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قـررت وزارة الــتــعـلــيم الــعـالي
والـبـحث الــعـلـمي فـي حـكـومـة
إقلـيم كردسـتان تـعلـيق الدوام
ــعــاهــد في في اجلــامــعـــات وا
ـدة مــحــافـظــة الــسـلــيــمـانــيــة 
أســـبــوع كــامل عــلـى خــلــفــيــة
احـتــجـاجــات غـاضــبـة تــطـالب
بـصـرف مــنـحـة الـطــلـبـة. وقـال
بـيـان امس إن (مـجـلس رئـاسـة
جــامــعـــة الــســلــيـــمــانــيــة وفي
اجــتـمـاع وبـحـسب الـصالحـيـة
ادة  13من اخملـولـة لهـم وفق ا
قـانـون الـوزارة  وحـفـاظـا على
سالمـة الطـلـبة والـتـدريسـي 
تـقــرر تـعــطـيل الــدوام بـدءا من
الـــــيـــــوم االربـــــعـــــاء). وعـــــمت
الـتـظاهـرات مـدن االقـلـيم  ففي
السليمانية اصطدم احملتجون
مع قــــوات األمن بــــعــــد حـــريق
ــقـر تـابع لــتـنـظــيـمـات انـدلع 
االحتاد الـوطني الكـردستاني 
ـــــا دفـع احلـــــزب الى دعـــــوة
قـيـاداته الجـتمـاع طـار لـبحث
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــذي تـــشـــهـــده
احملافـظة.وذكـر شهـود عيان ان
(قــوات األمن في الـسـلــيـمـانـيـة
ـــســـيل اســـتـــخـــدمت الـــغـــاز ا
للدموع لتفريق احملتج الذين
قـطـعـوا الـطـرق في احملـافـظـة)
واضـــافــوا ان (حـــريــقـــا انــدلع
بجزء من بنـاية مركز تـنظيمات
الــسـلــيــمــانـيــة حلــزب االحتـاد
الوطـني دون معـرفة األسـباب)
واشــاروا الى ان (فــرق الــدفـاع
ـــدني تــــمـــكـــنـت من إخـــمـــاد ا
احلـريق الـذي اشـتـعل في جـزء
مـن الــبـــنـــايـــة). واطـــلع وكـــيل
وزارة الـــداخــلـــيــة في االقـــلــيم
اللواء جتو صـالح يرافقه مدير
على األضرار شرطـة احملافظـة 
الـنـاجمـة الـذي خـلفـهـا احلريق
تظـاهرين عـلى مركز وهجـوم ا
تـنـظـيـمات االحتـاد بـاحملـافـظة.
وتـمــكن أمن الــسـلـيــمـانــيـة من

تفريق الطلبـة احملتج بالقوة
وذلك خـالل مــــحـــاولــــته فــــتح
الـطـرق التي أغـلـقـوها في وقت
ســابـق. ودعــا احلـزب قــيــاداته
الى عـقد اجـتـماع طـار لـبحث
اوضاع التصعيد في احملافظة.
وقــــال مــــصـــدر فـي احلـــزب ان
(قــيــادة االحتــاد الـوطــني دعت
الى اجــتــمــاع اعــضــاء احلــزب
لتدارس الـتسعيـد الذي تشهده
احملافـظة مـنذ ثالثـة ايام) دون
ذكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــدا مـن
الــتـــفـــاصــيل.وأعـــلـــنت كــتـــلــة
ـطـالب طـلـبة االحتـاد  دعـمـها 
اجلامعات وصرف اخملصصات
الــشـــهــريــة لــهـم. وقــال رئــيس
الـكـتـلة زيـاد جـبـار في تـصريح
امس ان (مــدن االقــلـيم شــهـدت
تـظــاهــرات لـطـالب اجلـامــعـات
للمطالبـة بصرف مخصصاتهم
الــــشـــهـــريــــة) وأضـــاف نـــدعم
ــشــروعــة لــلــطالب ــطــالب ا ا
ونــدعـــو حــكــومــة االقـــلــيم إلى
االلـتـفـات لـهم واخــذ مـطـالـبـهم
بــنـظـر االعـتـبـار وإعـادة صـرف
اخملـصــصـات الــشـهـريــة لـهم)
داعــيـــا  الــقــوات األمـــنــيــة إلى
(ضـبط النـفس وعـدم استـخدام
تظاهرين العنف ضد الطالب ا
النـــهم يــطــالــبـــون بــحــقــوقــهم
شروعة).   ودخـلت تظاهرات ا
الـطـلـبـة في الـسـلـيـمـانـيـة أمـام
ــعـاهـد بـوابــات اجلـامــعـات وا
يـومــهـا الـثــالث عـلـى الـتـوالي
ـــنح لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــصـــرف ا
ــسـتـقـطـعـة من قـبل الـوزارة  ا
في وقت اتــهم فـيه مـتـظـاهـرون
بـــــــــــــعـض األحـــــــــــــزاب بـ(دس
أشــخـاص حتــاول االسـاءة إلى
سلمـية التظـاهرات) وقالوا ان
(بــــعض األحـــزاب حتـــاول دس
بــــــعض األشــــــخـــــاص غــــــيـــــر
ـنضـبطـ للـتظـاهرات بـهدف ا
تشويه سـلميـتها واإلساءة الى
ـتـظــاهـرين بـاالعـتـداء سـلـوك ا
عـلى األجــهــزة األمـنــيــة وخـلق

ـديـنة) مـؤكدين الـفوضى في ا
ان (الــتـــظـــاهـــرات مــســـتـــمــرة
وســنـــضــرب عـن الــدوام حلــ
ــطـالـبـنـا بـصـرف االسـتـجـابـة 
ـــــنـــــحـــــة) واشـــــاروا الى ان ا
(الــــتـــظـــاهـــرات ســــتـــســـتـــمـــر
بــسـلــمـيـتــهـا وســنـمــنع دخـول
ــــنــــدســــ الــــيـــهــــا). ومــــنع ا
احملـتـجـون في الـســلـيـمـانـيـة 
ــوظـــفــ دخـــول األســاتـــذة وا
تـعـبـيـرا عن لـلـحـرم اجلـامــعي 
اسـتـيائـهـم بـتجـاهـل مـطالـبـهم
الــتي قــالـوا عــنــهـا مــشــروعـة.
واوضح شــــــهـــــود عـــــيـــــان ان
(الـتـظاهـرات بـدأت في گـرمـيان
ورانيه وكويه للمطالبة بصرف
نح ـستقـطعة). وتـبلغ ا نح ا ا
عهد التكنيكي قدمة لطلبـة ا ا

ن  50ألف ديــنـــار لــلــطــلــبــة 
يـسـكـنـون الـسـلـيـمـانـيـة ومـئة
ألف ديـــنـــار لـــلـــطـــلــبـــة الـــذين
يــــــــــســــــــــكـــــــــنــــــــــون خـــــــــارج
احملافظة.ويعاني طلبة األقسام
نح شـكلة ا الداخلـية إضافة 
مـن نــــقص بــــعض اخلــــدمــــات
األسـاســيـة فـي األقـســام مـنــهـا
ــســتــلــزمــات فــصل تــتـــعــلق 
الــــشــــتـــاء مـن وقــــود وطــــاقـــة
كهـربائـية. وفي اربـيل  تـظاهر
الــعــشــرات من طـلــبــة جــامــعـة
صـالح الــــــــــديـن أمـــــــــام وزارة
الــتـــعـــلـــيم الـــعــالـي والــبـــحث
العلمي في حكومة اإلقليم.وقال
ـتـظـاهرين شـهـود اخـرين إن (ا
حـــمـــلـــوا شـــعـــارات طـــالـــبـــوا
احلــــكــــومــــة بــــاعــــادة صــــرف

مخصـصات الطـلبة اجلـامعي
الـبـالغـة مـئة الف ديـنـار لطـلـبة
ـديـنة و 60ألف لـطلـبة خارج ا
ديـنة) بدوره  اكد أحد مركز ا
ـشاركـ في التـظاهـرة (ندين ا
مـا حـصل فـي الـسـليـمـانـيـة من
اعـتــداء عـلى الـطــلـبـة وجــئـنـا
لـلـمـطـالـبـة بـاعـادة صـرف هـذه
اخملـصـصـات مـرة اخـرى). كـما
نـظم عــدد من طــلـبــة جـامــعـات
دهــوك  وقـفــات احــتـجــاجــيـة
تضـامناً مع طـلبة الـسليـمانية.
وأظـهـرت صـور اطـلـعت عـلـيـها
(الــــزمـــان) امـس (جـــانــــبـــاً من
الــتــظــاهــرات واالحــتــجــاجـات
داخل احلرم اجلامعي لعدد من
اجلــامـعـات فـي أربـيل ودهـوك
الـتي نضـمهـا الطـلبـة تضـامناً

مـع طلـبـة جـامعـة الـسـليـمـانـية
الذين يـحتجـون منـذ ثالثة ايام
 للمطالبة بصرف مستحقاتهم
تأخرة). وفي ذي قار  الية ا ا
اغلق الـعشـرات من احملتـج 
مـــدخل شـــركـــة نـــفط احملـــاظــة
ـوظفـ اليـها ومـنعـوا دخول ا
.وقـــــال  شـــــهـــــود عـــــيـــــان  ان
(الــعـشــرات مـن احملـتــجــ من
ــعــاهـد خــريــجي الــكـلــيــات وا
اغـلـقــوا مـبـنى شــركـة نـفط ذي
ــوظـفـ قـار ومـنــعـوا دخـول ا
الــيــهــا  احــتـجــاجــا عــلى رفع
ــعــتـــصــمــ من امــام خـــيــام ا
الشركة) واكـدوا ان (احملتج
ارغــمـوا مـوظـفي الــشـركـة عـلى
العودة الى منازلهم بعد منعهم

من الدوام ). (تفاصيل ص 2)

 وبـــحـث مــعـــهـم اإلشـــكـــالـــيــات
الــقـانــونــيـة اخلــاصــة بـعــقـارات
ـسـيحـية واطـنـ من الديـانة ا ا
وألـيــة احلـفــاظ عـلــيـهــا). وعـقـد
اجمللس في وقـت سابق جـلـسته
الـسـابـعـة عـشـر بـرئـاسـة زيدان 
ناقـش فيـهـا اعـادة صيـاغـة مواد
ــســاءلـة في الــقــانــون تـتــعــلق 
الـــقــضـــاء في حـــال ارتــكـــاب مــا
يخالـف القانـون. وذكر الـبيان ان

(اجملــــلس اجـــرى فـي مـــســــتـــهل
ــدعي جــلــســتـه  تــأبــ نــائب ا
العام الـراحل جميل نـعمة مـحمد
الساعدي  واقر ترقية ونقل عدد
من الــقــضــاة وأعــضــاء االدعــــاء
الــعــام بــنــاءً عــلى مـقــتـضــيــات
ــصــلــحــة الــعــامـة ) وتــابع ان ا
(اجمللس نـاقش الـرؤى  اخلـاصة
بتعديل قانون الـتنظيم القضائي
وإعادة رقم  160لـسـنــة ? 1979
صـيـاغـة مـواد الـقـانـون اخلـاصة
ــــســـاءلـــة الـــقــــضـــاة في حـــال
ا ارتـكـاب مـايـخـالف الـقـانـون 
يـــــنـــــســــجـم مع حـــــركــــة إصالح
ؤسـسة الـقـضائـية). فـيمـا نظم ا
ورشة معـهد التـطويـر القـضائي 
عــمل لــلــمـحــقــقــ الـقــضــائــيـ

بــعــنــوان االبــتــزاز االلــكـتــروني.
وشار البـيان ان (الورشـة حاضر
فــيــهــا قـاضـي مـحــكــمــة حتــقـيق
الــــكـــرخ االولـى جـــبــــار حـــســـ
وشـارك فــيـهــا عـدد من مــحـقـقي

رئاستي الكرخ والرصافة). 

وحتـلـيـلـهـا ومـعـاجلـتـهـا حـيـناً
وتـأجـيـجهـا حـيـناً أخـر).  فـيـما
اكــد رئـيس الــلـجــنــة الـعــلـمــيـة
للمؤتمر عـلي الشمري ان (كلية
االعالم تــؤكــد في نــشــاطــاتــهــا
الـعـلـميـة ونـقـاشاتـهـا الـبحـثـية
ـوسـعة وورشـهـا وفـعالـيـاتـها ا
الـى الــــتــــكــــامـل مع اجملــــتــــمع
ـخــتـلف ومـؤسـســات الـدولــة 
ومـهـامـهـا التـخاذ مـسـمـيـاتـهـا 
دور حــيــوي وفـعــال يــسـهم في
ايجـاد حلول لالزمـات واالرتقاء
ــؤتــمــر بــالــبــلــد) وتــابع ان (ا
يــهـدف الى الــبــحث عن طـرائق
تـــعــــاطي االعـالم بـــوســــائــــلـــة
ـاطه وفــنـونه ومـسـتــويـاته وا
اخملــتـلــفـة مع االزمـات احملــلـيـة
ـؤتـمـر والـدولــيـة). ويـتـضـمن ا
مــحــاور عــلـــمــيــة انــبــثــقت من
عنوانه الرئيس (االعالم وادارة
االزمات احمللية والدولية) ومن
دور بــــــ تــــــلـك احملــــــاور هي 
الــــصـــحـــافـــة اثـــنـــاء االزمـــات
والـصـحـافـة االلكـتـرونـيـة اثـناء
االزمــات و احلــرب الـــنــفــســيــة
ـعـاصـرة لالزمـات و الـعالقات ا
العـامة وتـشكـيل الصـورة اثناء
االزمــات و اعالنــات الــتــوعــيــة
اثناء جـائحة كـورونا و حمالت
العـالقات الـعامـة اثنـاء االزمات
و اهتمـام الفضائـيات باألزمات
وكــذلك جـمــهــور الــفـضــائــيـات
بــــاألزمـــات فــــضال عـن االذاعـــة

والتلفزيون وادارة االزمات. 

الــســيـــاســيـــة واالجــتــمـــاعــيــة
واالقتصادية في العراق بعد ان
اضـــحى صــــنـــاعـــة مــــهـــمـــة ال
تــسـتـغـنـي عـنه الـدول). بـدوره
قال رئيس اجلامعـة منير حميد
الــســعــدي ان (اجلــامــعــة دأبت
على تـنظـيم الفعـاليـات العلـمية
لــتــشــكـــيالتــهــا كـــافــة ومــنــهــا
ــؤتــمـــرات الــدولــيــة وبــشــكل ا
دوري) مـبيـنا ان (كـلـية االعالم
حريصـة على اقامـة هذا احلدث
العلمي لإلسـهام في رفع رصيد
الـكلـية واجلـامـعة في مـؤشرات
ـية فضال عن التصـنيفـات العا
بناء سـمعتها الـعلميـة وتفوقها
بـــ نـــظــيـــراتــهـــا في الـــعــراق
والعـالم العـربي في عالم يـشهد
أزمــات جــمــة يـكــون في االعالم
دوراً كــبـــيــراً في تـــغــطـــيــتـــهــا

لألمـن واالســتــقــرار)  واضـاف
ان (الــعـالم الــيـوم يـعــيش عـلى
ختلف انواعها حافة االزمات 
وتـداعـيــاتـهــا واثـارهــا بـعـد ان
عــقـــدت الــدنـــيــا حـــيــاة الـــفــرد
واضــــحى يــــعــــيش فـي دوامـــة
كبيرة وباجتاهات مختلفة وهو
يسعى للـخالص والهروب نحو
نـاطق النـفسـية واالجـتمـاعية ا
ـــؤتــمــر االمــنـــة) مــؤكــدا ان (ا
الـعـلـمي الـدولي الـثالث لـلـكـلـية
عـقـد بـالتـعـاون مع بـيتـاحلـكـمة
ويــــتــــنـــاول ومــــنــــصــــة أريــــد 
الـعالقـة مـوضــوعـا هـامـا وهـو 
بـــــــــــــــ االعـالم واالزمــــــــــــــات
فالتحـديات التي تواجه االعالم
بالوقت الراهن جتعله في حالة
ـعطيات تفاعل مـستمر مع كل ا
وال سيما اجملاالت على االرض 
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عـقـدت كلـيـة اإلعالم في جـامـعة
بغداد مـؤتمرها الـعلمي الرابع
عــشـر مـحـلـيـا والـثـالث دولـيـاً 
حتت عـــــــنــــــوان االعالم وادارة
االزمـــات احملــلـــيــة والـــدولــيــة
ـــشــــاركـــة بـــاحـــثـــ من دول
عـربـيـة واقـلـيـمـيـة. وقال رئـيس
ـؤتـمـر  عـمـيـد  الـكـلـيـة عـمار ا
طاهر خالل اجللسة االفتتاحية
(نـسعـى حثـيـثاً بـاجتـاه أهداف
جديدة عبر تسليط الضوء على
عنـوان اخر من عـناوين الـبحث
الـعلـمي يعـالج قضـايا اجملـتمع
في عــالم مــتــغــيــر يــشــكل فــيه
االعـالم قـــطب الــــرحـــا كل شيء
ويــدور حــوله فـي فــلــكه وعــبــر
فــهــو ركــيـزة ثــابــتـة هــوامـشه 
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اتــفـق رئــيس مــجـــلس الــقــضــاء
االعـــلى فـــائق زيـــدان مـع نــقـــيب
احملـــامـــ الـــعـــراقـــيـــ ضـــيــاء
الـسـعــدي  عـلى حل اشــكـالـيـات
. وقال بـيان تعـوق عمـل احملامـ
تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (زيـدان
اســتــقـبـل في مــكـتــبه الــســعـدي
عاجلات القانونية وجرى بحث ا
لإلشــكـالــيــات الـتي تــعــوق عـمل
احملــــامـــ حـــيـث ابـــدى زيـــدان
تفهمه لهذه االشكاليات وضرورة
عـاجلتها كال االيعاز لـلمعنـي 

حسب اختصاصه). 
وكان زيدان قد ناقش مع وفد من
حـركـة بـابلـيـون  مـلـفـات تـتـعلق
. وذكــر ــســـيــحــيــ بـــعــقــارات ا
الـــبـــيــــان ان (زيـــدان الـــتـــقى في
مكـتـبه ام عـام حركـة بـابلـيون
ريـان الـكـلـداني ووزيـرة الـهـجـرة
ـهـجـرين إيـفـان فـائق يـعـقـوب وا
ودريــد جـــمــيل أيـــشــوع و بــيــدء
خضر سلمـان و أسوان الكلداني
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فـــكــرا مــعــتــدال اصـالحــيــا نــحن
بامس احلـاجة اليه الـيوم بـعيدا
عن الـتـطـرف الـقـومي والـطائـفي
وهـو بــذلك خـسـارة لــيس البـنـاء
الـــــفــــرات االوسـط فــــحـــــسب بل
للعراق). والـراحل اقتصادي ولد
في الــعـام 1929 وقــد الف مــنـذ
الـــعــام 1965 عـــددا من الـــكـــتب
بينها كتاب عن مدينة الديوانية.
وينتـسب الى عائلـة عريقـة فعمه
ـلــكي رايح الــوزيـر فـي الـعــهــد ا
العطيـة. وحصل على اللـينساس
في احلقـوق عام 1951 وكان له
دور في تــعــديل وسـن الــقــوانـ

