــريــعـــيــة
ــرتــقـبــة). بـدوره  وجه هـنت ا
ـعنـية في شـكره لـلمـؤسـسات ا
حـكـومة االقـلـيم على تـنـسيـقـها
وتــعــاونـــهــا مع الـــقــنــصـــلــيــة
الـبـريطـانـيـة وأبدى (اسـتـعداد
بالده لتوطيـد أواصر العالقات
الشاملة مع كردستان والسيما
فـي مـجـال تـنـمـيـة االسـتـثـمار)
مــشـــيــدا بت (بــجـــهــود رئــيس
احلــكــومــة إلجــراء اإلصالحـات
في التشكيلـة الوزارية التاسعة
وبـــــاألخـص إصالحـــــات وزارة
الـــبــيـــشــمـــركــة) مـــؤكــداً (دعم
ــتــحــدة الســتــقــرار ـــمــلــكــة ا ا

االقليم). 

بــــ الــــعـــراق وإيــــران). ووصل
الــكـــاظــمي الى طـــهــران صــبــاح
امس  وجـــــــــرت فـي قـــــــــصـــــــــر
ــــؤتـــــمــــرات الـــــدولي مـــــراسم ا
استـقبال رسـميـة لرئـيس مجلس
الــوزراء من قــبل رئــيــسي. وقـال
الـكـاظـمي قــبـيل مـغـادرته بـغـداد
متـوجهـاً الى طهـران إن (الزيارة
تـــهـــدف إلى تـــعــزيـــز الـــعالقــات
الثنائيـة وفتح آفاق التعاون في
مخـتلف اجملاالت والـتركـيز على
عـــمق الـــعـالقـــة بـــ الــــبـــلـــدين

 .( الصديق
وتـشــهـد الـزيـارة عـقــد الـكـاظـمي
سـلــسـلـة اجــتـمـاع مـع الـقـيـادات
ــلــفــات ذات اإليــرانــيــة لــبــحث ا
ــشـتــرك وتــعـضــيـد االهــتـمــام ا
ا ستدامة  جهود نشر التنـمية ا
فـيه مصـلـحـة الـشعـبـ الـعراقي
واإليــــــرانـي فـــــضـالً عن بــــــحث
التـنـسيق الـثنـائي في مـا يتـعلق
ـواقف من القـضايـا اإلقلـيمـية با
ـنـطـقة والـدولـيـة وتـدعـيم أمن ا
واســتــقـــرارهــا.ورجح  اخلــبــيــر
جنـاح الــقــانــوني طــارق حـرب  
الـوسـاطة الـتي يـجـريـهـا الـعراق
في التـقـريب ب ايـران وامريـكا.
وقــــال حـــرب في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امس (نـــتــوقـع جنــاح

الكـاظمي فـي تقـريب العالقـة ب
ايــران وامــريــكـا والســيــمــا بــعـد
زيـارة مسـؤول عـسـكـري امـريكي
الى الـــعـــراق قـــبل ثالثـــة ايــام و
ارتيـاح ايران بعـدم دعوة امـريكا
الـى مــؤتــمـــر بــغــداد لـــلــتــعــاون
والشـركة الذي عـقد قـبل اكثر من
اسبـوع  بـنجـاح وسـاطة الـعراق
بـ مــصـر وتـركـيــا والـسـعـوديه
وقطر وايـران والسعـودية بحيث
ظـــهـــرت وســــتـــظـــهــــر آثـــار ذلك
الــنـجــاح  بــعــد ايـام) وتـابع ان
(زيـــارة الـــكـــاظــمـي الى طـــهــران
امـس له عالقــــة بــــعالقــــة ايـــران
وامـريكـا  بـشـكل خـاص وان كان
ســيـــنــاقش قــضــايــا اخــرى بــ
الــــبـــلــــدين الـــذي نــــرجح جنـــاح
برغم مـسعـاه لـلـتقـريب بـيـنهـمـا 
من دقـة مــوضـوع عالقــة امـريـكـا
بـــآيــران وتــعـــقــيــده) وتــابع ان
(جــــمـــيـع الـــدول اعـــتــــزلت هـــذا
ــــوضـــوع او انـــهــــا تـــرغب في ا
اســتـمـرار الــعالقه الــسـيــئـة بـ
الـبلـدين والـغـريب و هو الـسـرية
بــحـــيث لم تـــتــطــرق الـــشــديـــدة 
احلـكـومه الــعـراقـيه لـلـوسـاطـات
ـاضـيـة والـوسـاطـات اجلـديدة ا
ويـبـدو انـهـا ال تـريـد ان تعـلن ان

للعراق فضالً في ذلك). 

عـمـلــيـات امـنــيـة مـوســعـة جتـري
الحـقـة فـلــول داعش اسـفـرت عن
قتل واعتـقال عدد مـنهم والعـملية
مــســتــمــرة حــتى االن ويــجب ان
نــكــون عــلى تـــمــاس مــبــاشــر مع
القـطـعـات االمـنـيـة لالسـتـماع إلى
مـشــاكـلـهـم ومـتــابـعـة ضــروفـهم).
وجدد رئيس كـتلـة النـهج الوطني
عمار طعمة مطالبته القائد العام
ووزرائـه األمـــــــنـــــــيـــــــ حتــــــــمل
سـؤولـيـة في إنـهـاء االسـتـنزاف ا
الذي تتعرض له القوات في قاطع
كـركــوك . وقــال طــعــمــة في بــيـان
تـلــقـتـه (الـزمــان) امس (لم نالحظ
اي اهـتـمـام او حــرص من الـقـائـد
العـام ووزرائه األمـنيـ وقـياداته
األمــنــيـــة الــعــلـــيــا يــتـــنــاسب مع
اخلــســائــر والــتــضــحــيــات الــتي
ـســلـحـة تـتــعـرض لـهــا الـقــوات ا
ــرابـطــة في الــقـواطع واألمـنــيـة ا
السـاخـنـة  فـفي الـوقت الـذي كـنا
نـــتــوقـع ان تــتـــحـــمل احلـــكـــومــة
مسؤولياتـها الوطنيـة والقانونية
في اتــــخــــاذ خــــطــــوات وقـــرارات
شجاعة إلنهاء هجمات اجلماعات
تـكررة عـلى الـقوات  اإلرهابـيـة ا
اال ان الــــذي حــــصـل هــــو وقــــوع
تــعــرض ارهــابـي جــديــد ادى إلى
استـشهاد  3 منـتسبـ من قوات
الــشـــرطــة االحتـــاديــة في قـــضــاء

داقوق). 

ـكان االحتاديـة خرجت لـتفـتيش ا
وعثـرت عـلى 6 قـتلـى من عـنـاصر
داعش  فــضـال عن حـــزام نــاسف
وكــامــيــرات واســـلــحــة وعــبــوات
ناسـفة ومـا زالت القـوات األمنـية
تواصل الـبحث والـتـفتـيش ضمن

موقع احلادث). 
بـدوره  اكــد رئــيس جــهــاز االمن
الوطني عبـد الغني االسدي خالل
زيارته  احملافظة  العودة لداعش
مــــرة اخـــــرى ولن نـــــســــمـح لــــهم
بالعبث في أمن العراق.وقال بيان
تلـقـته (الـزمـان) امس ان (االسدي
عــــقـــــد اجـــــتــــمـــــاع مع احملـــــافظ
والــقـــيـــادات االمــنـــيــة  واكــد ان
وجوده في كركوك هـو لبحث اخر
ـــســـتـــجـــدات االمـــنـــيـــة وســـبل ا
عالجهـا من خالل تـعـاون اجلـميع
وتـــنــــســـيق اجلــــهـــود االمــــنـــيـــة
واالستـخـبـاريـة ونراقـب عن كثب
اخـــر االســــتــــعـــدادات اخلــــاصـــة
ـراكز االنـتخـابيـة) الفتا بتـام ا
الى (االستعداد للـتعاون في شتى
اجملــاالت ألجنــاح األنــتــخــابــات)
وتابع انه (يجب أن تتظافر جميع
اجلــهـود فـي احملـافــظــة لــتــوفــيـر
الــــــبــــــيــــــئــــــة االمــــــنــــــة إلجـــــراء
وان اخلــــروقـــات اإلنـــتــــخــــابـــات
االمنـيـة هي مـحـاوالت يـائـسة من
عصـابـات داعش إلثبـات وجـودها
اعالميـا ال اكثر) مؤكـدا ان (هناك

الشرطـة االحتادية عـلى  قتلى من
داعش في احملـافـظــة. وذكـر بـيـان
امس ان (القـوات األمـنيـة تواصل
مــتـــابــعـــة حتـــركــات الـــعــنـــاصــر
اإلرهــابــيـــة في مــخــتـــلف قــواطع
الــعـــمــلـــيــات فـــبــعـــد أن حــاولت
مجـمـوعة إرهـابـيـة التـعـرض على
إحدى نقاط اللواء   20في الفرقة
اخلـامــســة بـالــشــرطـة االحتــاديـة
ضمن احملافظة   توجيه طائرة
مسيرة لـلبحث عن هـذه اجملموعة

اإلرهـــابـــيـــة وبـــعـــد رصـــدهــا 
تـوجــيه طــائــرات الـقــوة اجلــويـة
للمـعاجلة اذ نفـذت ثالث ضربات
جــــويــــة عـــلـى مــــحل وجــــودهم)
واضـــاف ان (قـــوة من الـــشـــرطـــة
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نفـذ طـيـران الـقوة اجلـويـة ضـربة
جـويــة الوكـار داعش قــرب قـضـاء
داقوق  اسفرت عن مقتل عدد من
عـــنــاصـــر الـــتـــنــظـــيم و تـــدمـــيــر
اسلحتهم ومعـداتهم. وقالت خلية
االعالم االمــني فـي بــيــان تـــلــقــته
(الزمان) امس انه (بإشراف قيادة
ـشـتـركة نـفـذ طـيران العـمـلـيات ا
الـقـوة اجلـويـة الــعـراقـيـة ضـربـة
جـويـة  خاللـهـا تـدمـيـر اسـلـحة
ودراجــات نـــاريـــة ومـــواد إداريــة
لــعــنـــاصــر عــصـــابــات داعش في
منطقـة سعيدي كـوكز ضمن قاطع
عـمـلـيـات قـضـاء داقـوق). وعـثـرت
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اتـفق الـعـراق وايـران علـى زيادة
اعــــداد الــــوافـــــدين بـــــالــــزيــــارة
االربعيـنية الـتي تصادف في 28
ايلـول اجلاري  والغـاء تـأشـيرة
الدخول ب البـلدين . وقال بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (رئـيس
الوزراء مصطفى الكاظمي التقى
خالل زيـــــــــارته الـى طــــــــهــــــــران
بـــالـــرئـــيـس االيـــراني ابـــراهـــيم
رئيسي  وجرى بـحث مـجمـوعة
ـــلـــفــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــ من ا
الـــبــلـــدين). واكـــد الــكـــاظــمي ان
(زيارتي اليران هي للمرة الثانية
ــا يـدل عــلى خالل هــذا الــعــام 
أهــمــيــة الــعالقــة والــروابـط بـ
) وتابع (نـاقشـنا خالل اجلانب
الــلـــقــاء مـــشـــاريع اقـــتــصـــاديــة
سـتــراتـيـجــيـة بـيـنــهـا خط سـكك
حـديـد شالمـجـة - الـبـصـرة كـما
بـحثـنـا التـبـادل التـجـاري وسبل
زيــادته) الفــتــا الى ان (الــعــراق
يريد أفضل العالقات مع كل دول
اجلـــوار واخلالص مـن تـــبـــعــات
احلـروب العـبـثيـة والـدكتـاتـورية
ومــــا حلـق به مـن احلــــرب عــــلى
داعش) وتـابع (نــسـجل شــكـرنـا
لـكل من دعم الــعـراق ضـد داعش
ونـقــدم جـزيل الــشـكــر اليـران في
وقوفها معنـا منذ اللحظة األولى
ضـــد هــذه اجلـــمــاعــات الـــظــالــة
والـعــراق مـوقــفه ثـابـت بـاجتـاه
العالقات مع ايران). بدوره  قال
رئــيـسي ان ( الــكـاظــمي ابـلــغـنـا
بـإلــغـاء تــأشـيـرات الــدخـول بـ
الــعـــراق وايــران ووافق أيــضــا
عــلى زيـادة حــصــة إيـران بــشـأن
زوار االربعينية) واضاف (لدينا
عـالقــات عـــمـــيـــقـــة مع الـــعــراق
وهـنـاك قــرارات عـدة اتـخـذت في
شـترك مع الكاظمي) االجتماع ا
وتابع (نـتطـلع لـتعـزيز الـعالقات
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ـيــاه فــيـصل اوغــلـو لألســتـجــابـة الـتــركي لـشــؤون ا
الـسريـعـة لطـلب الـعـراق بتـفـعيل مـذكـرة التـفـاهم ب
ـائـية وارد ا الـبـلدين). وشـخـصت مالكـات مديـريـة ا
في مـحافظة ديـالى حدوث حالة جتـاوز على األنابيب
الـناقلة حملطة ضخ تعزيـز نهر خريسان من قبل أحد
األشـخـاص . وذكر الـبـيـان ان (احد االشـخـصـا قام
ــا أدى الى كـســر األنـابـيب بـتــنـفـيــذ أعـمــال حـفـر 
الـناقلة للمـياه حملطة ضخ تعزيـز نهر خريسان حيث
ـديـريـة وشـركـة الــرافـدين الـعـامـة شـرعت مالكــات ا
ــعـــاجلــة الــتــجــاوز والــكــســر لــتـــنــفــيــذ الــســدود 

احلاصل). 
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ـوجـبـها وقـعت بـغـداد وانـقـرة مذكـرة تـفـاهم تـلـتـزم 
تـركـيـا بـأطالق مـيـاه عــادلـة ومـنـصـفـة لـنـهـري دجـلـة
وارد مـهدي رشيد احلمداني والـفرات . وقال وزير ا
في بـيــان تـلـقـته (الـزمــان) امس ان (زيـارته األخـيـرة
الى تـركيـا أثمـرت على مـصادقـة الرئـيس رجب طيب
ـوقـعـة بـ الـبـلـدين اردوغـان عـلى مـذكـرة الـتـفـاهم ا
الـتي جنحت  حكومة مصطفى الكاظمي بتفعيلها اذ
 تـتـضـمن الـتـزام اجلـارة تـركـيـا بـأطالق مـيـاه عـادلـة
ومـنصـفة لـلعـراق الى نهـري دجلـة والفرات) واعرب
احلـمـدانـي عن (شـكـره لـلــمـبـعـوث اخلــاص لـلـرئـيس
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رصـدت (الــزمـان) لــلـيـوم الــثـاني
على الـتوالي ازدحـاما عـلى منـفذ
اصدار شـهـادات الـتـلـقيح في دار
وبـــرغم الــــتــــمـــريـض اخلـــاص  
نـاشـدات التي اطـلـقتـهـا لوزارة ا
الصحـة بشأن ايـجاد حلـول لهذه
نـافذ لـتفـادي االصابـة بكـورونا ا
ا حتذر منه الوزارة في الذي لطا
مـــنــــاســـبـــات عــــدة من خـــطـــورة
الـتــجـمــعــات الـتي قــد تـؤدي الى
نــــــقل الــــــعـــــدوى الـى االخـــــرين.
ـراجـعـون في طـوابـيـر وتـكـدس ا
قـرب مـنـفـذ مـنح بـطـاقـة الـتلـقـيح
وسط تــــــذمــــــر من الــــــدولــــــيــــــة 
االجــــــراءات الــــــتـي تــــــتــــــبـع من
ـركز  حيث شـكا مسـؤولي هذا ا
راجعون مـن حاالت وساطة في ا
مـنح الـشـهـادة  وذكـروا ان (عدد
من االشخـاص احلاضـرين مبـكرا
حصـلوا عـلى ارقـام مراجـعة غـير
منطقية وكأن هناك افراد حصلوا
عـلى الــتـسـلـسـالت االلـولـيـة دون
وهـذا يدل ـنـفـذ  حضـورهم الى ا
عـلى وجـود وسـاطــات يـقـوم بـهـا
ــســؤولــ عن بــعض االطـــراف ا
ــواطــنـ ــنـفــذ عــلى حــسـاب ا ا
الــــذيـن حــــضــــروا فـي ســــاعــــات
ـــبــكـــر الجنـــاز هــذه الـــصــبـــاح ا

عاملة واحلـصول على الشهادة ا
 كــون اغـلــبــهم اقـدم عــلى حــجـز
تـذكــرة الــسـفــر قـبل اصــدار هـذه
التـعلـيـمات الـتي وصـفوهـا بغـير
سؤولة النها اتخذت على عجلة ا
دون تـخـصــيص مـنـافــذ مـتـعـددة
الستيعاب هذه االعداد) وتساءل
راجـعون عن (سبـب عدم توزيع ا
ــركــز شــهــادات الــتــلــقــيح بــ ا
الصـحـية اخلـاصة بـالـتطـعيم من
ــواطــنـ اجل تــسـهــيل مــهــمـة ا
وجتـنب خـطـر االصـابـة بـكـورونا
خالل االزدحــام فـي هــذه االمــاكن
التي تفتقـر الى تعليـمات الصحة

في مـجـال الـتـبـاعـد االجـتمـاعي).
واصـدرت دائـرة صـحـة مـحـافـظة
ـؤســسـاتــهـا ذي قـار تــوجــيـهــا 
بـــعــدم اســـتــقـــبـــال اي مــراجع ال
يحمل كـارت اللـقاح او فحص بي
ــشـمــولـ سي ار ســالب لـغــيـر ا
صـاب خالل ثالثة باللـقاح او ا
ـاضـيــة مـعـززة بـتـقـاريـر اشـهـر ا
طـبــيـة. وســجــلت الـوزارة امس 
 3554اصـابــة بـكــورونـا وشــفـاء
 6789حـــالـــة وبـــواقع  51وفــاة
وقف الوبائي جديدة . واوضح ا
الــيــومي  الــذي اطـــلــعت عـــلــيه
(الـــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عــــــــــدد

الــفــحــوصــات اخملــتــبــريــة الــتي
اجرتـهـا الـوزارة لعـيـنات مـشـتبه
اصابتـها بـالفايـروس بلـغت اكثر
من  28الفا حيث  رصد 3554
اصــــابـــة بـــكــــورونـــا فـي عـــمـــوم
الـعراق) واشـار الى ان (الـشـفاء
بلغ  6789حالة وبواقع  51وفاة
جـديدة) وتـابع ان (اكـثـر من 63
الف شخص تلقى جـرعات اللقاح
ـــــضـــــاد فـي مـــــراكـــــز الــــوزارة ا
ـــــــنــــــــتـــــــشـــــــرة بــــــــبـــــــغـــــــداد ا
واحملـــافـــظـــات).وواصـل تـــفـــشي
كورونا في إيـران حاصدا أرواح
ـــواطــــنـــ  حـــيث ـــزيــــد من ا ا

أعلنت وزارة الصحة االيرانية أن
(عـدد ضـحـايــا كـورونـا في إيـران
فـاق  113ألف مع ارتـــفــاع عــدد
االصـابــات إلى أكـثــر من خــمـسـة
). وتــــوصـــلت دراســـتـــان ماليـــ
حـــديـــثــتـــان إلى أن الـــلـــقـــاحــات
ـسـتـجـد ال الـواقـيـة من كـورونـا ا
تـزيـد من خـطـر إجـهـاض الـنـساء
احلوامل.وفـي إحدى الـدراسـت

فــحص فـــريق عــلــمـي من مــراكــز
مكافـحة األمراض والـوقاية مـنها
األمريكـية بيـانات خدمـة الهاتف
الــذكي الــتــابـعــة لــلــمــراكــز الـتي
تـتــعــقب األشـخــاص احلـاصــلـ
عـلى الــلـقــاح.وفي دراسـة أخـرى
فــحص فــريق مــنــفــصل بــيــانـات
مخـتـلفـة في رابط بـيانـات سالمة
ـراكــز مـكــافـحـة الـلــقـاح الــتـابـع 
األمـــراض. وقـــال بـــيـــان امس ان
(الـــفـــريـــقـــ تـــوصـال إلى نـــفس
النـتـيجـة وهي أن الـنـساء الالتي
عان من اإلجهـاض لم تكن على
ن حـصلن عـلى الـلـقاح األرجح 
الــــواقي مـن كــــورونــــا).  ويــــأمل
األطباء في أن تسهم هذه النتائج
فـي إقـــــــنـــــــاع احلــــــوامـل الـالتي
يـواجـهـن خـطـرا أكـبــر بـاإلصـابـة
ــــوت جـــراء ــــرض خــــطــــر وا
اجلـائــحـة في أن يــحـصــلن عـلى

اللقاح.
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 في إطـار احتفـاء الوزارة باإلجنـازات الطالبيـة كرّم وزيـر التربـية علي حـميد الـدليمي
ـثابة ن حقـقوا إجنازاً دولـيًا متـميزاً  عـاداً هذا احلفل  وهـوب  عـددًا من الطلـبة ا
ـستـقبل  ومواصـلة لتـوجيه رئـيس الوزراء مصـطفى الـكاظمي الـرامية تـكر لعـلماء ا
واهـب اإلبداعـيـة . وقال الـدلـيمي (اهالً بـأبـطال الـعـراق والوطن لـتشـجـيع الطـاقـات وا
ـتـمـيـزة من الـطـلـبـة هي مـحل فـخر الـعربـي  نبـارك لـلـعـراق مـا حـقـقـته هـذه الـنخـبـة ا
ـا بـذلــته من جـهـود في صــقل مـواهـبـهم وطــاقـاتـهم عـبـر واعـتـزاز لـلـوزارة وتــرجـمـة 
تحدة) مشاركتهم في بطولة احلساب الذهني التي أقيمت في دولة االمارات العربية ا
مـشـيرًا الى ان (الـوزارة تـتـطلـع في كل عام دراسـي الى التـوسع الـكـمي والـنوعي في

وجهة للمواهب الطالبية في شتى اجملاالت). برامجها وأنشطتها ا
هم شـخصيًا األمر الذي من جـانبهم أشاد الطلـبة باهتمام الـوزير باستقـبالهم وتكر
زيـد من النجـاحات  مشـيرين إلى ان (ما تـلقوه ـثل حافزًا كـبيرًا لـهم على حتقـيق ا
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من دعم مـركـز الـتـنـمـيـة واالبـداع كـان سـبـبــاً في إتـاحـة الـفـرصـة لـهم لـلـمـشـاركـة في
احملافل الدولية).

في خـتام احلـفل اعـرب الـدليـمي عن شـكـره ألولـياء أمـور الـطـلبـة لِـما بـذلـوه من جـهود
شرفة على أوصلت أبـنائهم لهذا الفوز الكبير كما وجه كلمـات الثناء والتقدير للجنة ا

تدريب تلك الكفاءات العلمية الواعدة .
عـلى صعيـد متصل ثـمن محـافظ ذي قار احمـد غني اخلفـاجي جهود وتـفوق عدد من
تـميـزين علـميا ً مـؤكداً دعـمه للـمسـيرة الـتعلـيمـية والـتربـوية. وقـال اخلفاجي الطـلبـة ا
ـعـلـمـ ان (االحـتـفـاء بـهـذا الـنشء خالل حـفل الـتـكـر الـذي اقـيم في قــاعـة نـقـابـة ا
ـستـقبل آمن مع هـذه العـقـول النـيرة). واضـاف ان (التـفوق اجلـديد يـبعث االمل بـأن ا
الـعلـمي سمـة حـاضرة لـدى اغـلب طلـبـتنـا وتالمـيذنـا ويـنبـغي ان نـدعم جهـد الـهيـئات

التعليمية بكل ما نستطيع).
 وبـارك احملافظ لـعـوائل الـطـلبـة احملـتـفى بـهم بـعد حـصـولـهم عـلى مراكـز مـتـقـدمة في

مسابقة الذكاء االوربي.

∫ÂUŠœ“«

مراجعون على
منفذ مدينة الطب
يزدحمون امام
شباك شهادة

التطعيم
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ـواطــنـ بــتـرويج حــذّرت هــيـئــة الـتــقـاعــد الـوطــنـيــة من مــواقع تـوهـم ا
ـعامـالت داعيـة إلى اإلبالغ عن أيـة حالـة مـشـبوهـة.وقـالت الهـيـئة في ا
ـوطـنـ احلذر من مـواقع وهـمـية بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس إنـه (على ا
ـــراجــعــ بـــتــرويج عـــلى صــفـــحــات الــتـــواصل االجــتـــمــاعـي تــوهم ا
واقع غـايتهـا التضـليل واالبتزاز) ,وعا مـعامالتهم) ,واضـاف ان (هذه ا
واطـن الـى (ابالغ اجلهـات األمنـية والـرقـابيـة والهـيئـة عن أية الـبيـان ا

حالة مشبوهة لغرض اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة). 
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االقـتصادية للتحول نـحو الطاقة البديلة
ــــتــــمــــثــــلــــة و اجلــــوانب الــــفــــنــــيــــة ا
بــالـتـكــنـولــوجـيـا واخلــطط والـدراسـات

تعلقة بهذا الشان. ا
l b « W UDÐ

إلـى ذلك أعـلــنت الــوزارة الـســبت أنــهـا
ـسـبق الفـيزا سـتـعتـمـد بطـاقـات الدفع ا
كـارد في مـحطـات تـعبـئة الـوقـود قريـباً.
وقــال وكــيل الــوزارة لــشــؤون الــتــوزيع
حـامد يـونس خالل افـتتـاح محـطة وقود
مـوسى بن نـصـيـر في بـغـداد بـعـد إعادة
تـأهيلـها إن (الوزارة تـعمل علـى اعتماد
األنـظمـة االلكتـرونيـة احلديثـة في جميع
الـقطاعات النفطيـة ومنها قطاع التوزيع
ـقــدمــة فـيــهـا) واالرتــقــاء بـاخلــدمــات ا
مـؤكداً أن (هذه األنظمة حتـقق انسيابية
كـبــيـرة في الـتـزود بـالـوقـود  فـضالً عن
حتــجــيم حــاالت الــهــدر واالسـتــغالل إن
وجـدا). من جـانـبه قـال مـديـر عـام شـركة
نـتجـات النـفطـية وكـالة حـس تـوزيع ا
طــالب إن (الــشــركــة ومن خالل الــدوائـر
الـفنـية والـهندسـية ومالكـات الشـركة قد
ئة من خطط وبرامج نـفذت نسبة  85 بـا
الـتأهـيل لـلمـحطـات احلكـوميـة) مشـيراً
الى (اعــتــمــاد الـتــصــامــيم الــهـنــدســيـة
احلــديــثــة ومــراعــاة اجلــانب اجلــمــالي
واحلــضـري فـضالً عن نـصب مـضـخـات

وقود من مناشئ رصينة).