تعلقة باالصالح الزراعي. ا

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

ـــــيــــة نــــعـت االوســـــاط االكـــــاد
واالجتـمـاعيـة الـعراقـيـة الدكـتور
عـــبــد احلـــســ وداي الــعـــطــيــة
عروف ب اهالي مدينته (بابن ا
ــا كــان االول من الــشــامـــيــة ور
عـــشــيـــرة احلــمـــيــدات مـن اكــمل
تعليـمه العالي في فـرنسا) وقال
مزاملو الراحل بانه (كان استاذا
ــئـات الـطـلـبـة نـاصــحـا ومـحـبـا 
اجلـامـعـيـ و  تـعـيـينـه وزيرا
في الـسـبـعـينـات لـيـنـتـقل بـعـدها
معـارضا لـلدكـتاتـورية ويـقيم في
ـــثل االردن). واضـــافــوا بـــانه (
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قراطي التقى رئيس احلزب الد
الـكردسـتـاني مـسعـود الـبارزاني
فـي أربـــيل وزيــــرة اخلـــارجـــيـــة
الــســويــديــة آن لــيــنــدي والــوفـد
ــرافق لـهــا. وقـال بــيـان تـلــقـته ا
(الـزمـان) امس ان (الـلـقاء نـاقش
االوضاع الـسـيـاسيـة في الـعراق
ـانيـة وتهـديد واالنتـخابـات الـبر
ـتطرف وقضية اإلرهاب والفكر ا
ـقــراطـيـة تــطـويــر الـثـقــافـة الــد
وحـــقــوق اإلنـــســـان). كــمـــا ثــمن
رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان
مــــســــرور الـــــبــــارزانـي مــــوقف
ــســانـد احلــكــومـة الــســويــديـة ا
لـــقــوات الــبـــيــشــمـــركــة في صــد
تـــهـــديـــدات داعش. وقـــال بـــيــان

تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الـبـارزاني اســتـقـبل في اربـيل 
لــيـنــدي  وجـرى الــتــطـرق خالل
الــلــقــاء الى أواصــر الــصــداقـة 
ــــهم والـــبـــارز ألبـــنـــاء والـــدور ا
اجلـالــيـة الـكـرديــة في الـسـويـد)
وقدم الـبارزاني ( شكـره للـسويد
على دعمـها للـبيشـمركة في إطار
الــتـــحــالف الـــدولي ضــد داعش
كــــذلك تــــطـــرق إلـى اإلصالحـــات
الـتي تـقوم بـهـا حـكـومـة االقـليم
والـعـمل من أجـل تـعـزيـز الـبـنـيـة
الـتــحـتـيـة االقـتــصـاديـة وتـنـويع
مصادر الدخل) وتابع البيان ان
(الــــلـــقـــاء تــــنـــاول االوضـــاع في
العراق بعد االنتخابات النيابية
ـهاجرين وأهميـة معـاجلة أزمة ا
عــــلى احلــــدود الـــبــــيالروســــيـــة

البـولنـديـة) من جانـبهـا  اشادة
لـيــنـدي بـ (دور الـبـيــشـمـركـة في
ـة إرهابـيي داعـش). وتلـقى هـز
اتـصــاال هـاتــفـيـا من الـبــارزاني 
وزيـر اخلـارجـيـة الـفـرنـسي جـان
إيـف لــــــودريـــــــان. جــــــرى خـالله
ـهاجـرين على منـاقـشة أوضـاع ا
احلــدود االوربـــيــة كــمــا تــبــادال
وجـهــات الـنـظـر بــشـأن مـشـاركـة
ـــتـــحــدة في وبـــقـــاء الــواليـــات ا
الــــــــــــشـــــــــــــرق األوسـط.ووصـف
الـــبــارزاني و لـــودريــان قـــضــيــة
هـاجرين بـأنهـا (عمـليـة تهريب ا
مـــنـــظـــمـــة لـــتـــأجـــيج الـــصـــراع
الــســيــاسي) واتــفـق اجلــانــبـان
على (قـيام فريق فـني من باريس
تـابعة بزيارة كـردستان وبـغداد 
هذه الـقـضيـة واتخـاذ االجراءات

اإلضـــــافـــــيـــــة الـالزمـــــة). واكـــــد
الــبــارزاني (اســتــعــداد حــكــومـة
ـسـتـمـر لـلـمـساعـدة في االقـلـيم ا
الـعـودة الـطـوعـيـة لـلـمـهاجـرين)
حث لـــودريــان عــلى من جـــانــبه 
ـــســاعـــدة في تــأمـــ اإلغــاثــة (ا
لــلــعـــائالت الــتي تــقــطــعت بــهــا
الــســبل عــلـى احلــدود) مــشــيـدا
(بـــاإلجـــراءات الــتـي اتــخـــذتـــهــا
ركز واالقـليم لتعطيل حكومتي ا
الشـبكـات اإلجرامـية) مـعربا عن
(شــكــره لــلـمــتــابــعـتـه احلـثــيــثـة
لـرئيـس حكـومـة االقـلـيم وتـدخله
سؤول السريع بالتنسيق مع ا
في بـغـداد ودول األحتاد االوربي
ــلف). كــمـــا اســتــقــبل في هـــذا ا
رئـــيس االقـــلـــيم  نـــيــجـــيـــرفــان
الــبــارزانـي  وزيــرة اخلــارجــيــة
ـرافق لـهـا. الـسـويـديــة والـوفـد ا
وذكـر بــيــان امس ان (اجلـانــبـ
بــــــحــــــثــــــا الــــــوضـع الــــــعـــــراق
واالنتخابات النيابية ونتائجها
فــضالً عن عالقــات الــســويــد مع
الـــعــــراق واالقــــلــــيـم والــــفـــرص
االســـتــثــمــاريــة الـــســويــديــة في
كـــردســـتــان إلـى جــانـب ظــروف
الـــنــازحـــ والالجـــئــ ووضع
مـــخــــيـم الــــهـــول فـي ســــوريـــا)
واضـاف ان (الــلـقـاء شــهـد بـحث
تـــــهــــديــــدات داعـش ومــــجــــاالت
ـقـراطــيـة وحـقـوق اإلنـسـان الـد
ـــــســـــاواة بــــ واحلــــريـــــات وا
اجلنـس والـنظـام القـضائي في
الـــعـــراق واالقــلـــيم وتـــهـــديــدات

ناخي). التغير ا شهد السياسي Y×Ð∫ مسعود البارزاني يبحث مع وزيرة اخلارجية السويدية تطورات ا

UI¡∫ رئيس مجلس القضاء االعلى خالل لقائه نقيب احملامي
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ـوث السيمـفونية إحـدى أفضل الفرق فيـليكس اآلن مع أوركسـترا بور
ـتحـدة. وسيقـوم فيـليكـس بجولـة مع الفـرقة على مـلكة ا وسيـقيـة في ا ا

. قبل مدار العام ا
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اطلـقت وزارة االتصـاالت خـدمة اإلنـترنت اجملـاني في أربع منـاطق ببـغداد
ـتـنـبي وقـال بـيـان تـلـقـته (الــزمـان) امس ان (هـذه اخلـدمـة شـمـلت شـارع ا
ــراد في الـكـاظــمـيـة وراس احلــواش في االعـظـمــيـة وتـقـاطع وشـارع بـاب ا
ـنصور) . واضاف ان (خدمة اإلنـترنت ستكون مفـتوحة مجاناً الرواد في ا

دة نصف ساعة لكل مواطن عند اشتراكه).

عبد احلس وداي العطية 
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ـاني فـيـليـكس كـلـيسـر بال ذراعـ واآلن صـار في الـثالث من  ولد األ
عمـره ويحـترف عـزف البـوق الفـرنسي بـاستـخدام قـدمه اليـسرى.يـعزف
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جــددت وزارة الـــصــحـــة تــأكـــيــدهــا
واجهة اي موجة جديدة االستعداد 
لــفـــايــروس كـــورونــا . وقـــال مــديــر
تـعـزيـز الــصـحـة في الــوزارة هـيـثم
الـــعـــبــــيـــدي في تــــصـــريح امس إن
(الــوزارة اعـلــنت رســمـيــا امــكـانــيـة
وجة اجلـديدة لكـورونا بأي دخـول ا
حلـظة  وخـطورتـها تـكمن من خالل
بــدء الــدوام احلــضــوري لــلــمـدارس

واجلامعات) 
الفــــــتـــــــا الى (اتـــــــخــــــاذ عـــــــدد من
االجـــــراءات تــــمــــثــــلـت بــــتــــهــــيــــئــــة
ـستشفيات اخلاصة بعزل مرضى ا
ـسحات كـورونا وتوفـير االدوية  وا
ــعــدات الـشــخــصــيــة لــلـمـالكـات وا
الطـبية مع تـوفير اللـقاحات) وتابع
(عــدم صـــدور اي قـــرار حـــتى االن
بـــشـــأن مـــنع دخـــول الـــوافـــدين من
الــدول الــتي ارتــفــعـت فــيــهــا اعـداد
االصـــابـــات وحـــالـــيـــا األمـــر قـــيــد
الـدراسـة من قـبل الـلـجـان واخلـبراء
) وســجــلت الـوزارة االسـتــشــاريـ
امـس   898 اصـــــابــــــة وشــــــفـــــاء
 1334 حـــالــــة وبـــواقع  26 وفـــاة
ـــوقـف الـــوبــــائي جـــديــــدة. واكــــد ا
الـيومي الذي اطلـعت عليه (الزمان)
امـس ان (عـــــدد الــــــفـــــحــــــوصـــــات
اخملــتــبــريــة الــتي اجــرتــهــا الــوزارة
لعـينات مشـتبه اصابتهـا بالفايروس

بـلغت اكثر من   18 الـفا  حيث 
رصــد اصــابـة  898 بــكــورونـا في
عـــمـــوم احملــافـــظـــات) واضــاف ان
(الـشــفـاء بـلغ  1334حــالـة وبـواقع

ؤتمر العلمي الرابع عشر محليا والثالث دولياً لكلية االعالم في جامعة بغداد  26وفاة جديدة). dLðR∫ جانب من افتتاح ا



درجة تفـاصيلها ادنـاه للعام الدراسي تعلن عمادة كـلية الفنـون التطبيـقية احدى تشـكيالت اجلامعـة التقنيـة الوسطى عن رغبتـها في اجراء مزايدة عـلنية اليجـار موجودات الكلـية ا
ؤشر إزاء بلغ ا ـالية للكـلية لغرض احلـصول على الشروط لـقاء ا عدل . فعلى الـراغب مراجعـة الشعبة ا (٢٠٢١-٢٠٢٢) وفق قـانون بيع وايجار أمـوال الدولة رقم ٢١ للعـام ٢٠١٣ ا
كل مرفق (الـنادي الطالبي) (١٠٠٠٠٠ مائـة الف دينار) ومكتـبة استنسـاخ (٥٠٠٠٠ خمسون الف ديـنار) وكشك الهدايـا (٥٠٠٠٠ خمسون الف ديـنار) والتصويـر الفوتوغرافي (٥٠٠٠٠

خمسون الف دينار) غير قابلة للرد.
زايدة يوم اخلمـيس ٢٠١٢/١٢/١٢ الساعة العاشـرة صباحا في بنـاية الكلية وتدفع التأمـينات البالغة 20 % من مبلغ التقـدير خالل ١٥ يوما من تاريخ نـشر اإلعالن وسيكون موعـد ا

زايدة أجور النشر واالعالن. أعاله الكائنة في الزعفرانية مجاور معهد التكنولوجيا بغداد ويتحمل من ترسو عليه ا
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ـرشحه السوبر مع في عشـية االنتخابـات كان اجلميع يشـحذ الهمم لالنطالق 
لـيونـية خـضراء جـمـهوره نـحو صـناديق االنـتخـابات وكل مـنـهم قد أعـد العـدة ا
اني وما يـشكله من درجات قعد الـبر المح ومنـهم من بالغ من شدة هوسـه با ا
كن ان تتنامى لتكون حقيبة وزارية حتى أغدق بسخاء  على مرشحيه خاصـة 

ناصب عند الفوز .. ومراقبيه امآل باسترجاع تلك االموال حال تقاسم ا
قـراطيـة ذات القـانـون اجلديـد الغـير مـجرب اجلـميع كـان مـتفـائل بالـعمـلـية الـد

قراطية اجلديدة وما سينتج عنها . والغير مدروس والكل كان مؤمن بالد
لـكـن مـا ان أعـلــنت الـنــتـائج  لـلــكـتل احلــزبـيـة أصــبح اخلـاســر مـعـتــرضـاً عـلى

االنتخابات وقانونها وادواتها .
كون اخلـاسر دائمـا يشكك بـالنـتائج بدلـيل او دونه والسبب واضح لـعدم رضاهُ

عن النتائج.
إضافـة ألى ان بعض اخلاسـرين كان لديه العـب محـترف سـياسيـا لكن الكرة
ـرة يحتاج الى ـلعب هذه ا ـرة أمام الفـائز كان متـيقنا ان ا كانت حـديدية هذه ا

تقسيم منتظم وجمهور مطيع يؤمن بتوجهاته .
قراطية وبناء اخملرجات حسب التوافقية يجب ان نحذر من عملية التالعب بالد
شهد في ظل والرغـبات للجهة األكثر نفوذا ومن الـواضح ان هذا الذي يتسيد ا
نـافـسة الـوطـنيـة الـتي تضع مـصـلحـة الـوطن فوق االعـتـبارات غـيـاب االلتـزام بـا

احلزبية الضيقة .
ـقـراطــيـة بل أنـهــا تـمـثل  بـاتت الـعــمـلـيــة الـسـيـاســيـة وأعـرافــهـا التـنــتـمي لـلــد
الـدكـتاتـوريـة الـتـسـاهمـيـة حـيث انـهـا عـملـيـة حـكم دكـتـاتوري
تسـاهـمي ب قـادة الـكتل الدارة مـقـدرات البـلد. لالسف
صراع الـكبـار غالـبـا ما يـدفع ثمـنه الصـغار ولـذلك على

قراطية السالم . الد
{ مهندس استشاري 

بغداد
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ـتحدة في سـياسـتها اجلـديدة ال تعـتقـد أن القتـال وخسارة يبـدوا أن الواليات ا
ـكن أن حتقق لـها شيـئا.. فـالتي جتري جنـودها في معـركة تـبعد اآلف األمـيال 

األن هي بالنيابة إضافة إلى احلرب االلكترونية وهذا موضوع آخر .
تبـعا لذلك أريد لالنتخابات العراقية أن تكون ذات ثوب جديد فتكون هناك قوى
صاعـدة والـتي كانـت تنـادي بـحل احلـشد الـشـعبـي وإنهـاء دوره  وهـذا الكالم
راقبون.. يدخل في خانة الوقوف مع الهدف االستراتيجي لواشنطن كما يراه ا
ـهـتـمـ عـلى الـبـحث الـدقـيق عن الـصـغـائـر فـيـها أهمـيـة االنـتـخـابـات أجـبـرت ا
فظهـرت غرائب وقضايا رقمية عجيبة واخرى مثيرة للشك جدا ومنها ما نشره
مـخـتـصــون عن اكـتـشـاف اسم لــيـنـدا مـوجــود في بـرنـامج تــعـارف (الـبـحث عن
حيط أصدقـاء) وأثناء تـعمـقهم بـالبـحث تبـ وجودهـا في كل عمـليـات البحـث 
ـانية مراكـز االقتـراع حيث تـب الحـقاً أنـها مـسؤولة الـعالقـات في الشـركة األ

سؤولة عن عمليات العد والفرز وأيضا مسؤولة في الكنيست اإلسرائيلي! وا
ـسـؤولــيـة الــوطـنـيــة والـشـرعــيـة لــلـعـقـالء جتـاه الـوطن رغم ذلـك وانـطالقـاً مـن ا
رتـهن  بسـبب التـحديـات الـكبـيرة الـتي يواجـها الـبالد  صار لـزاماً والشـعب ا
عـلى أهل احلل والـعـقـد الـركون إلى الـتـهـدئـة والـتعـامل بـحـكـمـة واجلـلوس إلى
أزق اخلطيـر والذي السامح الـله لو لم نغلب طاولـة احلوار واخلروج من هـذا ا
ـصلـحـة الـعامـة عـلى الـشخـصـيـة فيـه فإنـنـا ذاهـبون ال مـحـاولـة نحـو الـصدام ا

الداخلي.
ـكنـهـا السـيـر نحـو تـشكـيل الـكتـلـة األكبـر ولـو كانت الـكتل الـفـائزة نـفـسهـا ال 
قادرة لتـحركت نحـو إعالن نفسـها كتـلة أكبر والـسير نـحو شركـاء من  السنة

والكرد.
صحـيح انهـا تواصـلت ولكـنهـا لم تلـقى استـجابـة من هذه
كـنـها اجلـلوس مع الكـتل بل قـالتـها بـصراحـة بـأنهـا ال
طـرف دون آخر.. وهذا يحتم على الطرف الوصول إلى
تــوافق يــرضي الــطــرفــ ويــحــافـظ عــلى مــا تــبــقى من
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في البحـث العلمي ثـمة مشـكلة  يـطرح منهـا سؤال يسـعى الباحث لألجـابة عليه
ـشكلـة التي يـتنـاولها  ,و يـقيـناً ان االجـابة ال عـاجلة ا وفق منـهج يراه مـناسبـاً 
تكـون سـطحـية او روتـينـية او بـديهـية ,وذلك يـتبع الـسؤال السـيـما في الـقضـايا
الـتي تـتعـلق باهـتمـامات الـرأي العـام ولهـا مسـاس عمـيق في حيـاتهم الـيومـية و
ذات أثر مبـاشر بتطلعاتهم لصياغة واقـع جديد . فقد تواتر سؤال ما برح قائماً
ـاذا ال نتقدم ? أسوة بـالدول و الشعوب االخرى . و اذا نتراجع او  منـذ أعوام 
مـاهي االسـباب الـتي أدت الى انـتـشـار ظـواهـر جـديدة  ,خالف الـقـيم الـسـائدة

التي أتسم بها اجملتمع ?
فكرين و الكتاب و الباحث بالتحليل و التفسير االجابة و قد تبـنى العديد من ا
بأشـكال متباينـة أو مختلفـة االجابة على السـؤال االشكالي من خالل البحوث و
ـقاالت و احلـوارات التي عـرضت في وسائل االعالم و الـتواصل الـدراسات و ا

االجتماعي.
غـيـر ان الــصـراعـات الـســيـاسـيـة و االجــتـمـاعـيـة  ,و تـفـاقم االزمـات في هـاتـ
عنية بالدراسات احلقل تعيق التقدم خطوة الى االمام  ,فـقد اشارت اجلهات ا
و البـحوث الى ضرورة االصالح السيـاسي  الديني  التعـليمي  االجتماعي و
شكل الـنظام الـسيـاسي و معـاجلة أعراف تـعد اسبـاباً لـلتراجع   ,وهي جـميـعاً
نحى لـلمعاجلـة و ان اختلفت الـوسائل و االساليب الـتي تلتقي تسـير في ذات ا

عيقة للتقدم و النهوض. عضلة ا مع أس ا
تخلفة و االوهام و اخملاتلة مـازالت تشكل عائقاً ازاء التغيير . اذ ان ان البـيئة ا
ـشـهـد ــؤثـرة في ا ــعـاجلـة. بل ان الـقـوى ا اسـبـاب االعـاقــة اقـوى من وسـائل ا
السـياسي ال ترغب بـاالصالح الذي يفـقدهم التـأثير عـلى اجلمهـور بالتـضليل و
ـتـرابـطة بـهـدف االلـهاء عن احلـاجـات االسـاسيـة الـتي يـعاني افـتـعـال االزمات ا
تالحقة التي وقعت منـها والتقدم الذي يروم حتقيقة. ومثال على ذلك االزمات ا
ــقــداديــة الــتي حــمــلت بــذور طــائــفــيــة ثم خالل شــهــر واحــد بــدأت بــأحــداث ا
ـتـظـاهرين ثم الـتـظاهـرات الـرافـضة لـنـتـائج االنتـخـابـات و سقـوط ضـحـايا من ا
مـحـاولـة أغتـيـال رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الكـاظـمي واالسـتـمـرار بـرفض نـتائج

االنتخابات من قبل اجلهات التي لم حتصل على مقاعد كثيرة .
ستقرة في اجلسد العراقي منذ سنوات. باالضافة الى النتوءات ا

هـذه االزمـات السـياسـيـة و االجتـمـاعيـة هي امـتداد لـسيـاقـات تاريـخـية و انـتاج
لـدينـامـيات قـوى سـياسـيـة و اجتـمـاعيـة محـتـدمة في بـيـئة تـرفض جتـاوز الواقع
ضطرب  ,الذي ال يـبصر الغد و يستـدعي االمس بكل اشكالياته و معضالته, ا
ـتـمـثـلـة بـالـتـعـلـيم و ـتـقـدمـة وا جـراء غـيـاب الـسـبـل الـتي سـارت عـلـيـهـا الـدول ا
ـساواة االصالح الـسـيـاسي والـديني و تـطـبـيق الـدستـور و احلـريـة والعـدالـة وا
والتسامح وقبلها الوعي بأهمية هذه القيم التي تشكل سبيالً للتقدم والنهوض .
وامـام هـذه الـتـحـديـات يـجب ان نــتـذكـر مـا دعـا الـيه جـورج  جـاك دانـتـون بـعـد
الــثــورة الــفــرنــســيــة عـام 1792 اجلــرأة مــزيـد مـن اجلـرأة
,اجلـــراءة الى الــنـــهــايـــة) في ادامــة الـــثــورة ومـــواجــهــة
ـلكة لتـحقيق االهداف والـقضاء على لك و ا مخـططات ا
االضطـرابات و نشر مباد الـثورة التي مازالت مرجعاً

ستقبل . للدول التي تتشوف الى التغيير  وبناء ا
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اشتدت تظاهرات جامعتي السليمانية
طالـبة بإعـادة اخملصصات وحـلبجـة ا
عيـشية الـعلـمية وحتـس األوضـاع ا
ـتـعـاقدون فـيـمـا تظـاهـر احملـاضرون ا
مع مـديريات التربية في محافظات ذي
قـــار وواسط ومــيــســـان لــلــمـــطــالــبــة
بـتـفـعـيل سـلم رواتـب قرار  .315وذكـر
شـهـود عـيان ان (عـدداً من احملـاضرين
ـــتــعـــاقـــدين في تـــربـــيــة واإلداريـــ ا
مـيـسان  نـظـموا تـظـاهرة  لـلـمطـالـبة
بـــتـــفـــعـــيل ســـلم رواتـب الـــقــرار 315
وامـتـيـازاته مع إطالق درجـات احلذف
واالســـــتــــــحـــــداث) واشـــــاروا الى ان
ـتظاهـرين هددوا بخـطوات في حال (ا
ــشــروعـة  عــدم حتــقــيق مــطـالــبــهم ا
إســـوة بـــبــاقـي الــوزارات  فـــضال عن
ــديـريـات الى جتـديـد الـتـعـاقـد دعـوة ا

وفق التعديالت اجلديدة). 
ـئـات من احملــاضـرين في كــمـا خــرج ا
محافظة واسط  بتظاهرة سلمية أمام
تـربـية احملـافظـة للـمطـالـبة بـشمـولهم
ـخصصات القرار  315إسـوة بعقود
الــوزارات األخـرى.  وافـاد مـصـدر بـان
(احملـــاضــرين انـــتــقــدوا مـــوقف وزيــر
ـدة الــتـربـيـة حـيـال قــضـيـتـهم طـوال ا
ــاضـيـة) مـشـيــراً الى (أنـهم طـالـبـوا ا
بـــــضــــــرورة اطالق درجـــــات احلـــــذف
واالســــتـــحــــداث وحـــصــــرهـــا بــــهـــذه

تـخـصص األمـوال لـلـمـوظـف اذا ما 
تــــعــــيــــيــــنه في أي وزارة) وتــــابع ان
(الـوزارة تبـذل جهـودا حثـيثة من أجل
إطـالق الـدرجـات الـوظـيـفـيـة) ومـضى
ــعــقـول اغالق الـى الـقــول (لــيس من ا
مـــديــريــة تــربــيـــة او مــدرســة من اجل

حتقيق مطالب شخصية). 
الوزارة وكـان مجلس الـوزراء قد وجه 
ـــديــريــات الـــعــامــة لـــلــتـــربــيــة في وا
ـنـتــظـمـة في إقـلـيم احملــافـظـات غـيـر ا
بــالـتـعــاقـد مع احملــاضـرين واإلداريـ
والــــعــــامــــلــــ اجملــــانـــيــــ فـي هـــذا
الــقــطــاع.ونص الــقــرار عــلـى (تــعــاقـد
ـــديـــريـــات الـــعـــامـــة في الـــوزارة ا وا
نـتظمـة في إقليم مع احملـافظات غـير ا
احملـــاضــرين واإلداريـــ والــعـــامــلــ
اجملــانـيــ في قــطـاع الــتــربـيــة الـذين
صـدرت لـهـم أوامـر إداريـة ومـبـاشرات
ســـابـــقـــة من الـــذيـن بـــدؤوا بـــتـــقــد
خــدمـاتـهم اجملـانـيـة في االول من ايـار
عــلى أن ــاضي أو قـــبل ذلـك  الـــعـــام ا
يــجـري حـسم الـطـلـبــات جـمـيـعـهـا في
ــاضي  كـمــا تـتــولى الـوزارة ايــلـول ا
رفع تـقـريـر شهـري إلى األمـانة الـعـامة
تُـوَضّح فــيه مـقــاديـر جملــلس الــوزراء 

اإلجناز).
منوح  وحـدد القرار (األجـر الشهـري ا
للمحاضرين بنحو 250 ألف دـنار وال
يــــزيــــد األجـــر الــــشــــهـــري لـإلداريـــ

ـؤسـسـة الـشـريـحـة بـوصـفـهـا خـدمـة ا
التربوية باجملان خالل اعوام عدة).

ــــتـــــظــــاهـــــرين من  وغـــــلق مــــئـــــات ا
ــتـعــاقــدين مع مــديــريـة احملــاضــرين ا
تــربـيـة مــحـافــظـة ذي  مـبــنى الـدائـرة
لـلمـطالـبة بـتحـويلـهم الى عـقود .وأفاد
شــهـود عـيـان بـأن (مــئـات احملـاضـرين
اجملـانيـ اغلـقوا مـبنى مـديريـة تربـية
ذي قـــار  لــلـــمــطـــالــبـــة بـــتــثـــبــيـــتــهم
وحتـويلهم الى عـقود وزارية) مؤكدين
ان (احملــاضــريـن احملــتــجــ نــصــبـوا
خــــيـــامـــا امــــام الـــدائـــرة فـي خـــطـــوة
طالبهم). تـصعيدية حل االستـجابة 
وردت وزارة الــتـربـيــة عـلى تــظـاهـرات
ـطـالـب بـتـحـويـلهم الى احملـاضـرين ا
الك الدائم بـانها تبذل عـقود او على ا
جـهـود حثـيـثة لـتـثبـيت هـذه الشـريـحة
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ــتــحـدث بــاسم الــوزارة حــيـدر وقــال ا
فـــــــــــاروق فـي تــــــــــصــــــــــريـح امـس ان
(احملـاضــرين مـرتـبـطـ بـعـقـود جـاءت
بـتـوجيـهات من األمـانة الـعامـة جمللس
الوزراء  بعد تضم تخصيصات لهم
ضـمن موازنـة العـام اجلاري) واضاف
ــسـألــة الـتـعــيـنـات او انه (بــالـنــسـبـة 
ـــطـــالــــبـــة بـــهـــا  فـــهـي تـــقع ضـــمن ا
ــالــيــة ولــيس من مــســـوؤلــيــة وزارة ا
ـالية هي التي الـتربية وبـالتالي فأن ا

والــــعــــامــــلـــ عـن ذلك وفق ضــــوابط
آخذة بـع االهـتمام تـضعـها الـوزارة 
الـتـحـصيـل الدراسي كـمـا يـســـــــــري
بـــحــقــهـم قــرار مــجـــلس الــوزراء 531
ـــا ال يــتــعــارض مع لـــســنــة 2019 و
أحـكـام هـذا القـرار).  في غـضون ذلك 

اســتــقــبل رئــيس
اجلمهورية برهم
صــــالح  رئــــيس
وأعـضـاء مـجلس
اخلـــــــــــــــدمــــــــــــــة
االحتـــادي. وقــال
بــــيــــان تــــلـــقــــته
(الـــــزمــــان) امس
ان (صـالح الـتقى
فـي قـصـر بـغداد
رئــــيس اجملــــلس
مـحمود الـتميمي
وأعـضـائه  واكد
ضـــرورة ضــمــان
الـعـدالـة وتـكـافـؤ
الـفرص والنزاهة
ورفـع مـــســـتـــوى
الـوظـيـفة الـعـامة
بـــاالســتــنــاد إلى
مـعـايـيـر اجلدارة
ـــــــهــــــنـــــــيــــــة وا
واإلنــــتــــاجــــيــــة
والـــــعــــمـل عــــلى

ــوارد الـبـشـريــة واسـتـيـعـاب تــنـمـيـة ا
الـشـبـاب واخلـريـجـ وذوي اخلـبـرات

في مؤسسات الدولة).
 ولــفت الــبــيــان الـى ان (الـلــقــاء بــحث
وكـلة جملـلس اخلدمـة وتأكـيد ـهـام ا ا
أهـــمــيـــته فـي إصالح وتــطـــويـــر مــلف

الـتـوظـيف فـي الـقطـاع الـعـام بـالـشـكل
الــذي يــضـمـن أداء أفـضل وتــخــطـيط
شــــــــــــؤون الــــوظــــيــــفــــة واإلشــــراف
والــرقــابـــة عــلــيــهــا ورسم ســيــاســات
اخلـــــدمـــــة الــــــعـــــامـــــة في الـــــوزارات

ؤسسات احلكومية).  وا

تعاقدين للمطالبة باعادة اخملصصات      d¼UEð»  ∫  تظاهرات للمحاضرين وا
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وصل ا

ـوصل) تـنــوي تـقـد بـرامج عن ســمـا ا
ـوصلـية وكان ذلك في الـطبخ واالكالت ا
الـــعــام 2009. وذهـــبت مع زوجـــهــا الى
مـدير القناة آنـذاك االستاذ ( اكرم توفيق
) وطــرحت عـلــيه فـكــرتـهــا بـتــقـد هـذا
ـتـخـصص فـوافق بـتـرحـيب الـبـرنـامج ا
كـبـيـر....ولـكن.. كـانت هنـاك مـشـكـلة هي
ــكـان الــذي سـيـتـم به الـتــصـويـر وهي ا
الــعــائق فـتـم أخـتــيــار كـازيــنــو االصـيل
وكـازينوالزيـتون ليتم الـتصوير فـيهما..
طبخ الـعائد لبيت وانـتقلت بعـدها الى ا
اخملـرج ( محمـد السبـعاوي ) الذي كانت
تــربـطه صــلـة قــرابـة مع زوجــهـا لــتـقـدم
بـعض حـلقـات الـبرنـامج فـيه . وظل هذا
الـبرنامج مسـتمراً بالـبث وبالعام 2011
ـطبخ الـذي تبث فـيه احللـقات واصـبح ا

بداخل استديو.
 q u*« UL

ـوصلـية سـعت عـاتكـة لـتقـد االطبـاق ا
والــشـرقــيـة والــغـربـيــة من عـلـى شـاشـة
الـتــلـفـازوفـوجـئت حـيـنــهـا بـالـكـثـيـر من
الــشـركـات االعالنـيــة الـتي تـطــلب مـنـهـا
تــــقــــد الــــرعــــايــــة لــــبــــرنــــامــــجــــهـــا
ــســمى(بــالـعــافــيـة ) ووصـل االمـر الى ا
الـقائـم عـلى انتاج مـسلـسل ( الدبور )
الــســوري إلظــهــار مــقــاطع اعالنــيــة عن

ـسلسل ضمن فقرات ا
البرنامج .

واسـتــمـربـهـا احلـال هـكـذا لـغـايـة الـعـام
 2014حيث تغير الوضع تماماً بعد

ا ـوصل ومـا جـرى للـمـديـنـة  احـداث ا
اضـــطــر ( عــاتـــكــة الــصـــابــوجني ) الى
مـغادرتـها مـتوجـهة الى تـركيـا بوعد من
احـدى القنوات الـتلفزيونـية هناك والتي
اسـتـدعـتـهـا لـتـقـد بـرنـامج عن الـطـبخ
ـوصلي لكنها فوجئت عند وصولها أن ا
ــطـلـوب هـو تـقــد الـبـرنـامـج بـالـلـغـة ا
الـتـركـيـة والـتي ال جتـيـدهـا هـيـفـشـعـرت
ــصـــيــر بـــخــيـــبـــة االمل واخلــوف مـن ا
اجملـــهــول الــذي يـــنــتــظـــرهــا دون عــمل

وبعيدا عن بلدها ومدينتها.
وفي الـــيــوم الــتـــالي مــبـــاشــرة جــاءهــا
ــة من مــكــتـب قــنـاة اخلالص عــبــرمــكــا
الـشـرقـيـة في اربـيل يـدعـوهـا الـى تـقد
بــرنــامج عن الــطـبخ في رمــضــان اسـمه
(نـي ومري ) ووافقـت على الـفور وعادت
هي وعـــائــلـــتــهــا مـن تــركــيـــاالى اربــيل
لـتستقر فيهـا  في بيت استأجرته بالكاد
بـايجار شـهري يبلغ 1100دوالر والـقناة
كـــانت  تـــصـــرف لـــهــا راتـــبـــاًهــو1200
دوالر..ومــــايـــتـــبــــقى لــــهـــا هـــو مــــبـــلغ
اليـــســـدأحــتـــيـــاجــاتـــهـــا لـــلــعـــيش هي
وعــائـلـتــهـا... كـان الــبـيت خـاوي من أي
اثــاث سـوى شيء بــسـيط كــأنه بـيت من

سـقف وحائط فقط كمـا كان بالنـسبة لها
. واالرض غـيـر مـفـروشـة ولم تـكن تـمـلك

حتى مدفأة لتقيها برد الشتاء..
سـافة تـقرب من وتـقـوم بالـسيـر يومـيـاً 
الـــتـــســـعـــة كــــيـــلـــو مـــتـــر وهي حتـــمل
مـسـتـلزمـات احلـلقـة الـتي تـقدمـهـا حيث
كـانت حتث اخلـطى من بـيـتهـا سـيراً في
الــسـاعـة الـسـابـعـة صــبـاحـاً لـتـصل الى
اســتـوديــو قـنـاة الــشـرقــيـة في الــسـاعـة

التاسعة والنصف .
a D « s

واسـتمـر احلال هكـذا لغايـة العام 2015
وبــالـتـحـديـد في شــهـر رمـضـان من هـذا
ــنــظــمـات الــعــام  حــيث قــامـت بـعـض ا
ـعـنـيـة بالـنـازحـ الـطلب مـنـهـا تـقد ا
دروس فـي فن الطـبخ وبـعض الوصـفات
اخلــاصـة بــالـغــذاء وعــلى رأسـهــا كـانت
(undp) ــرتــقى الــتــابــعــة لـ مــنــظــمــة ا
ومنظمة التنمية والتطوير االقتصادي .
كـــانت تـــكـــمل تـــقـــد احملــاضـــرات في
ــنـظـمـة وتــعـود لـلــقـنـاة بـنــفس الـيـوم ا

ه. لبرنامجها كي تقوم بتقد
وفـي يــوم من احــد اشــهــر الــعـام 2016
تـوفي زوجها بشكل مفاجئ لتجد نفسها
وقـد أصبحت وحـيدة مع اوالدها ..أال أن
بــعض من جــيـرانــهــا وقـفــوا جلــانـبــهـا
لـتـتـخطـى محـنـتـها وظل احلـال كـمـا هو
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الدَّولةُ والقانونُ

القـانونُ (يُـطـبقُ على اجلـمـيعِ) أداةُ الدَّولـةِ لتـرسـيخِ ركائـزِ النـظـامِ وثَقـافةِ
مارساتِ ساواةِ والقيمِ اإلنسـانيةِ النبيلـةِ وترشيدِ اإلجراءاتِ وا العدلِ وا
الكفـيلـةِ بتوجـيهِ سلـوكِ األفرادِ نحـو تأصـيلِ الرَّقابـةِ الذَّاتـيةِ حلفظِ الـنظامِ

وعدمِ التجاوزِ على حقوقِ اآلخرين.  
الـــقـــانــــونُ (ال يُـــطـــبقُ عـــلـى اجلـــمـــيـعِ) أداة الـــفـــاســـدينَ

َ عن القـانونِ لـتـرسيخِ ثـقافـةِ الزعـيمِ هو واخلارجـ
ــســاواةُ مـــا يَــجـــودُ بهِ عــلى الــنـــظــامُ والــعـــدلُ وا
ارساتٍ وإجراءاتٍ َ ألوامرهِ وخَلقِ قيمٍ و متثل ا
ــا يــؤدي إلى تــؤدي إلى فـــرضِ األمــرِ الــواقـعِ 
لـوكِ واإلجتـاهِ نـحـوَ الـتـمـردِ وعـدمَ اضـطـرابِ الـسـُّ

. احترامِ النظامِ والتجاوزِ على حقوقِ اآلخرينَ

بغداد اضعف االطراف في سنجار.
ورثت حكومـة بغداد امـرين من االداء احلكومي سـائدين من قبل 2003
التصريـح االعالمي بعكس الـواقع و الركون لـلحل االمني و الـعسكري-
وامنيا و عسكريا في سنجار االمن و العساكر من الفصائل و قسم من
احلشد و حزب الـعمال الكـردستاني و عـناصر امن سوريـة و ايرانية هم
االقوى من احلكـومة العـراقية- وهـو حل دون اي مستـوى يخص الوضع

وقع و ما وقع في سنجار. و ا
سنجـار االن- لن اكلـمك عن االسبـاب التي ادت لـنتـيجـة اليـوم- اهم عند
كـان من اي حـصة في احلـكومـة او عدد القـوى الفـعـليـة التي تـتحـكم بـا
انية سنجار االن تشبه ميناء لكنه اليطل على بحر ماء بل على مقاعد بر
منطقة حرة للسفر السياسي و الـعسكري و التبادلي ب مجموعة القوى
تصارعة صفا ضد صف اخر بسوريا و لبنان و متنفسا لتركيا لتسدد ا

ضرباتها خارج حدودها.
ـقاومة" يـنتقل مـر االمن لقوى مـحور " ا سنجـار - بوضـعها هـذا- هي ا
ـتوسط لـلخـليج جـنوبـا اليران شـرقا فيه كل شيء بال رقـيب من البـحر ا