مـــشــاريع اخــرى  تـــقــوم بــهــا الــوزارة 
وصـوالً الى اسـتثـمار  2600 مـلـيـون قدم
مـكعب قياسي بـاليوم ضمن خطط وزارة
ــصـاحب من الــنـفـط السـتــثـمــار الـغــاز ا
حــقــول احملــافــظــات اجلــنــوبـيــة   ومن
ــــؤمل اجنــــازهــــا  قـــبـل عـــام   2026). ا
ـهم الـثـاني خلطط مـضـيـفا ان (احملـور ا
الـعـراق هو اضـافة (  12كـيـكا واط ) الى
مـنظومـة الطاقـة الكهربـائية الـوطنية من
خالل اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة
ية (الـشمـسيـة) بالـتعـاقد مع شـركات عـا
رائــدة في هــذا الـقــطـاع   والــعــمل عـلى
الـتحول الى  استخدام الغاز في عمليات
تـشغيل احملطات  بـدال من الوقود الثقيل
لـتقلـيل االنبعـاثات واحلفـاظ على الـبيئة
وهــذا يــقع ضـمن اولــويــات احلـكــومـة).
واكـــد اســـمــاعـــيل ان (الـــعــراق يـــلـــتــزم
ـواثيق الدوليـة التي تؤكد بـاالتفاقات وا
ـــعـــايـــيـــر الـــبـــيـــئــة عـــلى االلـــتـــزام بـــا
ـنـاخ والـبـحث عن افـضل والـصــحـيـة وا
الـوسائل لـتحـقيق هـذه االهداف والـعمل
على تطويرها حفاظاً على البيئة وصحة
اإلنـســان وتـسـاعـد في حتـقـيق الـتـنـمـيـة
ــســتــدامــة). ويــذكــر ان الــورشـة الــتي ا
نـظـمـتهـا مـنـظمـة الـطـاقة الـدولـيـة شارك
فــيـهـا وزراء وخـبـراء في مــجـال الـطـاقـة
الــدولـيـة ومــخـتــصـون ومـراكــز بـحــثـيـة
وعـلمـية تـمت خاللهـا منـاقشـة اجلوانب
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اكــد وزيــر الـنــفط احـســان عــبـد اجلــبـار
اســمــاعــيل حــرص احلــكــومــة والـوزارة
لـدعم مـشاريع الـطاقـة النـظيـفة من خالل
تـنـفيـذ خطط ومـشـاريع كبـيرة في مـجال
ـصـاحب لـلــعـمـلـيـات اســتـثـمـار الـغــاز ا
الـنـفـطـيـة والـعـمل عـلى تـقـلـيل وحتـجيم
االنــبـعـاثـات  الـهـيــدروكـربـونـيـة وزيـادة
مــشـاريـع  انـتــاج الـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة
بـاستـخدام الـطاقـة البـديلـة والتقـليل من
اسـتخدام الـوقود الثـقيل جاء ذلك خالل
ـنـصـة االلـكـتـرونيـة في مـشـاركـته عـبـر ا
ورشـة الـتـحـول بـالـطـاقـة الـتي نـظـمـتـها

منظمة الطاقة الدولية.
WOKLŽ  «uDš

وقـال اسـماعـيل في بيـان تلـقته (الـزمان)
أمس ان (الـعـراق اتـخـذ خـطـوات عـمـلـية
لـلتـحول تـدريجـياً نـحو الـطاقـة النـظيـفة
ـتـجـددة) مـشـيـرا الى (دعم احلـكـومة وا
والـوزارة  لالسـتثـمارات في قـطاع الـغاز
ـصاحب وحتويله الى طـاقة مفيدة  من ا
خالل اعــتــمـاد اســتـراتــيـجــيـة واضــحـة
يـة متـخصـصة بـالتـعـاقد مع شـركات عـا
في هــذا اجملـال في مـحـافــظـات الـبـصـرة
ومـيـسـان وذي قـار وتأسـيس شـركـة غاز
الـبـصرة  فـضالً عن الـتوقـيع مع  شـركة
ـشاريع تـوتـال الفـرنسـية جملـمـوعة من ا
صاحب بـاالضافة الى السـتثـمار الغـاز ا

œu u « W¾³Fð  UD×  w  o³ *« l b « W UDÐ Â«b ²Ý≈ »d

WKÒDF  l¹dA² « œ«u  VKſ√ ∫©ÊU e «® ‡  bł«u «

q¦ _« qJA UÐ o³Dð ô Ë√
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

احتفت مـؤسسة افاق العدالة للدعم الـقانوني وبحضور شخصيـات قضائية وقانونية
دني العراقي. ناسبة مرور سبعون عاما على اصدار القانون ا بارزة 

ؤسسـة يحيى الواجد لـ وقـال رئيس ا
(الــزمــان) امس ان (الــهــدف من اقــامـة
ـنـاسـبـة ـلـتـقى هـو  هـذا احملــفل او ا
مـرور  70 عــامـا عـلى صــدور الـقـانـون
ــدني الــعــراقي الــذي يــعــد الــعــمـود ا
الـفـقـري للـقـوانـ العـراقـية  ونـسـعى
الى ان يـكـون هـذا الـتـشـريع هـو عـماد
الــدولـة والــنـظــام وســيـر اجملــتـمع في
جـــمــيع مـــجــاالته) واضـــاف ان (هــذه
الـــــنـــــدوات تــــــأتي مـن اجل اشـــــعـــــار
ــواطــنــ ان الــقــانــون هــو االسـاس ا
ــــعــــتــــمــــد في مــــســــار حــــيــــاة كل وا

الشعوب).
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ـؤســســة شــخـصت مــشــيــرا الى ان (ا
تـعـطيل الـكثـير من مـواد القـانون وفي
مــجــاالت مـــتــعــددة او اليــتم تــطــبــيق
بـعضـها بـالشـكل االمثل  ونـسعى الى
ـــســائـل في مــلـــتــقـــيــات ابـــراز هــذه ا
مــتــنــوعـــة من اجل ضــمــان تــطــبــيــقه
بـصورة مـتكـاملـة). واكد الـواجد خالل
كــلـمــته في الــنـدوة الــتي اقـيــمت عـلى
قـــاعـــة الـــصـــيـــاد في نـــادي الـــصـــيــد
وبـــحــــضـــور نـــخــــبـــة من الــــقـــضـــاة
ــتـقـاعـدين ورجــال الـقـانـون امس ان ا
ـــؤســســة اثــبـــتت انــهـــا جــزء مــهم (ا
ومــحـرك في عـالم الـقــانـون والـقـضـاء
وبـرغم االوضـاع غـير الـطـبـيعـيـة التي
شـهــدتـهـا الـبالد والـعـالم من اجـتـيـاح
اال انـنـا لـم نـألـو جـهـدا وبــاء كـورونـا 
وبــذلـنـاه لــيـكــون لـلـقــضـاء والــقـانـون

مـن جانـبه قال طـارق حرب لـ (الـزمان)
امـس ان (الندوة لم تكن فقط الستذكار
ي ـا لـلـيـوم الـعـا ـدني وا الـقــانـون ا

. للقانون)
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ؤسسة تعمل على متابعة وتـابع ان (ا
االمـور الـقـانـونـيـة وجـمع الـقـانـونـي
السـتذكار الـتشريعـات الصادرة وكذلك
مــســـاعــدة الــســـلــطــات الـــتــنــفـــيــذيــة
ـسـائل). واشار والـقـضائـيـة في هذه ا
الـى ان (افاق الـعـدالـة تـولت عـقـد مـثل

ثابـة رحلة هـذا االجتـماع  الذي كـان 
تـاريـخيـة في نـظام الـقـانون الـعراقي 
ــلــكي  حــيث والســيــمــا في الــعــهــد ا
حـصلة بأن الـقانون الصادر خـرجنا 
عـــــام  1951مـن ارقى الــــوانـــ الــــتي
تــســتــحق تــذكــرهـا واالحــتــفــال بــهـا
ويــاحـبـذا عــلى اجلـهــات االخـرى مـثل
وزارة الـعـدل ان حتتـفي بيـوم القـانون
ــؤســسـة ــدني  ولــكـن ا والــقــانــون ا

كانت سباقة بذلك). 
واوضـح حرب خالل الـنـدوة انه (يـقال

من يـجهل الـقانـون يبـقى طفال وطوبى
ن كـان بالقانون شغوفا وعن مخالفته
مــصـروف ومن اتـخــذ الـقـانــون جلـامـا
سيده الناس اماما) مبينا ان (القانون
اصـدر بــعـد الـسـنـهـوري وكـتب بـأيـدي
عــلـمــاء عــراقـيــ مـنــهم حــسن سـامي
تـاتـار الذي كـان حيـنهـا رئيس مـحكـمة
الــتـمــيـيـز  وال اقــول ان الـســنـهـوي لم
يــقـدم شيء لـكن انــاطـة كل مـا مـوجـود
في الـقانـون اليه مـسألـة غيـر مقـبولة).
وشـــهـــدت الــنـــدوة مــداخـالت قــدمـــهــا

على في الـواقع االجتماعي الـسبق ا
واالقـتصادي) الفـتا الى انه (ال يـفوتنا
ان نـعـرج عـلى االجنـازات والـنـشـاطات
اضي  حـيث كنا وال خـالل العام ا
ـــثل الـــدارج وهــو رمي زلـــنـــا نــتـــبع ا
احلـجر في مـاء راكد  والسيـما ان هذا
احلـــــجــــر حـــــرك واقع كـــــبــــيـــــر وحث
احملــامــون عــلى الــدفــاع عن حــقـوقــهم
جتـاه القضايا اخملتلفة من اجل حماية
اعـمالهم التي كفلها الدستور والقانون
والـشرائـع السـماوية) ومـضى الواجد
الى الـــقــول ان (اجــتــمــاعــنــا هــذا هــو
لالحـتـفـاء بـعـمـود الـقـوانـ الـعـراقـيـة
ــدني الـعــراقي الـذي الـقــانـون ا وهــو 
نطقة  يـعد اهم القوان العربية في ا
حـيث جمع بـ الفـقه االسالمي والفقه
ـقــ من اجملــلــة الـعــدلــيـة االسـالمي ا
اضــافـة الى اقـتـبــاسـهـا من مــقـتـنـيـات
الــفـــكــر الــقــانــونـي الــغــربي وخــاصــة
الـفـرنـسي) مــؤكـدا ان (هـذه االحـتـفـال
بــالـــقــانــون هــو احــتـــفــال بــالــقــامــات
الــعـــراقــيــة الــتي جــهــدت خالل طــوال
ـاضيـة لـسن وتـشـريع هذا الـسـنـوات ا
الــقـــانــون وال يــفــوتــنـــا ذكــر اجلــمــيل
لـلعالمة السـنهوري الذي حـظر للعراق
وانــشـأ كـلـيــة احلـقـوق واصــدر مـجـلـة
الــقــضــاء وسـاهـم واشـرف عــلى وضع
ـؤسـسـة شـكلت الـقـانون) وتـابع ان (ا
فــريق عـمل لـلـبـحـث عن اسـمـاء عـلـمـاء
الــــفـــــكــــر الــــقــــانــــونـي البــــراز دورهم

هم).  وتكر

تـقاعدين عـباس العـنبكي الـقاضـي ا
ــوســوي بــشــأن الــقــانــون و ســامـي ا
شاكل والـصعوبات ـدني والبعـض ا ا
شرع عن ـوجودة فيه نتيـجة غياب ا ا
الــتــطــورات الــتي تــواكـب الــتــطـورات
احلاصلة في اجملتمع فضال عن الرؤى
ـستقـبليـة لهذا الـقانون. كـما  على ا
تــــكـــــر عــــدد من هـــــامش الــــنـــــدوة 
الـــشـــخـــصــيـــات الـــبـــارزة في مـــجــال
الـــقــانــون تـــقــديـــرا لــدورهم الـــفــاعل

سيرتهم الطويلة في هذا اجملال. و
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يقول أصـحابُ التـخصصِ في الـدولِ الرائدة عـلمـياً أنَّ هنـاك حتورات كثـيرة طرأت
لفتُ لإلنـتباه أنَّ الدول على فيـروس كورونا مـنها اخلَطِـر ومنهـا الضعيف ولـكنَّ ا
ادية والـبنى التحتيـة والبشرية واألدوات ال تسـتطيع معرفة التي التمـلك اإلمكانات ا
تـحورات لـذلك تـبقى أيَّ شيءٍ مـرئيٍّ ومـلمـوسٍ ومُـوثق عن الـفايـروس أو عن هـذه ا
تـستقـي كل معلـوماتـها وبيـاناتـها من الـدول الرائده هـذا يقـودنا إلى حالـة مشـابهة
ال الـسياسي وهي الفايـروسات في االنتـخابات والـتي تتمـثل بالتـزوير والفـساد وا
لك ـسهـا وتـوثيـقـها سـوى من  والسالح ومـتـحوراتـهـا إذ ال يسـتطـيع مـعرفـتـها و
ـال الـسـياسي زاويـة أو أكثـر من زوايـا مـربَّع الـفـوز الذهـبي (الـفـسـاد الـتزويـر ا
ـتـحــورات أو الـكـشفِ عـنــهـا في الـوقت الـسالح) فــهل يـا تـرى ســيـتم مـنعُ هـــذهِ ا
ـالـيـة ـوارد الـبـشـريـة وا ـنـاسب? وهل الـنـظـام اإلنـتـخـابـي والـبـنى الـتـحـتـيـة وا ا
ـرونة والتـأهيل الكـافي لفعلِ ذلك? وهل سـتخدمة لـديها ا واألدوات ا
خـتلف عناوينهم تصـنيع لقاح للحد من ؤتمنون  يستـطيع ا
ـتحورات أو التخـفيفِ من أضرارها كـما فعلتْ الدولُ هذه ا
مَـاوَاتِ وَالْـأَرْضِ ا عَــرَضْـنَـا الْـأَمَــانَـةَ عَـلَى الــسـَّ الـرائـدة? (إِنـَّ
وَالْجِبَـالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَـقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ

ـ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) ( 72) األحزاب

بغداد
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وصلتـني رسالة  عبر بريد الصـحيفة من الدكتورة رفيـدة كمال عبد اجمليد. استاذة
علم اللغة التداولية في كلية التربية للبنات. في جامعة بغداد. قسم اللغة االنكليزية.
تـعمل في  هذا القسم  منذ عام 2000 وحلد االن وحـصلت على لقب االستاذية عام
2019 وهي الـتدريـسـيـة الوحـيـدة الـتي حتـمل لقب االسـتـاذيـة في الـقسم وبـأسـمـها

اجستير لغة.  مفتوح دراسة ا
مشـكلـتـها تـتـلخص بـأنـها قـدمت عـلى تمـديـد ثاني بـنـاء على تـشـجيع من زمـيالتـها
الـلواتي  يـأملـن فتح دراسـة الدكـتوراه في الـقسم ولـهـذا كتـبت طلب تـمديـد وحسب
ـفـاجأة ان الـلجـنة التـعلـيـمات يـجب عرضه عـلى الـلجـنة الـعـلمـية في الـقـسم. لكن ا

قررت 'ان القسم ليس بحاجة الى خدماتها .'
ـتكـونة من عضـوات ادنى منـها لـقبـاً وخدمةً احملـزن في االمر أن الـلجـنة  العـلمـية ا
وشـهادة وبـتخـصاصات مـختـلفـة  اضافة الـى انهن اصغـر منـها عـمراً اال واحدة .
كـتـبـوا الـقـرار ووقـعـوا عـلـيـه وارسـلـوه الى عـمـيـد الـكـلـيـة دون االشـارة الى الـسـنـد

برر العلمي لهذا القرار.  القانوني وا
لــلـعـلم انــهـا تـشـرف عــلى  دراسـات اولـيــة وعـلـيـا ومــنـهـا االشـراف  عــلى طـالـبـات

اجستير في القسم عدا هذه السنة الن موضوع التمديد لم يحسم.  ا
ـظلومـية عنـها فقـابلت رئيس اتـخذت الدكـتورة رفـيدة السـياقات الـقانونـية في رفع ا

وقف  وضوع وابدى استغرابه من هذا ا جامعة بغداد وبدوره تعاطف مع ا
معالي الوزير 

ـظلوم بعد ان الدكتـورة رفيدة جلأت الـيك النك اعلى مسـؤول في الوزارة وتنصف ا
فـشـلت مـحـاوالتـهـا اكثـر من مـرة فـي مقـابـلـة مـعـالـيك لـشـرح مـعـانـاتـهـا  اتمـنى ان
تستدعـيها وتـسمع مشـكلتـها لكي تـشعر أن سـنوات عمـرها  التي افنـتها من  اجل
العـلم هـناك وزيـر يـسـتمع لـهـا فهي ال تـطـالب اكـثر من حـقـهـا وأن ال تتـخـذ اللـجـنة
س كرامة االستاذ اجلامعي الذي قراراتهـا بدوافع كيدية وتصفية حسابات وهذا 
يعـتـبر ثـروة وطـنيـة خـاصة ان الـلـغة االنـكـليـزيـة من االختـصـاصات الـنـادرة حسب

تصنيف الوزارة 
ان كل مـاتـطـلبـه هو رد اعـتـبـار لهـا لـتـغادر مـكـانـها وهي عـزيـزة ومـحتـرمـة ولـيست
ي .  وفي نفس الوقت فهي تصر على معرفة وهي حتمل اعلى لقب اكاد مطـرودة 
بـرر الـعـلمي الـتي اسـتـندت الـيه هـذه اللـجـنـة في اتخـاذهـا هذا النص الـقـانـوني وا
حـاضريـن ومشـرف الـقرار رغم شـحـة عدد الـتـدريسـي فـي القـسم واسـتعـانتـه 

. خارجي وفي نفس الوقت قدم القسم طلب حاجة ل ٩ أساتذة لغرض التعي
معالي الوزير 

ـسـؤولـية وحـرصك الـشـديد مـا سـمعـته عـنك من شـعـورك با
على الـتعليم في العراق وانـصافك للمظـلوم جعلني ال اتردد
قـابلتك حلظـة واحدة في الـكتابـة لك واستـدعاء الـدكتـورة  
ـوضـوع لـتـضع احلق في نـصابه الـتي لـديـهـا كل اولـيات ا

وانت أهال لذلك

الصـقة جلـدار الـبيت بـ فتـرة واخـرى اجلسُ وحـيـداً  حتت الشـجـيـرات القـلـيلـة ا
الـبـســيط وارسل نـظـراتـي نـحـو االفق الــبـعـيــد حـيث الـطــريق الـسـريـع والـسـيـارات
ـتـبـايـنـة في الـشــكل والـلـون تـتـقـاطـر بال تـوقـف جـيـئـة وذهـابـاً . داخل كل مـركـبـة ا
متـحـركة تـوجـد حكـايـة او قـصة اليـعـرفهـا اال الـله سبـحـانه وتـعالى ..احـدهم يـفرح
حلـصولـة على مـركـز كبـير في الـدولـة او احليـاة االجتـماعـيـة وتراه يـخطط عـشرات
ـنـتـمي الى طـبـقة ـا التـخـطر عـلى ذهـني  –انـا ا اخلـطط لـتـحـقـيق اهـداف اخـرى ر
سحوق  ,وحكاية اخرى حتكي قصة عائلة منكوبة في االحداث الكثيرة الفقراء وا
متدة على التي عصفت والزالت تعصف بهذا البلد اجلميل بكل حيثياته وحكاياته ا
مـر العـصور وحـكايـات اخرى كـثيـرة وكثـيرة التـتحـملـها ماليـ االوراق وصفـحات
الطابـعات الليـزرية بكل اشكـالها وصنـاعاتها . تخـطرعلى ذهني  –على ح غرة –
حكاية عـشناها والزلـنا نعيـشها بـكل تفاصيـلها ..حكـاية التفـرق ب الغني والـفقير
تـمـرس وب من اليـعرف الـقراءة والـكتـابـة وب الـعامل الـبسـيط الذي بـ االديب ا
يـكاد بـالكـاد ان يحـصل على زادهِ الـيومي وبـ مديـر مجـموعـة الشـركات اخملـتلـفة
ــتـراكــمـة وبــضــاعـته الــتي يــسـتــوردهـا بــ احلــ واالخـر من ارقى بــكل امــوالهِ ا
ـتـقـاعـد الـبـسيط  –الـذي تـدخـلت ظروف ـعـروفـة وب - انـا ا ـاركـات التـجـاريـة ا ا
ـشـروعة بـكل تـفاصـيـلهـا وب احليـاة اخملتـلـفة لـتـسلب اشـيـاء كثـيـرة من حقـوقي ا
ـدير العام لـدائرة التقـاعد العامـة الذي كان يسـرق من حقوق االخرين العمالق - ا
امـوال طـائـلـة لـدرجـة انه يـعـيش االن حـيـاة مـرفـهـة في سـجن  يـشـبـه فـنـدق الـنـجوم
رعب احـد الشرفـاء في برنـامج تلفـزيوني شـهير اخلـمسة  –كما ذكـر هذا الـكالم ا
جـدا . حكـايـة هذه الـكورونـا التي اقـظت مـضاجع اجلـميع بال اسـتثـناء  –ولـكن هل
هي لعـنة القـدر ضد الـبعض الـذين  الزالوا يـسرقـون من قوت الـشعب ام انـها بالء
رباني اراد فـيه اخلالق اجلـبار ان يـرسل رسالة ضـمنـية مـفادها  –ان الـعالم مـهما
كـان كبـيرا وتـنوعت فـيه السـياسـات العـمالقة وازداد فـيه عظـمة االنـسان فـي انتاج
االسـلـحـة الـفـتـاكـة فـأن اجلـمـيع اليـسـاوون عـنـد الـله جـنـاح بـعـوضـة . عـجـيب هـذا
االنسان  –راح يفتح دور الـفساد ومساكن الرذيلة في جهات مختلفة من العالم من
اجل تـدمــيـر االنـسـان بــطـريـقــة واخـرى في حـ شـرعـت كـورونـا بـغــلق تـلك الـدور
اكنة الرزق ـا يعتبـرها البعض قطـعا وتدميـرا  الفاسدة لـتحمي االنسـان بطريقة ر
الـتي كانت تـدرعلـيهم اربـاحـا ليـست بالـهيـنة. كـورونـا التقـتل االطفـال لكن االنـسان
طفق يـقـتل االطـفال في مـنـاطق كـثيـرة من الـعـالم بحـجـة انهم يـنـتـمون الى عـنـاصر
الشـر وارهـاب الـعـالم . كـورونـا التـمـيـز بـ عـرق وطـائـفـة وبـ لـون اسود وابـيض
وفـقيـر وغني فـي ح راح االنـسان في مـناطـق مخـتلـفة في هـذا الـكون يـحقـد على
االنسان الـذي الينـتمي الى طـائفـته او عرقه او ديـنه بحـجج حمـاية ابـناءه من اؤلئك
الـذين اليعـرفـون معـنى احلـياة وانـهم اجنـاس السبـاب كـلهـا تـرمز لـتفـريق االنـسان
باشـكال مخـتلـفة. كورونـا التخـاف احلكام  –بكـل اجانسـهم وقواتـهم وسطـواتهم –
في ح ان احلكـام ينتـشون باخـافة الـناس وقتـلهم وحرقـهم طبـقا لهـوياتهم ....من
رض اخمليف وسيشفون يدري لعل الـعلماء سيكتشفون دواءً فعاالً  ألخطبوط هذا ا
ستد  ,اما امـراض البشرية او االنسان فال شفاء لها اال الـناس من هذا الرعب ا
في الـسـمـاء حيث احلـاكم الـقـوي اجلبـار الـذي اليخـشى احلـكام
وال صواريـخـهم الـفـتاكـة...انـا ال اعـرف هل ان كـورونا ارحم
من االنـــســان احـــيـــانــا ام ان االنـــســـان ارحم من كـــورونــا
..سؤال مـتروك لكل عاقل يحتـرم حقوق االنسان واليسرق
حــقــوق االخـريـن كــمــا ســرقـهــا الــبــعض فـي هــذا الــكـون

الفسيح. 

الـتــعـاطي مع هـذه الـشـكـاوى بـكل حـزم
وقــوة) وكــشـف الــكــاظــمي عن (وجــود
بـعض اجلماعات حتاول ابتزاز الناخب
والــتــأثـيــر عــلى قـرار الــتــصـويـت لـديه
بـالقـوة ومحـاولة الـتجـاوز على الـدولة
ـثلون لهـيبة الدولة) والـقانون وأنتم 
مـضيفـا (عليـكم العمل بـكل التـوجيهات
الـتي تأتيـكم من اللـجنة األمـنية الـعليا
واإلبـالغ عن أي ضــغــوطــات أو ابــتـزاز
تـــتــعـــرضــون له  وان الـــوضع األمــني
يــجـب أن يــكــون حــاســمــاً وغــيــر قــابل
لـــلــتــأويل أو االجـــتــهــادات فـــحــمــايــة
صــنـــاديق االنــتــخــابــات واخملــازن هي
أولى مــهــامــكم وعــلــيــنــا أن ال نـســمح
اضي وسـندعمكم بكل بـتكرار أخطاء ا
مـــا حتـــتــاجـــونـه ووجــهـــنـــا  الــوزراء
واحملـافـظـ بـتـقـد كل الـدعم فـي هذه
ـهمة التأريخية). الى ذلك  دعا جتمع ا
عـارضة  الـى تظـاهرة مـليـونية قـوى ا
وطـنـيـة الحـيـاء الـذكـرى الـثـانـيـة لـثورة
تـشـرين. وقـال الـنـاطق بـأسم الـتـجمع 
بـاسم الـشـيخ في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (هـذه الــدعــوة تــتـوافـق مع مـا
جــاء في الــبــيــان اخلـتــامي لــلــمــؤتــمـر
عرضـة الذي اقر الـوطني الـعام لقـوى ا
دعــوة الـشـعب لالنــتـصـار لـتــضـحـيـات
شــهـداء تـشــرين الـذي قــدمـوا ارواحـهم
عـــلى طــريق احلــريــة مـن اجل حتــقــيق
ة).  مطالب الشعب في حياة حرة كر

ـستـقـلة لالنـتـخابـات ولـلجـنة الـعـليـا ا
ــكـلــفــة بـحــمــايـة الــعــمـلــيـة األمــنـيــة ا
االنــتـخــابـيــة وعـلــيـنــا االسـتــفـادة من
ـــاضي) مـــبـــيـــنـــا ان (هــذه أخـــطـــاء ا
االنـتـخـابـات مـهـمـة في تـأريـخ الـعراق
ونعمل على إعادة هيبة الدولة بتطبيق
الــقــانـون ومــنع أي جتـاوزات حتت أي
عـنوان) واوضـح الكـاظمـي ان (حمـاية
االنــتـخـابـات وجنــاحـهـا يـعــزز مـفـهـوم
ـواطـن  وعـنـدما هـيـبـة الدولـة عـند ا
تـنجح األجـهزة األمنـية في حمـاية هذه
ــمـــارســة عــبــر فـــرض مــبــدأ الــدولــة ا
والـقانون يتولّد شـعور االطمئنان لدى
ــــواطن في أن الـــدولــــة اســـتـــعـــادت ا
الـكثير من هـيبتهـا وتمكنت من جتاوز
الـعـديـد من الظـروف الـصـعبـة الـتي مر
ـــاضي) واوصى بــــهـــا الـــعــــراق في ا
الـكاظـمي القـوات االمنـية بـ(الـعمل بكل
ـــهـــنــيـــة عـــالـــيـــة بـــعــيـــداً عن جـــد و
الــعـواطف وأن يـكـون والؤكم لــلـمـهـنـة
ولـلدولة فقط علـيكم جتاوز أي ضغوط
وعـدم الـسـمـاح لـلـعـواطف أن تـؤثـر في
قــراراتــكم فـي يــوم االنـتــخــابــات حتت
عـنوان مـكون أو حـزب ما) مـشـيرا الى
(تــــلـــقي شــــكـــاوى عـــديــــدة من بـــعض
ـناطق تـتمـثّل بقـيام بـعض الكـيانات ا
ـواطــنـ بــجـلب واألحــزاب بـتــهـديــد ا
بــطــاقــات عــوائــلــهم جــمــيــعــاً واإلدالء
بـأصواتـهم لها وعـلى األجهـزة األمنية