وبالعكس.
التصريح الـعسكري الـعراقي االخير حـول سيطرة اجليـش على سنجار
تصريح يعـرف مطلـقه انه ليس حقيـقيا وان اجلـيش اذا وضع قسما من
عجالتـه على مـفـارق طـرق فـبالـتـنـسيـق ان لم يكن بـأمـر من الـقـوى التي
تتفـوق عليه فـعقيـدة اجليش الـعراقي صارت مـحل استفـهام منـذ العودة
من غزو الكويت ومـنذ اعادة التـشكيل بعـد السقوط وال يـفرضن الناطق
بأسـم اجليـش و ال يفـرضن عـلـيـنـا غـيره ان نـصـدق مـا يـقـوله فـأنا زرت
نطقـة اكثر مـنه واعتقد ان الـقانون له مـوقف معروف من الشـهادة غير ا

الصحيحة و التصريح شهادة.
سنجار هي احـدى مناطق الصـراع التي يغطي عـليها "الـتهاوش" ب كل
ا ال تدري او ا تـدري و ر اذرع الدولة الـعراقيـة واحلكومـة العراقـية ر
ال تريد ان تدري ان تمويال نقـديا يخرج منها بـعلمها او بغيـر علمها ليقع
بيد عناصر العمال و هذا تقلـيد قد فلقد كانت احزاب اليسار العربي
تتـقـاضى من صدام حـسـ امواال و تـعـطي منـهـا حلزب يـسـاري عراقي

معروف!.
سنجار مثل الشعـر ذي الفرق في وسطه ولكل مشطه لـيجلب التسريحة
الى حـيث يـحب  حتــرك عـلـيـهم الـبــعث بـحـكـومـاتـه و حتـرك عـلـيـهم من
ـية الـعقـيدة الـطائـفية وهم يقـولون انهم عـابرون حلـدود الوطن بـسبب ا
القـوى الـعـراقـية االمـنـيـة و الـعسـكـريـة و الـتي تتـمـول من الـدولـة و توالي
ـرشد الـثـورة في ايران وبـفتـوى سيـاسيـة مثـمرة نفـسهـا وتدعي والئـها 
ة اجلديـدة سوريا تـركيا عـادلة القـد صنعت حلـزب العمـال مكانـا في ا

ايران العراق ومن سوء احلظ ان االنسان يدفع ثمن اجلغرافيا.
من يريد التصريح حـول سنجار علـيه جلب خريطة و تقـارير حول كميات
نطقة دون ركوب السالح و اخملدرات و االنتقال السلس ب حدود دول ا

طائرة.
وحـتـى قـبل هــذا و بــزيــارة واحـدة يــكــتـشـف الـذاهب
لـسـنجـار ان بـغـداد هي االضـعـف ويـستـغـرب من
تصـريحـات القـوة و الثـقـة اهي تصـريحـات غفـلة
ـتـعـارف ام تـعـمـد و اصــرار او هـو حـد الـفــهم ا
ا عن علـيه عـنـد االجـهـزة?  حتـدثت االجـهـزة قـد

قوتها ثم بررت االنهيارات بالقدر و القضاء.

-1-
قرأنا في بعض كتب األدب :

انّ احد العلماء سُئِل وقيل له :
كيف تكون النسبة الى اللغة ?

قال :
لُغويّ ( بضم الالم ) 

فأجابه السائل :
لقد أخطأتَ في ضم الالم والصحيح :

الفتح 
لقوله تعالى :

( إنّك لَغًوِيٌّ مب ) 
القصص / 18

وهكذا يبرز اجلهل بوجهه القبيح ويزعم انه هو الصحيح .
-2-

تـعلقـة بالنـسبة الـى اللغـة حيث أنَّ اخلطـأ محدود  وان وتهونُ الـقضيـة ا
كان اجلهل صعباً ح يتجاوز احلدود .

-3-
ومن أعـظم الـدواهي الـيوم  –وفي الـعـراق اجلـديـد حتـديداً  –أنَّ مزوري
الشهادات اجلـامعيـة احتلوا مـواقع شديدة احلـساسيـة واخلطورة وباتت
بأيديهم قضية احلكم على االخرين ... ولعلهم يرون انفسهم األحق ببيان
اخلطـأ من الـصواب  وهـم ال يخـتـلفـون عن ذلك الـسـائِل عن النـسـبة الى

اللغة كثيراً ..!!
-4-

ــعـرفـة انّ من أعـظم صــور االبـتالء تَــقَـدُم اجلـهــلـة عـلـى ذوي الـفـضل وا
وتسـلـطهم عـلى زمـام األمور وهـم غارقـون في بـحار من الـغـرور واجلهل
ـال الـعام بـكل الـوسـائل الالمـشـروعـة دون حترج وال واجلشـع والتـهـام ا

ورع .
-5-

الي ـطروح في األوسـاط العـامة الـيـوم الشـكوى مِنَ الـفسـاد ا واذا كان ا
واالداري فـانـنـا نــرى أنَّ الـشـكـوى من الــفـسـاد الـعــلـمي واألدبي ال تـقل

الي واالداري . خطراً على البالد والعباد من الفساد ا
-6-

وأيُّ مـهـزلة أفـظـع من أنَّ حـروف اجلـر جتـري علـى لـسان
الـــكــثـــيـــر مِنْ مُـــدعـي الــعـــلـم واألدب دون ان تــؤدي

مفعولها..!!
فـاذا عـجـزت تـلك الـشـرائح عن مـعـرفـة مـا لـلـجـار
واجملرور من أحـكام  فـكيف ال تـعجز عـن فهم ما

تقتضيه األمور في ميادين احلياة االخرى ?
وهنا تكمن الكارثة .

طـفولة بـريئة ضـمت جوانبـها أربعة من
االخـوات في بيت يرفـل باحلنان ألب من

بيت معروف 
ـوصل هــو بــيت ( الـصــابـوجنـي ) في ا
....وأم لـبنانية اجلـنسية تنـتسب لعائلة

معروفة في بعلبك هي عائلة 
الـسيد( فخر الدين السبالني ) ......وفي
ن من مدينة كاوي باجلانب اال محلة ا

وصل ولدت االبنة  ا
الـوسطى لهذه العائـلة والتي أسموها (
عـــاتـــكــة )في 6 يـــنـــايـــر من عــام 1972

ووالدها كان هوالسيد
رعي حسن بك ) ..... ( عجم عبد ا

 لم يــكن لـديـهـا أي أحـد من الـصـديـقـات
وكـان صديقها احلقيقي كما كانت تشعر

به هوجدهاوالد أمها
 الـسـيـد( فـخـر الـدين الـسـبالني ) حـيث
كـان لوجوده في حياتها االثر الكبير في
بـناء شـخصـيتـها فـيمـا بعـد وكان يـعمل
اســـتــــاذاً في اجلـــامـــعــــة االمـــريـــكـــيـــة

ببيروت...
ـــدرســة فـي الـــعــام 1978 دخـــلـت الى ا
الـقحطـانية االبـتدائيـة في منطـقة النبي
جـرجيس وكانت من الطـالبات الهادئات
الـــلــواتـي يــنـــزوين عـــلى حـــدة  وتــأمل
وسـكون طوال الـوقت بعيـداً عن ضجيج
الـطـالـبات من حـولـهـا واكمـلت الـدراسة

االبتدائية بهدوء ملفت للنظر.
وفـي الـعام 1982 تـوفـي والدهـا وكـانت
مـــاتــزال في عـــمــر الــعـــاشــرة واحــست
عنى احلقيقي لليتم لكن وجود جدها با
ألمـهـا جعـلـها تـأمن لـوجود االب الـبديل
ـبـكر من الـذي عـوضـهـا عن حـرمـانـهـا ا

والدها .

انـتقلت بعد اكمال االبتدائية الى ثانوية
(أبن االثير) مقابل كلية الطب في منطقة
ــديـنـة ن من ا الــشـفـاء فـي اجلـانب اال
ــتــوســطـة لــتــنــهي فــيــهــا دراســتــهــا ا
واالعـدادية فيما بعـد واكتفت في حينها
بــهـذا الــقـدر من الـدراســة وكـان ذلك في

العام 1990.
وفي نـفس الـعـام أي سـنـة تـخـرجـها من
االعـدادية بـ 1990 انـتـقـلت العـائـلة الى
بـــيت اخـــر في مـــنـــطـــقـــة حي  الـــنــور 
ـوصل وهناك في بـاجلانب االيـسر من ا
نـفس احلي التقت بالـسيد ( أسعد سالم
) الـذي اصبح فيـما بعد زوجـاً لها . كان
مــعـوقـاً  بــتـرت قـدمه قــبل أن يـلـتــقـيـهـا
ـشي على عـكاز لـتعيـنه على ذلك ..لم و
يـقف عوقه حـاجزاً امـام عاتـكة لـتقبل به
زوجــاً لـهـا بـنـفس الـعــام لـيـبـدأ مـشـوار
حـياتها اجلديـد الذي أثمرعنه فـيما بعد

ولدين هما.
( يزن وصافي )...

 وكــانت تــذهب لــبــيـروت لــبــيت جــدهـا
(مـحمد السبالني ) الـذي تعلمت منه فن
الـطـبخ عـلى أصـوله والـذي بـدأ الـشغف

لديها لتعلمه وأجادته ...
وقـررت ان تـكمل دراسـتـها فـي اجلامـعة
االمـريكيـة ببيروت فـاختارت كـلية الطب
/ قـــسم الـــطـب الــغـــذائـي لـــتــنـــال مـــنه

شهادتها الدراسية اجلديدة .
وعــادت لــلـمــوصل وهي بــأمل كـبــيـر ان
تـعـمـل بـاي مـجـال تـعـطـيه من خـبـرتـهـا

وحبها للطبخالشئ الكثير .
ــــشــــوار قــــامـت بــــأعــــطــــاء وفـي أول ا
مـحاضرات في معهد الفـندقة والسياحة
وصل وتـناهـى الى سمـعهـا ان (قناة بـا

بــالـنـســبـة لـهـا
الـى ان جــاء الــعـام  2019حـــيث تــوقف

برنامجها ( بالعافية) بسبب الوباء .
وصـل ..وعند عـادت بعـدها الى مـدينـة ا
MBC دخــول الـعـراق ضــمن قـنـوات الـ

استدعاها الفنان الدكتور
( احـسان دعدوش ) لتـقوم بعمل االكالت
مزوجـة بأطعـامغريـبةمن باب الـغريبـة ا
ــزاح لـضـيـوف بـرنـامــجه ( الـلـيـلـة مع ا
(MBC) دعـدوش ) والـذي يبث من قـناة
عــراق . وكـانت ضـمن فـقـرة ( 9 جنـوم )
في هـذا الـبرنـامج ....واستـدعتـها الحـقاً
الـفنانة اآلء حسـ لتقدم معـها حلقة من
بـرنامج ((خطـار)) من على قناة الـشرقية
ـرة ورحــبت بــالـفــكـرة ونــفـذتــهـا هــذه ا
لــتــشــارك بــتـقــد أحــدى حــلــقــات هـذا
الـــبــرنـــامج خالل أســـتـــضــافـــته أحــدى

العوائل العراقية .
((عـاتكة الصابوجني)) ما زالت مستمرة
ولـديهـا الكثـير من أالمل...واالحالم التي

لم حتققها .
.وأولـهـا حـلمـهـا بان يـتم اجنـاز بـرنامج
((افــــضل شـــيـف)) أســـوة بـــالــــقـــنـــوات
الـتـلفـزيزنـيـة الفـضائـيـة االخرى وتـكون

هي في جلنة احلكم فيه .
ولــديـــهــا االن قــنــاة خــاصـــة بــهــا عــلى
الـيوتيوب حتمل اسـمها تبث من خاللها

تابعيها .........
شوار مستمراً  وما زال ا



 U½öŽ≈4

www.azzaman.com

Republic of Iraq
Country of Missan

Division of Governmental 
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

© «b UF² « W³Fý®

≤∞≤± WM  ©μ≤® r — WB UM  ÊöŽ«
≠ WðUA)« ≠ W³KB « ≠ W? ULD «® ÈdI  W³zU?ÐdNJ « WJ³A « ¡U?A½«) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة مـيسان/ قسم العقود احلكوميـة عن اعالن ا
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ـصنـف من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عطـاءاتهم خـالل اوقات الدوام قـاول ا ـناقـصة من الـشركـات وا فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
وقع البديل) بـناية مجـلس قضاء العمـارة سابقا ولـلحصول على الـرسمي الى العنـوان (ميسان - الـعمارة - الشبـانة/ قسم العـقود احلكوميـة ا

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ناقصة على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان او صك مصدق او «dŽ —UM¹œ n « Êu²ÝË ÊUMŁ«Ë ÊU²zU Ë 5¹ö  W?²Ý® ©∂[≤∂≤[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا سفتجة وتكون نافذة 
نـاقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضرائب مـعنـون الى محـافظة مـيسـان/ قسم الـعقود انـعة من االشـتراك في ا ٢- بـراءة الذمة او كـتاب عـدم 

احلكومية .
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسبة الشراكة بـ الشركاء وحسب ما محـدد في عقد الشراكة وفي حالـة لم تذكر النسبة في عقـد الشراكة فيتم القـسمة بينهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل برم بينهما على ان يـكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقد  ب. يعتمد عقد الشراكة ا
ناقـصة عليهما عـلى ان يتم تقد عقد الشـراكة بينهما اطراف الـشراكة معززا بتعـهد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا
مـصدق من كاتب العـدل اخملتص بعد تـوقيع العقـد خالل مدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تاريخ تـوقيع العقـد وفي حالة انـسحاب احد الشـركاء فيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشركـة او من يخوله قـانونـا الى قسم الـعقود ـدير ا ـناقـصة بـعد تقـد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثائق ا
U¼dOſ ô w© غير «dŽ —UM¹œ n « Êu LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقصة والبالغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسـية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا

قابل للرد. 
ناقـصة وسيتم صادف ®Ø±≤Øμ±≥∞≥© السـاعة (الثانـية عشر ظـهرا) هو موعـد غلق ا ـناقصة سـيكون يوم »bŠô ا علمـا ان اخر موعـد لبيع وثائق ا
فتح العطاءات بـشكل علني في نفس يوم الغلق امـام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الـفتح عطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف
ناقصة. يتحمل من ترسو عليه دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا يهمل اي عطاء يتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ا
©≤∞≤±Ø±±Ø≤∏® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا نـاقصة عـند الـساعة ®» ـشاركـ في ا سيـتم عقد مـؤتمـر خاص باالجـابة عـلى استـفسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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ناقـص مستجـيبة عند تـلبيتها ـقدمة من ا ?dOGB… الصـادرة عن وزارة التخطيط وتـكون العطاءات ا « ‰UGýô« œu?IŽ WIO?ŁË يتم اعتماد /ØWE?Šö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس كهربائي

٢- مالحظ فني  / عدد (٣)

بلغ (٦٢٫٦١٦٫٣٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (١٨٧٫٨٤٨٫٩٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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W L?šË WzU?LF? ðË Êu?OK?  Êu ?LšË b?Š«ËË WzUL? L?šË —UO?K  ©±[μμ±[π≤μ[μ∞∞® لـسنة ٢٠٢١) وبـكلـفة تخـميـنية مـقدارها rO U? ô« WO?LM?ð) تخصـيصات
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ـصنـف من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عطـاءاتهم خـالل اوقات الدوام قـاول ا ـناقـصة من الـشركـات وا فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
وقع البديل) بـناية مجـلس قضاء العمـارة سابقا ولـلحصول على الـرسمي الى العنـوان (ميسان - الـعمارة - الشبـانة/ قسم العـقود احلكوميـة ا

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ناقصة على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼d?Oſ ô w© وعلى شـكل خطـاب ضمان او صك «d?Ž —UM?¹œ n « ÊËdA?ŽË WzU?L ?LšË Êu?OK?  dA?Ž W ?Lš® ©±μ[μ≤∞[∞∞∞® ١- التـأميـنات االوليـة والبـالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا مصدق او سفتجة وتكون نافذة 
نـاقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضرائب مـعنـون الى محـافظة مـيسـان/ قسم الـعقود انـعة من االشـتراك في ا ٢- بـراءة الذمة او كـتاب عـدم 

احلكومية.
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسبة الشراكة بـ الشركاء وحسب ما محـدد في عقد الشراكة وفي حالـة لم تذكر النسبة في عقـد الشراكة فيتم القـسمة بينهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل برم بينهما على ان يـكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقد  ب. يعتمد عقد الشراكة ا
ناقـصة عليهما عـلى ان يتم تقد عقد الشـراكة بينهما اطراف الـشراكة معززا بتعـهد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا
مـصدق من كاتب العـدل اخملتص بعد تـوقيع العقـد خالل مدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تاريخ تـوقيع العقـد وفي حالة انـسحاب احد الشـركاء فيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشركـة او من يخوله قـانونـا الى قسم الـعقود ـدير ا ـناقـصة بـعد تقـد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثائق ا
U¼dOſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU²zU? ـناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومـية لغرض شراء الـوثائق القياسـية على ان يتم دفع مبـلغ مستندات ا

للرد. 
ناقـصة وسيتم صادف ®Ø±≤Øμ±≥∞≥© السـاعة (الثانـية عشر ظـهرا) هو موعـد غلق ا ـناقصة سـيكون يوم »bŠô ا علمـا ان اخر موعـد لبيع وثائق ا
فتح العطاءات بـشكل علني في نفس يوم الغلق امـام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الـفتح عطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف
ناقصة. يتحمل من ترسو عليه دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا يهمل اي عطاء يتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ا
©≤∞≤±Ø±±Ø≤∏® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا نـاقصة عـند الـساعة ®» ـشاركـ في ا سيـتم عقد مـؤتمـر خاص باالجـابة عـلى استـفسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

ناقـص مستجـيبة عند تـلبيتها ـقدمة من ا ?dOGB… الصـادرة عن وزارة التخطيط وتـكون العطاءات ا « ‰UGýô« œu?IŽ WIO?ŁË يتم اعتماد /ØWE?Šö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

π∏¥≤ ∫œbF «

≤∞≤±Ø±±Ø≤≤ ∫ a¹—U² «

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس كهربائي

٢- مالحظ فني  / عدد (٣)

بلغ (١٥٥٫١٩٢٫٥٥٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (٤٦٥٫٥٧٧٫٦٥٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السابعة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Division of Governmental 
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

© «b UF² « W³Fý®

≤∞≤± WM  ©μ∂® r — WB UM  ÊöŽ«
©rýU¼ wM?Ð W?OŠU?½ w  ©r  ∂® ‰u?D?Ð ÃuO?Žô« o¹d?Þ jO?K³?ð) ـناقـصـة العـامة واخلـاصة بـ تـعلن مـحافـظـة ميـسان/ قـسم الـعقـود احلكـومـية عن اعالن ا
WzU?LF?³ÝË Êu?OK?  ÊuF?Ð—«Ë WF? ðË W?zU?L ?Lš ©μ¥π[∑μ∞[∞∞∞® لـسنـة ٢٠٢١) وبكلـفة تـخمـينـية مـقدارها rO U? ô« WO?LM?ð) درجـة ضمن تـخصـيصات وا

ÆÂu¹ ©≤≤μ® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « Êu Lš

ـصنـف من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عطـاءاتهم خـالل اوقات الدوام قـاول ا ـناقـصة من الـشركـات وا فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
وقع البديل) بـناية مجـلس قضاء العمـارة سابقا ولـلحصول على الـرسمي الى العنـوان (ميسان - الـعمارة - الشبـانة/ قسم العـقود احلكوميـة ا

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ناقصة على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dO?ſ ô w© وعلى شـكل خطـاب ضمان او صك «dŽ —U?M¹œ n « Êu?F ?ðË WO?½ULŁË W?zUL?FÐ—«Ë 5?¹ö W ?Lš® ©μ[¥π∏[∞∞∞® ١- التـأميـنات االوليـة والبـالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا مصدق او سفتجة وتكون نافذة 
نـاقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضرائب مـعنـون الى محـافظة مـيسـان/ قسم الـعقود انـعة من االشـتراك في ا ٢- بـراءة الذمة او كـتاب عـدم 

احلكومية.
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسبة الشراكة بـ الشركاء وحسب ما محـدد في عقد الشراكة وفي حالـة لم تذكر النسبة في عقـد الشراكة فيتم القـسمة بينهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل برم بينهما على ان يـكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقد  ب. يعتمد عقد الشراكة ا
ناقـصة عليهما عـلى ان يتم تقد عقد الشـراكة بينهما اطراف الـشراكة معززا بتعـهد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا
مـصدق من كاتب العـدل اخملتص بعد تـوقيع العقـد خالل مدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تاريخ تـوقيع العقـد وفي حالة انـسحاب احد الشـركاء فيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشركـة او من يخوله قـانونـا الى قسم الـعقود ـدير ا ـناقـصة بـعد تقـد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثائق ا
U¼dOſ ô w© غير «dŽ —UM¹œ n « Êu LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقصة والبالغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسـية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا

قابل للرد. 
ـناقصة وسيتم صادف ®∂Ø±≤Ø±≥∞≥© الساعة (الـثانية عشر ظـهرا) هو موعد غلق ا نـاقصة سيكون يوم »5MŁô ا علما ان اخر مـوعد لبيع وثائق ا
فتح العطاءات بـشكل علني في نفس يوم الغلق امـام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الـفتح عطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف
ناقصة. يتحمل من ترسو عليه دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا يهمل اي عطاء يتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ا
©≤∞≤±Ø±±Ø≤π® صادف ?dNþ …bŠ«u»© من يوم (»5MŁô) ا ناقـصة عنـد الساعة ®» شاركـ في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص باالجـابة على اسـتفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

ناقـص مستجـيبة عند تـلبيتها ـقدمة من ا ?dOGB… الصـادرة عن وزارة التخطيط وتـكون العطاءات ا « ‰UGýô« œu?IŽ WIO?ŁË يتم اعتماد /ØWE?Šö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.

π∏¥¥ ∫œbF «

≤∞≤±Ø±±Ø≤≤ ∫ a¹—U² «

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مـــــــــهــــــــنـــــــــدس مـــــــــدني 

٢- مساح / عدد (١)

٢- مالحظ فني  / عدد (١)

بلغ (٥٤٫٩٧٥٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (١٦٤٫٩٢٥٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Division of Governmental 
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

© «b UF² « W³Fý®

≤∞≤± WM  ©μπ® r — WB UM  ÊöŽ«
درجـة ضمن Y© وا U¦? « ¡e?'« 5?OH?×?B? « wŠ W?ÐdN? ـنـاقصـة الـعامـة واخلـاصة بـ ( تـعـلن محـافـظـة ميـسـان/ قسم الـعـقود احلـكـوميـة عن اعالن ا
—UM¹œ n « Êu?²ÝË WF? ðË W?zULF?Ð—«Ë ÊuOK?  dAŽ W? L?šË WzUL?²Ý ©∂±μ[¥∂π[∞∞∞® لسـنة ٢٠٢١ وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها (rO U ô« W?OLM?ð) تخصـيصات

ÆÂu¹ ©±μ∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ

ـصنـف من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عطـاءاتهم خـالل اوقات الدوام قـاول ا ـناقـصة من الـشركـات وا فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
وقع البديل) بـناية مجـلس قضاء العمـارة سابقا ولـلحصول على الـرسمي الى العنـوان (ميسان - الـعمارة - الشبـانة/ قسم العـقود احلكوميـة ا

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ناقصة على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان او صك مصدق «dŽ —UM?¹œ n « Êu LšË W ?LšË WzU Ë 5¹ö  W?²Ý® ©∂[±μμ[∞∞∞® ١- التأمينـات االولية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا او سفتجة وتكون نافذة 
نـاقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضرائب مـعنـون الى محـافظة مـيسـان/ قسم الـعقود انـعة من االشـتراك في ا ٢- بـراءة الذمة او كـتاب عـدم 

احلكومية.
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسبة الشراكة بـ الشركاء وحسب ما محـدد في عقد الشراكة وفي حالـة لم تذكر النسبة في عقـد الشراكة فيتم القـسمة بينهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل برم بينهما على ان يـكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقد  ب. يعتمد عقد الشراكة ا
ناقـصة عليهما عـلى ان يتم تقد عقد الشـراكة بينهما اطراف الـشراكة معززا بتعـهد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا
مـصدق من كاتب العـدل اخملتص بعد تـوقيع العقـد خالل مدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تاريخ تـوقيع العقـد وفي حالة انـسحاب احد الشـركاء فيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشركـة او من يخوله قـانونـا الى قسم الـعقود ـدير ا ـناقـصة بـعد تقـد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثائق ا
U¼dOſ ô w© غير «dŽ —UM¹œ n « Êu LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقصة والبالغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسـية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا

قابل للرد. 
ـناقصة وسيتم صادف ®∂Ø±≤Ø±≥∞≥© الساعة (الـثانية عشر ظـهرا) هو موعد غلق ا نـاقصة سيكون يوم »5MŁô ا علما ان اخر مـوعد لبيع وثائق ا
فتح العطاءات بـشكل علني في نفس يوم الغلق امـام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الـفتح عطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف
ناقصة. يتحمل من ترسو عليه دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا يهمل اي عطاء يتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ا
©≤∞≤±Ø±±Ø≤π® صادف ?dNþ …bŠ«u»© من يوم (»5MŁô) ا ناقـصة عنـد الساعة ®» شاركـ في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص باالجـابة على اسـتفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

ناقـص مستجـيبة عند تـلبيتها ـقدمة من ا ?dOGB… الصـادرة عن وزارة التخطيط وتـكون العطاءات ا « ‰UGýô« œu?IŽ WIO?ŁË يتم اعتماد /ØWE?Šö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.

π∏¥∑ ∫œbF «

≤∞≤±Ø±±Ø≤≤ ∫ a¹—U² «

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس كهرباء

٢- مالحظ فني  / عدد (٣)

بلغ (٦١٫٥٤٦٫٩٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (١٨٤٫٦٤٠٫٧٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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التي اسـتمـرت خلمس مـجمـوعات في
ـفـتـوحـة وقـال الـدور األول ألمـريـكـا ا
إن الالعب الــــيــــونـــاني عــــطل ســــيـــر
ـــــــبــــــــاراة وأثـــــــر عـــــــلى ا

نتيجتها.
وكرر تيـتيباس
األمـــــــــــــر ذاتـه
وذهــــب إلـــى

ôU Ë ≠ 5J

قـال احتـاد العـبات الـتـنس احملـتـرفات
الـــيــوم اإلثـــنــ إن اتـــصــال الـالعــبــة
الصينية بينج شواي عبر الفيديو مع
ـبـية تـومـاس بـاخ رئـيس الـلجـنـة األو
الــدولــيــة لــيس كــافــيــا لــلــتــقــلــيل من

اخملاوف بشأن حالتها وصحتها.
صـنفة وثـار جدل حـول مكان بـينـج ا
ــيــا في مــنــافــســات زوجي األولى عــا
الــســيـــدات عــلى مــدار عــدة أســابــيع
بعدما اتهمـت مسؤوال بارزا باالعتداء

عليها.
ÂUF  ‰ËUM

وظهرت بـينج خالل تنـاول الطعام مع
األصــدقـاء  وكـذلك في بـطـولـة لـلـتـنس
لـلنـاشئـ في بـك يـوم األحد ونـشر
صـحـفـيـون تـابـعـون لـلـحكـومـة بـعض
الـصــور والـفــيــديـوهــات خالل وجـود

الالعبة في البطولة.
لـكن كل هـذه األمـور لم تـقـلـل اخملاوف

بشأن صحتها.
وقالت مـتحدثـة باسم احتـاد الالعبات
في رسالة عبر البريد اإللكتروني "كان
مـن اجلـــيـــد رؤيـــة بــــيـــنج شـــواي في
بـعض الـفـيـديوهـات مـؤخـرا لـكن هذا
لم يـخــفف أو يــعـالـج مـخــاوف احتـاد
الالعـبـات احملــتـرفـات بـشــأن حـالـتـهـا
وقدرتـها عـلى التـواصل دون رقابة أو

إكراه".
وردا عــلى ســؤال حـــول االتــصــال مع
ـبية الـدولية قالت رئيس اللـجنة األو
ـتـحــدثـة "هـذا الـفـيــديـو ال يـغـيـر من ا
مطالـبتنـا بإجراء حتـقيق كامل وعادل
وشــفــاف دون رقــابـة في مــزاعــمــهــمـا

بخصوص االعتداء اجلنسي عليها".
بية قالت في بيان وكانت اللجنـة األو
ة التي استمرت 30 كا إن في بداية ا
دقـيـقـة مع بـاخ وجـهت بـيـنج شـكـرهـا
ـبـية الـدولـية لـقـلقـها إلـى اللـجـنة األو
بــشـــأن سالمــتـــهــا وطـــلــبـت احــتــرام

خصوصيتها بالوقت احلالي.
وقـال مـتحـدث بـاسم وزارة اخلـارجـية
الـصــيـنــيـة في وقـت سـابق  إن بــيـنج

wz«d U « ‚œU  bL  ≠¡«d U

نـتخب الوطني مهـدي العراقي حلادث  سيـر اثناء ذهابه من بغداد تعرض مشجع ا
نتخب نتـخب الشبـابي لكرة القـدم في مبارته امـام ا ؤازرة ا الى البصرة الـفيحـاء 

البحريني  .
نتخبـات الوطنية في عديد من البطـوالت واخلليجية والعربية شجع ا ورافق مهدي ا
العب مع اجلـمـهور ـيـة وكانت لـه بصـمـات التنـسى عـلى مـقاعـد ا واالسيـويـة والـعا
الـعــراقي الـذي يــؤازر ابـنــاء الـرافــدين في واجــهـة خـــــــصــومـة واعــتالء مــنـصـات

التتويج.

w «dF « ÍbN  l ALK  U ö

v d*« w
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“U L*« w  ¡UMO*« 

اول خروج مـتعثـر خارج العـاصمة
و ستـكون مشـكلـة اذا لم تعالج من
قـبل عـصـام حـمـد   بـالـسـرعـة وفى
ان   يـظـهر الـالعبـ  بـحـال افضل
الن االمـــور  تـــتــعـــلـق بـــالــنـــتـــائج
بـاريات الـذهاب والـتفـكيـر جيـدا 
 من جـانـبه اســتـمـر نــفط الـبـصـرة

يقدم نفسه مـنافسا يشار له  داخل
ــــوقع وخــــارج الــــبــــصــــرة وفـي ا
اخلــامس   وفـي وضع   مــســـتــقــر
ــزيـد ومــؤثـر وقــادر عــلى تـقــد ا

بقيادة عماد عودة .
W U ô« ÂbI  

وتقدم االمانة  للموقع الثاني عشر
مـستـفـيدا من تـفـوقه  على سـامراء
بـهـدفـ   تـاركـا  سـلـسلـة نـتـائـجه
ـتـاخــرة قـبل ان يـحــسن مـو قـعه ا
بــفــضل خــدمــة  مــتــذيل الــتـرتــيب
الــعـاجــز تــمـامــا عن تــغـيــر االمـور
واستـمر في اسـوء حال بـعد جترع

اخلسارة  السابعة
rz«eN « lIM  

ـــيــــنــــاء غـــارقــــا في واســــتــــمــــر ا
مــسـتــنـقع الــهـزائم  بــعـد ســقـوطه
حتت انـظـار جـمـهـوره وفي مـلـعـبه
ة الـسابعة  الـقاسية متـلقيا الـهز
النـهـا اتـت من جـيــرانه الـتـقــلـيـدي
نفط ميسان بهدف لـهدف ليستمر
ـظلمة  قبل ـنطقة ا متو اجدا في ا
ان  يــثــيـر غــضب جــمــهــوره الـذي
ا يـحصل لـلفريق  في ينـدب حظه 
مـــشــاركـــة عـــاجـــزة    وتـــواصـــلل
الـســقـوط بــسـهــولـة في اي مــلـعب
وااالمـر عـلى عـمـاه في ميـدانه  في
وقـت عــاد نــفـط مــيــســـان بــفــوائــد
ديـر الفني اللـقاء  الذي حـضر له ا
ألهميته  متقدما للموقع العاشر13
في حتـسن واضح   مـحـقـقـا افضل
نـتـيـجه  ذهـابـا واالهم  عـلى اجلار
ــهـــا  هــديه الـــتــقـــلــيـــدي  وتــقـــد
جلــمـهــوره  الـذي ســر بـالــنـتــيـجـة

السباب معروفة.

bO:« b  q U

تنافسة Ÿ«d∫ دوري الدرجة يزداد فيه صراع الفرق ا

بسم الـله وفي بـادرة خيـر في رفع احلـظر الـدولي عن الـعراق
انـطـلـقت بـطــولـة غـرب اسـيـا لـلـشـبـاب في بالد الـرافـدين عـلى
ارض ملعبي جذع النخلة في مدينة البصرة وهولير في اربيل
 حـيا الـله الـكـويت  وشبـابـهـا اهال وسهال دولـة الـبـحرين في
بلدكم الـثاني  سالم عـليكم اهـلنا في دولـة االمارات العـربية
تـحدة اهال وسهال ومـرحبـا بكم في كل مـدن العراق مـرحبا ا
بـاشقـائـنا واخـوتـنا الـفـلسـطـينـيـ وملـيـون مرحـبا بـكل الـفرق

شاركة في هذه البطولة من ارض اخلير والبركة. ا
ـرة ان تـفـتح عـيــون االحتـاد الـدولي الـذي ظـلم  اتـمـنى هــذه ا
ـنـتـخـبـات اجلـمـهـور الـعـراقي كـثـيـرا وحـرمـانه من مـشـاهـدة ا
ــيـة عـلـى ارضه في بـادرة ثـانــيـة بـعــد احلـظـر الــعـربـيــة والـعـا
ـاضي اتمنى االقتـصادي الظـالم في التـسعيـنيات من الـقرن ا
على زمـيلي حيـدر شكـور مدير الـقناة  الـعراقـية الريـاضية ان
يبـادر بتـزويد وزير الـشبـاب والريـاضة الكـاب عـدنان درجال
شـريـطا مـصـورا عن جـولـة رئيـس الوزراء الـعـراقي مـصـطفى
ـيدانيـة في بغداد الكاظـمي والرئـيس الفرنـسي في جولتـهما ا
وصل وبدون حـمايات عسكرية في اسواق الكاظميـة ومدينة ا
وصل والـناصرية لغرض وجولة البابا فـرنسيس في بغداد وا
تــقــد الــشــريط كــهــديــة من اجلــمــهـور الــعــراقي الى رئــيس

االحتاد الدولي لكرة القدم .
هم ان تسعـة دول شاركت في هذه البـطولة وبإمـكان العراق ا
استضـافة اكبـر عدد من هذه الـدول خاصة وان الـعراق شهد
ـواصـفـات ـالعب الـدولـيـة ذات ا ثـورة عـمــرانـيـة في تـشـيـيـد ا
ـيـة فـهــذه كـربالء ومـلـعـبـهـا اجلـمـيل اسـتـقـبـلت اكـثـر من الـعـا
17مليون زائر وفيها اكثر من 300 فندق سياحي ذي خمس
جنـوم ومـديـنـة الـنـجف االشـرف فـيـهـا مـطـار دولي ومـلـعب ذو
مـواصـفـات عـمـرانيـه عالـيـة تـسـر الـنـاظـرين وهـنـاك ملـعب في
ـنــاطق اخلالبـة ومـلــعب الـكـوت مـيــسـان وبـجــواره االهـوار وا
الـدولي ســيـفـتـتح قــريـبـا  ومـلـعب كــركـوك الـدولي وتـزخـر في
شــمــال الــعــراق مالعب جــمــيــلـة فــهــذا مــلــعب زاخــو ودهـوك
ــهم من بــطـولــة غـرب اســيـا ان نـرى والــسـلــيـمــانـيــة واربـيل ا
ـدرب اجملـتـهـد عــمـاد مـحـمـد مــنـتـخـبـنــا لـلـشـبـاب مـن خالل ا
نـتـخب الوطـني الـعراقي ومـواهب شبـابـية جـديـدة ترفـد بـهـا ا
ونــرى وجـوهــاً شـبــابــيـة جــديـدة امــثـال عــمـاد
محمد وليـث حس وحبيب جـعفر واحمد
راضي امـنيـاتنـا لـهذه الـبـطولـة بـالنـجاح
ـالعب الـــعـــراقـــيـــة ورفـع احلـــظـــر عن ا
ونحن بـانـتظـار مـايقـوله االحتـاد الدولي

لكرة القدم ...
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التغلب علـى اجليران  الذين تأثروا
كــثـيـرا في اخلـسـارة اخلـامـسـة  مـا
يتـطلب  عـمل سريـع لتعـديل االمور
ـوسم فى ـتــراجـعـة مــنـذ بـدايــة ا ا
ـر  بــفـتـرة مـلــعـبه قـبل الــذهـاب و

جرجة.
وتـوقـفت انـتـصـارات  الـزوراء بـعـد

العودة  بتعـادل بطعم اخلسارة من
الـبـصـرة  كلـفه تـرك مـكانـه للـجـوية
والــتــراجع ثــالــثــا هــو مــا يـرفــضه
جـــمــهــوره الــذي اليــكــتــرث فــقــدان
واقع االمع اجلـماهـيريـة واضاعة ا
ـتصدر فرصـة تقـليص الـفارق مع ا
قبل مواجهة حتديات الذهاب    في

بينج شواي
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تقدم اجلويـة للوصافة 22 اثر فوزه
ــتـوقع عــلى الـديــوانـيــة بـثالثــيـة ا
نـظـيـفـة  عالء عـباس د 31وحـمادي
احــمــد د 51 و54 وقــدم الــتــشــكــيل
االزرق افـضـل طـريـقـة  حتت انـظـار
لعب كربالء رافق    جمهوره ا

ـطلوبـة  ومحو وحتقـيق النتـيجة ا
اثــار نــكــبــتي  الــشــرطــة والــنــجف
وكــأن لــسـان حــال االنــصــار يــقـول
عـــلــيــنـــا الــفــوز والـــتــوجــة بـــثــقــة
ومــعـنـويـات عـالـيـة خلـوض ديـربي
الــعــاصــمــة  في مــواجــهـة الــطالب
اخلميس  والنهـاء االسبوع بافضل
حـالـة وهـو مــا يـخـطط لـه شـنـيـشل
الــــذي  حــــقق    لــــفــــوز  االول  في
مــــهـــمــــتـه  في خــــطــــوة   وفي  ان
تتـكامل الصـفوف  لقـمة    االسبوع
 فـيــمـا اســتـمـر  االحــمـر مــتـواجـدا
رغــمــا عـــنه  في مـــنــطــقـــة اخلــطــر
يـعـاني من تـراجع الـنـتـائج  بـتـلقي

اخلسارة السابعة.
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وانــتـزع زاخــو افــضل نــتــيــجـة من
وجهة نظر جمهوره    بالفوز ودفع
الـغــر اربـيل لــلـمــنـطـقــة احلـمـراء
ويضـاعف معـاناتـه بهـدف احملترف
ســـانــتــوس د58 مــحـــقــقـــا  الــفــوز
اخلامس  معـززا ثقته فـي  مواصلة
 مـبـاريـاته  بـاهـتـمـام بفـضـل عـطاء
عـنـاصـره الـتي تـرى في قـهـر اربـيل
دعــمــا لـلــمـعــنـو يــات  قــبل الـســفـر
ـو اجـهــة نـفط الــبـصـرة لـلــبـصــرة 
اجلـــولــــة الــــقـــادمــــة واالهم جــــني
ثمارمباريات عقر الدار واالهم اكثر

ــدة ســبع دقــائق بــعــدهـا ــرحــاض  ا
بـيــومـ عــقب فـوز مــنـافــسه أدريـان
مـــانــاريـــنـــو بــالـــشـــوط الــفـــاصل في
اجملــمـوعـة الــثـانــيـة من مــبـاراتــهـمـا
حلسـاب الدور الـثاني.وفاز تـيتـيباس
ـواجـهـة الـتي اسـتـمـرت ألربع بــتـلك ا
مجـموعـات لكـنه خسر
شـجع تعـاطف ا

الـــذيـن أطـــلـــقـــوا
ضـده صـيـحات

استهجان.
ورغــــــــــــــــــــم أن
اســـــــتــــــراحــــــة
دخــــــــــــــــــــــــــــــول
ـــــــــــرحــــــــــاض ا
ســتـقـتــصـر عـلى
ثالث دقـائق فـقط
فإنـه سيـتم السـماح
لـالعــــــبـــــــ أيــــــضــــــا
بـــدقــيـــقــتـــ لــتـــغــيـــيــر
مالبـــســهـم.وســيُـــســمح
لالعب بالذهاب إلى
ـــــــرحـــــــاض مــــــرة ا
واحــــدة فـــــقط لـــــكل
مــبــاراة وســتــكـون
فـي نــــــــــهــــــــــايـــــــــة

اجملموعة.
وإذا قــــــــــــــــــــضـى
الالعـب وقــــــتــــــا
طـــــــــــــــويــال فـي
ـــــــرحـــــــاض ا
فــــــــــــــــــــــــــــإنــه
ســـيــتــعــرض

لعقوبات.