ــوارد) وتــابع (نــحـث عــلى مــشــاركـة ا
ـبكرة فأطـفالنا فـاعلة في االنـتخابات ا
يــسـتــحـقـون مــسـتــقـبالً أفــضل وحـيـاة
ة وقد حـان الوقت لينـعموا بوطن كـر
خــالٍ من الــفــســاد والــظـلم) ولــفت الى
ـــرأة دورهـــا في (أهـــمـــيـــة أن تـــأخـــذ ا
ا لهـا من مكانـة مهمة في االنـتخابـات 
اجملـتمع). وأشرف الـكاظمي على تـنفيذ
ـارسة أمنية خاصـة باالنتخابات أول 
ــشـتــركـة.واكـد في قــيـادة الــعـمــلـيـات ا
الـكاظـمي في بيان تـلقـته (الزمان) امس
(وفّــرنـا كل أشــكـال الـدعم لــلـمـفــوضـيـة
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اعـلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
اجنـاز مـتـطـلبـات الـعـمـلـية االنـتـخـابـية
ـــشــكالت الـــتي تـــعـــد احلل الـــوحــيـــد 
الــعـراق. وقــال الـكـاظــمي خالل تـرؤسه
اجلـلـسـة االسـتـثـنـائـيـة جملـلس الـوزراء
بــحـضـور احملـافـظــ  (خـصـصـنـا الف
تـأشــرة للـدول االسالميـة للـمشـاركة في
مــــراســـيم االربــــعـــ ونـــوجّـه أمـــانـــة
اجملـلس  بـاالسراع فـي ابالغ السـفارات
بـاتـخـاذ اإلجراءات الالزمـة وتـسـهيـلـها
أمـام الـزائريـن الوافـدين من جـميع دول
اخلــــارج مع مــــراعــــاة كل الــــتـــدابــــيـــر
الـــــصــــحــــيـــــة الالزمــــة)  واضــــاف ان
(االنـــتــخـــابــات تـــمــثـل احلل الــوحـــيــد
ـشكالت العراق واجنـزنا كل متطلبات
الـعـمـليـة االنـتخـابـية والسـيـما مـسـألة
راقية تـأمينها واحلفاظ على نزاهتها 

ية دولية). أ
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مـشــيـرا الى ان (هـنـاك إجـراءات أمـنـيـة
ـــنع اي حــاالت مـــشــددة  وضـــعـــهــا 
اخـتـراق او مـحـاوالت تـزويـر ونـسـقـنـا
ي ودولي العــطــاء نــســبـة حلــضــور ا
قبـولية لالنـتخابات) وشدد اعـلى من ا
ـرشـحـ ـسـؤولـ ا الـكــاظـمي عـلى (ا
بــاالنــتـخــابـات مــنع اســتـخــدام مـوارد
ـفوضـية مـطالـبة الـدولة مـنـعا تـاما وا
بــابالغـنـا بـاي اسـتــغالل يـحـصل لـهـذه
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جنح فـريق طبي في مسـتشفى بـعقوبـة التعلـيمي بإنـهاء معـاناة مريض بقي
ـثـانـة. طـريح الـفـراش مــدة سـنـتـ نـتـيـجـة تـكـون حـصـوة كـبـيـرة جـداً في ا
ـكـدمي لـ(الزمـان) أن (مريض سـتـشفى االسـتشـاري حـيدر ا واوضح مـديـر ا
ثانة  1 كغم في الـعقد الثاني من العمر يعـاني من وجود حصاة عمالقة في ا
ـدة سـنـتـ  كـان قـد اجريت لـه عمـلـيـة تـكـبـير تـقـريـبـاً  اقـعدتـه في الفـراش 
ـثانة باستـخدام جزء من االمعاء الـدقيقة قبل ثالث سـنوات في لبنان   قدمَ ا

إلى اسـتـشـاريـة اجلـراحـة الـبـولـية وبـعـد إجـراء الـفـحـوصـات والـتـحـاليل 
كدمي  حتـديد موعد سريع لـلعملية كـون حالته الصحيـة في تنازل). و ب ا
سـالك البـولية أن  (الـفريق الـطبي تـألف من عمـر خلـيل اختصـاص جراحـة ا
وصالح صـالح اخـتصـاص اجلـراحة الـعـامة و الـنـاظوريـة وكـادر تمـريضي 
ريض  حتسناً مـضيفا أن (الفريق قام برفع احلصوة بنجاح و تشهد حالة ا

.( ملحوظاً مصطفى الكاظمي
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ــتــحـدة في ــثـلــة اال ا روجت 
العراق جن بالسـخارت منشوراً
دعت فيه الناخـب الى فتح حوار
معها بشأن مختلف القضايا التي
قراطية في مـارسة الد تتعلق با
قبل. وبرغم ان 10 تشرين االول ا
هذا االسلوب في التواصل حديث
ــنــظــمــة فــان مــراقــبـ عــهــد بــا
تـوقـعوا ان يـكـون الهـدف مـنه هو
ـــشــــمـــولـــ حـث الـــعـــراقــــيـــ ا
ـــشـــاركـــة بــــالـــتـــصــــويت عـــلـى ا
الواسعة في االنتـخابات واختيار
ـان دون ضـغط أو ـثـلـيـهم لـلـبـر
خــــــــوف مــــــــشـــــــــيــــــــريـن الى ان
بالســـخـــارت ســـتـــؤكـــد االشــراف
ي عــــــلـى االنــــــتــــــخــــــابــــــات اال
وسـريـانـها بـكل شـفـافيـة ونـزاهة
وهـو مـطـلــب شـعـبي تـشـتـرك فـيه

قوى واحزاب سياسية عديدة.
عـــــلى صـــــعــــــيـــــد اخـــــر رفـــــضت
ـــارســات شـــخـــصـــيـــات بـــارزة 
الـعنف الـتي تتـعرض لـها الـنساء
بـــــالـــــعــــراق  داعـــــ اجلـــــهــــات
اخملـتـصـة بـالـعــمل مع الـسـلـطـات
الـتـشـريـعـيــة والـقـضـائـيـة لـوضع

عــقـوبــات صـارمــة ضــد مـرتــكـبي
حــاالت الـتــعــنــيف.  وقــال رئـيس
اجلــمـهــوريــة بــرهم صــالح خالل
ــنـاهـضـة ـؤتــمـر الـثـالـث عـشـر  ا
ــرأة  الـذي نــظـمه الـعــنف ضـد ا
رئــــيـس حتــــالـف قــــوى الـــــدولــــة
الـوطنـيـة عمـار احلـكيم امس  ان
ـــرأة في هــذه (مــا تـــعـــرضت له ا
الــــبالد لـــــعــــقــــود من الـــــزمن من
مـظـاهـر وتعـنـيـف تـذكرنـا بـحـجم
ـســؤولـيـة لــلـحـد من الـتــحـدي وا

هذه الظواهر).
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مـضـيـفـا (كلـمـا تـقدمـنـا في تـأم
احلــقــوق نــكــون قــد تــقــدمـنــا في
صــيـانـة حـقـوق اإلنـسـان) وتـابع
انـه (مع قـرب مـوعـد االنــتـخـابـات
النـــتـــاج ســـلـــطـــات تـــشـــريـــعـــيــة
وتـنــفـيــذيـة قــادرة عـلى االصالح
نؤكـد ان االستحـقاق يسـتطيع ان
يـؤمن الـوسـائل الالزمـة لالصالح
ـا تفرزه من نتائج) وهذا مناط 
مـــشـــددا عـــلى (ســـيـــادة الـــعــراق
وحمايتهـا وسيادة القانون  وان
نـدحر يجب ان ال فلـول االرهاب ا
تـقـر لـهـا عيـون عـلى اي مـسـتـقبل

لـــهــا عـــلى االراضي الـــعــراقـــيــة)
مؤكدا ان (مؤتـمر ببغـداد للتعاون
والــشــراكــة كـان جتــلــيــا واضــحـا
ـكــانـة الــعـراق اجلــديـدة مــقـارنـة

بوضعه قبل سنوات). 
من جــانــبـه  قــال رئــيس الــوزراء
مـصـطـفى الـكــاظـمي (نـعـيش ايـام
اربـعيـنيـة االمـام احلسـ بن علي
عـلـيـهـمـا الـسالم ونـسـتـلـهم مـنـها
صائب الـتي حصلت العبـر ومن ا
آلل الـــبـــيـت وعـــلى مــــا صـــابـــروا
الجله) واشار الى ان (العنف ضد
ــثل حـــاجــزا في حتــقــيق ــرأة  ا
ـسـاواة والتـنـميـة) داعـيا وزارة ا
الــعـدل الى (الـعـمـل مع الـسـلـطـات
الـتـشــريـعـيـة والـقــضـائـيـة لـوضع
ـرتـكـبي حـاالت عــقـوبـات صـارمـة 
ـان الــتــعــنــيف كــمــا طــالب الــبــر
ـقـبل الى الـتصـويت عـلى قـانون ا
ـــــرسـل من حــــــمـــــايــــــة االســـــرة ا
احلــكـومــة).بـدوره  شــدد احلـكـيم
عــــلى ضــــرورة ان يـــكــــون رئـــيس
ــقــبل داعــمـــاً لــتــمــثــيل الـــوزراء ا
ـــرأة في احلـــكـــومــة الـــشـــبــاب وا

اجلديدة. 
وقـال انه (بـعـد مرور نـحـو عـقدين

قراطي من التجربة واخليار الد
في الـــبـالد يـــجب أن ال نـــكـــتـــفي
ـرأة بل ــنـاهـضـة الـعـنف ضـد ا
عـلــيـنـا أن نـســعى الى تـمـكــيـنـهـا
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أغـلـقت فـرق الـرقـابـة الـصحـيـة الـتـابـعة
الى قـطـاع النـجف الـشـمـالي  في دائرة
صحة النجف 7 مطاعم وكافتريات  مع
فــرض غـرامــات مــالـيــة بـحق 5 مـطـاعم

أخرى .
واوضح مــديــر الــرقــابــة الــصـحــيــة في
الـقـطـاع الــشـمـالي مـحــمـد الـعـرداوي لـ
(الــــزمـــان )  أن (احلـــمـــلـــة الــــتي تـــمت
بـــالــــتـــعـــاون مع مـــفـــارز جـــهـــاز  األمن
ديـنة الـوطني  والـتي شـملت مـنطـقـة ا
ـة قرب الـصحـن العـلوي الـشريف الـقد

ومنطقة شارع الطوسي) .
وأكـــد الــعـــرداوي  أن (احملالت الــتي 
إغالقـهـا خـتـمت  بالـشـمع األحـمـر  كـما
 تــوجـــيه أصـــحـــاب احملالت األخــرى
بـوجــوب إرتـداء الــكــمـامــات والـكــفـوف
الـواقــيـة  وعـدم الــسـمــاح لـلـمــواطـنـ
طـاعم واحملالت إال بـعد بالـدخـول الى ا
إرتـداء الــكــمـامــات والـكــفــوف الـواقــيـة

واحلفاظ على التباعد اجلسدي) .
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وقــال مـديـر أعالم جـامـعــة الـكـوفـة عـلي
الــرواف انه نــيـابــة عن وزيــر الــتــعــلـيم
الـعالـي و البـحث الـعلـمي أفـتـتح رئيس
جـامــعـة الــكـوفــة يـاســر لـفـتـه حـسـون 
ـــؤتـــمــر الـــعــلـــمي الـــدولي الـــثــامن و ا
ـعـرض الـتـقـني األول جلـامـعـة الـفرات ا
األوسط الـتقـنيـة  والقى رئـيس جامـعة
الكوفة كلمة أكد فيها تظافر اجلهود من

ستوى العلمي . أجل اإلرتقاء با
واثـنى حسـون على دور جـامـعة الـفرات
األوسط الــتــقـنــيــة في إقــامــة مــثل هـذه
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ؤتمرات النوعية . ا
ـعــرض الـتــقـني وأخـيــراً  أفـتــتــاح  ا
أيـضـاً   الـذي ضم الـعـديـد من االجـهزة

العلمية في اجملالت اخملتلفة .
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شــاركَ عـــدد من أعــضــاء جلـــنــة رعــايــة
الــطـــفــولــة في مــحــافـــظــة  الــنــجف في
اصـبـوحة ثـقـافيـة توعـويـة نوقـش فيـها
قـــانــــون الـــعـــنف األســــري من اجلـــانب
الشـرعي والقـانوني  وقد  حـاضر فـيها
الدكتور عالء الـسيالوي من كلية اآلداب
بـجـامـعـة الـكـوفــة بـالـتـعـاون مع الـبـيت
الــثــقـــافي الــنــجــفـي الــتــابع إلى دائــرة
الـعالقــات الــثـقــافـيــة الـعــامـة في وزارة
الثـقافـة والسـياحـة واآلثار  وشاركَ في
ــــســــؤولــــ االصــــبــــوحـــــة عــــدد مـن ا
ثـقف ناشطـ مدنين واألكاد وا

عن حقوق اإلنسان .
وقـــال الــســيالوي خالل مــحــاضــرته ان
(قـانــون الــعــنف األســري من الــقــوانـ
هـمه اجتمـاعياً  حـيث سلطـنا الضوء ا
عــــلى قــــانــــون حـــســــاس ذو صــــبــــغـــة
اجـتــمـاعـيــة يـتــعـلق بـالــبـنـيــة األسـريـة
ــسـتــقـبل وهـو ويـحــدد مـصـيــرهـا في ا
مشروع قانـون مناهضـة العنف األسري
الــذي ال يــزال يــدور فـي أروقــة مــجــلس
الــنــواب الــعــراقي  ولــذلك حــددنــا اهم
مـعــالم ومـواطن الـضــعف واخلـلل الـتي
ـشـرع الـعـراقي يـجب أن يـتـنـبه إلـيـهـا ا
ـالئمة والـتوفـيق للـصيـاغة الـقانونـية ا
ــصـيـر األســرة حـتى بـعــد الـتـوجه الى

القاضي) .
واقـتــرح  الــســيالوي (تــرســيخ خــطـوة
تـمــهـيـديــة قـبل الـذهــاب لـلـقــاضي عـبـر

تــأسـيس جلـنــة تـمـهــيـديـة إلصالح ذات
الـبــ مـؤلـفــة من قـانــونـيـ وبــاحـثـ
اجـتــمـاعـيـ ومن ذوي الـعالقـة خـاصـة
فيما يتـعلق باجلرائم التي حتدث داخل
األســــرة في ســــبــــيل تــــوعـــيــــة األســـرة
وإصـالح ذات الـــــبـــــ واالحــــــالـــــة إلى
القاضي في حالة الـشعور بضرورة ذلك
ـنـاسـبة لـفـرض الـعـقـوبـات والتـدابـيـر ا
الـتي حتـمي حـقـوق الـفـرد داخل األسرة

ا يضمن مصير االسرة مستقبالً).
وعقدت كلية التمريض بجامعة الكوفة 

بالتعاون مع جمـعية الهالل االحمر فرع
النجف ورشة عمل بـعنوان (الفحص او
بكـر عن مرض سرطان الثدي) الكشف ا
تــضـمـنت مـحـاضـرة الـقـتـهـا مـروة عالء
رض عـبـاس تـنـاولت الـفـحص الـذاتي 
ســرطــان الــثـــدي حــيث تــكــون نــســبــة
ئة ويصيب النساء اصابة الرجال 1 با
بنـسـبة اكـبر اي ان كل 8 نسـاء تـصاب

واحدة.
داعية النساء ان (يـكون الفحص شهرياً
حـتى تكـون فرص الـنجـاة عالـية لـلتـأكد

WKL∫ موظفو الصحة في حملة رقابية

لـلـعـراق  إبـرام عـقـد بـ الـنـفط و
توتال بقيمة 27 مليار دوالر الذي
يـتـضـمن مـشـاريع نـفـطـيـة وغـازية
ومشـروعاً للطـاقة الشـمسيـة علماً
أن الــوزارة لم تــكــشف شــيــئــاً عن
تـفاصـيل العـقد وكـذلك الشـركة لم
تـعــلن عن مـضــمـونه وكــأن هـنـاك
ــوضــوع وكل مــا تــعـــتــيم عــلـى ا
يـوجـد هــو تـسـريــبـات).مـؤكـدة ان
(الـعـقـد بـحـسب هـذه الـتـسـريـبـات
يتضمن استثـمار حقول نفطية في
جـنـوب الــعـراق ومن بـيــنـهـا حـقل
أرطـــاوي ومـــحـــاولـــة ضخ مـــيــاه
الـبـحـر الـى هـذه احلـقـول لـلـحـفاظ
عـلى انـتـاجـهـا وهـذه الـعـمـلـية لن
نسـتفيـد منهـا كثيراً بـسبب وجود
فائض نـفطي كمـا ستقـوم الشركة
بـــإســتـــثــمـــار الـــغــاز الـــطــبـــيــعي
صـاحب على غـرار ما سمـعنا به ا
من قــبل الــشــركــات الــتي قــبــلــهـا
وسـتـقـوم بـإنـشـاء مـحـطـة لـلـطـاقة
الــشـمـســيـة دون اإلعالن عن حـجم
احملطة وكم ستقدم لنا من كهرباء
وهل ســيــسـتــفــيـد من كــهــربـائــهـا
شارع أو شارعان أو منطقة كاملة
وذلك لنعـلم هل يساوي هـذا العقد
27  مــلــيـــار دوالر? كــون مــشــروع

الطاقة الشمسية الهدف منه إبعاد
األنـظـار عن عـدم اسـتـفـادة الـعراق
من استثمار النفط من قبل الشركة
الــفـرنــسـيـة)  ومـــــــضـت نـصـيف
الى الــقــول ان (هــذا الــعــقــد الــذي
يـــــشـــــبه جـــــوالت الـــــتــــراخـــــيص
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وجه اجملــلس الــوزاري لــلــطــاقـة ¨
ـضـاعـفـة اجلــهـود والـعـمل عـلى
زيادة مساحة االستثمار في مجال
فـيـما ـتـجـددة ¨  مـشـاريع الـطـاقـة ا
رأت نائـبة عقـد الشراكـة مع توتال
ـصـلـحـة فـرنـسا انـيـرجـي يـصب 

على حساب العراق .
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(وزيـر الـنـفط احسـان عـبـد اجلـبار
اسـماعـيل تـرأس اجملـلس الوزاري
ـدرجة ـواضيع ا لـلطـاقة ونـاقش ا
في جــدول اعـمـاله)¨ واكـد اجملـلس
ــضـى قــدمــاً  في عـــلى (اهــمـــيــة ا
مـــشـــاريع الـــطـــاقـــة الــشـــمـــســـيــة
وضـرورة الـتـعـجـيل في اجنـازها 
والـــعــــمل عــــلى زيـــادة مــــســـاحـــة
االستثـمار في هذا اجملـال) مشيدا
بـ (الــدعم الـكـبـيـر لـرئـيس مـجـلس
ــراسـيم تـوقـيع الــوزراء ورعـايـته 
عـقــود الـنــفط والـطــاقـة مـع شـركـة
تـوتـال الـتـي تـشكـل اضـافـة كـبـيرة
في صـنـاعــة الـطـاقــة في الـعـراق)
مـثــمـنـا (دور وزارة الـنـفط في هـذا
االطــــــار) واكــــــد اجملـــــلـس عــــــلى
ـعنـيـة بـوضع اخلطط (الـوزارات ا
الـالزمــــة من اجل احلــــفــــاظ عــــلى

الـبـيـئـة والـتـقـلـيل من االنـبـعـاثـات
الهـيدروكـربونيـة  والتـزام العراق
بـــاالتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة في هـــذا

الشأن).
وتــابـع ان (اجملــلـس ضــيـف وزيــر
الــبـيــئـة ونــائب رئـيس اجلــمـعــيـة
تحدة للبيئة جاسم العامة لال ا
الــفالحي الـذي قـدم عــرضـاً شـامالً
عن جـــهــود احلــكــومـــة في مــجــال
الـبـيـئـة واليـات تـنـفيـذ االلـتـزامات
الــواردة في االتـفــاقــيـات الــدولــيـة
ناخ والبيـئة  والعمل اخلاصة بـا
على تـنمـية ودعم مـشاريع  الـطاقة

النظيفة).
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بــدورهــا  اكــدت الــنـائــبــة عــالــيـة
نــصـيف ,أن الــعــقـد الــذي أبــرمـته
الـنــفط مع شـركــة تـوتــال انـيـرجي
يــصب في مــصــلــحـة فــرنــســاعـلى
حــســاب الــعــراق مـشــيــرة الى ان
مـشـروع الـطـاقــة الـشـمـسـيـة الـذي
النــعـرف حـتـى اآلن حـجم اجلـدوى
االقــــتـــصـــاديــــة مـــنه هــــو غـــطـــاء
لــلـــمــشــاريـع الــنــفـــطــيـــة الــتي لن
يـسـتـفـيد الـعـراق .وقـالت في بـيان
امس انه (من نتائج زيارة الرئيس
ـــانـــويل مـــاكـــرون الـــفـــرنـــسـي ا

ويـسـتـغـرق مـدة طـويـلـة تـصل الى
25 عـــــــامــــــا فـي حــــــ ان هــــــذه
ــشـــاريع تــســتـــــــــــغــرق أقل من ا
ـدة وهذا يـعني أن تـوتال نصف ا
سـتحـصل علـى أرباح طـائلـة طيـلة
مـدة الــعـقـد وبــاخـتــصـار نـرى أن

هـذا الـعـــــــقـد هـو هـديـة مـجـانـيـة
قــدمـهـا الـــــــعــراق الى فــــــــرنـسـا
عـــلى حـــســاب الـــشــعب  وهـــنــاك
جــــــهـــــات فــــــاســـــدة فـي الـــــوزارة
مـسـتفـيـدة من هـذا العـقـــــــد) على

حد تعبيرها. 
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ودعم مـكانـتـها وأدوارهـا) مـؤكدا
(ضــرورة الــتــركــيــز عــلى قــصص
الــنــجــاح وكل مــا من شــأنه إعالء
ــرأة في اجملــتــمــعــات) مــكــانـــة ا
ا داعيا الى (نشر ثـقافة اجلندر 
تـتـضمـنه من تـفـاصـيل كمـعـاجلة
ــوروث الـــظـــروف الـــبـــيـــئـــيـــة وا
اإلجـتـمـاعي والتـفـاسـير اخلـاطـئة
لـلـنصـوص الديـنـية كـتـاباً وسـنة
ــعـنــيـة في ومــسـاعــدة اجلـهــات ا
ـنـشـود حلـمـاية الـقـيـام بـدورهـا ا
رأة من الـعنف الذي تـتعرض له ا
,فال تــنـمــيـة شــامـلــة ومـســتـدامـة
رأة واحلد من للبالد دون رعاية ا
الــعـــنف الــذي تــتـــعــرض له وهي
الــــتي تــــمــــثـل اكــــثــــر من نــــصف
اجملــــــتــــــمـع  فــــــضـال عن إقــــــرار
ســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة شــامــلــة
ـرأة والتـعريف للـنهـوض بواقع ا
بحقوقها والقوان الراعية لها). 
من جـانبـهـا  قالت رئـيس الـهيـئة
الوطنية لالستثمار سهى النجار
رأة العراقية تعرضت للظلم ان (ا
واالضطـهاد اجملـتمـعي والتـغييب
,والسـيــمـا في زمن الــدكـتــاتـوريـة
واالرهـــاب) مــشــيــرة الى انه (في

ــؤتــمــر الــســنــوي نــطــالب هــذا ا
لـلمـرأة بـدور اكبـر في كل مـفاصل
احلــيـاة  وان احلـكـومـة احلـالـيـة
اعــطت الـفــرصـة االكــبـر لــلـنــسـاء
ناصب الـقيادي). للـمشاركـة في ا
ورحــبت بالســخــارت بــخــطـوات
ــرأة وتـعــزيـز الــعـراق لــتـمــكـ ا
ـــــــــــرتـــــــــــبـط الـــــــــــوعـي واالمـن ا
رشحات.  باالنتخابات وحماية ا
وقـــالت ان (الــــنـــســـاء يــــواجـــهن
مصـاعب وحتديـات عديـدة عنـدما
يـــحــــاولن الــــتــــصــــدي لــــلـــعــــمل
السيـاسي) واضافت ان  (االرقام
ـشـاركـة تــشـيـر الى حـد مـشـجع 
الــنــســاء في االنــتــخــابــات حــيث
ـرشـحـ ـئـة من ا ـثـلن 30  بـا
وهــذا من شـانه حتـقــيق الـتـوازن
فـي صـــــــنـع الـــــــقـــــــرار).واكـــــــدت
بالســـخــارت ان (الــعــنـف يــتــخــذ
اشــكــاال خــفــيــة مــتــعــددة وكــذلك
الــتــهــديــد الــضــمــني بــاالقــصــاء
االجـــتــمـــاعي وكل هـــذا يـــضــعف
رأة) مشيـدة بـ(خطوات العراق ا
ــرأة وتــعــزيـز الــوعي لــتــمــكــ ا
ـــرتــبط بـــاالنــتــــخــابــات واالمن ا

رشحات).  وحماية ا

ـرض وذلك مـن عـدم اصــابـتــهم بـهــذا ا
ــنـزلي واذا تــبـ عـن طـريق الــفـحص ا
وجود كتلة في الصدر او ظهور اعراض
ـــراجــعــة ـــرض عــلـــيــهــا ان تـــقــوم  ا
الطبيب اخملتص وعـدم التهاون مع هذا

رض. ا
وخــلـصـت الـورشــة الى ضـرورة تــنـاول
الـغــذاء الــصــحي والـذي يــشــمل الــثـوم
والــبــصل والــكــركم والــشــاي االخــضــر
ـــواعـــيــد الـــفـــحص الـــتي وااللـــتـــزام 

يحددها االطباء.
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رشـحـون احملتـالـون من بضـائع فان لـكه ا ـعـسولـة أهم مـا  اذا كانت الـوعود ا

هناك من يحتال عليهم أيضا .
عنى آخر :  و

غرر  به األدالء رشحـ ليضـمن له ا واطن الـساذج يصـطادُه احملتـال من ا انّ ا
بـصـوته له يــوم االقـتـراع الـعـام في 2021/10/10 وكـمـا يُــوَقع احملـتـالـون من
ـواطـنـ األغــرار  يـقـعـون هم أيــضـا في األفـخـاخ الـتي ـرشـحـ فـريــقـاً من ا ا
ـشيـخة الـعشـائـرية  والـقدرة الـفـائقـة على اقـناع يـنصـبهـا أدعـياء الـوجاهـة  وا
ــثـلـ عــنـهم في مـجــلس الـنــواب الـعـراقي في ــواطـنـ لــصـالح اخـتــيـارهم  ا

بكرة التي ستجري قي  10/ 2021/10  االنتخابات ا
وهكذا يُـبتلى احملتالون على الناس بِمَنْ يحتالون عليهم ويستحوذون على الكثير
من االمـوال  بـذريعـة الـدور الكـبيـر الـذي يلـعـبونه لـصـالح انتـخابـهم أعـضاءً في

مجلس النواب القادم .
انّها واحدة بواحدة 

ـواطـنـ فـجاءهـم اجلزاء مِنْ ـرشـحـون احملـتـالـون مارسـوا قـنـون اخلـداع مع ا ا
جِنسِ الفِعْل .

-2-
بذول ألغراض انتخابية هو في الغالب مال منهوب... ال السياسي ا ان ا

فهو من السُحْتِ احلرام ... 
ولن يَْهنَأَ باحلرام أحد على االطالق .

-3-
ؤسف لـلغاية تكرر عمليات االبـتزاز واالحتيال واحملاوالت احملمومة لشراء ومن ا
األصـوات االنـتخـابـيـة مع عـلم اجلـمـيع أنَّ الـعـبـرة بـالـكفـاءة والـوطـنـيـة والـنـزاهة
ـمـارسات الـسـوقـية ـاليـة وا ـسـؤولـية ال بـاالغـراءات ا والـقـدرة على الـنـهـوض با

اخلادعة .
وضوعية العادلة . انّ ما يُبنى على الباطل باطل في احلسابات ا

-4-
والسؤال اآلن :

لو لم يـكن ألعضـاء مجلس الـنواب رواتب ضخـمة ومخـصصات
فخـمـة  هل يبـلغ احلـرص بالـطـامعـ بـالوصـول الى قـبة

ان الى هذا احلدّ اخملجل? البر
ـكاسب واالمـتيازات انَّ اللـهاث في الـواقع لهـاث على ا
قـعد النيـابي لصاحبه ولـيس على خدمة التي يـوفرها ا

الشعب والوطن 
وهنا تكمن الكارثة .
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ـتهـمان بـخطف مـات معـمر الـقذافي و مـات قبـله صـبري الـبنـا ابو نـضال وهـما ا
الصدر الذي هو من مواليد 1928. ومات ياسر عرفات الذي دارت حوله شبهات
ا من اعـدائه ألشاعة انه يعلم بقصة الـصدر وكذلك مات حافظ االسد و ايضا ر
كالهمـا سكت عن قصة موسى الـصدر الن الرجل لم تكن عالقته بـاخلميني جيدة
ـصاهرة فقد كان احمد خميني قد تزوج ابنة شقيقة الصدر!. ايطاليا بالرغم من ا
انـكرت وقت احلـدث ان الـثالثـة اخملتـطـف قـد دخـلوا اراضـيـهـا بأسـتـثنـاء حـقائب

وسى محمـد يعقوب وعباس للـتمويه و الثالثة هم باالضـافة 
بدر الدين.