حضرت أنشطة عامة مؤخرا.
ـــســؤول وال وحـــتى اآلن لم يـــعـــلق ا
احلكـومة الصـينـية على مـزاعم بينج.
و حذف مـنشور الالعـبة سـريعا من
على وسائل التواصل االجتماعي و
وضوع على اإلنترنت حظر مناقشـة ا
اخلـــــاضـع لــــــرقـــــابــــــة شـــــديــــــدة في
.ومن جـهـة اخـرى أرسل احتاد الـص
الالعــبـ احملــتــرفـ لــلــتـنس الئــحـة
جـــديـــدة أكــثـــر صـــرامـــة لـــلــحـــد من
رحـاض الطـويلة استـراحات دخـول ا
ــبـــاريــات بـــعـــد الــعـــديــد من خالل ا
ــــوجب الــــقــــواعــــد الــــشـــــكــــاوى. و
اجلـديـدة سـيـتم تقـلـيص اسـتـراحات
ـــرحــاض إلـى مــرة واحــدة دخــول ا
بـاراة ولن تـستـغرق فـقط خالل ا
أكـثـر من ثالث دقـائق تـبدأ من

دخول الالعب إلى احلمام.
ـــــا كــــــانت هـــــذه ولــــــطـــــا
ـمــارســات مــصــدر قـلق ا
لالعــبـــ واجلــمــاهــيــر
حـــيث تــــعـــرض الالعب
الـيـونانـي ستـيـفـانوس
تـيــتـيــبـاس النــتـقـادات
حـــــادة وصــــــيــــــحـــــات
اســـــــتــــــــهـــــــجـــــــان من
ـشــجـعــ في أمـريــكـا ا
ـفتـوحة بـعـدما اتـهمه ا
الـبريـطـاني آنـدي موراي
بــالــغش حلــصــوله عــلى
اسـتـراحـة طـويـلـة لـدخـول
رحـاض في وقت حاسم ا
من مــبــاراتــهـمــا فـي الـدور

األول.
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وأكد تيـتيبـاس وقتها أنه لم
يــرتـكب أي مـخـالــفـة بـسـبب
عدم وجـود أي قيـود على مدة
رحاض. استراحات دخول ا
واســـتــشـــاط مــوراي غـــضــبــا
عـنـدمـا اسـتـغرق تـيـتـيـبـاس ما
يـقـرب من ثمـاني دقـائق لـدخول
ـرحـاض خالل مــواجـهـتــهـمـا ا
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االجــتـمــاعـيــة واالقـتــصـاديــة الـتي
تعيـشها لبنـان فإن علينـا أن نعتبر
الــريـاضــة وجـهــاً مــشـرقــاً لـتــقـد
ـــزيـــد من الــــنـــجـــاحـــات وزيـــادة ا

أواصر الترابط.
وأكـد نـشـكـر الـقــائـمـ عـلى إقـامـة
بطولة من هذا القبيل كونها فرصة
مـــهـــمـــة وايـــجـــابـــيـــة حتـــضـــيـــراً
ـقبـلة مع الـتأكـيد لالسـتحـقاقـات ا
ان هـذه الــبـطــولـة مــهـمــة ومـصـدر
لــتـــأســيس العــبــ جــدد لــدفــعــهم

نتخبات الوطنية. لصفوف ا
واخـتـتـمَ عـلـينـا أن نـسـاهـم ونـطور
فرق الفئـات العمرية وعـلينا أيضا

أن نظهر بشكل أفضل.

ÊU e « ≠œ«bG

أكـد مــدربـو مـنــتـخـبــات اجملـمـوعـة
الثانية لبطولة غرب آسيا للشباب
 مــواصـلــة الـتــدريـبــات اسـتــعـداداً

باريات البطولة والفوز بها.
وعــقـد مــدربـو مــنـتــخـبــات سـوريـا
ولبـنان واإلمارات واألردن مـؤتمراً
صــــحـــفـــيـــاً في عــــاصـــمـــة إقـــلـــيم
كـوردســتـان أربـيـل تـابـعــته  وقـالَ
ــنـتـخب الــسـوري مــحـمـد مـدرب ا
أنيس مـخلـوف إن تدريـبات فـريقه
كانت الئـقةً حتـضيراً لـبطـولة كأس
غــرب آســـيــا الـــثــانـــيــة ونــتـــطــلع
للظهور بشكلٍ جيدٍ خاصة ان هناك
اهــتــمـــامــاً جــيــداً بـــفــرق الــفــئــات

الــعـمــريـة.وأضــافَ هـذه الــبـطــولـة
مهمة بالـنسبة لنـا مع التأكيد على
صـعـوبـة مـبـارياتـهـا والـنـديـة التي
تــمــلــكــهــا فــرق اجملــمــوعــة بل ان
بـاريات أقرب الن تـكون ديـربيات ا
مُـصغـرة" مـؤكدا "نـتـمنى أن نـكون
عند حُسن ظن الـواقف والداعم

لنا.
من جـــانــبه ذكــرَ مـــدرب مــنــتــخب
اإلمـــــارات االســـــبـــــانـي دانـــــيــــال
اورتيـغا أن هـدفنـا هو إعـداد جيل
جـــديــد مـن الــشـــبـــاب وتـــطـــويــره
لـلـمـسـتـقـبل" مـضـيـفـا " جتـهـيـز
ـنــتـخب مـنــذ فـتـرة جـيــدة لـلـدفع ا
ــنـتـخب بالعـبــ جـدد لـصــفـوف ا

وحتـديـداً مديـنـة أربـيل عـلى حُسن
الضـيافـة واالستقـبال" مـشيرا الى
ان "مشكلـة جائحة كـورونا كان لها
تــأثــيــر ســلــبي عــلى اجلــمــيع مع
الـتـأكيـد اننـا لم نـشارك فـي بطـولة

العرب التي أقيمت في مصر.
وأردف الـــذيــابــات حتــضـــيــراتــنــا
لـلـبـطـولـة اقتـصـرت عـلى تـدريـبات
في األردن وخـوض مـبـاراتـ أمـام
فــلــســطــ ولم جنــرِ أي مــعــســكــر
خارجي ومع ذلك فإن ثقـتنا كبيرة
بالعبينا وعليـنا أن نعطيهم الثقة

واحلافز في البطولة.
 أمــا مـدرب مــنــتـخب لــبــنـان بالل
فــــلــــيـــــفل فــــقــــال رغم الــــظــــروف

الوطني اإلماراتي األول.
وتـابع من خالل البـطـولة سـنتـمكن
مـن مـشــاهـدة الـالعـبــ عـلى أرض
الـواقع وسـتـكـون الـصـورة أوضح
خاصة ان الـبطولـة تضم منـتخبات

قويةً ولها باع طويل.
بدوره اعـتبـر مدرب مـنتـخب شباب
االردن اسالم الـــذيـــابــات مـــهـــمــة
ــتــازة حتــضــيـراً فــريــقه فــرصــة 
ــقــبـلــة وقـالَ ان لــبــطـولــة آســيـا ا
"هـنـاك اهــتـمـامـاً كــبـيـراً من احتـاد
اللعـبة بفـرق الفئات بـدليل حصول
ـبي عـلى كأس مـنـتـخب االردن األو
غـرب آسـيـا في الـسـعـودية دون 23
.وأضـــافَ نـــشـــكـــر الـــعـــراق عـــامـــاً
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{ ديسـ - شاربـيو-  تـوقفت مـباراة لـيون ومـرسيـليا
ــــتـــوســـطي عـــقـب اصـــابـــة العب خـط وسط الـــنـــادي ا
ــيــتــري بــايــيت في رأسه بــعــبــوة مــيــاه ألــقــيت من د
لعب غـروباما في ليون األحد ـدرج الشمالي  جماهير ا
ـرحلة  14من الدوري الـفرنـسي لكرة ضمن مـنافـسات ا

القدم
ـباراة بعد قرابة سبع وقرر احلكم رودي بوكيه ايقاف ا
دقـائق عـلى انـطالقـهـا وطـلب مـن الـفريـقـ الـعـودة إلى
البس بـينـمـا تـلـقى بـايـيت العـالج على غـرفـة تـبـديل ا
ـلـعب وبـعد حـوالي سـاعـتـ من االنتـظـار تـقرر أرض ا
ـلـعب ــبـاراة نـهـائـيـاً بـحـسب مـا أعـلن مـذيع ا ايـقـاف ا
ــا  اإلعالن عــنه قـرر احلــكم عــدم اســتـئــنـاف "خـالفـاً 

باراة معتبرا أن سالمة الالعب غير مضمونة" ا
وسـاد االرتـبـاك لـفـتـرة طويـلـة حـيث أن قـرار اسـتـئـناف
باراة  اتـخاذه وإعالنه بنـفس الطـريقة قـرابة ساعة ا
ـباراة ونـصف بـعـد احلـادث الـذي تـسـبب في تـعـلـيق ا
ا أثار رد فـعل قوي من الرابـطة الفـرنسيـة التي قالت
بيك بـيك ليون-أو في بيان "نتـأسف الستئنـاف لقاء أو
مرسيـليا في ظل هذه الـظروف من قبل احلـاكم اإلقليمي

باراة سانت إتيان وأجنيه" كما كانت احلال بالنسبة 
من نـاحــيــته قــال رئـيس لــيــون مـيــشــال أوالس لـقــنـاة
ـبــاراة "الــقـرار غــيـر أمـازون بــعـد اإلعـالن عن نـهــايــة ا
مفـهوم"وكان بـاييت يـتحضـر لتنـفيـذ ركلة ركـنية عـندما
ــقـذوفــات بـجـانــبه لـيــقـوم احلـكـم بـابالغ مـا سـقـطت ا
ـبــاراة ومـع عـودة الــهــدوء إلى يــحــصـل إلى مــنــدوب ا
درج الشمـالي للملعب حـاول باييت أن يلـعب الركنية ا
مـجـدداً عنـدمـا أصـيب في أذنه بـعبـوة مـيـاه ألـقيت من
درجات في الـدقيقـة الرابعـة وبقي قائـد مرسيـليا على ا
األرض لــدقــائـق طــويــلــة مـــحــاطًــا بــالـالعــبــ من كال
رسـيلـياو الـتعرف الفـريقـ وأعضـاء الطـاقم الطـبي 
ـراقـبـة واعـتقـل على عـلى شـخص بـواسـطـة كامـيـرات ا
صــلـة بـهـذه احلـادثــة بـحـسل مـا عـلــمت وكـالـة فـرانس
برس من الشرطة احمللية وكـان باييت تعرض لصافرات
االسـتــهـجـان ولإلهـانـات من قـبـل جـمـاهـيـر لـيـون خالل
ـرة الـثانـيـة الـتي يـتـعرض فـتـرة اإلحـمـاء عـلمـاً انـهـا ا
ــاثـلـة بـعـدمـا كــان أصـيب بـعـبـوة خالل فـيـهـا حلـالـة 
ــــوسم في مــــبــــاراة فـــريــــقـه أمـــام نــــيس فـي بـــدايــــة ا
ـباراة قـد توقـفت قبل ربـع ساعة آب/أغسـطس وكانت ا
من النـهـاية قـبل أن تعـاد خلف أبـواب مغــــــــلقـة وعلى
أرض مـحــايـدة في تـروا في 27 تـشـريـن األوّل/أكـتـوبـر
حـيث انتـهت بـالـتـعادل 1-1 ويـشهـد الـدوري الـفـرنسي
ــوسم 2022-2021 تـــصــاعـــد أعــمــال الـــشــغــــــب في
درجـات حيث شهـدت مباراة مـرسيـليا وسـان جرمان ا
في 24 تـشـرين األوّل في اسـتاد فـيـلـودروم رمي عـبوات

من قبل اجلماهير. 
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بية الي لـلجنة األو إستقبل االم ا
الـوطـنـيــة الـعـراقـيـة  أحـمـد صـبـري
مـنـتـخب الـعـراق بـالـكـيـوكـوشـنـگـاي
احلـاصل عـلى أربـعـة أوسـمـة مـلـوّنة
وبــــواقع وســــام ذهــــبي ووســــامـــ
فـضـيـ ووسـام نـحـاسي في مـطـار
بــــغـــداد الــــدولـي بــــعــــد عــــودته من
ــشــاركـــة بــبـــطــولـــة الــعـــالم الــتي ا

أختتمت مؤخراً في بولندا.
ـــبـــيــة وكــان رئـــيـس الــلـــجـــنـــة األو
الوطنـية العراقـية  رعد حـمودي هنأ
الــيــوم مــنـتــخب الــكــيــوكـوشــنــگـاي
ــمــيــز داعــيــًا لــتــحــقــيــقه االجنــاز ا
الـالعــبــ ومالكـــاتــهم الــتـــدريــبــيــة
ـــزيــد من وإدارة االحتــاد الـى بــذل ا
الـــعــطــاء واالبـــداع لــلــتــتـــويج عــلى
قبلة. نافسات ا منصات الفوز في ا
ـبـية ـالي لـلـجـنـة األو وحثّ األمـ ا
لدى إستقباله وفد منتخبنا الوطني
الالعـبـ عـلـى بـذل كل مـا بـوسـعـهم
لــلــمـــحــافـــظــة عــلى مـــســتـــويــاتــهم

ومنجزهم على مستوى العالم. 
ـــالي لـــلــجـــنــة هـــذا ورافق األمـــ ا
ــبـــيــة في إســـتــقـــبــالـه البــطــال األو
مـنــتـخب الـكـيـوكــوشـنـگـاي أعـضـاء
ــبــيـة ــكــتب االعالمي لــلــجـنــة األو ا

رحــيم الـدراجي ومــحــمـد اخلــفـاجي
وقحطـان سليم وموظـفو التـشريفات

وعلي محسن  وعماد كاظم.
أحـــرز العــــبـــو مــــنـــتــــخب الــــعـــراق
بــالــكـيــوكـوشــنــگـاي أربــعـة أوســمـة
مـلـونـة في مـنافـسـات بـطـولـة الـعالم
بـاللـعـبة والـتي أُخـتـتمت فـعـاليـاتـها
ـــديـــنـــة  كـــاراكــــوف في بـــولـــنـــدا
ـشـاركة 33 مـنـتـخـبـاً من مـخـتـلف
بــلــدان الـعــالم.وقــال رئــيس االحتـاد
العراقي للكيوكوشنگاي عمار عدنان
وهيب في بـيان  ان األوسـمة توزعت
بــواقع وســام ذهــبي واحــد وإثــنـ
فـــضــيـــ ووســام نــحـــاسي واحــد
موضحاً ان “الالعب إبراهيم جاسم
حـقق الوسـام الـذهبـي في منـافـسات
وزن حتت 75كغم.وأضـاف وهيب ان

الالعب إسحـاق مـحمـد أحرز وسـاماً
فـــضـــيـــاً في مـــنـــافــســـات وزن حتت
90كـغم ومـثـلـه زمـيـله زيـدون أحـمـد
حــــقق وســــامــــاً فــــضــــيــــاً آخــــرَ في

فتوح للشباب. منافسات الوزن ا
وتابـع وهيب ان الالعـب ياسـر عـمار
حـقق الـوسام الـنـحـاسي لـلـعراق في
مــنــافـســات الــشـبــاب  في وزن حتت

70كغم.
وخــتـم وهــيـب حــديـــثه مـــبـــيـــنــاً إن
منافسـات البطولـة شارك فيهـا نخبة
مـن أبــرز الالعـــبــ عـــلى مـــســتــوى
العالم ”مشيـراً الى ان العراق شارك
أيـضـاً في الـدورة الـتـحـكـيـمـيـة الـتي
نـظمـهـا االحتـاد الـدولي عـلى هامش
بـطــولـة الـعـالم وشـارك فــيـهـا أربـعـة

حكام دولي من العراق.
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باراة استرد فريق نادي الشرطـة لكرة السلة عافيته على حساب ضيفه السمـاوة بعد فوز مهم حققه على الضيوف بنتيجة 96-69 في ا
ـمـتاز لـكـرة السـلـة. وانتـهت الـفتـرة االولى لـصالح الـتي جـرت  في قاعـة الـشعـب لاللعـاب الـرياضـيـة ببـغـداد حلسـاب الـدوري العـراقي ا
نـقطـة مقابل  12نـقطة لـفريق الـسماوة لـيعود من جـديد فـريق الشرطـة التفـوق بالـفتره الـثانيـة وبنتـيجة القـيثارة اخلـضراء بـعد جمع 19 

24-.42 نقطة.ا
ما الفترة الـثالثة فقـد كانت ايضاً لصـالح االخضر الشرطـاوي بنتيجة 47 - 64 نقطة لـلسماوي لتشـهد بعدها الفـترة الرابعة واالخيرة
باراة. بعد علو كعب الشرطة بعد جمعه 69 - 96 نقطة للسماوة .وحصل العب الشرطة حسان علي عبدالله على لقب افضل العب في ا
ان لعب   35دقيـقة انـتج من خاللها 36 نقـطة. وفي لـقاء اخـر جرى في قاعـة نادي زاخـو الرياضي تـمكن فـريق نادي زاخـو من حتقيق