هـذا مـا سـيقـدم في حـال الـتحـرك في مـلف يـعود لـسـنة
ئات وقل االن 1978 لكن العراقي دفعوا ضحايا با
للـعشرات و االحاد و بعـضهم مغيب حتى و ان لم يكن
ـنـزلـة و تـاريخ الصـدر لـكـنـهم مـحك اخـتـبـار وقـتـلـتهم

فترض انهم بال حصانة!. احياء و ا

تـفـقد اشـيائك مـسـتلـزماتـك حاجـاتك احليـاتـية واسـتدرك مـصـادرها مـاذا سوف
ـكننا القول:- ان اي من الدول اذا اعتـمدت على االقتصاد الريعي جتد!!! اذن 
او االقتصـاد الناضب فلم ولن يكن لها مـستقبل او سلطة قيـادية تاثيرية او قيمة

حضـارية ب الـدول واستيـقن حق اليقـ انها في خـطر ما
لم تـوظف ذلك االقـتـصاد في بـنـاء االنـسـان مـهـارياً الى
جوانـبه القيمـية من خالل تفعـيل مراكز البـحث العلمي
وتنـمية االنـتاج احمللي وتـكوين االسس الفـاعله لالنتاج
الصناعي كبديل استثماري استراتيجي  (الصناعات)
يكـون هو االساس الفاعل في التقدم والرقي دون غيره

صادر الريعية او الناضبة . من ا
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في يـوم الـثالثـاء 11 سـبـتـمـبر 2001 اسـتـولى انتـحـاريـون(بـيـنهم 15 سـعـوديا
ومـصـري واحـد) عـلى اربع طـائـرات ركاب امـريـكـيـة في وقت واحـد واسـتـخدمت
ي في ـركز التـجارة العا كمـا لو كانت صـواريخ  ضربت طائرتـان منهـا برج 
نـيـويـورك وواشـنـطن مـؤلـفـ من 110 طـوابق راح ضـحــيـتـهـا اآلالف و دمـرت
ـبـنى وزارة الـدفـاع األمـريـكـيـة (الـبـنـتـاغون) الـطـائـرة الـثـالـثـة الـواجـهـة الـغـربـيـة 
فيما حتطمت الـطائرة الرابعة في حقل العـمالق الواقع خارج العاصمة واشـنطن
يُـعتـقد  انـها بـوالية بـنسـلـفانـيا بـعد أن قـاوم الركـاب اخلـاطفـ وسيـطروا عـلـيهم
ـبنـى الكـابيـتول (مـقـر مجـلسي الـنواب والـشـيوخ) في واشـنطن كـانت مـتوجـهة  
الـعـاصـمــة. وكـان مـا حـدث في ذلـك الـيـوم يـعــد احلـدث األكـثـر رعــبـا في الـقـرن

احلادي والعشرين.
ومـنـذ عشـرين عـامـا فـان حدث 11 سـبـتمـبـر مـا يزال  لـكن األهم من ذلك  انه 
لغـزا وفيه من التـساؤالت واالسرار ما لم تـقدم لها اجـابات  تقـنع الناس وحتظى

منها : باتفاق احمللل السياسي
هل أن مـا حـدث كـان ( خـديعـة كـبـرى)? .وهو تـسـاؤل مـشـروع ومنـطـقي كـان قد
اثـاره الكـاتب الفـرنسي تـييـري ميـسان بـقوله  ( ان احلـسابـات العـملـية والـعلـمية
ـكن أن تقـوم بها (حدث 11 سـبتمبـر) منظـمة أو جهة أو الدقـيقة تـؤكد بأنه  ال 
مجمـوعة مـتمردين مـتمركـزين في مغـارات أفغانـستان فـتلك اإلمـكانات ال تـتوفر

تحدة األمريكية). إال لدى الواليات ا
ان مـا يـنـفق عـلى األمـن الـوطـني األمـريـكي يـبـلغ 350 ونـضـيف له تــسـاؤال آخـر
بــلـيـون دوالرا في الـسـنــة..فـهل يـعـقل ان امـكــانـات امـيـركـا األسـتــخـبـاريـة بـهـذه
ــيـــزانــيـــة الــضــخـــمــة ال تــعـــرف بــحـــدث يــخــطـط لــضــرب اهـم واخــطــر وزارة ا

فيها..البنتاغون?
بـقولـهم  ان الفـديو ـا سيـقع  وهـنـاك من يقـدم الدلـيل بـان اميـركا كـانت تـعرف 
ما يشير بشكل واضح الى الذي بـثته اميركا قد غطى احلدث من جمـيع الزوايا 
وجـود عـلم مسـبق لـتـغطـيـة احلـدث اعالمـيا . وهـنـاك شـكوك اخـرى تـفـيد  بـقـيام
ـصرفي اليهود بالتأم على البرج لصاحله قبل اسبوع او عشرة ايام احد ا
من احلادث.اضف لـها  وجـود مفـاوضات أمـريكـية مع حـكومـة "طالـبان"  سـبقت
احلدث بـأيام للحصول على موافقتهم بـشأن مد خط أنابيب نفط من آسيا باجتاه
أوربا  رفـضته "طالبان" فكان على أمريكا أن تستثمر احلدث لدحر طالبان وهو
مـا قـامت به بـالـفـعل السـتـكـمـال الـسـيـطرة عـلـى أكبـر مـخـزون نـفـطي في الـعـالم

نطقة الشرق األوسط.
وهـناك من يـحل الـلغـز بان (11 سبـتـمبـر) هو كـذبـة القـرن التي صـدقـها الـعالم
فيـما يرى بعد أن غـلفهـا بلـباس التـدين واعتبـرها كـثيرون حـربا صلـيبـية مقـدسة
هـو حتويل الصراع من آخـرون ان اهم وأخطر ما في لغز 11 سبـتمبر سـياسيا
عربي –اسرائـيلي إلى عربي- ايراني بـرعاية إسرائـيلية  مـصحوبا بـتحجيم دور
ـذهـبي والـطــائـفي بـتـمـكـ احـزاب األحــزاب الـعـلـمـانـيـة أمـام الــتـطـرف والـوالء ا
ــوقـــعه االســتـــراتــيــجـي ومــخــزونه االسـالم الــســيـــاسي الســيـــمــا في الـــعــراق 

النفطي..وهذا ما يدفع العراقيون ثمنه اآلن ويطرح تساؤال مشروعا:
بـعـد ان سـقطت احـزاب األسالم الـسـيـاسي في مـصـر وتونس - هل ان اميـركـا

ستـعمل عـلى تمـك احـزاب األسالم السـياسي غـرب  وا
في العراق بالفوز في انتخابات 10 تشرين 2021!?

ÂuO « W u «

!.. فما كنت اعرف داللة رقم 56 يا لـسخرية العراقـي
اال بعـد أن استـثنـته مفوضـية االنـتخـابات من تـسلسل

! رشح ا

ؤتمر مؤتمر: رئيس اجلمهورية يلقي كلمته في ا

ŸUL∫ وزير النفط يرأس اجتماع اجمللس الوزاري للطاقة «
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ـــبــــانـي احـــدى اعــــلـــنـت دائــــرة ا
تشـكيالت وزارة االعمـار واالسكان
والــبــلــديــات الــعـامــة عـن ان عـدد
ـــدونـــات ـــوزعـــة مـن ا الـــنـــسـخ ا
ومـواصـفـات الـبـنـاء الـعـراقـيـة في
عـــمـــوم احملــــافـــظــــات بـــلغ 5712

نسخة.
هندسة وأكدت مدير عام الـدائرة ا
بـــــشــــرى أنـــــعـــــام (اســـــتـــــمــــرار
ــنــاقــشـة االجــتــمــاعــات الــدوريــة 
دونـات الـسبع مـوقف سيـر عـمل ا
ــتــبــقــيـة قــيــد االجنــاز وإيــجـاد ا
الـسبل الـقانونـية الـرصيـنة لـلعمل

ـمكـنة) بـها وإجنـازها بـالسـرعة ا
مـشيـرة في بـيان امس الى انه (
اعتماد مدونـتي العمارة اخلضراء
والـــصـــرف الــصـــحي ومـــحـــطــات
الــضخ والـرفع وشــبـكـات اجملـاري
ونـــشـــرهـــا في جـــريـــدة الـــوقـــائع

العراقية).
واشـــارت الـى (ضـــرورة االلـــتـــزام
ـــدونــات بــآلـــيـــة تــطـــبــيـق هــذه ا
ـواصـفـات والـعـمل بـهـا حسب وا
تــوجــيـه االمــانــة الــعــامــة جملــلس
الــوزراء الـــذي يــنص عـــلى الــزام
الـوزارات ومؤسـسات الـدولة كـافة

بااللتزام كالً حسب مهامه).
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ـاليـة واالدارية بدعـوة مقدمي الـعطاءات يـسر مجـلس القـضاء االعلى / دائـرة الشؤون ا
ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم لتجهيز سيارات من نوع تويوتا هايلوكس بيك ا
اب مـزدوجـة الـقـمــارة دفع ثـنـائي اوتـومـاتـيـــــــك مـوديل ٢٠٢١ حـجم احملـرك (٢٫٧) لـتـر
تــعـمل عــلى الـبـنــزين مـصــنع تـويـوتــا في تـايــلـنـد بــيـضـاء الــلـون  بـكــلـفـة تــخـمـيــنـيـة
(٥١٤٫٩٨٠٫٠٠٠) خـمسمـائة واربع عشر مـليون وتـسعمائـة وثمانـون الف دينار فقط مع

مالحظة ما يأتي:
ـؤهــلـ والـراغـبــ في احلـصـول عــلى مـعـلـومــات اضـافـيـة ١- عـلـى مـقـدمي الـعــطـاء ا
ـاليـة واالدارية من وازنـة االسـتثـماريـة/ دائـرة الشـؤون ا التـواصل مع قـسم العـقـود وا
صادف (٢٠٢١/٩/١٦) من الساعة ـصادف (٢٠٢١/٩/١٣) لغاية اخلميس ا يوم االثن ا

دينة بغداد. الثامنة  صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا حسب التوقيت احمللي 
طلوبة: ٢ - متطلبات التأهيل ا

> ان تكـون الشركة من ضمن الـشركات احملليـة والغير متـلكئة وال مدرجة ضـمن القائمة
السوداء.

صالح. قدم العطاء اي تضارب في ا > ان ال يكون 
ـاثـلـة عـدد (١) في الـعـشـر سـنـوات الـسـابـقـة بـقـيـمـة (١٥٤٫٤٩٤٫٠٠٠) مـائة > اعـمـال 

واربعة وخمسون مليون واربعمائة واربعة وتسعون الف دينار.
> ان يـكـون حـجم الـسـيـولة الـنـقـديـة (١٥٤٫٤٩٤٫٠٠٠) مـائـة واربعـة وخـمـسـون مـلـيون
واربعمـائة واربعـة وتسعـون الف دينار عـلى االقل مودعة في حـساب الشـركة ضمن احد

عتمدة. صارف ا ا
> يـكون تسـليم الـسيـارات في مقـر مجـلس القـضاء االعـلى الكـائن في محـافظـة بغداد /

حي احلارثية مع مراعاة خدمات ما بعد البيع ان استوجب احلاجة لها.
هـتـم شـراء وثائق الـعطـاء بعـد تقـد طلب حتـريري الى ٣- بامـكان مـقدمي الـعطـاء ا
الـعـنـوان االتي (بـغداد / الـكـرخ / حي احلـارثـيـة / شـارع الـكنـدي / مـوقع بـنـايـة سـاعة
ـوازنة االسـتـثمـاريـة) وبعـد دفع قـيمـة الـبـيع للـوثـائق البـالـغة بغـداد / قـسم العـقـود وا

(١٥٠٫٠٠٠ مائة وخمسون الف دينار فقط غير قابلة للرد).
٤- اخـر مـوعـد لــتـسـلـيم الـعـطـاءات الى الـعـنــوان االتي (مـجـلس الـقـضـاء االعـلى/ قـسم
ـوازنـة االسـتـثـمـاريــة والـكـائن في بـغـداد / الـكـرخ / حي احلـارثـيـة / شـارع الـعـقـود وا
ـوعـد احملدد االربـعـاء (٢٠٢١/٩/٢٢) السـاعة الـكـندي / مـوقع بـنايـة ساعـة بـغداد/ في ا
تأخرة دينة بغداد سوف ترفض العطاءات ا احلادية عشر صباحا في التوقيت احمللي 
ـثلـيهم الراغـب بـاحلضور الى وسـيتم فـتح العـطاءات بحـضور مـقدمي العـطاءات او 
العنوان االتي بغداد / الكرخ / حي احلارثية / شارع الكندي / موقع بناية ساعة بغداد
صادف (٢٠٢١/٩/٢٢) السـاعة احلادية عشر صباحا داوالت في يوم االربعاء ا / قـاعة ا
ـديـنـة بـغـداد عـلى ان تـتـضـمـن الـعـطـاءات ضـمـان الـعـطـاء الـبـالغ في الـتـوقـيت احملـلـي 
(١٥٫٤٤٩٫٤٠٠) خـمــسـة عـشـر مــلـيـون واربـعــمـائـة وتـســعـة واربـعـون الـف واربـعـمـائـة

دينارعراقي فقط. وان يكون مقدمي العطاءات على اطالع وعلم بالوثيقة.
ـنــاقـصـة اجـور نـشـر االعالن وكــافـة الـضـرائب والـرسـوم ٥- يـتـحـمل مـن تـرسـو عـلـيه ا

وجب القوان النافذة.
٦- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات الغير مستجيبة.
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علـيهـا من امانـة الصـندوق لـقاء مـبلغ قـدره (٥٠٠٫٠٠٠) دينـار (خمـسمـائة الف ديـنار الغـير ) غيـر قابل
شاركة تـقد عروض بالديـنار العراقي  (مـع مراعاة ترقيم لـلرد فعلى اجملـهزين اخملتصـ الراغب بـا
ـدة التقل عن (١٢٠ يـوم) مع ارفاق الـتأمـينـات االوليـة والبـالغة صـفحـات هذه الـعروض) ويـكون نـافذاً 
(١١٫٥٠٠٫٠٠٠) دينـار عراقي (احد عشر مليـون وخمسمائة الف دينار عـراقي) على ان يتضمن العرض

علومات التالية:-  ا
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التامينات االولية 
كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا

وتسلـم الى استعالمـات الشركـة بأغلـفة مغـلقة ومـختومـة مثـبت عليـها رقمي االعالن والـطلبـية في مدة
ـناقـصة اجور ?Ø±∞Ø¥® ÂuO±≥∞≥© ويتـحمل من تـرسو عـليه ا  dN?E « b?F?Ð © …bŠ«u? اقـصاهـا السـاعة ®»

نشر االعالن  .. مع التقدير . 
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١- يـتم تـقــد الـعـروض وفـقـاً لــلـوثـائق الـقــيـاسـيـة وفـي حـال عـدم الـتـزام مــقـدم الـعـطــاء في تـطـبـيق
ـا يـقـتـضي مـراعـاة ذلك عـند الـوثـيـقـــــــــة الـقيـاسـيـة بـكـافـة اقـسـامـهـا فانـه سـيتـم استـبـعـاد عـطـاءه 

التقديـــم. 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا

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

٣- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة. 

ساهم في الشركة او الشركات فـوض او احد ا ٤- تقدم التامينـات االولية باسم الشركة او مديرها ا
وجب عقد مشاركة. 

ناقصـة التواجـد في مقر الشـركة حلضور ـشتركـ في ا ـثلي الشـركات واجملهزين ا ٥- بإمـكان كافة 
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 
٦- في حـالة وجـود مخـالـفات من قـبل اجملهـزين تـوجه االنذارات من الـقسم الـقـانوني في شـركتـنا دون

الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تـصـادر الـتأمـيـنات االولـيـة للـشـركـات في حالـة عـدم االسـتجـابـة للـمـراسالت اثـناء الـدراسـة الفـنـية

والتجارية للطلبيات. 
ـصارف ٨- تـقـدم الـتـامـيـنـات االولـيـة عـلى شـكل ( خـطـاب ضـمـان او صك مـصـدق او سـفـتـجـة ) ومن ا

تضمنة في الوثيقة القياسية. عتمدة ا ا
٩- ال تتم مطالـبة شركتنا بكـتاب تسهيل مهمـة من الكمارك وكذلك الضريـبة واجازة االستيراد اخلاصة

واد الى شركتنا. ادة اعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال ا با
واد من ثـبـتة اعاله السـبـاب تتـعلـق باخـراج ا ـطـالبـة بـاي تمـديدات لـفـترات الـتـجهـيـز ا  ١٠- ال تتم ا

وانئ. ا
 ١١- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه ٢٠ % من الكلفة التخمينية الغراض االحالة.

www.mrc.oil.gov.iq  -: وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا  -١٢ 
  ١٣- سيتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.

ـرة واحـدة خالل السـنـة من الـشركـات الـعراقـية  ١٤- يتم اسـتـقطـاع مـبلغ (٢٥٠٠٠) الف ديـنـار عراقي 
الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
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(MANGEMENT SERVIEES)
حتية طيبة..

ؤرخ رقم (٢٠٢١/٢٦/١) ا إشارة الى قرار مجلس إدارة شركتنا ا
في ٢٠٢١/٩/٨ الــفـقــرة (٢) مـنه واســتـنــاداً الى الـفــقـرة (١٣) من
شروط اإلعالن التي نـصت على (يـحق للشـركة العامـة لالتصاالت
ــعـلـومــاتـيـة اللــغـاء اإلعالن في أي مــرحـلـة من مــراحـلـهـا دون وا
ـشــاركـ  وقـبل صـدور كـتــاب اإلحـالـة  عـلى ان يـتم تـعـويض ا

إعادة مبلغ ثمن شراء وثائق العطاء اليهم فقط )
ـناقـصة أعاله وبـأمكـانكم اسـترجاع نـود اعالمـكم بأنه  الـغاء ا
مـبلغ ثـمن شـرائهـا بعـد مـراجعـتكم الـينـا وتـقد طـلب بذلك وفق

الضوابط والتعليمات للتفضل باالطالع ومراعاة ذلك .
مع التقدير ..
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ـتمـيـزة ب من اإليجـابـيـة والعالقـة ا
ـــتــداخــلــ جـــغــرافــيــاً الــشـــعــبــ ا
واجتماعياً واقتـصادياً رغم ما فعلته
أنـظـمـة مـسـتـبـدة تـفـوح مـنـهـا رائـحة
ــقـيــتـة الــشـوفــيـنــيـة والــعــنـصــريـة ا
وإعالمها األسود طيلة نصف قرن من
حـــروب مــــدمـــرة لـــلـــبـالد والـــعـــبـــاد
وتشـويه متعـمد لـقضـية شـعب شقيق
له تاريخ طويل معفر بقوافل الشهداء
من أجل قـضــايـا الــعـرب ونــضـاالتـهم
عبر العصور منذ تشاركوا في األرض

صير. وا
wHzU  d Ë

إن مـــــا يــــجــــري الـــــيــــوم مـن بــــعض
ــتــطــرفـــة في اشــاعــة اجملــمــوعـــات ا
الكراهية ضد الكورد باستخدام الوتر
الـطـائــفي تـارة والـوتــر الـقـومي تـارة
اخـرى ســيـصــطــدم بـجــدار صـلب من
العالقة التاريخية ب العرب والكورد
سبق ألعـتى الـدكـتاتـوريـات أن فـشلت
فـي اخــــتــــراقه هـــــذه اجملــــمــــوعــــات
ـيــلـيــشـيــاويـة تــعـمـل مـنــذ سـنـوات ا
وتطمح أن حتيل اخلالفات السياسية
ب االقـلـيم واحلـكومـة االحتـادية الى
فـتـنـة قـومـيــة او طـائـفـيـة مـقـيـتـة من
خالل الـــعــمـــلــيــات االرهـــابــيـــة الــتي
تقـترفـها ضـد االقـليم وقـراءة سريـعة
ي مع لـــلـــتـــضـــامن الـــعـــربي والـــعـــا
كـوردســتـان بـعــد قـصف مــطـارهـا من
قـبل مـيـلـيـشــيـات ارهـابـيـة دلـيل عـلى
صالبـــة هـــذا اجلـــدار وقـــوة االقـــلـــيم
ـيـا وسـمــعـته ومـكــانـته عــربـيـا وعــا
ومــتـــانــة االواصـــر بــ كـــوردســتــان
والـعــرب ســواء في الــعـراق او بــقــيـة

الدول العربية االخرى.

لالنتفـاضات والـثورات الكـوردية على
مرّ الـتاريخ لِـما يـجمع الـقوميـت من
ثوابت ومشتركات تاريخية وجغرافية
في مـخــتـلف مــنـاحي احلــيـاة وحـتى
ـناطق أيام الـثورات الـكورديـة كانت ا
احملـررة من كـوردستـان دائـمـاً مـلـجـئاً
لـلمـعـارضـ والـثوار الـعـراقـيـ على
مـخـتـلف انـتـمـاءاتـهم الـسـيـاسـيـة بل
كـــــانت ســـــاحــــة لــــنـــــضــــالـــــهم ضــــد
الـــديـــكــتـــاتـــوريـــة بـــدعم لـــوجــســـتي
واسـتـراتـيجـي من قـبل قـيـادة احلـركة

التحررية والكوردستانية.
وحينـما تـمتع اإلقـليم بـاستقالل ذاتي
إثـــر انـــتـــفـــاضــة آذار 1991م وإعالن
الــفـــيــدرالــيـــة كــأول قــانـــون يــصــدره
ــان الــكــوردســتــاني في أواسط الــبــر
1992م حتـــول اإلقـــلـــيم إلى ســـاحـــة
لــنـضــال كل الــعــراقـيــ من مــخــتـلف
مشاربهم السياسـية حيث فتحوا فيه
مـقـراتــهم ومـكـاتــبـهم وكل مــا يـتـعـلق
بـنــشــاطـهم الــســيـاسي واالجــتــمـاعي
والثـقافي واإلعالمـي وقد تـمتع إقـليم
كـوردسـتـان مـنــذ ذلك احلـ بـعالقـات
طـيـبـة مع الــدول اجملـاورة له خـاصـة
مع كل مـن إيــران وتــركـــيــا وســوريــا
والــتي تــمـــيــزت بــعالقــات إيــجــابــيــة
وتعاون في كل اجملالت نتيـجة لنجاح
الـدبـلــومـاسـيـة الــكـوردسـتــانـيـة الـتي
قـادها الـرئـيس مـسـعـود بـارزاني مـنذ
األيـــام األولى الســـتــقـالل اإلقــلـــيم عن

لسـيـاسـة اإلقلـيم الـثـابتـة والـتي تـنال
ارتـياحـا كـبـيـرا في االوسـاط الـعـربـية
الــرســمــيــة والـــشــعــبــيــة عــامــة وفي
االوســاط الـــعــراقـــيــة بــشـــكل خــاص
وبالذات في جزئه الذي حتدث فيه عن
العالقات ب عرب العراق وب شعب
كــوردسـتــان وقــيــاداته عــبــر الــتـاريخ
ـتــراكـمـة وتـطــرقه الى ان اخلالفــات ا
اليـوم بـ بـغـداد واربيـل هي خالفات
عــــائـــلــــة واحـــدة رغـم مـــا تــــقــــتـــرفه
اجلــمـاعــات اخلــارجـة عــلى الــقــانـون
ـيلـيـشـيـات الـسائـبـة ومن يـدعـمـها وا
بـــالـــتـــعـــدي عـــلى االقـــلـــيـم واشـــاعــة
الكراهـية واالحـقاد ضده ومـا يحصل
الـيـوم لــيس غـريــبـا وال جـديــدا فـمـنـذ
ـلـكـة الـعـراق مـطلـع الـقرن تـأسـيس 
تـعاقبة اضي حاولت كل االنـظمة ا ا
لكة على حكم بالد ما بـ النهـرين 
كانت أم جمهورية تخريب العالقة ب
العرب والكورد من خالل تلك احلروب
الـتي كــانت تـشـنــهـا عـلـى كـوردسـتـان
إلخماد انـتفـاضاتهـا وثوراتـها لكـنها
أسي لم تنجح في تخديش ورغم كل ا
الـعالقـة ب الـشـعـبـ الـكـوردسـتاني
وب عـرب الـعـراق وبقـيـة دول الـعالم
العـربي حـيث حافـظت حـركـة التـحرر
الـكــورديـة فـي جـمــيع مـراحــلـهــا عـلى
ـتــيـنـة بـ الــكـورد وبـقـيـة األواصـر ا
الـــشـــعـــوب الــعـــربـــيـــة بل كـــانت من
أولـــــويــــات اخلــــطـــــاب الــــســـــيــــاسي

واالخوة الـعربـيـة الكـوردية الـتي أكد
علـيـها قـائد حـركـة التـحـرر الكـوردية
مال مصطـفى البـارزاني منـذ انطالقة
ثورته في  11أيلول 1961م واستمر
عــلى ذات الـــنــهج الــزعـــيم مــســعــود
بـــارزاني الــــذي اصـــبح اإلقــــلـــيم في
عــهــده مالذا آمـــنــا لــكل الــعــراقــيــ
السنة والشـيعة وكان سـاحة لنضال
عـارض لألنـظمـة الدكـتاتـورية كل ا
الــعـــراقــيـــة عــلى طـــول اخلط ولــعل
احاديث وتصريحـات معظم القيادات
الكـوردستـانيـة احلكـوميـة واحلزبـية
تـؤكـد عـلى مـتـانـة تلـك الـعالقـات ب
شـعب كــوردسـتـان وبــقـيـة الــشـعـوب
الــعـــراقــيــة والـــعــربــيـــة ومــا حــديث
الـرئـيس نـيـجــيـرفـان بـارزاني رئـيس
اقـلـيم كـوردسـتـان في قـنـاة الـشـرقـية
نــيــوز قــبل اشــهــر اال مـؤشــر واضح

منذ االستقالل الذاتي الذي تمتعت به
كـوردســتـان بــعــد قـرار مــجـلس االمن
 688الذي اعتبرها مالذ آمن أتاح لها
ان تنظم اول انتـخابات عامـة الختيار
ـان مــحـلي في عـام 1992م والتي بـر
انـــــــتـــــــجـت اول مــــــجـــــــلـس وطـــــــني
كــوردسـتــاني مــنــتــخب مــبــاشـرة من
ـا أي تـدخالت لـلحـكـومة الشـعب دو
ركـزيـة في حيـنهـا ومـا تبع ذلك من ا
انـبــثــاق اول حـكــومـة كــوردســتـانــيـة
اعترفت بها معظم دول اجلوار ناهيك
عن الـــــدول األوروبــــيـــــة والــــواليــــات

تحدة. ا
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ومـنـذ ذلك الـتـاريـخ لم تـقـطع حـكـومـة
ـحيطها العربي كوردستان عالقتها 
حيث احتضنت أربـيل عاصمة اإلقليم
الــعــشــرات من مــؤتــمــرات الــصــداقـة

ـان نـظــام بـغــداد و انـبــثـاق أول بــر
كـوردسـتـاني مـهـد الـطـريق لـتـشـكـيل
حـــكـــومـــة ائـــتالفـــيـــة هي األولى من
عاصر نوعها في الـتاريخ الكـوردي ا
بــعــد حــكــومــة الـقــاضـي مـحــمــد في

جمهورية كوردستان عام 1946م.
ـتـحدة وبـعـد أن أسـقـطت الـواليـات ا
نظـام صـدام حسـ وأسسـت النـظام
السياسي اجلديد إثـر اعتماد دستور
دائم لـــلـــبالد الـــدســـتـــور الـــذي أقــرّ
واعــتــرف بـــفــيــدرالــيـــة كــوردســتــان
وكــيــانــهــا الــسـيــاسـي ومـؤســســاته
التـشريـعية والـتنـفيـذية والـقضـائية
قاد الرئـيس مسعود بـارزاني وفريقه
مــنــذ 2006 عــمـــلــيــة بـــنــاء عالقــات
دبــلـــومــاســيـــة رصــيــنـــة مع احملــيط
العربي بشكل خاص حيث  إرساء
قواعد متينة للعالقات الكوردستانية
الـعــربــيـة وعــلى مــخـتــلف األصــعـدة
الــــســـيـــاســـيــــة والـــدبـــلــــومـــاســـيـــة
واالقتصادية واالجـتماعية من خالل
ــمـــلــكــة زيــارات رســـمــيـــة لــكل مـن ا
الـــعــربـــيـــة الـــســعـــوديـــة واإلمــارات
ـتـحـدة والكـويـت وقـطر الـــــعـربـيـة ا
واألردن ولـيــبـيــا وجـمــهـوريــة مـصـر
الــعـــربــيــة والـــتي أدت إلى تـــمــتــ
ـــــثــــلـــــيــــات الـــــعالقـــــة وفــــــــــــتح 
وقـنصـلـيـات لـها في عـاصـمـة اإلقـليم
وبـدايــة انـفـتــاح كـوردســتـاني واسع
ـا فعل على احملـيط الـعـربي الذي طـا
اإلعالم األســـود فــعــلـــته في تـــشــويه
تــطـــلــعــات اإلقـــلــيم الــكـــوردســتــاني
وشـــعـــبه نـــحـــو احلــريـــة والـــتـــقــدم
وعالقته الـتـاريخـيـة بالـعـرب شعـوباً
وفعاليات سياسـية عبر موروث كبير

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7067 Monday 13/9/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7067 االثن 6 من صفر  1443 هـ 13 من ايلول (سبتمبر) 2021م

ناقصة اعاله للمرة عادن) ان تعلن عن ا يسر (الشركـة العامة للصناعات االنشائية احدى تشكـيالت وزارة الصناعة وا
االولى.

ـؤهـل وذوي اخلـبـرة لـتقـد عـطـاءاتهـم (جتهـيـز بـليت مـغـلـون سـمك ٢٫٥ ملم) من وبـهـذا ندعـو مـقـدمي العـطـاءات ا
وازنة التشغيلية لعام (٢٠٢١) مع مالحظة ما يأتي:- تخصيصات ا

ـؤهـلـ والـراغبـ في احلـصـول عـلى معـلـومـات اضافـيـة مـراجـعة مـقـر (الـشركـة الـعـامة ١- علـى مقـدمي الـعـطاءات ا
للـصناعـات االنشائـية) يـوميا من الـساعـة  - ٨ - صباحـا لغايـة -٢- ظهـرا ما عدا ايـام اجلمع والعـطل الرسـمية لـغاية

قدمي العطاءات. صادف (٢٠٢١/٩/٢٧) وكما موضحة بالتعليمات  الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم االثن ا
هـتـمـ شراء وثـائق الـعـطاء بـعـد تـقد طـلب حتـريـري الى العـنـوان احملـدد في ورقة ٢- بامـكـان مقـدمي الـعـطـاءات ا

بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٠٠٠) دينار غير قابلة للرد.
٣- يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي (الشركة العامة للصناعات االنشائية - صندوق العطاءات في االستعالمات
اخلارجية) وبعد تأييد جلنة الفتح في الشركة في مقرها الكائن (بغداد - حي بابل - محلة ٩٣١ / زقاق ٢٧ / بناية رقم
٢) طريق مـعسكر الرشـيد مجاور - الشركـة العامة للـمنتوجات الـغذائية (الشـركة العامة لـلزيوت النبـاتية / سابقا) في
ـناقصة وان صـادف (٢٠٢١/٩/٢٧) والذي يعـتبر مـوعد غلق ا موعـد اقصاه السـاعة الثـانية عـشر ظهـرا ليوم االثـن ا
ثليهم الراغب وعد سوف ترفـض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقـدمي العطاءات او  تاخرة عن هذا ا الـعطاءات ا
كـان احملددين باحلـضور فـي العـنوان االتـي (في قاعـة االجـتمـاعات / الـطـابق االرضي في مـقر الـشـركة) في الـزمـان وا

صادف (٢٠٢١/٩/٢٧(. (بعد الساعة الثانية عشر ظهرا ليوم االثن ا
ناقصة اجور نشر االعالن.. ٤- ان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه ا

٥- عـلمـا ان الكـلفـة الـتخـميـنيـة (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) اربعـمائـة ملـيون ديـنـار عراقي او مـا يعـادلهـا بالـدوالر االمريـكي حسب
ناقصة. ركزي في يوم فتح ا نشرة البنك ا
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ـعلومات على ركز الوطـني للتطويـر اإلداري وتقنية ا نتـقدم بوافر الشـكر والتقـدير إلى ا
جهوده الـكبـيرة والسـخيـة في إقامة الـدورات التطـويريـة واحلتمـية جلـميع العـامل في
ه لالسـتـشــارات والـدراسـات الـوزارات والــدوائـر احلـكــومـيـة والــقـطـاع اخلــاص وتـقــد

والبحوث.
ركز من دور حيوي وإسهامات جادة تعد اليوم ا يقدمه ا كما نعرب عن خالص امتناننا 
لـبنـة أسـاسـية من لـبـنـات تطـويـر البالد وتـقـدمـها ورقـيـها ونـهـضـتهـا لـتحـقـيق الـتنـمـية

علومات احلديثة. الشاملة وتعزيز قدرات العامل كافة ورفدهم با
ركـز الـدكـتور فـؤاد الـربـيعي ومـديـرة  إدارة الـتدريب تـقديـرنـا وشـكرنـا إلى مـديـر عـام ا
الست إنعام إرحيم  وإدارة الدورة الست مي هاشم والست هيفاء عبد الكر  ومدربي
ركز ( شيماء عبد الرحيم محمد صباح عادل عبد الكر محمد عباس الدكتور سمير ا

خلف شذى حس عادل عرنوص علي خضير  وسجى سعد)
ـزيد من ونحن إذ نـنـهل من هذا الـصرح فـانـنا نـتـمنى لـلمـركـز وإدارته والعـاملـ كـافة ا

النجاح واإلبداع والتطور.
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فـــقــــدت مـــني هــــويـــة
صــــــــــــــــــــــــــــــادرة مــن
الشركة العامة لتوزيع
كـــهـــــــــــربـــاء بـــغـــداد
Ê«Ëe???  n b???? بـــأسم (
X) فــــعـــــــلى من b????

يعـثر علـيها تـسليـمها
الى جهة االصدار. 

مع التقدير

Ê«bI

فـقـدت مـني الـوثـائق الـصادرة
مـن (اعــداديـــة الـــزعـــفـــرانـــيــة
qO? ? ) بـاسم ( ـهـنـيـة لـلـبـنـ ا
ــعــنــونــة الى ??b) ا ??  d???O??C??

ـرقـمـة ـيــة الـشـرطــة) ا (اكـاد
(٤٥٥٠) و(مـــديــــريـــة شــــرطـــة
ــرقـــمــة (٤٧٠) و الـــكــمـــارك) ا
ــرقـــمــة (وزارة الــداخـــلــيـــة) ا
١٢بـتاريخ ٢٠٠٢/٩/٢٠ يرجى
ن يعثـر عليها تسليمها الى

جهة االصدار .
مع الشكر

إن العنف بـشكل عـام هو سـلوك إنسـاني شاذ وهـو نتاج مـأزق عالئقي بـ الشخص
وذاته أو الشخص واآلخـر وهذا النمط الـسلوكي ناجت عن حالـة إحباط يعانـيها الفرد.
ا فيها العـنف للوصول إلى السلطة إن تاريخ السـياسي يبرز استخدام كل الـوسائل 

ولتحقيق إرادة احلاكم والسيطرة على اجملتمعات.
ومن يتبع مـسار التاريخ السياسي اإلنساني يعرف عن الدور الكبير الذي يبث العنف
في شؤون البـشر وتلك العالقة الوشيجة ب السلطة والعنف وب السياسة والعنف
ولـفتـرة كـبيـرة من الـزمن لم تكن الـسـياسـة تعـرف من األدوات أو األشـكال إال الـعنف

عظم الغالب من تاريخ السياسة هو الذي ساد فيه التالزم بينها وب العنف. فا
والـتــاريخ الـســيـاسي يــبـرز في كـل مـراحـلـه أن الـعـنـف كـان دومـا احملــرك األسـاسي
الستـمرار الـدولـة باشـكال مـخـتلـفة فـالـعنف هـو الصـورة األكـبر بـروزا للـسـلطـة فكل

ا هو أقصى درجات السلطة. ا هي صراع من أجل السلطة والعنف إ سياسة إ
 وهذا ما يبرز في التاريخ السياسي الذي أثبت على الدوام بأن القوة والعنف كانا في

أصل العديد من أنظمة احلكم التي أعطت للعنف شكال شرعيا. 
كن الـقول إن الـعنف فـعبـر كل التـاريخ البـشري يـظهـر ميل اإلنـسان لـلعـنف بل إنه 
واحلـروب واجلرائم سـادت الـتاريخ الـبـشري كـله حـيث بدايـات نـشوء الـدولـة احلديـثة
وانـتشـار األفكـار واإليديـولوجـيات اإلنـسـانيـة والعـقالنيـة وال يعـني ذلك بالـضرورة أن

السياسية هي فعل العنف أو أن مفهومها يطابق مفهوم العنف.
الـعــنف لـيـس حـاثــا عـابــرا من حـوادث الــتــاريخ ولـكــنه يـنــدرج في وضع مــألـوف من
الـتـوتــرات واحملـابـات وكـذا الـتــأرجح بـ الـسـنــوات احلـرب والـسـلم أو األســتـقاللـيـة
الفردية واألشـتراكيـة االجتماعـية وغيـرها من األنظـمة السيـاسية الـتي يجتـهد اإلنسان

في اختراعها.
إن العنف ظاهـرة مركبـة لها جوانـبها السـياسيـة واالقتصاديـة واالجتمـاعية والنـفسية
تعرفهـا كل اجملتمعات البشرية بـدرجات متفاوتة كما أن للعـنف تداعيات خطرة للغاية
تـؤدي إلى نــتـائـج سـلــبـيـة عــلى كل اجملــتـمع مـن الـنــواحي االجـتــمـاعــيـة والــسـيــاسـيـة
واطـنون عامـة تكلـفة مادية ومـعنويـة باهظة واالقتصاديـة وتتحـمل مؤسسـات الدولة وا

من جراء العنف.
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واس في صفـوف نادي الشـرطة بعـد أن وقع اليوم رسـمياً نـتخب الوطـني السوري لـكرة القـدم محمـود ا بات العب ا
واس صاحب على كشوفات الفريق بعد أن استحصل على بطـاقته الدولية من فريق بوتوشاني الروماني. ويعد ا
نتخب السـوري وسبق له أن احترف في الـعديد من الدوريات ـميزين في صفـوف ا الـ 28 عاماً من الالعب ا
كتب اإلعالمي لـلنادي بعقـد مؤتمر صـحفي للمواس العربية فـضال على تمثـيله األندية الـسورية. وسيـقومُ ا
ه بـشـكل يـليق بـنـادي الـشـرطـة وتـاريخه ـقـبلـ يـتم فـيه تـقـد وزمالئه احملـتـرف فـي غضـون الـيـومـ ا

الكبير.
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أكد وزير الشبـاب والرياضة عدنان
درجـال  ان جـمـيع تـفـاصـيل اقـامة
خــلــيـجي  25 في الــبــصـرة ســيـتم
االعالن عــنــهـــا االســبــوع احلــالي.
وقــال درجـال في بــيـان صــحـفي إن
ذلك سـيـكـون بـعـد انـعـقـاد اجـتـماع
ــكــتب الــتــنــفــيــذي الحتــاد كــأس ا
اخلـلــيج الـعـربي لــكـرة الـقــدم عـبـر
مـــنــصــة الــتــواصـل االلــكــتــروني 
بـرئـاسـة حـمد بـن خلـيـفـة بن أحـمد
آل ثـــاني رئـــيس االحتـــاد وجـــاسم
الـشـكـيـلي نـائب الـرئـيـس وحـضور
ـكـتب الــتـنـفـيـذي جـمـيع أعــضـاء ا
وذلك حلـسم الكـثـير من الـتـرتيـبات
اخلـاصة بـانطالق الـنسـخة  25من
كــأس اخلـلـيج الـعـربي لـكـرة الـقـدم
والـــتي تـــنــطـــلق في كـــانــون االول
ــقـبـل في الــبــصــرة. وأضـاف ان ا
جـــمــيع الــتــســـهــيالت واالجــابــات
قـــدمـت لــلـــوفـــد االخـــيـــر الــذي زار
الـبصـرة واعرب عن قـناعـته التـامة
بـالـتـحـضــيـرات اجلـاريـة عـلى قـدم
وســاق. الـى ذلك يــتـوقـع أن يـحــفل
االجــــتــــمـــاع بــــوضع تــــرتـــيــــبـــات
استضافـة العراق للبـطولة و موعد
انــطالقــتــهــا في ظـل رغـبــة جــمــيع
ــشــاركــة فـيــهــا فــضال عن الــدول ا
الـــتــنــظـــيم وبــحـث االســتــعــدادات

الالزمـة قـبل وقت كـافٍ من الـقـرعة.
ستـنـطلق والالفت أن خلـيجي 25  
بـعــد أسـبــوع عـلى مــوعـد اخــتـتـام
كـأس الــعـرب في الــثـامن عــشـر من
ـــقــبل. وكــان ــقــبل ا كــانـــون اول ا
ـنـبـثق عـن جلـنة فـريـق الـتفـتـيش ا
دراسـة مـلــفـات اسـتـضــافـة بـطـولـة
كــأس اخلـلـيج الـعـربي لـكـرة الـقـدم

خــلــيــجي 25  اخــتـــتم زيــارته إلى
مديـنة الـبصرة في جـولة تـفتيـشية
ـالعب والــفـــنــادق لــلـــمــنـــشــآت وا
واصالت والـبنى الـتحتـية التي وا
حتــتـاجــهــا بـطــولـة كــأس اخلــلـيج
ــقــبــلــة. وأعــرب حــمــيـد الــعــربي ا
الشـيباني رئـيس وفد التـفتيش في
ختام زيارة الـوفد إلى البصرة عن

امتنانه حلفـاوة االستقبال وحسن
سؤولية التي تكفل بها التنظيم وا
وزيـــر الـــشـــبــاب عـــدنـــان درجــال 
مـشـيـرا إلى أن مـحــافـظـة الـبـصـرة
ومحافظها قدموا كل شيء لتسهيل
مـهـمة الـوفـد وهي مهـمـة روتيـنـية
تـشــمل جـمــيع الـدول الــتي تــتـقـدم
لفات استضـافة البطوالت. وعبر

ــا الـــشــيـــبــاني عـن رضــاه الـــتــام 
ـــــرافـق من شـــــاهــــــده والـــــوفـــــد ا
حتــضـيــرات جــيــدة تــمـثـل رسـائل
اطمئـنان إلى االحتادات اخللـيجية
بــأن الـــعــراق أكــمل مـــا عــلــيه وان
الحظات الـتي سجلـها الوفد هي ا
مالحظات فنية عامة سيتم إكمالها

قبلة. قبل الزيارة ا
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في ظل مــا شـهــدته مــواقع الـتــواصل االجــتـمــاعي اضــافـة لــوسـائل
ـنـتـخب الـوطـني عـلى خـلـفـية االعالم  من  انـتـقـادات الذعة طـالت   ا
ـنتخب االيـراني  مساء النتـيجة اخملـيبة  الـتي مني بـها امام نـظيره ا
ــاضي يــحق لــنـا ان نــطــرح تــسـاؤال مــنــطـقــيــا جتـاه يــوم الـثـالثـاء ا
ــســؤولــيـة الــتي الـت الـيــهــا تــلك الــنــتـيــجــة ومن يــتــحــمل اوزارهـا ا
درب الهولـندي ادفوكات خصوصا وان كل تـلك انتقـادات استثنـت ا
ـسـؤولــيـة  وعـززتــهـا بـالالعــبـ الـذين وصــفـتـهـم بـاشـبـاه من تـلـك ا
ـنتخب الذي وصـفته بكونه كـان بال روح خصوصا وان الالعب وبا
ـنـتـخب لـو  مـقـارنـتـها بـنـظـيـراتـهـا من الـتـشـكيالت تـشـكـيلـة هـذا ا
نتـخب الوطني فـستجد والالعب الـذين تناوبـوا على ارتداء فـانيلـة ا
ان التـشكـيلـة االخيـرة  هي التي لم تـكن منـاسبـة بتـاتا لـتمـثيل الـكرة
هـمة بـ قريـناتـها من مـنتـخبـات القارة العـراقيـة وتعـزيز واجـهتهـا ا
االسيـويـة  كونـها حـصـدت كاس الـقارة وقـارعت مـنتـخـبات قـوية في
ضـوء ذلك التـمـيـز لـكنـنـا مع ذلك عـلـينـا الـبـحث بـجديـة عـمن يـتـحمل
بـاراة سوف يدرك حجم تـابع  لصبـاح يوم ا سؤوليـة فا جانبـا من ا
الـتـفــاؤل واالفـراط به من جــانب الـصـحــافـة الـريــاضـيـة او من خالل
مواقع السوشيال ميديا مع ادراك حتمـية  اخلسارة باي نتيجة نظرا
ــنـتــخب الـكـوري ـنــتـخب لم يــظـهــر في مـبــاراته االولى امـام ا الن  ا
ـنـتـخب الـذي يـعـزز الـطـمـوحـات بـانه اجلـنـوبي الـسيء اصال بـذلك ا
باراة التـالية  لـكن مع ذلك انغمس ـسؤولية فـي ا سيكـون على قدر ا
بـعض االعالمــيـ الـريـاضــيـ  بـاالجنـرار وراء عــواطـفـهم  وجتـاوز
تـبـايـنـة لـتـشـكـيـلـة لم حتـظى بـتـجـمع مـناسـب  وخوض ـسـتـويـات ا ا
مباراة واحـدة على وتيـرة حتقيق الـترابط ب الـصفوف ونـبذ اخلطط
الكـالسيـكـية الـتي لم تـعد تـعـترف بـهـا  تطـبـيقـات الـكرة احلـديـثة من
خالل اعـتـمـاد الكـرات الـعـالـيـة في ظل وجـو العـبـ طـوال الـقـامة او
االعتماد  على العب  بـصفة راس حربة او مهـاجم وحيد مع مشاكل
ـتــلك رؤيــة ثـاقــبـة مــتـواتــرة في خط الــوسط بـغــيــاب الالعب الــذي 
ـكن التمرير اليه ـلعب وحتدد الالعب احلر الذي  ترصد مسارات ا
ـنـاسبـة عـلى مرمى  لغـرض الـتـوغل في العـمق  وحتـقـيق اخلطـورة ا
ـنتـخب الوطني اخلصم وكل تـلك االفكار لـو  اسقـطناهـا على واقع ا
في ليـلة خـوضه للمـباراة الـكارثـية سـيلـمس ان عقلـية العـبيـنا تـنتهي
نتخب كانت ـنتصف  فكل التـمريرات اخلاصة بـا عند حدود دائرة ا
تنـتـهي عنـد اطـراف  تلك الـدائـرة وكان الالعـبـ تدربـوا عـلى نصف
تعـارف اليهـا  وهذا يجـعلنا ملعب او مـا يقل نسـبيا عن الـقياسـات ا
ـكن الالعب من نـدرك  حــقـيــقـة غـيــاب االنـســجـام والــتـرابط الــذي 
ـنـحه االفـضــلـيـة بـالــتـمـريـر مـعـرفــة تـمـركـز زمــيـله الالعب االخــر و
الصحيح دون خسارة الكرة وحتسب ما تؤول اليه تلك اخلسارة من
كن من خاللها مضاعفة غلة  الفريق اخلصم .. بناء هجمة مرتدة 
ـسؤوليـتهم  في بـناء  تـصور اخر اعتـراف  االعالمي الـرياضـي 
ـنـتـخب  اسـهـمت بـذلك االنـهـيـار  الـكـارثي الـذي وقع فـيه لـواقـعـيـة ا
نتخب العراقي وعلينا ان نكون واقعي في تصفيات  تتطلب نفسا ا
جاملة طويال ومصارحات  وابتعاد عن اجملامالت  فالدعم ال يكون 
سـتوى عـادي جدا امـول منه في مـبـاراة  ـستـوى ا العب لم يقـدم ا
ـنـتــخب في اي فـرصـة تــالـيـة وهـذا مـا حـدث لـكي نـســهم بـخـراب  ا
كن ان نـكـون قـد قطـفـنـاها من وصـحيح انـنـا حتـدثنـا عن مـكـاسب 
ـقابـل رصـدنا ـسـتـويـات لـكـنـنا فـي ا اجلـولـة االولى  بـابـراز بـعض ا
واجـهة نـتـخب حيـنمـا يـكونـون  ـنظـمة الـهجـومـية لالعـبي ا خلال بـا
رمى ويصيبهم االرتباك او يؤثرن التـمرير لزميلهم مع  االخذ بنظر ا
ــرمى مــبـاشــرة دون  الـتــحـدد االعــتـبــار  امـكــانـيــة الــتـســديـد الى ا
ــقـومــات االيــثـار  الــتي تــنـافـى االذعـان الــيـهــا في واقــعــيـة الــكـرة

احلديثة ..
ـفـرط بنـتيـجة ايـجابـية عـكس مـجريـات االمال والـطمـوحات التـفاؤل ا
التي كانت قـائمة بـتقد مـستوى يـتناسب مع سـكعة الـكرة العـراقية
والبـحث عن البـدائل في ظل فتـرة الشـهر الـتي لم تـعد كـافيـة لتـاطير
طلوبة عاجلات ا مغامرة حتسب للمدرب ادفوكات بايـجاد احللول وا
كن ان تـسهم  بالعالج لالعب  لم يـهضموا بـعد اية رؤيـة تدريبـية 
نـظومـة الهجـوم  مثـلما هـو احلال بـاالستعـانة بالعب خـبير طلـوب  ا
نتـخب  من عـنق االستـسالم للـرقابة يدرك تـمامـا اخراج مـهاجمـي ا
الدفاعية وخنق اية مبادرة منه في طرق الشباك  اضافة الى
تمـت خـطوط الـدفاع وابـعادهـا عن هواجس الـتراخي
ـسـافـة ب مـدافـع واخر ـنـافـذ وتـقـصـيـر ا في غـلق ا

بدال من الشوارع التي برزت من مباراة الكارثة .
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وسـط مـــرحـــلــــة اعـــداد فـــرق الـــدوري
قرر ان ينطلق قبل ا متاز للموسم ا ا
في الـعـشـرين من شهـر ايـلـول اجلاري
حـيث فتـرة االعداد  الـتي تشـهد اقـامة
مـــبــاريـــات جتــريـــبــيـــة داخل وخــارج
الـعـراق الكمـال عـمـليـة  تـشكـيل الـفرق
واالمل في ان تــكــون مــتــكـامــلــة  كــمـا
تــواصـل  اغــلب الــفـــرق الــتــعــاقــد مع
الالعـبــ حـيث  اجلــمـاهـيــريـة وامـام
ضـــغط جـــمـــاهـــيــريـــهـــا في ان تـــاتي
مـشـاركـتـهـاغـيـر نـاقـصـة  مـهـمـا كـانت
ـتمـكـنة الـتـسويـغـات  وكـذلك  الفـرق ا
مـــاديــا  والـــســعـي الى ضم عـــنــاصــر
مـعـروفــة  جـريـا عـلـى الـعـادة  و الـتي
اعــتـــادت عـــلى  حتـــقــيـق مــشـــاركــات
ومــنـافـسـات واضــحـة  وكل هـذا يـاتي
بـهــدف اعـداد فـرق مــتـكـامــلـة خلـوض
غمـار مبـاريات اهم البـطوالت الـكروية
احملـلـيـة كـمـا تـسـتـهـدف فـتـرة االعـداد
واالستعداد تهـيأة مالعب الفرق  التي
منـها خـضعت العـمال تـأهيل مـفترض
ان تــاتي   مــطــابـقــة لــشــروط   جلــنـة
الـتـراخـيص وألهـمــيـة هـذا االمـر عـلى
ــبـــاريــات بــالـــشــكل واقع تـــمــشــيـــة ا
ـــطــلـــوب قـــبل ان تـــســـارع االنـــديــة ا
اجلـمـاهيـريـة لـتحـديـد اماكن مالعـبـها
لـتـؤكــد من جـديـد  عـجــزهـا في تـامـ
مالعـب خـــــاصــــــة  بـــــهـــــا  تــــــعـــــكس
شــخـصـيــتـهـا وســمـعـتــهـا وقـاعــدتـهـا
اجلــمـــاهــيـــريــة فـي ضل فــشل ادارات
مــتـعـاقـبــة في الـتــدبـيـر بـالــكـاد تـؤمن
مشاركة فرقها امام أزمات مالية تظهر
في كل مـوسم وفي مشـاركـات ال تخـلو
من الصـعوبـة دون ان تقـدر على تـغير

الواقع الذي عليه.
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وتــسـعى  الـهــيـئـة الـتــطـبـيــعـيـة الـتي
ــوسم جنـــحت وبــامــتــيـــاز بــتــقــد ا
االخـير بـشكل  اسـتـثنـائي رغم ظروف
الـعـمل  بــسـبب جـائـحــة كـورونـا غـيـر
انها تمكنت من الـسير بالدوري بشكل
مــنـــظم ومــرتب وخــضـع الى عــمــلــيــة
ـبـاريـات بـعـيـداً عن تـدخالت حتـديـد ا
ـسـابـقات الـفـرق وهـو مـا منـح جلنـة ا
عالمــة الـــتــمـــيــز فـي تــمـــريــر احــداث
الدوري وكـانها اسـتفـادت من االخطاء
ـســابـقـة الــتي اسـتــمـرت عــالـقــة في ا
طويالً  لتنجح  في عملية التنظيم كما
ينـبغي باالعـتماد عـلى خبرة الـعامل
بـالـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة الـتي تـسـتـحق
االشـــادة لــيـس لــكـــونــهـــا جنــحت في
ـسـابـقة بل لـتـمـكـنهـا تـنـظيم تـنظـيم ا

مـفـردات الـبـطـوالت اخملـتـلـفـة االخـرى
خــصـوصــا فــيــمــا يـتــعــلق بــالــفــئـات
الــعــمــريــة وبــحق كــان مــوســمــاً كــان
ـيـزا كـنـا نـفــتـقـد الى مـثـله مـوسـمــا 
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وسم القادم وعودة الى استعدادات  ا
 فـقد اتـخذت الهـيئـة التـطبـيعـية قراراً
جـريـئـاً بـعـدم تـاجـيل مـبـاريـات الـفرق
ـقــبل بـسـبب ـنـافـســة في  الـدوري ا ا
نتخب الوطني في تصفيات مشاركة ا
كــاس الــعـــالم حــيث ســمــحت لــلــفــرق
بــانــتـــداب ســتــة العــبـــ مــحــتــرفــ
وتـسجـيل اربـع العب لـلـمشـاركة في
الــدوري لــتـــعــويض غــيــاب الالعــبــ
ـنــاسـبـة ـنــتـخب  وبــا ــرتـبــطـ بــا ا
نــقـتـرح عـلى الـهــيـئـة الـتـطــبـيـعـيـة ان
شـاركة للوجـوه الشابة تمنح فـرصة ا
في فرض مشاركتهـا بنسب وتوقيتات
مـحـددة لـكي تتـاح الـفـرصة الكـبـر عدد
ــشـــاركـــة في الــدوري من الـالعــبـــ ا