فوز صعب على ضيفه فريق نادي احللة بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 68 - 69 نقطة .
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جانب من
استقبال ابطال
الكيوكوشنگاي
بعدسة قحطان

سليم
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غــادرت مـلـكـة جــمـال الـعـراق مــاريـا فـرهـاد
ـاضي عـبر مـطاربـغداد مـتجـهة إلى االحد ا
مطـار بورتوريـكو للـمشاركـة في ملكـة جمال
العـالم التي تقام في امريكا لتكون بذلك أول
متـسـابقـة تمـثل الـعراق .واعـلن الـفنـان فؤاد
ذنــون عـبـر صـفـحـته فـي فـيـسـبـوك ان (قـبل
مغـادرتهـا استـضافـتني مـنظـمة مـلكـة جمال
ـشــورة لــهــا عن الــتـراث الــعـراق لــتــقــد ا
الـعــراقي بــشـكل عــام والـتــراث والـفــلـكــلـور
ارسون الـسريـاني بشـكل خاص كـيف 
عـاداتهم وتـقـالـيدهم وطـقـوسهم
وتـقـد لـوحـات ورقـصات
عــــــلى مـــــوســــــيـــــقـــــاهم
واغـانـيـهم اجلـمـيـلـة عن
الــــزراعــــة واحلــــصــــاد
ويـحـتـفـلــون بـدبـكـاتـهم
اجلـمــيــلــة في االفـراح
نـاسبات) واالعـياد وا
مـتمنيا (كل التوفيق
ـــمـــثـــلـــة الـــعــراق

باجلمال).
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التـشكيـلي العراقي اقـام مع التشـكيلـية تغـريد احللفي
دة ثالثة ايام تخـتتم اليوم  االربعاء معـرضا مشتركـا 

على قاعة دائرة الفنون العامة ويضم 70 عمال. 
 bL×  ‚«“d « b³Ž XF —

البـاحث العـراقي ضيـفه منـتدى بـغداد الـثقـافي بامـانة
حـاضـرة عـنوانـهـا ( مـؤرخو اضـي  بغـداد االثـنـ ا
تحف البغدادي.  نسيون) والتي اقيمت في ا بغداد ا
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W —UA UÐ W¹dFý WO √ (الـعـلم لـلـجـمـيع) كـامل الـدبـاغ الـذي
ــــــــ يـــــــــظــــــــهـــــــــر فـي اقـــــــــصـى 
الــصــورة..واحلـادث يــشــكل ســابــقـة
تاريخيـة مفادهـا ان بغداد كانت اول
عاصمة عربية تستقبل رائد للفضاء.
{ عن مجموعة واتساب

صورة نـادرة  الـتـقاطـهـا في مـطار
بغـداد الـدولي مطـلع ستـيـنات الـقرن
ــاضـي تــظــهـــر الــلـــحــظــات االولى ا
لـــهـــبـــوط رائـــد الـــفـــضـــاء الـــروسي
كـاكـارين الى الـعـراق تـلـبـيـة لـلـدعوة
التي وجهها اليه معد ومقدم برنامج
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ـوني ـمـثـلـة االردنـيـة دالـيا ا تـشـارك ا
في مــسـرحـيــة (لـيـلـة االنــحـوته) الـتي
عـــرضت امس الـــثالثــاء عـــلى مــســرح
الــرافــدين ضــمن فـعــالــيـات مــهــرجـان
بـغداد الدولي لـلمسـرح الدورة الثـانية
 حـــيـث قــالـت (زرت الـــعـــراق مـــرتــ
األولى ضــمن فـريق مـســرحـيـة سـبـعـة
ــشـــارك في إخـــراج دعـــاء الـــعـــدوان ا
مـهرجـان الصـوامت الذي إقـامتـه فرقة
مـسـرح ديالى في الـسلـيـمانـية مـؤخرا
واديـت فيه دور بـليـاتـشو وسط جـوقة
ــــهـــرجـــ وإزوره اآلن ضــــمن مالك ا
مــسـرحــيـة لــيـلــة االنـحــوتـة ?نــهل من
مـع الفن العراقي مـايسهم في تقو
ـبكر مـسيـرتي الفـنيـة في هـذا العـمر ا
انـطالقا نحو مستقبل راسخ ورص )
واضـــــافت (أطــــمـح إلى الـــــتــــمـــــثــــيل
واإلخـراج والدوبالج  ا?داء الـصوتي
مـسـتـفـيدة مـن الطـبـقـات الـتي وهـبني
الـرب إيـاها كـون لـدي طبـقـات صوتـية
واسـعة لذلك أفكر بـتقد مسرح دمى)
وافـادت (?افـكـر حـالـيـا بـالـعـمل خـارج

اذا تصـرفت حسب مشـاعرك فإنك ستـحقق أهدافك.
تفاءل باخلير جتده.
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 عــلــيك االســتــفــادة من فــرص تــتــوافـر لـك بــ حـ
وآخر. رقم احلظ ..3
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 ابق مــرحـاً مــهـمـا طــرأت ظـروف قـاســيـة عــلـيك.يـوم
السعد االربعاء.
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ـمــكن أن تــضـطــر إلى الــتــأقـلـم مع فـريـق عـمل مـن ا
جديد ال تشاطره القناعات.
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صلحتك تطورات متسارعة في العمل وهذا سيكون 
ونتائجه أكثر من مضمونة.
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 تــنـــتــظــرك مــهــمــة كــبــيــرة تــواكــبــهــا بــأمل وتــفــاؤل
يوم السعد اخلميس. وشجاعة
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 ستـكتـشف حـقيـقة مـشـاعر الـشريـك قريـباً وهـو قد
يفاجئك كثيرا في هذا اجملال.
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 الـشـريك يـواكـبك فـي كل رغـبـاتك بـكل طـيـبـة خـاطر.
رقم احلظ 6.
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 حـاول ان تـنظم أوقـاتك بـشكـل يتـنـاسب مع قدراتك
. حتى ال تدفع الثمن الحقاً
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تخف احلركـة وتتراجع احلـظوظ قليالً ال تـكن قاسياً
في بعض األمورالعاطفية.
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.يوم قـرب تـحاورين أو بـأحد ا قـد تصـطدم ببـعض ا
السعد الثالثاء.
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قــد يــطــرأ مــا يــجــعــلك مــضــطــراً إلى صــرف بــعض
األموال بصورة مفاجئة.

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقسم الى 9 خانات صـغيرة 
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

ـمـثل السـوري انـضم إلى قـائـمة ا
أبـطال مسلسل (أوالد البلد) الذي
يـــــصــــور فـي دمـــــشق حتت إدارة

اخملرج أحمد إبراهيم األحمد.

أمــ عــام وزارة الــثــقـافــة االردنــيــة بـالــوكــالــة افــتـتح
ـركـز مـعـرضــا فـنــيـا بــعـنـوان (ريــشـة وقــضـيــة) في ا
ـرسم اجلوال لـكي والذي نـظمـته جـمعـية ا الثـقافـي ا

وجمعية معارف مقدسية.

أمـون اجلـامعـة حـاضر الـسبت التـدريـسي في كلـيـة ا
اضـي في النـدوة  االفـتـراضـية  الـى اقامـهـا مـلـتقى ا
النـبأ للحوار بعنوان (فلسفة التعليم العالي في العراق

- فرص و حتديات).  

ـقبل ـعادن الـعـراقي يرعى االحـد ا وزير الـصـناعـة وا
ورشة عـمل تقـيمـهـا هيـئة الـبحث والـتـطويـر الصـناعي
حتت شعـار (استحداث مـركز التكافـؤ احليوي فرصة

لتطوير التصنيع الدوائي في العراق).
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التـدريسية في كلـية الهندسـة بجامعة كلـكامش االهلية
ـسـتـمـر في جامـعـة الـنـهرين ضـيـفـها مـركـز الـتـعلـيم ا
بورشـة عمل افتراضية عنوانـها(كيفية اختيار اجملالت
تخصصة بنشر  البحوث العلمية). الدولية الرصينة ا

ماريا فرهاد

الـــتـي تـــقــــدمــــهــــا وهي مــــزيج من
وسيـقى التقـليديـة والفانك تراش ا

أورينتل.
ويــتــزامـن وصــولــهــا إلى الــســاحــة
ـــوســيـــقــيـــة مع تــنـــامي اخملــاوف ا
البيئـية ب السكـان األتراك ال سيما
الــــشـــبـــاب.وازداد الــــوعي بـــاالزمـــة
الـبـيـئـة خـالل الـعـام احلـالي بـسـبب
الفيضانات القاتلة وحرائق الغابات
الــتي حــولّت 200  ألف هــكــتــار من
الـغـابـات أي أكــثـر من خـمس مـرات
ـتـوسط الـسـنـوي إلى رمـاد.يـقـول ا
روني وصــــديــــقــــاه وجــــمــــيــــعــــهم
موسيقـيون محتـرفون إنهم يريدون
مـن خالل مـــوســــيـــقـــاهـم الـــتـــرويج
لـ(إعـادة الــتـدويــر) الـتي تـتــمـثل في
منح حياة ثـانية ألغراض أو مالبس
كان مصـيرها مكب الـنفايـات.ويشير

{ اسطنبول (أ ف ب) - عبوة فارغة
ومصباح قد وبعض احلبال... في
إسطنبول يستخدم ثالثة عازف ما
ـرميـة لصنع كـنهم من الـنفـايات ا
آالت مــوســيــقــيــة بـهــدف الــتــوعــيـة
بـــأهــمــيــة إعــادة الـــتــدويــر في بــلــد
ضــربــته كــوارث طـبــيــعــيــة عـدة في
الـعام 2021. يـقول رونـي أران وهو
أحـد أعــضـاء اجملــمـوعــة (بـدأ صـنع
آالت مــوســيــقــيـة من الــقــمــامــة عـام
2019 عـنـدمـا بـدأنـا لم نـتـخيـل أبدا
احلـــصــــول عــــلى هــــذا الــــصـــوت).
ويــضـــيف روني الــذي يـــعــزف عــلى
آالت متعددة في استوديو اجملموعة
الــواقع في أحــد أحـيــاء إســطـنــبـول
(لقد فوجـئنا جمـيعنا بـالنتيـجة كما
فــوجئ جـمــهــورنـا أيــضـا).وتــسـمّي
وسيقى مجموعة (فانغ إسطنبول) ا

احلظ كـانت نـظيـفـة).ويـتـابع (بغض
الـنظـر عن مـدى بـدائيـة األمـر هـناك
تـكنـولـوجـيـا وراء كل هذه األدوات).

روني إلى عبـوة بالسـتيـكيـة بيـضاء
كــبـيــرة اسـتـحــالت صــنـدوق صـوت
(وجدتـها قـرب مكب نـفايـات. حلسن

ويستغرق حتويل النفايات إلى آالت
موسيقية فعالة وقتا وخياال.وحصل
تــركــيـز الــثالثي عــلى إعــادة تــدويـر
الـــقـــمـــامـــة عـــلى صـــدى خـــاص في
دينـة التي يعـيش فيها اسطنـبول ا
16 مليون شخص والتي يحدها من
اجلـنوب بـحـر مـرمرة وغـطت طـبـقة
ســمــيــكـة من الــصــمغ أو مــا يــعـرف
بـ(مـخــاط الـبـحــر) مـنـاطـق شـاسـعـة

منها خالل الربيع.
وبـحــسب الـعــلـمـاء فــإن سـبب هـذه
الـطـبـقة الـصـمـغـيـة الـتي اسـتـغرقت
عـمــلـيـة إزالــتـهـا أشـهــرا يـعـود إلى
ــا فــيــهـا مــجــمــوعـة مـن الـعــوامل 
سـنـوات من الـتـخـلص غـيـر الـسـلـيم
للـمخـلفـات الصـناعـية.وهـذا التـلوث
بـــاإلضـــافـــة إلى حـــرائـق الـــغـــابــات
والــفـيــضـانــات الـتي ضــربت الـبالد

خالل الــصـيف وتــسـبــبت في مــقـتل
قــرابــة  100شــخص دفـع حــكــومــة
الـــرئــيس رجـب طــيـب إردوغــان إلى
فرض تـطبـيق اتفـاق باريس لـلمـناخ
الذي وقعـته تركيـا في أوائل تشرين

األول 2016. 
ويوضح هيرمـان أرتوك وهو عضو
آخـر فـي الـفـرقــة أنه أصـبح يــتـعـ
اآلن على األتراك محاسـبة حكومتهم
والـــتـــأكـــد من أن االتـــفـــاقـــات الـــتي

توقعها لن تبقى حبرا على ورق.
ويـــقــدر عــازف اإليـــقــاع أن احــتــرار
ــنـاخ والــتــلـوث الــبـحــري... كـلــهـا ا
ـلـحة إلى كوارث تـذكـرنا بـاحلـاجة ا
إيـجـاد حل قـبـل أن نـصل إلى نـقـطـة
الـــتــحـــول.ووضع هـــيــرمـــان أرتــوك
ـــتــخــصـص في مــوســـيــقى اجلــاز ا
الالتــيــني إيــقــاعــاته بــعــيـدا واآلن

بغداد - كافي الزم 
نــحن أمـــام عــرضــ مــهـــمــ عــرضــا في
أوقــات مــتــقــاربــة االول مــســرحــيــة (بالك
دارمـاتـوج بـوكس) اخـراج مـاجـد درنـدش 
ســـعــد عـــزيــز عـــبـــد الــصـــاحب.والـــثــاني
مــســرحـيــة (أنــا وجــهي) تــألــيف وإخـراج
عــواطف نـعــيم والـذي افــتـتح فــيه مـسـرح
آشــور اجلــمـيل (100 كــرسي) الــذي يـعـد
ـلحقـات العرض إضـافة نـوعية مـتكامـلة 
ـسـرحي من تـقـنـيات فـنـيـة وأمـور أخرى ا
وهـذا يـأتي ضـمن سـلسـلـة اعـمال عـظـيـمة
سرح بـقيادة مـدير عـام دائرة السـينمـا وا
احــمــد حــسن مــوسى ورفــاقه اخملــلــصـ
الـذي تــوج بـتـعـمــيـر وإصالح اهم مـسـرح
بـالـشـرق األوسط اال وهـو مـسـرح الـرشـيد
ــشـؤوم الــذي طــاله الــقــصف األمــريــكـي ا
ــا ســـبــبــوه من أذى وعــلـــيــهم االعـــتــذار 
انـسـاني كـذلك ان يـتـحـمـلـوا كـلـفـة اعـماره
تـحـدة.عـلى اي حال ضـمن قـوانـ األ ا
قــلت قـبال أنــني ســأتـنـفـس مـســرحـا قـادم

األيام وهاهي نبوءتي قد حتققت.
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هــذا الـعـرض من تــمـثـيل (الــذين أسـمـاهم
) خضـيـر ابو الـعـباس; ـؤلف بـاحملتـجـ ا
ـشـهــداني ;حـيـدر عـبـد ثـامـر ;بـسـمـة طه ا
; حــسـ مــدوحي; عـلـي عـادل.هـذا يــاسـ
الـفريق من احملـتجـ انسـجمـوا في إيقاع
مثير.. اجد هنا أنهم قد ساهموا أيضا في
جـــمل وحــورات ضـــمن الـــنص مع إدخــال

بـعض اجلمل الـشعـبيـة ألغنـاء زخم العمل
حـيث ان هؤالء األشخـاص كانوا قـد دفنوا
في مـقبـرة جمـاعيـة وقد كـبروا فـيهـا وكبر
تــاريـخــهم أيـضــا كـذلـك قـيــمـهم مع حــالـة
الـيأس السائدة عند الـبعضأن شكل العمل
والـدخول في هكذا محتوى يؤشر للمخرج
بتكر ماجد درندش . لقد سار على خطى ا
سرحـية مستـنبطا االحـتجاج في أعـماله ا
عاني حدثت لهذا حـكايا وقصصا كبـيرة ا
الـشـعب العـظـيم بـاحثـا عـما يـثـير ويـحـفز
ـاضي ــتــلــقي عــلى أن الــذي حـدث فـي ا ا
الـقريب هو جزء من حياتنا البد أن نعيشه
يـومـيـا . أن الـنـفـوس الـتي هـدرت باألمس
لـيـست بعـيـدة عنـا الـيوم كـذلك هي لـيست
بــعــيــدة عـن مــاضي األجــداد الــذين بــنــوا
حــضــارة وادي الـــرافــدين وهــذا مــا أكــده
الـقـائـد الـسـومـري الـذي أبـدع فـيه الـفـنـان
خــضــيــر ابـو الــعــبــاس وأعــطـاه اجلــانب
الـشعبي وكأن حياته لـيست بعيدة عنه بل
ُعاش حينما سألوه عن هي ولـيدة اليوم ا
عـنــوانه قـال إن مـوطـني هـو آشـور وبـابل
وسـومر وأكـد وبغـداد احلبـيبـة ومحالتـها

عروفة وقطاعاتها الشعبية . ا
هي فــكـرة رائـدة تـسـجل لــهـذا الـعـمل بـأن
الـبـطل الـشـعبي لـيس أسـطـورة بل يـعيش
بـيـننـا ضمـن حيـاتنـا الـيومـيـة وهو أيـضا
ضـــمن خط االحـــتــجـــاج.أمـــا احملــتـــجــون
ـمــثـلـون) قـد أدوا أدوارهم بــكل حـرفـيـة (ا
وابــداع خـصــوصـا في تــنـوع الــشـخـوص

واألفـكار وهم بالتأكيد كـعراقي ضمنا هم
مـــحــــتـــجـــون .اال اني ارى هــــنـــاك بـــعض
الـهبوط في إيـقاع العمل السـيما في اجلزء
الـــثــاني مـــنه .كـــنت اتــمـــنى رؤيـــة بــعض
األطـفـال مع ألـعـابـهم الـذيـن دفـنـوا احـياءا

قبرة اجلماعية. في هذه ا
ـــتـــمــكـن مـــاجــد درنـــدش في أن اخملـــرج ا
مـسيرته االحتجـاجية لن يرفع شعارا (اني
خـلـقت لكي احـتج) بل إن احـتجـاجه مـبني
عــلى أســاس مــوضــوعي ومــعــاش بـشــكل
ـتلقون في حـالة دهشة يـومي. كذلك نحن ا
وتـــوهج وحتــفـــز لالنـــطالق نــحـــو شــارع

السعدون حتت يافطة (نريد وطن)
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مــسـرحــيـة تــشـريــنـيــة اخـرى وفي رســالـة
واضــحــة من الـفــنــانــة الـقــديــرة اخملــرجـة
ـتــمـكـنــة عـواطف نــعـيم والـتي ـؤلــفـة ا وا
جــنــدت فــكــرهــا وكـل مــا تــمــتــلك من قــوة
وارادة خلـدمة ثـورة تشريـن العظـيمـة انها
مـسـرحــيـة انـا وجـهي .. ثالث شـخـصـيـات
نـسـائيـة يـتـناغـمن مع فـلـسفـة مـا طُرِح من
فـكر مضيء ومؤثـر في العمل الفني وهن :
شـيــمـاء جــعـفـر سـمــر مـحــمـد شـذى ســالم
وهـــذه اول مـــســرحـــيـــة تُـــعــرض فـي هــذا
الــصـرح اجلـمــيل اجلـديـد (مــسـرح اشـور)
وســيـســجل الــتــاريخ ان هـذا الــعــرض قـد
احـتضن اول عـروضه عمل متـكون جـميعه
من الـــنـــســـاء وهــذا فـــخـــر لـــهن ولـــدائــرة