ــهم لـظــهــور الالعـبــ امـام ــيـدان ا ا
حتـقيق طـموحـاتـهم للـعب في الدوري
شـاركة و الـلعب ـمتـاز خاصـة وان ا ا
ـثل هـمـا لــتـلك الـوجـوه الـتي فـيه    
اكــثــر مــا  تــبــرز وتـظــهــر  مع  بــعض
غمورة لـكنها تبقى تبحث عن الفرق ا
اللـعب في الفـرق اجلمـاهيـرية وتـكسر
عـــقــــدة الـــلـــعـب فـــيـــهــــا الـــتي الزالت
ـعـروفـة لكن مـحـصـورة بـ الوجـوه ا
هذا اليعني فقدان فرصة تواجد بعض
ن فـرضوا نفسـهم فنياً في الالعب 
مـنـاسـبـة وغـيـر مـنـاسـبـة والن الدوري
ـكــان احلـقـيـقي الـذي ـمـتــاز يـبـقى ا ا
يـبـحث عـنه اجلـميـع  في التـالق  وفي
ـمـتـاز تـواجـد تـلك الـوجـوه. الـدوري ا
استقـبال ثالث فرق تـأهلت من الدرجة
االولى حـــيث نــادي الـــصــنـــاعــة بــطل
الـدرجـة األولى الـذي يـعـود بـعـد فـتـرة
لـــعـب في الـــدرجـــة االولـى تـــمـــكن من
ـؤهل لـلعب جتـاوزهـا ويـعـد الـفـريق ا
في الـدوري لـكـونه يـتــمـلك مـلـعـبـاً  ثم

الوجه اجلديد نوروز الذي مر
بـــســرعـــة من دوري الـــدرجــة
ــــوسم االولـى وتــــالق فـي  ا
ـاضـي لـيـحـجـز مـكـانه في ا
دينة ثال  متاز  الدوري ا
الـسـلـيـمانـيـة الـتي افـتـقدت
ــشـاركــة والــلــعب فـي هـذا ا
ــثـلــهـا الــدوري بـعــد غـيــاب 
نـادي الـسـلـيـمـانـيـة اضـافـة الى
اكـثـر من فريق حـصل عـلى فـرصة

ـذكـور بـعـد عـام الــلـعب في الـدوري ا
ـديــنـة عـلى  2003  ويـعــول جـمـهــور ا
ــثـلــهـا اجلــديـد كــمـا يــعـود الــفـريق
ــثــابـــر نــادي ســامـــراء الــذي شــهــد ا
متاز في مشاركة واسعة في الدوري ا
اضي وقدم نفسه ثمانيـنيات  القـرن ا
ــتـلك قــاعـدة فـريق قــوي ومــنـافس و
جماهيرية دعمته كثيرا قبل ان جتبره
ظـروفـه عـلى  الـهـبـوط لـلـدرجـة االولى
لكنه لم يستسلم ليعود و ليدون اسمه

متاز. في قائمة الدوري ا
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اعــلن عـضــو ادارة نـادي الــشـرطـة
طارق الربـيعي  ان النـادي سيمثل
ؤتـمر الفـني لبـطولة العـراقي في ا
االنـديــة الـعـربــيـة لـلــعـبـة اجلـودو
الـتي تـنـطـلق الـيـوم في الـعـاصـمـة
ـشـاركة عـربـية ـصـرية الـقـاهرة  ا
واسعة. وقـال الربيـعي في تصريح
صـحـفي  ان نـظام الـبـطـولة اعـتـمد
عـــلـى لـــوائح االحتــــاد الـــدولي في
ـنـافـسات الـتي حتـتـضنـهـا مـصر ا
ـشـاركة  12دولـة عربـيـة. وب ان
ــشـاركـة فـي الـبـطــولـة هي الـدول ا
ــنـظـمــة والـعـراق مـصــر الـدولـة ا
وســــوريـــا واألردن وفـــلـــســـطـــ
ـــتـــحـــدة واإلمـــارات الـــعـــربـــيـــة ا
ملكة العربـية السعودية وقطر وا
ملكة والكويت واليمن وليـبيا وا

غربية.  ا

من جـــــانـــــبه ذكـــــر مـــــدرب نــــادي
الشـرطة لـلجـودو أحمـد جاسم ان
الـــفــريـق يــواصل تـــدريــبــاتـه مــنــذ
وصـــولـه الـــقــــاهـــرة بـــنــــسقٍ عـــالٍ
ـــنـــافـــســات بـــانـــتــظـــار انـــطالق ا
الـــرســـمـــيـــة الـــيـــوم. وأضـــاف ان
اللجنة الـفنية للبـطولة أجرت قرعة
البطولة والتي أسفرت عن مواجهة
عـراقـيـة مـصـريـة بوزن  73 كغم إذ
ســيــواجه العــبــنــا عــبــاس حــسـ
صـري مازن عـبد الـهادي نـظيـره ا
ـقــبل فـيـمـا يـلـتـقي يـوم الـثالثـاء ا
العبـنا مـصطـفى كاظم نـظيره العب
ـصـري أيضـاً مـجد نـادي الـزمالك ا
تـــوفــيق بــوزن 66 كـــغم.  يــذكــر ان
نـادي الشـرطة يـشتـرك بوزنـ فقط
في الــبـطــولــة وهــمـا وزن 66 كـغم
مــصـطــفى كـاظم و73 كـغـم عـبـاس
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W∫ احدى منافسات اجلودو في البطولة العربية uDÐ

{ لــــنـــدن- وكـــاالت: قـــاد الـــبـــرتـــغـــالي
كريـستـيـانو رونـالدو مـانشـسـتر يـونايـتد
لـــتــحــقـــيق فــوز ثــمـــ عــلى نـــيــوكــاسل
ـواجهـة التي يـونايـتد بـنتـيجة 1-4  في ا
جــمــعت الــفــريـــقــ  عــلى مــلــعب أولــد
تــــرافــــورد.  ســــجل رونــــالــــدو في أول
مــبـاراة له بــعـد عـودته لــفـريــقه الـسـابق
هـدفـ في الـدقـيـقـت  45 و62  وبـرونـو
فـيرنانديز الثـالث في الدقيقة 80  وأحرز
جــيـــسي لــيـــنــغـــارد الــهـــدف الــرابع مع
الدقيقة  90. فيـما سجل خافيير مانكييو
هـدف نيوكاسل الوحـيد في الدقيقة  56.
وفي مــبــاراة أخــرى حـقـق مـانــشــســتـر
سيـتي الـفـوز علـى ليـسـتر سـيـتي بـهدف
ـبــاراة الـوحــيـد دون رد وسـجل هــدف ا
بـرنـاردو سـيـلـفـا في الـدقـيـقـة  62 وكـمـا
حـقق آرسنال الفوز عـلى نوريتش سيتي
بـهــدف دون رد وســجـل هــدف آرســنـال
الـوحيد أوبـاميـانغ في الدقـيقة  66. وفي
مـــبـــاراة أخـــرى أحـــرز أودســـون إدوار
هـدفـ في أول ظــهـور له مع كــريـسـتـال
باالس ليقوده للفوز -3صفر على ضيفه
وجـاره توتـنـهـام هـوتـسـبـيـر الـذي أكـمل
الـــلـــقـــاء بـــعـــشـــرة العــبـــ فـي الــدوري
ـمـتـاز لــكـرة الـقـدم. وبـهـذه اإلجنــلـيـزي ا
النـتائج تصدر مانشستر يونايتد جدول
تـرتـيب الـدوري اإلجنــلـيـزي بـرصـيـد 10
نــقـاط ويــأتي خــلــفه ســيـتي بــرصــيـد 9
نـقاط ثم توتـنهام بـرصيد  9نـقاط بيـنما
نـيوكـاسل يتـراجع للـمركز الـ 19بـرصيد
نــقـطـة واحــدة.. وجتـمـد رصــيـد لـيــسـتـر
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خــتـام الــبـطــولـة ولــديـنــا خـمــسـة
نـــزاالت وجـــمـــيع الالعـــبـــ بــأ
اجلاهزية الذهنية والبدنية ونأمل
أن يــــقــــدمـــــوا كل مــــا لــــديـــــهم من
إمـكـانـات بـغـيـة رفـع شـعـار الـنادي
في هـذه اللعـبة ال سـيمـا أننـا نقدم
شــكــرنــا وتــقــديــرنــا الى الــهــيــئــة
اإلداريــة لـلــنـادي عـلـى مـتــابـعــتـهـا
اللـعبة وتطـويرها من خـالل دعمها

تواصل لنا.  ا
ـــــدربــــ الـــــذين يـــــشــــارُ إلـى أن ا
يـشـرفون عـلى الـفئـات العـمـرية هم
كل من ثـائـر فــاضل وجـعــفـر جـبـار

ومحمد صبحي.

فيـها  43 فـريـقاً تـقريـبـاً والتـنـظيم
كان عـلى أفـضل ما يـرام فضال عن
جـــودة الالعـــبــ بـــهــذه الـــفــئــات
واألهم في هـذه البـطـولة هـو إعداد
ـسـتقـبل الـلعـبـة حـيث يضم جـيل 
نـادينـا العبـ جـيدين من الـفئـت

وسـنـحـاول قـدر اإلمكـان تـهـيـئـتـهم
سـتقبل النادي بالشكل الـصحيح 
نـعم الـيـوم حـصـلـنـا عـلى وسـامـ
أحــدهـمــا ذهــبي واآلخــر بــرونـزي
ـسـتـطـاع أن نـحـصل عـلى وكـان بـا
زيد لكن الالعـب يحتاجون الى ا

خبرة أكثر. 
وأضافَ قـاسم; أن يوم غـد سيـكون

الـــذهـــبي بــوزن 51  فــيـــمـــا حــصل
الـالعب أبــــو احلـــــسن عــــلـي عــــلى
الــــوســـــام الــــبــــرونــــزي بــــوزن 87
وتختتم مـنافسات البـطولة يوم غد
األحـــد وســـتـــكـــون هـــنــاك خـــمس
مـشـاركـات لـفـريق الـشـرطة لـكل من
إيـاد عــبـد االمـيـر بـوزن  59 وارفـيـا
محـمـد لطـيف بوزن 55  فيـما يـنزل
الالعب عبد القادر كوران بوزن  63
ودانــــا كـــوران بـــوزن  68 وحــسـ
دير مشتـاق كر بوزن 72. وقالَ ا
الـفـني لـفـئـتي الـناشـئـ والـشـباب
لــفـريـق الـشــرطــة نــبـيل قــاسم في
تصريح صـحفي إن البـطولة شارك
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انطـلقت  مـنافـسات بـطولـة العراق
لــلــتـايــكـوانــدو لـفــئـتي الــنـاشــئـ
والشباب بتنـظيمٍ من احتاد اللعبة
ــــشـــاركـــة  43 فـــريــــقـــاً والـــتي و
احــتــضــنــتــهـــا قــاعــة الــشــعب إذ
سـيــكـون يــوم غـد خـتــام الـبــطـولـة
الــــتـي ابــــتــــدأت يــــوم اخلــــمــــيس

اضي.  ا
وحـصل العـبـا فـريق الشـرطـة لـفـئة
الـــشـــبــاب عـــلى وســـامـــ ذهــبي
وبـــرونـــزي حـــيث حــــصل الالعب
ـركـز االول سـيـامــنـد هـاشم عــلى ا
لــفــئـة الــشــبــاب وحـصــد الــوسـام
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اقـتربت الدول الـعربيـة من إجناز ملـفاتها
ـعادن ـهـارة حـرفة عـنـصـر النـقش عـلى ا
ه كملف (الـذهب الفضة الـنحاس) لتـقد
مـشـتـرك  في اجـتـمـاعـات الـيـونـسـكو قـبل
ـوعد الـنهـائي في احلادي والـثالث من ا
شـهـر آذار 2022 لـتـتـمـكن الـيـونـسـكـو من
إدراجه فـي جــدول اجــتــمــاعــات الــلــجــنـة
احلـكـومـيـة لـصـون الـتـراث الـثـقـافي غـيـر

ادي لالنسانية خالل عام 2023.  ا
ومـنح اجـتـمـاع بغـداد احلـضـوري بـايامه
ـكـثفـة الصـباحـية األربـعـة عبـر جلـساته ا
ـسـائيـة والـذي نظـمتـه دائرة الـعالقات وا
الــثـــقــافــيــة الـــعــامــة في وزارة الـــثــقــافــة
ـنــظـمـة وَالــسـيــاجـة واآلثــار وبـإشــراف ا
الــعـربــيــة لـلــتـربــيـة والــثــقـافــة والـعــلـوم
(االلـكسو)وسبقه اجتماعان تنسيقيان عن
بــعــد   الـفــرصــة لــلـدول االثــنــتي عــشـرة
ـشتـركة فـيه سواء الـتي حضـرته ام تلك ا
الـتي تواصلت مـعه عن بعد وهي :تونس
الـسودان فـلسطـ اجلزائر الـيمن جزر
ـــغــرب الـــقـــمـــر االحتـــاديـــة لـــيـــبـــيـــا ا
مـوريـتـانـيـا مـصـر الـسـعوديـة فـضال عن
الــعــراق  بل عــد  احملــطــة االبــرز فــيه كي
تـكـتـمل الـكـثيـر من جـوانـبه اعـتـمـادا على
حـوارات ونقاشات مستفيضة ومالحظات
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وبـــــاء كــــورونــــا آنــــذاك واالنــــهــــيــــار
االقـتــصـادى في لــبـنــان وسـرعــان مـا
لـقيت لـبكى الـكثـير من الـدعم لفـيلـمها
الـذي وصل ألكــبـر مــنـصــات اجلـوائـز
ـيـة مــنـهـا األوســكـار وفـيــنـيـسـا الــعـا
الـــســــيــــنـــمــــائي. وقــــالت لــــبــــكي في
تـصـريـحـاتـهـا إنه لـيس مـجـرد فـيـلم
ر به في لبنان وهو ا  فهو يتعلق 
يـعـكس مـا نـعـيـشه اآلن الـتـنـاقـضـات
وعالقـــــة احلب والـــــكــــراهـــــيــــة داخل
مـجــتــمـعــنــا في لـبــنــان وصـراعــتــنـا
ـكـوث داخل وتـنـاقض مـشـاعـرنـا مع ا
الــوطن او الــهــروب خــارجه وإلى اى
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حتدثت النجمة اللـبنانية نادين لبكي
ـرشـحـة حلـصــد جـائـزة األوسـكـار وا
عن فـــيــلـــمــهـــا (كــوســـتــا بـــرافــا) في
مهـرجـان فيـنـيـسيـا الـسـينـمـائي الذى
ـديـنة انـتهـت فـعـاليـاتـه  السـبـت في ا
اإليطالية الساحرة حيث سردت لبكى
كـوالـيس فـيلـمـهـا الذى يـسـلط الـضوء
ـرفـأ الـعام عـلى بـيـروت قـبل تـفـجيـر ا
اضى.ونقلت صحيفة فاريتى بعض ا
تـــصـــريـــحــات لـــبـــكي الـــتـي كــشـــفت
تـفاصـيل بدايـة تصـويرهـا للـفيلـم بعد
شـهـرين من االنـفجـار وحـدوث تـفشي

ومـــقـــتـــرحـــات طـــرحـت من قـــبل خـــبـــراء
االلـكـسـو والـدول الـعـربـيـة الـذين أشـرفوا
عـلـى عـمـلـيـة احلـصـر في دولـهم واالعـداد
لـلـمـلـفـات الـوطـنـيـة. وقـال ضـابط اتـصال

الـعراق لدى االلـكسو رشـيد جبار ( انه 
لف في خـتـام االجـتمـاع  إكـمال مـسـودة ا
شاركة عـلومات جمـيع الدول ا الـنهائي 
فــيه واالتــفــاق عـلى تــقــســيم الـفــريق إلى
مـجموعـات تقوم كل واحدة مـنها بـتوحيد
لف وجتـهيز النهائي مـعلومات جزء من ا
ــوعــد أقــصــاه اخلــامس عــشــر من مــنه 
ـقبـل ويكـون للدول شـهر تـشرين الـثاني ا
ـــشـــاركـــة احلق فـي ادراج مـــعـــلـــومــات ا
ـلف لــيـتم جــديـدة وتــرتـيب مــحـتـويــات ا
بـعدها إعداد النسخة النـهائية منه باللغة
الــعـربـيـة والــتي يـجب تـرجــمـتـهـا إلحـدى
لــغـات الـيــونـســكـو واالتـفــاق عـلى الــلـغـة
وعد لف جاهزا قبل ا االنـكليزية ليكـون ا
الـنـهـائي في احلـادي والـثـالث مـن شـهر
آذار عام 2022 سعيا لتسجيله على الئحة
ي لـإلنسانـية فـي اجتـماعات الـتراث الـعا

اليونسكو عام 2023).
W³F  WOKLŽ 

من جــانــبــهـا قــالت مــديــر إدارة الـثــقــافـة
الـعـربيـة في االلكـسـو حيـاة القـرمازي (ان
لف إلى اليونسكو ستكون عـملية تقد ا
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ايـلـول اجلـاري حـتى االول من تـشرين
ــقـبـل بـرئــاسـة األمــيـر ــقـبل  ا االول ا
أبـــاظــة.حــيـث تــشــارك خـــمــســة أفالم
ــهـــرجــان ســوريـــة في مـــســابـــقـــات ا
ي أول لـهـا كـما اخملـتـلـفـة بعـرض عـا
يتولى اخملرج جود سـعيد مهام عضو
ــهــرجــان في جلـــنــة الــتــحــكــيـم في ا
هرجان الوقت الذي أعلنت فيه إدارة ا
عن تــكـر الــفــنـان دريــر حلــام ومـنح
ـتــوسط وفـقـا وسـام عـروس الــبـحـر ا
ـــوقع الــــهـــيــــئـــة الــــعـــامــــة لالذاعـــة
والــتــلــفــزيــون الــســوريــة.ومن األفالم
ــهــرجــان ضــمن إطـار ــشـاركــة في ا ا

مــدي نــحن عـــلى اســتــعـــداد لــلــبــقــاء
ــقــاومــة لإلصـالح. وتــلــعب نــادين وا
لـــبــكـى وصــالـح بــكـــرى دور زوجــ
ـدينـتهـما يـقرران تـرك الـتلـوث السـام 
بيروت على أمل بناء حياة مثالية في
مـــنـــزل في اجلـــبــال ولـــكن حتـــطــمت
أحالمهمـا عندمـا  بناء مـكب نفايات
ـا أدى إلى جلب القـمامة بجـوارهما 
والفـساد الـذي كانـوا يأمـلون في تركه
وراءهم. ويحتفي مهرجان االسكندرية
الــســيــنــمــائـي الــدولي لــدول الــبــحــر
توسط بالسينما السورية في دورته ا
قبلة التي تنعقد خالل الفترة من ٢٥ ا

صـطلـحات التي تـعتـمدها وتـسمـيتهـا وا
فـي التـداول. ودعـا اخلـبـراء إلى الـدقة في
ا يتناسب صطلحات  اعـتماد األلفاظ وا
مع خــــصـــوصـــيـــة كل حـــرفـــة وعـــنـــصـــر
مارس وأخذ ومـناقشتها بالـتعاون مع ا
ـوافقـات األصوليـة بالـلغات احملـلية ألي ا
ــمــارس وبــالـنــســبـة فــئــة من اجملــتـمع ا
لـلغات الكـردية والتركـمانية وغـيرها فيتم
ترجمتها إلى العربية ثم إلى االنكليزية. 
وأكــدوا عـلـى ضـرورة تــبـني وجــهـة نــظـر
ـتـخـصــصـة بـالـشـكل الـذي اجملـتــمـعـات ا
يـرغـبون من جـانـبه اقـترح الـعـراق كتـابة
كـلمـة (اليـونسـكو) عن طـريق النـقش على
الــنـحـاس عـلى أن تـتــبـنى كل دولـة حـرفـا

خاصا بها. 
كـما عرج اجملـتمعـون إلى موضوع إشراك
ــتـخــصـصـة ـدني ا مــنـظــمـات اجملـتــمع ا
ـــعـــادن ســـواء أكـــانت بـــالـــنـــقـش عـــلى ا
جــمــعــيــات أو مــنــظــمــات او نــقــابــات أو
األنـدية وجلان الـتوجيه وطبـيعة الـعنصر
الــذي تـخــتص به وتــضـمــيــنه في قـائــمـة
احلـصر الوطـنية من قـبل اجلهة الـرسمية
ـــســـؤولـــة وهــذا شـــرط مـــهم احملـــلـــيـــة ا
لـتسـجـيله في الالئـحة الـتمـثيـليـة للـتراث
ـي لإلنـســانـيــة وإمـكــانـيــة حتـديث الــعـا
قــائــمـة  اجلــرد والـعــنــصـر حــسب رغــبـة

ـهــمـة تــنـدرج حتت صــعـبــة نــوعـا مــا وا
شـروط تـمـر من دولـة الى اخـرى مـثل اسم
الـعـنـصر ووصـفه وحتـريـره  وإن أغلـبـية
لف مـاعدا  بعض الـدول استـكملت عـمل ا
ــادة الــفـلــمـيــة الــتي سـتــكـون الــصـور وا
مــشــتــركــة بــواقع عــشــر صــور لــكـل دولـة
دة اثنتي عشرة واشـرطة وافالم وثائقيـة 
دقــيـــقــة تــتــنـــاول الــعــنــصـــر وصــنــاعــته
وتــرويـجه واسـتـعـمــاله  واالسـتـفـادة مـنه
لـــلـــمــعـــادن الـــثالثـــة ..الــذهب والـــفـــضــة
والــنــحـــاس.. لــيــعــرض إثــنــاء مــنــاقــشــة
ــــلف).واضـــافـت ( طـــلــــبـــنــــا من الـــدول ا
ــلف إكــمــال الــنــقــوصـات ــشــاركــة في ا ا
لـيتـسنى إرسـال جمـيع الوثـائق من الدول
واالهـم تـقــد الــدول لـطــلب من أصــحـاب
سـتفـيدين أنـفسـهم الـذي يعود احلـرف وا
الـفضل لـهم لبقـاء العنـصر حيـا وموجودا
ومـتـوارثـا من جـيل إلـى آخـر ويتـبـع هذه
اخلـطـوة مـراجـعـة الـصـيـغـة الـنـهـائيـة من
قـبل جلنـة حتدد على اقـل تقديـر من أربعة

خبراء سوف جتتمع  للمراجعة).
شاركة لوائح احلصر ثلو الدول ا وقدم 
 الــوطـنــيـة اخلــاصـة بــكل دولـة واعــتـمـاد
الـتعـريف اخلاص بـعناصـرها  مـوضح
ـتـعـلــقـة بـاحلـرفـة الــكـثـيـر من اجلــوانب ا
وخــصـوصـيـة كل دولــة فـيـهـا وأهــمـيـتـهـا

ـمـارســ جلـمـيع اجملــتـمـعــات احملـلـيــة ا
صـنوف وأشـكال عـناصـر التـراث الثـقافي
ــادي لـكل دولــة حـسب مــتـطــلـبـات غــيـر ا

وحاجات مجتمعاتها احمللية. 
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شاركون في الى ذلك زار خبراء االلكسو ا
ـعادن في االجـتمـاع الدولي لـلنـقش على ا
بــغـــداد مــديــنــة بــابـل االثــريــة . وصــحب
اخلـبراء الدكتور أحمد عزيز  من مفتشية
االثـــــار والـــــتــــــراث في بـــــابـل وعـــــدد من
ــسـؤولــ الـفــنــيـ في جــولـة بــ تـلك ا
ــلـك نــبــوخــذ نــصــر االثــار وهـي قــصــر ا
ــسـرح الـبـابـلـي والـعـرش واسـد بـابل وا
ـسـتقـبـليـة العادة مـشـيرين إلـى  اخلطط ا
تــرمــيــمــهـا  والــدعم الـالمـحــدود من قــبل

وروث. االلكسو لهذا ا
وعـبــر الـضـيـوف عن سـعـادتـهم بـالـزيـارة
وانــبـهـارهم و االهــتـمـام بــتـلك احلـضـارة
ـوروث الثقافي الـذي يعود تاريخه إلى وا
سـمارية  االف الـسنـ ومنهـا الكتـابات ا
احلـقـيـقـيـة عـلى جـدران الـقـصـر واالخـتام
الــسـومـريــة. واثـنت مــديـر إدارة الـثــقـافـة
الـعربية في االلكسـو حياة القرمازي (على
ـبـذولـة من قـبل الـقـائـمـ عـلى اجلـهـوذ ا
وقع أرض االبداع الفكري والفني). هذا ا
وقـال خبير التراث أسـعد عبد الرحمن من

واقع وقع يـعـد من اكبـر ا الـسـودان ان (ا
ــا عـــلى لـــيس فـي الــعـــراق فـــحــسـب وا
مستوى العالم ومن خالل جولتنا تعرفنا
عـلى كـثـيـر من الـرمـوز وهي داللـة على ان
هـذه احلضارة  موغـلة في القدم  وتـعتبر
مـهـد احلضـارات في بالد الـرافـدين ونحن
ســوف نـنـقل مـاشـاهــدنـاه ومـا أشـار إلـيه
اخملــتــصــون في اآلثــار من اعــادة الــبــنـاء
ـــمــرات بــ والـــتــرمـــيم ومــا ابـــهــرني  ا

باني في القصر) .  الزوايا وا
وزاد خـبير االلكـسو اسماعـيل الفحيل من
الـسـودان ( ان مـا لـفت انـتـباهـي  في هذه
الـزيـارة االنسـان العـراقي العـامل في هذه
ـــواقـع  ومـــا يـــعـــكـــسه ذلـك الـــتـــرمـــيم ا
احلــاصل فــيــهــا من اجل احملــافــظــة عـلى
ـوروث الـثـقـافي واحلـضـارة اإلنـسـانـيـة ا
الـتي تمتد إلى االف السن وهي حضارة
ســـومـــر وبــابـل مــهـــد احلـــضــارات وهي
الــقـيــمــة االسـاســيـة ولــيــست االمـكــانـات
ـؤمن ـاديــة ويـدعـمـهـا االنـسـان نـفـسه ا ا
بـثــقـافـته وحـضـارته وتـراثه وهـذا اليـقـدر
بثمن وفعال هناك اناس تمكنوا منذ االف
الــــســـــنــــ من حتـــــقق هــــذه االجنــــازات
الــعـظــيــمـة بــحق تــلك احلـضــارة وسـوف
نـــنــقل عـــنــد عــودتـــنــا الى مـــســؤولـــيــنــا

سنا خالل جولتنا هذه) ماشاهدنا وما
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ـغـتـرب صــدرت له عن مـكـتــبـة دجـلـة ـتــرجم الـعـراقـي ا ا
ـسـتـضـعـفون) بـبـغـداد تـرجـمـته عن االسـبـانـيـة لـروايـة (ا

اريانو اثويال.
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ـــطـــرب االردني اطــلـق أغــنـــيــته ا
) بالـلهـجة اجلديـدة (عنـدك حلـ
اللـبنـانيـة عـلى قنـاته في يوتـيوب
وهي مـن كـلـمـات الـشـاعـر ايـفـان

نصوح واحلان حسان عيسى.
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ـالي لـرئيس الـوزراء الـعـراقي يضـيـفه الـيوم ـسـتشـار ا ا
االثـنـ قـسم الـدراسـات االقـتـصـادية بـبـيـت احلكـمـة في
نـدوة افتـراضـيـة بـعـنـوان (صـنـاديق الـثـروة الـسـيـادية –

صندوق االجيال العراقي مطلبا ضروريا).
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ـراكز مـديـر قـسم الـتـطـويـر والـبـحث الـعـلـمي فـي هـيـئـة ا
الــتـخـصــصـيـة بــوزارة الـصـحــة الـعـراقــيـة تـلــقى تـعـازي
االوساط الطـبية لوفـاة زوجته الطبـيبة بشـرى جنم وابنتيه

اثر حادث مؤسف.
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مثـلة السـورية يكرمـها مهـرجان األردن لإلعالم العربي ا
بـدورته الــرابـعـة (دورة الـقـدس) الـتي تـنــطـلق فـعـالـيـاتـهـا

قبل. بعمان للفترة من  5 – 3 تشرين األول ا
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الـتدريـسي في كـليـة االداب بجـامعة تـكريـت يتـرأس جلنة
عـنـونـة (البـرامج احلـوارية ـاجـستـيـر ا منـاقـشـة رسالـة ا
التلـفزيونية في قناة الشـرقية الفضائية  –دراسـة حتليلية

لبرنامج اطراف احلديث).
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تقـاعد نعـته نقابـة احملام احملامي والـقاضي العـراقي ا
الــعـراقـيــ مـقـدمــة الـتـعـازي الـى زمالئه احملـامـ و إلى
صطفى عـلي .سائل الله تعالى حفـيده احملامي سيف ا

ان يسكنه فسيح جناته.
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وسيقى والفنون االدائية في وزارة الثقافة مدير مـديرية ا
االردنـيـة اعـلن ان طــلـبـة مـعـهــد الـفـنـون اجلـمــيـلـة الـتـابع
ركز اضي حـفال غنـائيا فـي ا للـوزارة قدمـوا اخلميـس ا

لكي. الثقافي ا
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مـؤخرانـدوة نقـاشيـة بعـنوان (اإلصالح
فـي الـشـأن الـعـراقي عـلى خط الـنـهـضـة
احلـسـيـنـيـة) اســتـضـاف فـيـهـا الـبـاحث
حـمـيـد الـدهـلـكي وحتـدث احملـاضـر في
الندوة الـتي قدمتـها السيـدة حنان علي
مـحـمد  عن اهـميـة الـنهـضة احلـسـينـية
كـنـمـوذج لإلصالح والـتـغيـيـر احلـقـيقي
في اجملـتمع  وتـناول الـدهلـكي  مفـهوم
اإلصالح واإلفـــســــاد كـــمـــصـــطـــلـــحـــ
مـتـضـادين يتم تـداولـهـما عـادة بـصورة
غــيــر دقـــيــقــة مــشــيـــرا إلى الــعــنــاصــر
األساسية التي يجب حتـققها في عملية
اإلصالح الـعـام كـصيـرورة اسـاسـية في
ـنـاسـبة اجملـتـمع ومن أهـمـهـا الـبـيـئـة ا

صلحة احلاسمة. والقيادة ا
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ركـزية الربـعيـنيـة اإلمام تـقيم الـلـجنـة ا
احلسـ علـيه السالم مسـابقـة االربع
لإلبـداع الـفـني واالدبي والـثـقـافي حتت
شـعــار  (وَبَـذَلَ مُـهْـجَــتَهُ فـيكَ لِـيَــسْـتَـنْـقِـذَ
عِـبـادَكَ مِنَ الْـجَـهاَلـةِ وَحَـيْـرَةِ الـضَّاللَةِ )
واشـارت اللـجنـة في بـيان اطـلعت عـليه
سابـقة تضم:صور (الزمان) ان (فـروع ا
فوتـوغرافيـة / فيديـو  / لوحات فـنية /
شـعـر / نـثر / مـقـالـة / قصـة قـصـيرة /
روايــة / مـــذكــرات شــخـــصــيــة / اخلط
ـســابــقــة مـحــاور عــديـدة) وتــتــضــمن ا
مـــشــــيـــرة الى انه (ســــتـــكـــون جـــوائـــز
للفائزين ومنها زيارة اإلمام الرضا (ع).
الى ذلك اقــام الــبـيت الــثــقـافي الــفــيـلي

واشار موقع الفن الـى ان الفستان
صـمم اللبـناني إيلي من تصـميم ا
صـعب طـويل بـالـلـون الـذهـبي من
خـامـة الـسيـكـوين الالمـعـة وسبق
أن ارتــدته عــارضــة األزيـاء فــريـدة
آسـن في مــهــرجــان كــان في دورته

اضية.  ا
ـتابعـون بسـعر الفـستان وصُدم ا

حــــــيث يــــــصـل إلى  24 ألف و246
دوالراً.و شـاركت عـجـرم اجلـمـهـور
مـــجـــمـــوعـــة صـــور جـــديـــدة لـــهــا

ÊU e « ≠  ËdOÐ

يخطط عدد من جنوم الفن الظهور
البس من خط ازياء ماركة قريباً 
صري طـرب ا (34) التي أطـلقهـا ا
عـمــرو ديـاب عــبـر شــركـة أمـازون
كنوع من الدعـاية.واعلن دياب قبل
ايــــام عن إطالق خـط أزيــــاء الـــذي
يــحــمل رقم 34 نــســبــة الى تــاريخ
مـــيالد والـــدته رقــيـــة لــيــعـــبــر عن
امتـنانه وحـبه لهـا بعـد أن كان قد
أظــهــر مــؤخـراً وشـم (تــاتـو) عــلى

جسده بتاريخ 1934. 
ـوسم الـصـيفي وشـارك دياب في ا
الــغــنــائـي بــثالث اغــاني (الــدنــيــا
بترقص) و(اتقل ) و(احلى ونص)
على أن يواصل إستـعداده أللبومه
اجلـديـد. الى ذلك وبـعـد أن خـطفت
األنـظــار بـإطاللــتـهــا بـحــفل زفـاف
إبـنهـا الـفنـان نبـيل عـجرم تـساءل
ـتـابعـون عن سـعـر فسـتـان والدة ا
الـفنـانـة الـلـبـنانـيـة نـانـسي عـجرم
ــتــابــعــ بــجــمــاله الــذي أبــهــر ا

وأناقته.
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ـغــنـيـة الـلــبـنـانـيــة مـايـا ديـاب جـدال أثـارت ا
واســعـا عــبــر مـواقـع الـتــواصل االجــتــمـاعي
بـسـبب كـلــمـات أغـنـيـتـهــا اجلـديـدة (حـطـالى
روچ). وحصدت األغـنية الـتي أطلقـتها دياب
ــصــري ــطــرب الــشــعــبي ا بــالــتــعـــاون مع ا
ـاضي قرابة محـمود الـليـثي في نهـاية آب ا
 4.7  مـلـيــون مـشـاهــدة عـلى مـوقـع يـوتـيـوب
حــتى اآلن. وبــالـرغـم من مـرور عــدة أســابـيع
عــلى إطالق األغــنــيــة إال أن مــشــاركــة ديـاب
ــقـطع من أغــنـيـتــهـا عـبــر حـسـاب بـفــيـديـو 
سبوتـيفاي العـالم العربي على تـويتر أشعل
نـقـاشا وجـدال واسـع بـسـبب وجود كـلـمات
ـغـردين أنـهـا تـشـجع وتـروج رأي كـثــيـر من ا
ــثـيـر ــقـطع ا لـلــتـحــرش. وتـقــول ديـاب في ا
للجدل: (عاكسـني آه بس تعاكس بالراحة أنا
عـــايـــزة أكـــون مـــرتـــاحـــة).وأطـــلـــقت بـــعض
الـنـاشـطات وسم (مـايـا ديـاب تخـذل الـنـساء)
اعتراضا على األغنية.ووصفت مغردة كلمات
األغــنـيــة بــأنـهــا أســوأ مـا يــكــون وأضـافت:
(حــزيـنـة إنـهـا امــرأة وتـروج لـلـتـحـرش وهي
تــعــرف أن هــذا الـــشــعــور مــا يــروح من بــال

ولعـائلتـها من حفل زفـاف شقيـقها
نـبـيل وإخـتـارت نـانـسي فـسـتـانـاً
بـتـصــمـيم مـلـكي بــالـلـون الـزهـري
طـويل أبـرز رشـاقـتــهـا وأنـاقـتـهـا
كـمـا تــركت شـعـرهـا مــنـسـدالً عـلى
كتفيها بطريقة ناعمة ونسقت معه

أكسسواراً ناعماً. 
كـــذلك خـــطـــفت بـــنـــاتـــهـــا أنـــظــار
ــتــابـعــ بــإطالالتــهن الـنــاعــمـة ا
بــفــســاتـ بــيــضــاء تــتـنــاسب مع

ناسبة وأعمارهن. ا

).واعــتـبـر الـضــحـيــة مـهـمــا مـر وقت وســنـ
الـبــعض أن ديــاب اخــتـارت أن تــكــون صـدى
لـلـتــحـرّش ضـد الــنـسـاء .. في وقـت ال يـخـلـو
الــتــرنـد الــعــربي من جــرائم حتــرّش يــومــيـة
تـتزايـد..وفـيمـا يبـدو أنه رد عـلى االنتـقادات
كـــتـــبت مـــايـــا ديـــاب تـــغـــريـــدة دعت فـــيـــهــا
جـمــهـورهـا إلـى االسـتـمــاع إلى األغـنــيـة مع
ـصـري ـمـثل ا ـوجـي سـاخـر. كـمـا كـشف ا إ
صرية دنيا ـمثلة ا عمرو وهبة موعد عودة ا
سمـيـر غا الى الـتـمـثـيل بـعد فـتـرة انـقـطاع
طـويــلـة عـن الـشــاشـة بــسـبب وفــاة والـدتــهـا
صريـة دالل عبدالعـزيز ووالدها مثـلة ا ا
.وقال وهبة في تصريح مثل سمير غـا ا
عـلى هـامـش احتـفـالـه بـعرض فـيـلـم مـاكو
في الـســيـنــمـا إنّه( يــسـتـعــد السـتــئـنـاف
تبقية من مسلسل عالم شاهد ا تصوير ا
مـوازي والـذي سـتـعـود إلـيه دنـيـا سـمـير
). و(عــالم مــوازي) من بــطــولــة دنــيـا غــا
سـمـيـر غـا عـمـرو وهــبـة شـيـمـاء سـيف
الراحلة دالل عـبدالعزيـز أوتاكا ومن تأليف
عــمـرو وهـبـة وإخـراج هــشـام جـمـال وتـدور

أحداثه في إطار موسيقي كوميدي.

ـنــصب مــهم أو تـســعى إلى تــرقـيــة.يـوم  قــد تــرشح 
السعد االربعاء.
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ال تدع اآلخـرين يتالعبون بوضعك الصحي بإسدائك
. نصائح غير مدروسة طبياً
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حتــصل عــلى كل الــدعم مـن احلـبــيـب وتـلــمس ?مــنه
تعاطفًا صادقًا.
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تتـأخـر بـعض االستـحـقـاقات وتـبـطئ اخلـطى وتـرتبك
ويولد جوّ من سوء التفاهم .
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لن تـــشــعـــر بـــالــوحـــدة أو احلــزن أو اإلهـــمـــال عــلى
ستوى العاطفى.رقم احلظ.2 ا
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ـهنية مـهما بذلت يعكر مـزاجك االلتبـاس في حياتك ا
من جهود.
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ال تـــهــمل نـــفــسك عـــلى الــصـــعــيــد الـــصــحى وبــادر
باالهتمام بوضعك العام .
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 قــد ال جتــد من يــقــدّرك ســوى الــشــريـك وهــذا أمـر
جيد.رقم احلظ.6
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سـيــجـد نـفـسك تـسـيـر خـلـف إبـداعك وبـالـتـالى تـنـفـذ
هارة كل ماتقوم به .

bÝô«

خـفف من رفع األشـيـاء الـثــقـيـلـة فـقـد تـعـرض ظـهـرك
آلالم حادة.

Ë«b «

تـواصلة في العـمل ستعود علـيك بنجاحات جهودك ا
لم تكن تتوقعها.
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شبوهة وال تتسرّع في بت أمورك إحذر التحالفات ا
بل كن مرِناً .

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
ــــــــــــــنـــــــــــــاسـب داخـل ا
الــشـكـل.أعـد تــرتــيــبــهـا
واكــــتــــشف الــــكــــلــــمــــة
ـفقـودة(دولـة عربـية 5 ا

حروف):
دويلة  –عطارد  –فنون

 –جاميكا  –مالك –

حـرص  –امـداد  –حس
 –سجون  –بنان –

صف  –دليل  –فارس.
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فيلم مسابقـة األفالم الروائية الطـويلة
ـطـران) للـمـخرج بـاسل اخلـطيب (ا
وفــيـلم (اإلفـطــار األخـيـر)إخـراج
وتــألــيف عــبــد الــلــطــيف عــبـد
احلـمـيـد وفـيـلم (الـظـهـر إلى
ـؤلف اجلـدار) لــلـمـخـرج وا
أوس محمد وفي مسابقة
األفالم الـقـصيـرة يـشارك
فــيـــلم (حــبل الـــغــســيل)
إخـراج وتألـيف مـحـمود
جـــــقـــــمـــــاقي وفـــــيـــــلم
(فـوتـوغـراف) لـلـمـخـرج

هند كلثوم.   ا
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ـعنون (حكايا تستعد جـمعية الفـنان التشـكيلي الـعراقي الفتـتاح معرض اخلزف ا
نصور وقـــــال قبل وعلى قاعة اجلمعية الكبرى في ا الط 2 ) وذلك صباح السبت ا
ـشاركة من رئيس اجلمـعية الـفنان قـاسم سبـتي ان (اجلمعـية بدات اسـتالم االعمال ا
ـعـرض الــــــــــذي الـفـنـانـ من بــغـداد وكـافـة مـحـافــظـات الـعـراق تـمـهـيــدا الفـتـتـاح ا
تـابعة سيـشهد مـشاركـة كبـيرة وان الـدعوة وجـهت للـجمهـور عشـاق الفن الـتشـكيـلي 

عرض). ا
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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
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مـا من شك بأن هـنـاك وظـائف صعـبـة وسـيئـة وخـطرة ,وال ابـالغ لـو قلت ان
ـقـيم الـدوري واحـدة من بـ اسـوأ الـوظـائف في الـعـراق وظـيـفـة الـطـبـيب ا
ـتـخـرج حـديــثـا بـعـد سـنـوات شـاقـة وحـتـى في الـدول الـعـربـيـة ,فـالــطـبـيب ا
ـستـشفيـات احلكـوميـة كجزء من وصعـبة يـتوجب علـيه اخلدمـة في احدى ا
متـطلبات التدرج الوظيفي  ,ومع ان الكثـيرين قد يحسدوه على هذه الوظيفة
 ظـنـا مــنـهم أنـهــا مـريـحــة وسـهـلـة ,اال ان الـواقع عـكس ذلك ,فـهي مـرحـلـة
شاكل ,وتتطـلب الكثير مـن النشاط اجلسدي طبات وا تتخـللها الكثـير من ا

واالستعداد النفسي. 
قيم الـدوري مبكرا ,فهـو قد يـتم توزيـعه ألول مرة في احدى وتبـدأ معانـاة ا
ـتلك ـفـضـلة ,ذلك ألنه ال  ـسـتشـفـيـات الـتي لم تكـن في قائـمـة خـياراته ا ا
ــطــلـوب فـي اخـتــيـار ــتـلك مــعــامل الــتـأثــيـر ا الــنــقـاط الــكــافـيــة أو ألنه ال 

ستشفى الذي يرغبه!  ا
قيم الدوري نفسه في دوامـة من التعليمات والقوان وبعد التعـي سيجد ا
ـتـضاربـة ذلك ألنه ال  يـجـد كـتـيـبـا مطـبـوعـا صـغـيرا يـتـضـمن مـسـؤولـياته ا
زاجيـة مفتوحا وواجـباته الوظيـفية وسيـجد باب االجتهـادات والتفسـيرات ا
عـلى مـصـراعــيه من قـبل مـسـؤولــيه فـيـمـا لـو احــتـاج ان يـسـأل عن امـر مـا

يخص وظيفته .  
ـضـغوط الـذي يـتـسبب ـناوبـات ا ـقيم من اعـبـاء جـدول ا ويـعاني الـطـبـيب ا
بـإجهـاد كبـيـر وهو لم يـزل في مرحـلة االعـداد والتـحضـير وسـيعـاني كثـيرا
ـرضـيـة الـطـارئة والـصـعـبـة والـتي ال بـسـبب الـضـغط الـهـائـل في احلـاالت ا
نـاسبـة لهـا خاصة في ظل يتحـمل مسـؤوليـة تشـخيصـها وايـجاد احلـلول ا
ـا يـعـرضه الى االحـراج امام ـنـاوب  غـياب مـتـكـرر لـلـطـبيـب االخصـائي ا

ريض واهله. ا
ـقـيم الـدوري أن هـنـاك مـشـاكل أكـبـر عـلـيه ومع مـرور الــوقت سـيـكـتـشف ا
كـان اقامتـه ونوعـية الـطعام ـواجهـتها ,مـنهـا ما يتـعلـق  االستـعداد جـيدا 
ـرات  يـجد تـأخرة ,وفي الكـثـير من ا ـقدم الـيه ومـخصـصات اخلـطـورة ا ا
نفسه كبش فداء بسبب تراكمات كبيرة في اجلانب الصحي الذي تسبب به
توارث في الدولة والذي ادى لنقص شديد في االدوية التقصـير احلكومي ا
ستشفيات ,وسيجـد نفسه مالما ومتهما باإلهمال الذي سـتلزمات في ا و ا
ال ذنب له فيه ,ويـضطر مـعها الى الـدخول يومـيا في جداالت كـبيرة وعـقيمة
ـراجـعـ لـيـثــبت بـراءته من الـتـقـصـيــر والـتـردي في نـوعـيـة اخلـدمـات مع ا
الـصـحـيـة ,غـيـر أن أكــبـر وأخـطـر الـتـحـديـات الــتي تـواجه شـريـحـة االطـبـاء
ـتـكـرر ألحـد أنواع قـيـمـ ومن كال اجلـنـسـ هـو تـعـرضهم  الـسـافـر وا ا
ـرات الى االعـتـداءات  اجلـســديـة أو الـلـفـظــيـة  ويـضـطـرون فـي كـثـيـر من ا
ـسـيـطـر عـلـيه تـنـتـاب الـدفـاع عن انـفـسـهم ضـد نـوبـات من الـغــضب غـيـر ا
ـقـيـمـون ـريض الـذي فـشــلت مـحـاوالت انـقـاذه ,ويـجـد االطـبــاء ا مـرافــقـو ا
ـرضى في ظل ـقـيـمـات أنـفــسـهم في حـلـبـة صــراع في احـدى ردهـات ا وا
غـياب تام لألمن ,وفي النـهايـة علـيهم الـتـنازل عن حـقوقـهم فيـما لـو تقـدموا
ارس عتـدين بسبـب الضغط اجملـتمعي والـعشائـري الذي  بـشكوى ضـد ا

عليهم.
ومع كل اجلهود الكـبيرة التي يبذلها الـطبيب الدوري خاصة في ظل جائحة
كورونا ,اال انها لم تشـفع له ال عند النـاس وال عند الدولة ويبـقى هو احللقة
عرفة حجم االضعف في دوائر الـصحة العراقية والعربية على حد سواء ,و
معـانـاة هذه الـشـريحـة يـكفي ان نـعـلم ان اكثـر من ربع االطـباء
ستـشفيات قيمـ قد تعرضـوا للعنف والـضرب داخل ا ا
ــا دفـعـهم الـى الـدخـول في دورات الـتي خــدمـوا فـيــهـا 
لـتعـلم الـفنـون القـتالـية لـيتـمـكنـوا من الدفـاع عن انفـسهم

وقت الضرورة  !.
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ـنشورة في صحيفة (الزمان) عن أعادتني مقـالة الصحفي سالم الشماع ا
الدكتـور جواد علي إلى ذكريات عمرها نصف قرن وحتديدا العام  1964ـ
حـيث كان أول لـقـائي به عـندمـا كـنت طالـبـاً في كلـيـة التـربـية بـبـغداد  وفي
ا أحـد األيـام جلب انـتـبـاهي رجالن مـعمـمـان يـدخالن إلى بـاحـة الكـلـيـة 

عرفة سبب وجودهما. دفعني إلى تتبعهما 
األول كان العالم مـحمد بهجت األثري حـيث تب أنه يراجع تلـميذه الدكتور
جواد علي والـثاني هو أحمـد الوائلي الـذي كان في مرحلـة االستشارة مع
الـدكتورة الـشاعرة عاتـكة اخلرجي قـبل حصوله علـى الدكتوراه. وكـثيراً ما
الحظت عبارت االطـراء ب التلميذ وأستاذه في مقدمة كتاب العالم االستاذ
فـصل في تاريخ الـعرب قـبل االسالم). وعلى مـا يبدو أن وسـوم (ا جـواد ا
التـلميـذ جواد قـد تلقى دروسـاً في العلـوم الديـنية والـتاريخ على يـد أستاذه

ركزية ببغداد. األثري في مرحلة الدراسة في االعدادية ا
جـلب انتـبـاهي إليه قـبل الـغور في امـكانـيـاته العـلمـيـة أناقـته هو واألسـتاذ
ـظهر وفي ذات فؤاد جـميل. أمـا بقيـة األساتذة فـكانوا ال يـهتـمون كثـيراً با
ـرحــوم ولـيــد جنم صـالح الــتـكـريــتي وشـجـعــني عـلى يــوم دعـاني زمــيـلي ا
حـضـور مـحـاضرة له وأذكـر أن قـاعـة احملـاضرة كـانت مـزدحـمـة ألن قسم
رحلة األولى تـلكئـ في ا الـتاريخ كان الـقسم الوحـيد الذي يقـبل الطالب ا

من األقسام األخرى لاللتحاق بصفوفه.
كـانت لـغـة الـعـربـيـة لألسـتـاذ مـتـمـيـزة وكـان يـلـقي احملـاضـرة شـفـاهـاً عـلى
ـادة الـتـاريخ الـذي لـم يـفارق الـعـكس من الـدكـتـور حـسـ أمـ مـدرسنـا 
كـتوبة أمـامه وأذكر أن موضـوع احملاضرة قد عادته بالـنظر إلى األوراق ا
سـلط الضـوء عـلى أقـوام الـعرب فـيـقـول: (وأما أقـوام الـعـرب فـقد قـسـمـها
ـؤرخـون إلى ثالثـة أقـسـام حسـب السالالت الـتي يـنـحـدرون مـنـهـا. فـكان ا
الـقسم األول عن العـرب البائـدة وهم العرب الـقدامى الـذين انقرضـوا تماماً
ولم يكن متيـسراً احلصول عـلى تفاصيل كـافية عن تاريـخهم مثل قوم عاد
وثـمـود وجـديس وعمالق وجـوهـر وحـضرمـوت وغـيـرهم أما الـقـسم الـثاني
ـنـحـدرة من صـلب يـشجـب بن يـعرب بن فـهم الـعـرب الـعاربـة وهم الـعـرب ا
ستعربة وهم العرب قحطان وتسمى بـالعرب القحطانية تليها ثالثاً العرب ا
نـحـدرون من صـلب إسـمـاعيـل علـيه الـسالم وتـسـمى بـالـعرب الـعـدنـانـية. ا
وهناك رأي في العـرب العاربة وهم شعب قحطان ومهدهيا بالد اليمن وقد
تـشـعـبت قـبـائـلـهــا وبـطـونـهـا من ولـد سـبـأ ويـقــال لـهم الـسـبـئـيـون). انـتـهت
احملـاضرة وبـدأ الـطـلـبـة بـاخلـروج من القـاعـة وإذا به قـد أشـار اليّ لـلـتـقدم
ــاذا لم أطــلب اإلذن نـــحــوه وســألــنـي من أي قــسم أنـت ومــا هــو اســمـي و
?. ارتـبكت بـاالجـوبـة والحظ ذلك لـيبـادرني بـالـقول: إنك بـاحلـضور اصـولـيـاً
البـد ان تكـون مـهـتـماً بـالـتـاريخ لـذلك فـنحن نـرحب بك عـلى الـدوام وبـعـدها
سـجل اسـمي في دفـتـر مـذكـراته. أذكـر هـذه احلـادثـة لـلـداللة عـلـى فراسـته

وانتباهه ومن هنا بدأت عالقتي به.
ـربعـة ببـغـداد وكان هـو يـصول ويـجول في ـنـطقـة ا كـنت أسـكن في دارنا 
ـطاف في عـمـارة مقـابـلة لـسيـنـما الـزوراء وقد شـارع الرشـيد لـيـنتـهي به ا
ـؤرخون خـطر بـبـالي بـداية أنه كـان اعـزب إذ كثـيـراً ما يـشغـل العـلـماء وا
ـنظـر أطـول منه مـثـله الـعزوف عن الـزواج الى أن رأيـته  مع شـابة لـطـيفـة ا
وبعـد أن توطـدت العالقة بـيننـا سألـته عنهـا فقال هي ابـنتي الـتي تعيش مع
والـدتها واخـيها واخـتهـا في لندن وهـنا قطـعت داء الفـضول ولم أسأله عن

سبب تباعده عنهم.
وفي الـعـام  1967 أصـبـحت عالقـتي به عـمـيـقـة إلى درجة أنـنـا قـد تـنـاولـنا
وجـبة غـداء في مـطعم عـمو الـيـاس اجملاور لـكـازينـو البـرازيـليـة الـتي يؤمـها
يـومـيـا. وهـكـذا بدأ يـتـحـدث مـعي بـبـسـاطـة بـالـقـول إن صـديـقه احلـميـم هو
ــؤرخ نــاجي مــعــروف ومن األســاتــذة الــكــبــار الــذي يــعــيــرهم االهــتــمـام ا
خصـوصا عـلـماء اآلثـار فؤاد سـفـر وطه باقـر وناجي األصـيل الـدبلـوماسي
عـروف فيـما بعـد والدكتـور العـالم عبد الـعزيـز الدوري ومصـطفى جواد ا

واألب انستاس الكرملي.
بـعــد ثـورة تــمـوز الــعـام  1968 تــنـســبت إلى وزارة اخلــارجـيــة وهـنــا أخـذ
يـحـدثـني عن الـعـمل الدبـلـومـاسي ومالحـظـاته الـقـيـمة وعـنـدمـا عـلم بـنـقلي
دبـلـوماسـيـاً الى سـفارتـنـا في الـهـند تـوسع بـالـكالم عن اإلسالم في الـهـند
بادئـاّ من الفـاحت محـمد بن الـقاسم الـثقـفي إلى السـلطـان محـمود الـغزنوي
الـلـذيـن كـان لـهــمـا الــفـضل فـي انـتـشــار الـديـن اإلسالمي في شـبـه الـقـارة
الـهـنديـة والذيـن يفـوق عديـدهم الـيوم الـ  400 ملـيون نـسـمة. وأذكـر أنه قد
ذكر تـاريخ بدء حمالت الـغزنـوي ب الـعام   1130 – 998مـيالدي ومن
جملة مـا قاله أن الغزنوي كـان نصيراً لألدب والعـلماء وفي عهده عاش ابن
سيـنا والـبيروني والـفردوسي والـكسائي. كـما ذكـر مالحظة مـهمـة بقوله إن
ـنـطـقة األفـغـان لم يـكـونوا مـسـلـمـ في تـلك احلقـبـة وكـانـوا يـعيـشـون في ا
اجلـبـلـية بـ غـزنه ونهـر الـسـند وكـانـوا يـتعـرضـون للـقـوافل الـتجـاريـة ب
خـراسـان والـهـنـد إلى أن تـعـرض لهـم عام  1119 مـيالدي لـيـتـركـوا عـبادة

األصنام ويصبحوا مسلم وليستقروا في مدينة كابل.
حـسـنـاً فـعل الـصـحـفي سالم الـشـمـاع بـالـتـنـويه بـهـذه
الـشخـصيـة الفـذة فهـو لم يكـد يذكر مـنذ ان رحل عن
دنيـانـا على عـظـيم اجنازاته الـعـلمـيـة وجاللة مـكـانته
واحلـمـد لـله أن مـقـال الـشـمـاع قـوبل بـأصـداء طـيـبـة

لسعة انتشار صحيفة (الزمان).

نـتج إيـجاد مـوارد مالـية ومـجمـوعة ا
). وقـــالـت شــــارلـــوت ــــمــــثــــلــــ من ا
غانسبورغ رئيسة جلنة حتكيم الدورة
ــهــرجــان الــســـابــعــة واألربــعــ من ا
دوفــيـل بـ مــوضــوع قــويّ قـــائــلــة في
ــمــثـل الــرئــيــسي خــتـــام احلــفل إن (ا
مـذهل. والـفـيلـم قريـب جدّا مـن الواقع
مع طـــرحه فــكــرة االنـــعــزال واعــتــزال
مهنة اخترناها لم نعد نتماهى معها).
وأغـنـيـات الـراب فـي الـفـيـلم هي كـلّـهـا
مـــرجتـــلـــة من فــــريـــدي غـــيـــبـــز خالل

التصوير.
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ــهـــرجــان ومــنـــحت جلـــنــة حتـــكــيـم ا
جائـزتـها اخلـاصة بـالـتسـاوي لكلّ من
بـلـيـجـر لـلـمـخـرجـة الـسـويـديـة نـيـنـيـا
تـــيـــبـــرغ احملــــظـــور عـــلى من هم دون
الثـامنة عـشرة من الـعمـر وريد روكيت
لــشـون بــايـكــر الــذي شـارك أيــضـا في
ـسابـقـة الـرسمـيـة في كـان. وكالهـما ا
ضـمن اإلنـتاجـات اإلبـاحـيـة.وحـاز ريد
روكـيت أيـضـا جـائـزة جلـنـة الـتـحكـيم
لــلــنـقــاد.أمـا جــائــزة جلـنــة الــتـحــكـيم
ـــوهــبــة الــعـــام فــكــانـت من نــصــيب
بــاسـكـوال ســيـســتـو عن فــيـلـمه األول
جــون أنــد ذي هــول. ونـال بــلــو بــايـو
لـألمــريـــكي جـــاســـ تــشـــون جـــائــزة
اجلـــمــهــور. وســبق لـــهــذا الــفــيــلم أن
عُرض في مـهـرجان كـان في فـئة نـظرة
مـــا.. وشـــارك  13 فـــيــلـــمــا خملـــرجــ
ـسـابـقـة الـرسـمـية في مـسـتـقّلـ في ا
ــديـــنــة ـــقـــام في هـــذه ا ــهـــرجــان ا ا
الشـاطئيـة في نورمـاندي (شـمال غرب
فرنسا). وشـهدت دورة العام  2021من
مهرجان دوفيل السينمائي عودة قويّة
لــنـجـوم هــولـيــوود من أمـثــال جـوني
ديب ولــلـجــمــهـور أيــضـا الــذي قـارب
سـجّـلة سـنة 2019 ـسـتويـات ا عدده ا

بحدود  60 ألف مشاهد.

شـاهدين. و(داون الصـاالت مجـدّدا بـا
ويـــذ ذي كـــيــنـغ) الــذي نـــال اجلـــائــزة
ـهـرجـان هـو من إخـراج الـكـبـرى فـي ا
الفرنسي دييغو أونغارو ويروي قصّة
مـغني راب شـهـيـر يكـتـشف صـدفة أنه
. وســبق أن يــهــوى حــيــاة الــفــلّــاحــ
عُرض هـذا الفـيلم الـطويل الـذي صوّر
في مـاسـاتـشـوسـيـتس خالل مـهـرجـان
كــان فـي تــمــوز. وقــال فــريــدي غــيــبــز
ـولـود في غــاري وهي مـديـنـة غـارقـة ا
في البؤس بالقـرب من شيكاغو والذي
واجه مشـاكل عـدّة مع القـضـاء قبل أن
يــذيع اسـمه في تــصـريــحـات لــوكـالـة
فـرانس بــرس خالل مـهــرجـان كـان (لم
أرغب يـومـا في تـأديـة دور مـغـني راب
في فيـلم لكن هذا الـعمل كـان أكثر من
مــجــرّد فـيــلم راب. وهــو شــكّل فــرصـة
ـوسيقي رائعـة بالنـسبـة لي).ويؤدّي ا
في الفـيـلم دور ماني مـيـرك الذي يـقيم
صـــداقــة مع فـــلّــاح فـي اجلــوار (جــو)
يـــلـــقّــنـه أصـــول االعــتـــنـــاء بـــالـــبـــقــر
واخلــنـــازيــر. لـــكن الـــفــنـــان يــضـــطــر
ـواجـهــة الـواقع فـمـديــر أعـمـاله يـلح
عــلــيـه لــتـــســجــيـل األغــاني ويـــطــالب
احملــبّـــون بـــأخـــبـــاره عـــلى شـــبـــكــات
الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعـي يــوجّـه إلــيه
خصومه نقدا الذعـا. وبات هذا الشاب
ــة عــلى وشك االنــهــيـار. قــويّ الــعــز
ويركّز الفيلم بـحسّ فكاهي على البون
الـــقــائم بـــ أوســاط الــراب الـــبــرّاقــة
وحــيـــاة الــريف الـــقــاســيـــة مــفـــكّــكــا
بشراسة القوالب النمطية السائدة في
مـــجـــال الـــهـــيـب هـــوب من الـــنـــفـــوذ
ــســـتــمــدّ مـن الــثـــروة والــرجـــولــيــة ا
الـــطــــاغــــيـــة واألفــــكــــار اجملـــتــــرّة في
الـنصـوص. وقـال اخملـرج (مـا يـزيدني
ساء هو تعجّبا من وجودي هنا هذا ا
أنـــني كــــنت أفــــكّـــر فـي الـــتــــوقّف عن
. وكنت أحاول مع اإلخراج قبل سنـت

هـــانـــد أوف غــــاد لإليـــطــــالي بـــاولـــو
سورنـتيـنـو الذي حـصل على اجلـائزة
الـكـبـرى للـجـنـة الـتـحـكـيم ويـروي فيه
ـعــذبـة في نــابـولي اخملــرج طـفـولــته ا
بـسـبب وفـاة والـديه في مـرحـلـة كـانت
خاللـهـا جنـومـيـة أسـطـورة كـرة الـقدم

الراحل دييغو مارادونا في أوجها.  
وعلى صعيد التمثيل فازت اإلسبانية
ثلة بينيلـوبي كروث بجائـزة أفضل 
عـن دورهـــــــا فـي فـــــــيـــــــلـم مـــــــادريس
ــواطـنــهـا اخملــرج بـيـدرو بــارالـيالس 
ودوفـار فيمـا نال الـفيلـيبـيني جون أ
ثل عن دوره أرسيـليـا جائزة أفـضل 
كصحافي بـاحث عن احلقيـقة في فيلم
أون ذي جـوب: ذي مــيـسـيــنغ إيت.أمـا
األمـريـكـيــة كـريـسـ سـتـيـوارت فـهي
. ـطاف بـخفيّ حـن عادت في نـهايـة ا
وتـوقّع كـثيـرون الـفـوز لهـا إثـر أدائـها
ـتـمـيّـز لشـخـصـيـة األمـيـرة ديـانا في ا
فــيــلـم ســبــنـســر لــبــابــلــو الريـن الـذي
يغوص في خـصوصيـات األميرة التي
رفضت التخلي عن حريتها الشخصية
ـهـا احملـكـوم بـقـواعـد سـلـوكـية في عـا
ـــلـــكـــيـــة حـــازمـــة داخـل الـــعـــائـــلــــة ا
ــهـرجـان هـذا الـبــريـطـانــيـة.. وشـهـد ا
العام بدورته الـثامنة والـسبع عودة
كبار أسمـاء السينمـا واالستوديوهات
الــهـولــيـووديـة إلـى الـبــنـدقـيــة حـيث

عُرضت أفالم من  59 بلدا.
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الى ذلك منح مـهرجـان دوفيل
للـسـينـمـا األمريـكـية جـائزته
الـكــبـرى لـفــيـلم من بــطـولـة
جنم الهيب-هوب األمريكي
فــريـدي غــيـبــز في خــتـام
دورتـه الـــــــســــــــابـــــــعـــــــة
واألربـعـ الــتي شـهـدت
ــشــاهــيـر عــودة قــويّـة 
هـولـيـوود واكـتـظـاظ

{ البـنـدقـيـة - دوفيل (أ ف ب) - وجه
مهـرجان الـبنـدقيـة السـينـمائي رسـالة
دعم جــديـدة لــلـقــضـايــا الـنـســويـة من
خالل مــنــحه بــإجـمــاع أعــضـاء جلــنـة
الــتـــحـــكـــيم جـــائـــزة األســـد الــذهـــبي
لــلـمـخــرجـة الــفـرنـســيـة أودري ديـوان
لــفــيـــلــمــهــا احلـــدث (لــيــفـــنــمــان) عن
اإلجــهـــاض بــعــد شــهــريـن عــلى نــيل
مـواطنـة لهـا جـائزة الـسـعفـة الـذهبـية
في مـــهــرجــان كــان. وقـــالت اخملــرجــة
الفرنـسية من أصل لـبناني الـبالغة 41
عاما خـالل تسلـمهـا اجلائزة (لألسف
عـنـدمـا تــقـاربـون مـوضـوع اإلجـهـاض
سـتــكـونـون دائـمــا في قـلب األحـداث).
وأضـافت ديــوان (أجنـزت هـذا الــفـيـلم
بـغـضب ورغـبــة أجنـزته من كل قـلـبي
وروحي وقــد أردت أن يـــكــون الــعــمل
ـثـابـة جتـربـة ورحـلـة إلى شـخـصـية
هـذه الــشـابــة). وقـد نــالت ديـوان هـذه
اجلائزة خلفا للسيـنمائية األمريكية -
الـصيـنـية كـلويـه جاو الـفـائزة بـاألسد
ــــاضي عن فــــيـــلم الـــذهـــبـي الـــعـــام ا
نومـادالنـد الذي حـقق الحـقـا انتـصارا
كبـيرا في جوائـز األوسكـار.وبعد أربع
سـنـوات علـى قضـيـة وايـنـسـتـ التي
أطــلـقت مـراجــعـة شــامـلـة في قــضـايـا
الـتـحـرش والـتـمـيـيـز ضـد الـنـسـاء في
ـهـرجـانـات عـالم الـســيـنـمـا تـبـدي ا
الــسـيــنـمــائـيــة الـكــبـرى انــفـتــاحـا

مـتـزايـدا عـلى أعـمـال اخملـرجات.
فــــقــــد مــــنح مــــهــــرجــــان كــــان
السـينمـائي في تمـوز جائزة
السعفة الذهبية للمخرجة
الـــفــرنـــســيـــة الــشـــابــة
جــولـــيــا دوكــورنــو عن
فـــيــلـــمــهــا تـــيــتــان ذي
الــــتـــوجـه الـــنــــســـوي.
وتدور أحداث ليـفنمان
ـــقـــتــبـس من ســـيــرة ا

سيـارات من عـدّة عالمات مـثل مرسـيدس
ـشاة وأودي وفورد لـتـفسح اجملـال أمام ا
أو تـمــيل عن عــلـبــة مــواد مـعــلّـبــة في أحـد

مواقف مركز العرض.
وتـتـيح الـكـاميـرات إلـقـاء نـظـرة من اخلارج
ـعـرفــة إن كـان أيّ شيء يــقـتـرب تـسـمـح 
مـنهـا بـحـسب إكـسـلـر.ويـقـوم هـذا الـنـظام
الـذي تـطـوّره بـوش مـنـذ الـعام  2015 عـلى
ـركــبـة الـتي يـتمّ تــرابط بـ الـكــامـيـرات وا
الــتـحـكّم بـهــا عن بـعـد لــزيـادة الـسـرعـة أو
إبـطــائـهـا أو الــتـحــرّك إلى اخلـلف من دون
تـدخّـل الـســائق.وال بـدّ مـن امـتالك ســيـارة
ـسـتـوى لــلـتـمـتّع حـديـثـة الــصـنع وعـالــيـة ا

بخدماته.
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{ مــيــونــيـخ (أ ف ب) - ولّى زمن الــبــحث
الــصــعب عـن مــكــان لــصفّ الــســيــارة إذ
ستكـون قادرة على ركن نفسها تلقائيا بعد
ـــوقف بــفـــضل نــظـــام قُــدّم في إيـــداعــهــا ا
انيا هـو جاهز ليُنشر معرض مـيونيخ في أ
عــلى نــطــاق واسع بــحــسب مــطــوّريه.وقـال
ـســؤول في شـركـة بـوش روبـرت إكـســلـر ا
ـطـوّرة لـهـذا الـنـظـام لم تـعـد هـذه اخلـطوة ا
بـحـاجــة إلى تـدخّل من الــسـائق.وال حـاجـة
إلى انتظار رواج استخدام السيارات ذاتية
الـقــيـادة العـتـمـاد هـذا الــنـظـام الـقـائم عـلى
ركـبة كـامـيرات وأجـهزة اسـتشـعار تـوجّه ا
وتسـمح لها بتفادي العراقيل.وعرضت هذه
الــتـــقــنـــيــة هـــذا األســـبــوع خالل مـــعــرض
ـانـي في مــيــونـيـخ وتـوقّــفت الــســيــارات األ

الـقـسري بـسـبب اجلائـحـة عادت إلـيهم.
ويــزداد تــوقـهم إلى لــقــاء اجلـمــهـور من
جــديــد فــيــمــا تــشــارف الــتــدريــبــات في
اســتـــوديــو في جــنــوب مـــانــهــاتن عــلى
نــهـايــتـهـا.وتــقـول كـيــو سـمــيث الـتي لم
تـعـتلِ اخلـشـبـة مـنـذ تـشرين األوّل 2019
اشــتــقـت لــلــجــمــهــور ولــلــتــواصل مــعه
ومـشاركـته هذه القـصّة.وتتـابع من غرفة
ــــكـــنـــنــــا ســـمـــاع أصـــوات مـالبـــسي 
احلاضرين الذين يجلسون فيما األجواء
.وعنى إغالق تزداد حماسة. هذا ما أحبّ
مـــســارح بــرودواي وايـــقــاف الــعــروض
الـ 31هــنـاك في آذار  2020قــطع احلــيـاة
عن مـديـنـة نـيـويورك الـتي تـأثّـرت بـشدّة
بــاجلـائـحــة.ورغم الـسـمــاح بـإعـادة فـتح
صــاالت الـعـروض الـفـنــيـة في ربـيع عـام
 ?2021اقــتـــصــرت الــعــروض عــلى عــدد
مـحدود للـغاية من احلـاضرين في معظم
ـسـارح الـتـابـعـة لـرابـطـة بـرودواي مـا ا
شــكّل خــطــوة في اجملـهــول لــلــمـمــثــلـ
حـيـنـهـا.وبيـعت كلّ تـذاكـر الـعرض األول
نتجة سو لــكوم فروم أواي فيما تأمل ا
فـــروست أن يــحــصـل ذلك في الــعــروض
الالحـقـة أيـضـا رغم عدم تـمـكّن الـسـياح
األجـانب بـعد من زيـارة نيـويورك بـسبب
إغـالق احلدود األمـريـكيـة أمـام الـوافدين

من بلدان كثيرة.

كــوم فـروم أواي - من تـألـيـف الـكـنـديـ
ايـرين سـانكـوف وديـفيـد هـ - اعتـباراً
ز سـكوير من  21أيـلول قـرب ساحة تـا
بـاإلضـافة إلى بثّ نـسـخة مـصـورة منـها
اجلـمعة عـلى منصـة آبل تي في.وخمسة
ـــثّال يـــرقص ويُـــغــنّي وقـــوفًــا عـــشــر 
وجـلوسًا وجثيـاً وكأنّ كل احلركات التي
اعــتـادوا عـلـى جتـسـديــهـا قـبـل الـتـوقف

وتـــشــتــرط مـــســارح الــرئـــة الــثــقـــافــيــة
لـنــيـويـورك والـتي كـانت حتـقق عـائـدات
تـفوق الـ 33مـلـيـون دوالر أسبـوعـيـاً قبل
اجلــائـــحــة أن يــكــون أفــراد اجلــمــهــور
ـسـرحي وجـمـيع أعـضـاء فـرق اإلنـتـاج ا
مــلـقّـحـ ضـد كـوفـيـد-19. وســتـلي هـذا
لك وهـاميـلتون الـعرض عـروض األسد ا
وشـيـكـاغـو الـثالثـاء.وتُـعـرض مـسـرحـية

{ نــيـويــورك (أ ف ب) - بـعـد  18شــهـرا
عــلى تـوقف الـعــروض بـرودواي بـسـبب
ـثـلـون جــائـحـة كـوفـيـد- 19يــسـتـعـيــد 
ـــعــتــاد في حي وراقــصـــون نــشــاطــهم ا
ــسـارح الـشــهـيـر في نــيـويـورك فــيـمـا ا
تــرتـدي هــذه الـعــودة مــعـنى خــاصـا مع
ــرتــبــطــة مــســرحــيــة كــوم فــروم أواي ا
بـتـبـعـات هـجـمـات  11 أيـلـول/سـبـتـمـبـر
ــتـحــدة الـسـبت الــتي احـيت الــواليـات ا
ذكــراهـا الـسـنــويـة الـعــشـرين.وقـال أحـد
ـسرحيـة غير الـعادية ـمثـل في هذه ا ا
ــثــالي لــهـذا بــول ويــتي (إنه الــعــرض ا
احلـــــدث ألنه يـــــســـــلّـط الــــضـــــوء عـــــلى
ـشتركـة).ويروي عرض كوم إنـسانيـتنا ا
فــروم أواي الــذي عـرفــته بـرودواي مــنـذ
عـام  2017 وغـاب عـنهـا اعتـبارا من آذار
 2020بـــســبب األزمــة الــصـــحــيــة كــيف
اسـتـقـبل سـكـان عاديـون في بـلـدة غـاندر
في اجلــزء الــكـنــدي من نــيــوفـاونــدالنـد
نــحـو  7000مــســافـر عــلى مـ طــائـرات
هـــبــطـت عــلـى اجلــزيـــرة بــســـبب إغالق
اجملـال اجلوي األمريكي بعد هجمات 11
ـنـضـمّ أيـلـول/سـبـتمـبـر.ويـقـول أحد ا
س ســـيـــول اجلُـــدد إلـى الـــفـــرقـــة جــــا
(يُــذكّـرنــا هـذا الـعــرض بـأن قـيـم الـلـطف
والرحمة والنعمة ال تزال قائمة حتى في

األوقات الصعبة).
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الـشــمـالـيـة الـغـربـيـة مع اسـتـونـيـا
الــــعــــضـــو فـي االحتـــاد األوروبي.
وأثـنى بـوت عـلى انـتـصار األمـير
عــلى الـفــرسـان الـتــيـوتــونـيـ في
ــتـجــمـدة عـام مــعـركــة الـبـحــيـرة ا
1242  قـائال إنه كان رمزا لـلوطنية
واإلخـالص لــلـــوطن.وقـــال بـــوتــ
(هـذا الـنـصـر احلـاسم أوقف زحف
األعــداء وأظـــهــر لــلــجـــمــيع غــربــا
وشـرقـا أن قـوة روسـيـا لم تـنـكـسـر
وأن األرض الـروسـيـة لديـهـا أناس
مــسـتــعــدون لـلــقـتــال من أجـلــهـا).
وأضـــاف أن شـــخـــصـــيـــة األمـــيـــر
نـيـفيـسـكي دعمت وألـهـمت الروس
في أوقات احلرب والسالم واصفا
إرثـه بـــأنه (دولـــة روســـيـــة قـــويـــة
مــركــزيــة أنــشـأهــا أحــفــاده). كــمـا
تروبـوليت تـيخون حـضر احلـفل ا
رشـد الروحي الـذي يوصف بـأنه ا

. لبوت

{ مــــــــوســـــــكـــــــو (أ ف ب) - أزاح
ـيـر بـوت الـرئـيس الـروسي فالد
الـسـبت السـتـار عن نصب تـذكاري
ضـخم يخـلد ذكـرى األميـر الروسي
الــكــســنــدر نــيــفــيــســكي مــشــيــدا
بـــروســيـــا الــقـــويـــة عــلى أعـــتــاب
ـــــانــــيــــة االنـــــتــــخـــــابــــات الـــــبــــر
ـــرتــقــبـــة.واحــتـــفت الــســـلــطــات ا
الـسـوفيـاتـية والـروسـية عـلى مدى
عـقود باألميـر الذي عاش في القرن
الـ 13لــــنـــجــــاحه في وقـف تـــوسع
ـان شرقـا وكثـيرا الـسويـدي واأل
مــا اســتــخــدمت صــورتـه ألغـراض
دعــائـيـة. وكـشف بــوتـ بـحـضـور
الـبــطـريـرك كـيـريل رأس الـكـنـيـسـة
األرثـوذكسية الـروسية عن النصب
الـتـذكاري الـذي يـبلغ وزنه  50طـنا
ويـــجـــســـد األمـــيـــر نـــيــفـــيـــســـكي
ومــحـاربــيه عـلـى شـواطئ بــحـيـرة
تــــشــــودســـكــــوي عــــنــــد احلـــدود

عيل الوحيد كذلك عـاما) شقيقة ربيـعة وا
الطـفالها اخلـمسة إن سيطـرة طالبان على
الـعاصـمة أحـدثت صدمـة لديـها.وأوضحت
بـلـغـة انـكـلـيـزيـة ركـيـكـة كـنت خـائـفـة جدا
مـــشــيـــرة إلى انّه عــنـــدمــا قـــرّرت الــعــودة
خــشــيت عـائــلــتـهــا عــلى حــيـاتــهــا.وقـالت
(طـلبوا مني أال أعود لكنني سعيدة حاليا
ومـرتـاحـة. ال مـشـاكل حـتى اآلن).فـي مـطار
كـابـول تؤكّـد ربـيعـة أنـها سـتـواصل حتى
تُــجــبــر عــلى الــتـوقـف عن الــعـمـل في هـذا
الـشـريان احلـيـوي الذي يـستـعـد لالنطالق
مـجـددا بكـامل طاقـته للـمرة االولى مـنذ أن
ـتـحــدة انـسـحــابـهـا في أنــهت الـواليــات ا
وجب الـقـوان و اضـي نـهـايـة الشـهـر ا
ــكن لــلــمــرأة أن تــعــمل وفــقـا اجلــديــدة 
ـباد اإلسالم كمـا أعلنت طـالبان وقالت
ربـيـعـة حـلـمي هـو أن أكـون أثـرى فـتاة في
ـا شـعــرت بـأنـني أفــغـانـســتـان وأنـا لـطــا

األكثر حظا.

لم تـر خيـارا آخر.وقالت ربـيعـة التي كانت
تـرتدي حـلة زرقاء لـوكالـة فرانس برس في
ـال إلعـانـة عـائـلتي) ـطـار (أحـتـاج إلى ا ا
شـــارحــــة أنّـــهـــا شــــعـــرت بـــالــــتـــوتـــر في
ـنـزل(كـنت خـائـفـة ولم أسـتـطع الـتـحدث. ا
اعـــتــراني شـــعــور سـيء لــكـــنــني أشـــعــر
بـتحسن اآلن).ومن ب أكثر من  80مـوظفة
طار قـبل سقوط الـعاصمة كنّ يـعملن فـي ا
فـي أيـدي طالـبـان في  15آب  انـضـمت 12
ـــوظّــفـــ الــعــائـــدين هــذا إلى صـــفــوف ا
األسـبوع.وهن من ب قلة قليلة من النساء
في الـعـاصمـة الـلواتي سُـمح لـهنّ بالـعودة
إلى الــعــمل إذ أمــرت احلــركـة مــعــظــمـهنّ
بــعـدم اسـتـئــنـاف وظـائـفــهنّ حـتى إشـعـار
ــطــار آخــر.ووقــفـت ســتــة من مــوظــفــات ا
ـدخل الـرئـيـسي الـسـبت الـعـائـدات عـنـد ا
يـتجاذبن أطراف احلديث ويـضحكن سويا
بـينـما كنّ يـنتـظرن تـفتـيش مسـافرات على
مـ رحلة داخلية.وقالت قدسية جمال (49

الــعــاصـمــة.كـانت اخملــاطــر واضـحــة أمـام
ــوظــفـة بــعــد الـتــفــجـيــرات االنــتـحــاريـة ا
الـــدامــيـــة الــتي طـــبــعت عـــمــلـــيــة اإلجالء
الفوضوية وفي ظل حالة عدم اليق التي
تـسود البالد.لكن ربيعة األم لثالثة أطفال

{ كـابول (أ ف ب) - بـعد أقل من شـهر من
ـتشدّدة سـيطـرة حركـة طالـبان األفـغانـية ا
عـلى كـابول كـسـرت ربيـعـة ومجـمـوعة من
زمـيالتها حاجز اخلـوف وتسلّحن باجلرأة
لـــــلـــــعــــــودة إلى عـــــمــــــلـــــهنّ فـي مـــــطـــــار
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ديـوان رابع مـخــرجـة تـفـوز بـاجلـائـزة
األبــــرز في مــــهـــرجــــان الــــبـــنــــدقــــيـــة
الــســيــنـمــائي مــنــذ الــعـام 2000. وقـد
هـرجان تطـرقت أفالم أخـرى توجـهـا ا
هــذا الــعـــام إلى قــضـــايــا الــنـــســويــة
والعالقة ب اجلنـس كما احلال مع
فـــــــــيـــــــــلـم (ذي بــــــــاور أوف ذي دوغ)
للنيوزيلندية ج كامبيون التي فازت
بـجــائـزة أفـضل إخــراج بـعـد  28عـامـا
عـلى نـيلـهـا الـسـعفـة الـذهـبـية عن
فــيــلـمــهـا ذي بــيــانـو.الــفــيـلم
اجلـــــــــديــــــــــد وهـــــــــو األول
لـــكــــامـــبــــيـــون مــــنـــذ 2009
مقـتبـس من كتـاب لتـوماس
ســــافـــــاج مـع بــــنـــــديـــــكت
كـــامــبــربــاتـش وكــيــرســ
دانـــــسـت وتـــــعـــــالج فـــــيه
اخملــرجـــة الــنــيــوزيــلــنــديــة
قـضـايـا مـرتـبـطـة بـالـعـقـلـية
ـــؤذيـــة في الـــذكــــوريـــة ا
اجملـتـمـع. هـذا الـعـمل
هـــو من إنـــتـــاج
نــتـــفــلـــيــكس
عــــلى غــــرار
فـــــيـــــلم ذي

ذاتـية حتـمل الـعـنـوان عيـنه لـلـروائـية
أني إرنـــو خـالل ســـتــــيـــنــــات الـــقـــرن
الـعـشــرين قـبل تـشــريع اإلجـهـاض في
فــرنـسـا. وهــو يـظـهــر مـسـيــرة طـالـبـة
شـابـة حـامل تـؤدي دورهـا الـفـرنـسـيـة
الرومانية أناماريا فارتولومي.ويشكل
ليفـنمان ثـاني أفالم أودري ديوان بعد
(مي فـوزات فـو) الــذي روت فـيه قـصـة

زوجـ شــابـ يـعــانـيـان
مـــــــشـــــــكـالت إدمـــــــان

ســــــــــــــنــــــــة 2019.
وكـــــــتــــــبـت هــــــذه
الـــــصــــحـــــافــــيــــة
والروائيـة أعماال
تـلـفـزيـونـيـة كـما
شـــــــــــــــاركـت فـي
كـتـابـة سـيـنـاريـو
أفالم فرنسية عدة
بــيـــنــهــا بــاك نــور
الذي يُـعرض حـاليا
عـــــلى الـــــشــــاشــــات
الـفـرنـسـيـة ويـتـنـاول
مارس من العنف ا
الــشــرطـة.وبــاتت
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