. تلق سرح ولنا نحن ا السينما وا

الــعـراقـيــات فـهي ام وزوجــة واخت وابـنـة
الـشهيد تودعهم واحـد تلو االخر بنزيف ال
يـنضب مـنذ الـتأسيس فـركاب الـشهداء في
رحـلــة ال حـدود لـهـا وهي تــبـحث عن سـبل
الــعـيش والــصــراع مع الـوجــود بـحــركـات
ـائـيــة اغـنت عن الـكـثـيـر من احلـوار مع ا
انـي كـنت اتـوق ان ارى وجـه امـرأة الـريف
وهي تــرى الـــرجــال يُــســحــقــون في آتــون
احلــروب. شــكــرا لــهــذه االبــهــة واجلــمــال
ولـهـذه الـسـمــفـونـيـة الـتي عـزفـتـهـا اربـعـة
نــسـاء رقــيـقــات من بالدي عـواطف نــعـيم
اخـراجا شذى سـالم وسمر مـحمد كذلك
شــيــمــاء جــعــفــر والــتي اجــادت في
دورهــا وال نــنـسـى الـكــادر الــفـني
ــرة لــيـــســوا خــلف انــهـم هــذه ا
الكواليس بل واضحة بصماتهم

وانفاسهم.. 
في الـسـينـوغرافـيـا دكتـور علي
الــســوداني/عــبـاس قــاسم في
االنـــارة/ ضــيـــاء عـــايــد في
تــــــــــــــــــصـــــــــــــــــمــــــــــــــــــيـم
ـــوســــيـــقى/ســـاهـــرة ا
عـــويــد في تـــصــمــيم

االزيـاء واخـرون...
والـى مــهــرجــان
بغداد الدولي
للمسرح

حـقـيـقـة عـمل يـسـتـحق اكـثـر مـن مـشـاهدة
واحــدة فــأن مــا طـرح مـن افـكــار مــتــدفــقـة
ـؤلفة كل حتـتاج الى وقـفة وتـأمل . قالت ا
مـا تريد ان تدلو به في اطار فني وبطريقة
تـعـلـيـمـيـة وقـد تـنـاغـمت الـفـنـانـة الـقـديـرة
تلقي درسا من ذهب شـذى سالم واعطت ا
(وهي االســـتــاذة في كـــلــيــة الـــفــنــون) في
االصـغاء والشد واالنتباه مستغلة مساحة
الـعرض بـأحتـرافية عـاليـة كمـا ان صمـتها
كـان لـغـة نــاطـقـة وفـعال هـائل الـتـأثـيـر في
اسـتخدام شاشة العـرض في لقطات (كولز
اب) لـ(انـا وجـهي) ألغنـاء الـدرس لنـا نحن
الـتالمـيـذ بفـعل لن يـسـرق االداء االساسي
علـمة شذى سـالم بل اضافت لنا لـلفنـانة ا
عـنـصري الـدهشـة والـتحـفز وهـذه تـركيـبة
سرح العراقي وكـأننا في قاعة نـادرة في ا
درس حتـــتــوي عـــلـى مــخـــتـــبــر ووســـائل
ايـضاح اُستخـدمت كأدوات شغل مسرحي

بشكل متفاعل.
ان حـالـة الـصمت واالنـتـبـاه الذي احـدثـها
الـعــرض يـذكـرني فـي كـلـمـات قــيـلت بـحق
ـــســرح الـــفــنـي احلــديث مـن قــبل فـــرقــة ا
قــامـتــ عـربــيـتـ وهــمـا اخملــرج يـوسف
شــاهــ والــكــاتب الــفــريــد فــرج والــلـذان
اجـمـعـا علـى ان اجلمـهـور الـعـراقي افضل
ـــســرح جـــمـــهـــور مــنـــصـت وهــاد فـي ا

العربي. 
ؤلفة شاردة وواردة اال وذكرتها لم تـترك ا
في انــفـــاس امــرأة حــمــلت جــمــيع وجــوه
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مع انـطالق فــعـالـيـات مــهـرجـان بـغــداد الـدولي لـلــمـسـرح وافـتــتـاح مـسـرح
ـسارح الـعاصـمة بـغداد ـسرح الـعراقي لـيلـتحق  الرشـيد الـذي يعـد رئة ا
ــسـرحــيـة ويـجــمع الـفــنـانــ الـعـرب ـهــرجـان ا الـتي حتــتـضن فــعـالــيـات ا

سرح يبث احلياة. والعراقي ليؤكدوا ان ا
ـــهــرجــان تــســاءل اكـــثــر من فــنــان مــســـرحي عــراقي في ومع انــطـــالق ا
ــــــثل الـعـاصــــمـة بـغـــــــداد واحملافــــــظـات مـابـ مـؤلــــف ومـخـــرج و
وفـني تـســـــــــائـلـوا عــبـر مـواقـع الـتـــــواصل االجــتـمـاعي عـن دور الـفـنـان
سرحي العـراقي في داخل وخارج العراق العراقي مؤكـدين غياب الفنـان ا
هـمة الـتي يـنتـظـر ان تدعم ـهرجـانـات ا في هكـذا مـهرجـان الـذي يعـد من ا

سرحي العراقي وعلقوا بالقول:  الفنان ا
اذا مطربة احلي دوما التطرب ?)  )

هرجان الذي يجب ان شـرفة على ا نظمة وا محمل العتب على اجلـهات ا
يكون الفنان العراقي واعماله مادته االساس .

ـــســرحـي الــعـــراقي في بـــغــداد نــعــــــم هي رســـالــة عـــتــب من الـــفـــنــان ا
واحملافظــــات وخـــارج الــــعراق الذي ينــــــتظر مشــــاركـة مكثفة
ـثل هكـذا مـهـرجـان لـيـسهـمـوا كـفـنـان عـراقـيـ بـتـقد
ـسـرح ابـداعـاتــهم مع الــفـنـانــ الـعــرب لـيـؤكــدوا ان ا
الـعـراق كـان ومـازال وسـيـبـقى حـاضـرا ابـداً وانه يـبث

احلياة دوما. 

بغداد
œ«uł ezU

مديـر التدريب بشركـة بيراميديـا ابوظبي لالستشارات
واالنـتـاج والتـدريـب واالعالم الـرقـمي يـلـقي مـحـاضرة
غدا اخلميس عبر منصة اريد بعنوان(مواقع التواصل
االجتـماعي وتأثيرها في اجملـمتع) ضمن دورة صناعة

حمالت التأثير االعالمي.
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يــــــعــــــزف عـــــــلى هـــــــيــــــاكل
بالسـتـيـكـيـة إلصـدار أصوات

صاخبة.
ولــدى اجملـمــوعــة فـيــديــوهـان
مـوسيـقـيـان في رصـيـدها وهي
تعمل عـلى تسـجيل فيـديو ثالث
عـدنية ستسـتخدم فـيه اخلردة ا
فـقط.ما زال هـذا الـثالثي مـبـتـدئا
مـقـارنـة بـاجملـمـوعـة الـكـولـومـبـيـة
(التـــ التـــاس) الــتـي أســسـت قــبل
عـشــر سـنــوات والـتي حتــوّل أيـضـا
اخملـلــفـات إلى آالت مـوسـيــقـيـة.ومـا
زال هـــذا الــــثالثي يــــواجه حـــوادث
سـرح لكن اجلـمهور على خـشبـة ا

يتجاهلها.
ويـــقــول روني (أحـــيــانــا تـــصــبح
اآلالت غيـر مـتنـاغـمة في مـنـتصف

وسيقية). احلفلة ا

االردن  لـــــــكن أذا وجـــــــدت فــــــرصــــــة
التـــبــعــدنـي عن وطــني فـال مــانع الني

أحب أداء أدوار الصعبة).
وبـــشـــأن مــــهـــرجـــان بـــغـــداد الـــدولي
لــــلـــمــــســـرح قــــالت (أســـعـى من خالل
ــــهـــرجـــان مع مالك مـــشــــاركـــتي في ا
مـسرحيـة ليلة االنـحوتة خملـرجها اياد
ــوني إلى الــتــعـرف عــلى ثــقــافـة الــر
سرحية) وأخيرا قالت العراق ورؤاه ا
(وجـدت العـراق شعـبا  حـيويـاً وثابـتا
وصــــــاحـب ثــــــقــــــافــــــة رصــــــيــــــنـــــة).
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يــنــظم الــنــادي الــثــقــافي الــعــربي في
الــشــارقــة أمـســيــة شــعــريـة لــلــشــاعـر
ــشــاركــة الــعــراقي نــصــيــر الــنــهــر 
ـــوســوي في الـــشـــاعـــــرة ســـاجـــدة ا
الــســاعـة الــســابـعــة والــنــــــــصف من
مــسـاء غـد اخلــمـيس  يـديــر األمـسـيـة
الـصحفي مـحمد مـحمد سـالم.والدعوة

عامة.

والــنـهـر شـاعـر وصــحـفي عـراقي ولـد
عــام 1943. بـــدأ حــفظ الـــشــعـــر مــنــذ
ـدرسة طـفـولـته وحـتى قـبـل دخولـه ا
وشـــجــعه عـــلى ذلك والـــده الــذي كــان
مــحــبـا لــلــشـعــر عــمل في الــصـحــافـة
عـــقـــودا عــديـــدة شـــارك في الـــعـــديــد
األمـــســيـــات الــشــعـــريــة فـي الــعــراق
واإلمـارات. صدر له حديثا ديوان شعر

بعنوان (يا طارقا بابي).   

امــــــــــــــــا
ــــــوســـــوي ا

فــــهي شــــاعـــرة
عـراقية مقيمة
فـــــــــــــــــــــــــــــي
اإلمـــــارات
حتــــــــــمـل
شــــهــــادة
اإلجــــــازة
فـــــي اآلداب

عـــــــــــــــام 1975
أيـــقــونـــة شــعـــريــة

تـعـرفـها مـنـابر الـشـعر
فـي الــعــراق واإلمـارات
وعــــــدة دول عـــــربـــــيـــــة
أصــــدرت ســــتــــة عــــشــــر
ديــــوانــــا كــــان آخــــرهــــا
الـطـبعـة الثـانيـة من ديوان
(بـكـيت الـعـراق) وديـوانـها
السابع عشر (أنا من رأى). وسوينصير النهر ساجدة ا
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ـطربـة فـيروز احتـفل عـشـاق جـارة القـمـر ا
بـعـيد مـيالدها الـ 86 الـذي مـراألحد وتـعد
جـارة القمر واحدة من أعظم األصوات التى
سـكنت الـقلـوب ونحـتت فى الوجـدان أعذب
ـــمـــزوجـــة بـــكـــلـــمـــات الـــعـــروبـــة األحلـــان ا
العـذبة.وضج مـوقع تويـتر بـآالف التـغريدات
ـتـابـعـون عن حـبـهم الـتي عـبـر من خاللـهـا ا
وفخـرهم أليقـونة الـفن اللـبنـان مـتمـن لـها

دوام الصحة والسعادة في حياتها. 
وُلــدت فــيــروز فى جـــبل األرز بــلــبــنــان عــام
1935 لـوالديها  ومنذ صغرها كانت حتب

أن تغنى أغانى أسمهان وليلى مراد.
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جلــرائم طــقــسـيــة كــمــا احلـال في
بــعـض الــبــلــدان اإلفــريــقــيــة مــثل
الــغــابــون اجملــاورة أو تــنــزانــيــا.
ورغـم الـــوصـــمـــة االجـــتـــمـــاعـــيــة
الــســلـبــيــة الــتي تــطـاول أحــيــانـا
ـهق فـإنـهم يـرتادون ـصـابـ با ا
دارس نفسها العامة واخلاصة ا
مـثل األطـفال اآلخـرين. مـنذ كـانون
الـثـاني/يـنـاير تـقـوم  أجـكـا  التي
تـترأس شبكة منظمات لألشخاص
ـهق في وسط إفريقيا ـصاب با ا
( روبــــاك ) بــــحـــــمالت لــــفــــحص
ســـرطــان اجلــلـــد وعالجه. وحــتى
اآلن اســـتــفـــاد أكــثــر من  460من
هق من جميع األعمار ـصاب با ا
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{  نــــيـــويـــورك (أ ف ب)  –بــــاتت
األغــنــيــات الــتي يــســتــمـع إلــيــهـا
ــدفــوعـة من مــشــتــركـو اخلــدمــة ا
سـبـوتيـفـاي  تُلـعب عـلى التـطـبيق
بـــحــسب تـــرتــيـــبــهـــا األصــلي في
ـغـنـيـة األلـبــوم نـزوال عـنـد طـلب ا
الـبريطـانية أديل الـتي تنتـقد البث
الـعـشـوائي  لألغـاني عبـر خـدمات

البث التدفقي.
ومـنذ األحـد أصبح االسـتماع إلى
ـــشـــتــركـــ في أي ألـــبـــوم لـــدى ا
ـدفوعـة من  سـبوتـيـفاي اخلـدمـة ا
يـحصل وفق نظام عرض تسلسلي
ولــــيس بــــطــــريــــقـــة االســــتــــمـــاع
shuffle الــــــــــــعـــــــــــــشــــــــــــوائـي ( 
بــاإلنـكــلـيــزيـة) الــتي يُـرمــز إلـيــهـا

. بسهم متقاطع
ورحــبت أديل الـتي حتـقق جنـاحـا
كــبـيــرا مع ألـبــومـهــا اجلـديـد  30
منذ طرحه اجلمعة بهذا التغيير.
ـغـنـيـة البـريـطـانـيـة عـبر وكـتـبت ا
تـويتر  كـان ذلك طلبي الـوحيد في
ــتــغــيــر بــاســتــمـرار  قــطــاعــنــا ا
مـضـيـفـة  ال نـصـنع ألـبـومـات بـكل
هـذه الـعنـايـة والـتفـكـير في قـائـمة
األغـــنـــيـــات مـن دون ســـبب. الـــفن
الـذي نصـنعه يروي قـصة ويـتع
االسـتمـاع إلى قصـصنـا بالـطريـقة
الـتي أردنـاهـا. شـكـرا سـبـوتـيـفـاي
إلصغائك . وختمت أديل تغريدتها

برمزي كأس مشروب وقلب.
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{ عـــمــان (أ ف ب)  –كـــان يــطــلق
عـليه لقب  ملك األحذية … لكن بعد
ـلـوك عـقــود من تـصـمـيم األحـذيـة 
وأمــيـرات ووزراء ونــواب وأعـيـان
وتـصنـيعـها يـدويا يـخشى جـميل
قـبـطي الـبـالغ مـن الـعـمر 90 عـامًـا
ـسـتوردة مـن أن تقـضي األحـذية ا
عـلى حرفـته. ويقـول القـبطي الذي
يـعـد أقدم صـانع أحـذية في األردن
ـزاولــة احلـرفــة عـام والــذي بــدأ 
 1949عــنـــدمــا كــان في الــثــامــنــة
عـشـرة من الـعـمـر لـوكـالـة فـرانس
بـرس  بدأنا نـفقد زبـائننـا الواحد
تــلـو اآلخــر ونــخـســر حـتى وصل
بـنـا احلـال إلى إغالق ثالثـة مـحال
لــــعــــرض وبــــيع األحــــذيــــة الــــتي

نـصــنـعـهـا .ويـضـيف وهـو جـالس
فـي ورشــته في مــنــطــقــة اجلــوفــة
الــشـعـبـيـة فـي وسط عـمـان يـراقب
بـنـظـرات حزيـنـة خـمسـة عـمال هم
آخـر من تـبـقى من مـؤسـسـته التي
كـانت مزدهـرة يوما مع  42عـامال
فـي الــسـنــوات اخلــمـس األخــيـرة
بـدأت مهـنتنـا بالتـراجع أمام سيل
ستوردة التي األحذية الرخيصة ا
أغــرقـت بــهــا األســواق . ويــتــذكــر
الـقـبـطي الذي كـان يـشـارك كل عام
فـي معـارض األحـذية فـي بولـونـيا
في إيـطـالـيا وفـرنـسا كـيف الـتقى
ــلك الــراحل احلـســ بن طالل بــا
في مــعـرض لـلــصـنـاعــات احملـلـيـة
نــظـم في اجلــامــعــة األردنــيــة عـام

سـمــعـة كـبـيـرة بـالـبـلـد والـكل كـان
يــرغب بـبـســاطـة في امـتالك حـذاء

مفصّل يدويا .
لــكن لم يــتـبـق من زبـائـن الـقــبـطي
الـذي كان يصنع فـي اليوم الواحد
 200زوج حــذاء الـيــوم إال عـشـرة
فــقط مــا دفــعه الى االجتــاه نــحـو
تـصـنـيع األحذيـة الـطـبيـة وأحـذية
األطــفــال. كـان الــقــبـطي يــســتـورد
اجلـــلــود من فــرنـــســا وإيــطـــالــيــا
ـانيا. في محـله الذي يضم على وأ
رفـوف مـئـات قوالب األحـذيـة التي
غــطـــاهــا الــتــراب تــفــوح رائــحــة
اجلــلـود. ويـقـول الـقـبــطي  بـقـيـنـا
مـتـمـسّـكـ بـتـقـالـيـدنـا وبـشـغـفـنـا
وعـزمـنا عـلى مواصـلـة هذا الـعمل

ــلـك حــســ اســتــدعــاه مــرة في ا
الـعام  1964بـعد عـودته من زيارة
الى فـرنسـا التـقى خاللهـا الرئيس
الــفـــرنــسي آنــذاك شــارل ديــغــول.
لك أن اجلنرال ديغول وينقل عن ا
ســأله عن مــصـدر حـذائـه فـقـال له
ــلك وفق الــقـبــطي  من عـنــدنـا ا
هـذا شـغل عـمـان  مـضـيـفـا  هـكـذا
ــلك أن أصــنع حـذاءين أوصــاني ا
قاس لـديغـول كهديـة وأتذكـر أن ا
كــان كـبـيــرا . ويـؤكـد الــقـبـطي أنه
صـنع أحـذية أيـضـا للـمـلك احلالي
ـــعــــظم األمـــراء واألمـــيـــرات في و
األردن ورؤســاء الــوزراء والـوزراء
والــــنـــــواب واألعــــيــــان والــــقــــادة
الـعـسكـري مـضيـفا  كـانت لديـنا

 1961فـــأهـــداه أربـــعـــة أزواج من
األحـذيــة الـتي  أعـجب بـهـا كـثـيـرا
.ويــشــيـر عــلى شـاشــة هــاتـفه الى
صـورت بـاألسود واألبـيض يقول
إنـهـا من الـستـيـنات يـظـهـر فيـهـما
ـعرض وفي لـك الراحـل في ا مـع ا
مـناسبة رسمـية. ثم يروي  بعدها
دة  35عـامـا عـلى صنع واظـبـت و
ــلك الـــراحل الـــذي كــان أحـــذيـــة ا
يــحبّ األحـذيــة الـكـالسـيــكـيـة ذات
الــلــون األسـود . ويــضـيـف بـفــخـر
كــــــان يـــــــدعــــــوني فـي األعــــــيــــــاد
ــنــاســبــات وعــلى الــفـطــور في وا
رمـــــضـــــان ومــــــنـــــحـــــني وســـــام
ـــســيـــرتي ـــا  االســـتـــقالل تـــكـــر
الــطــويـلــة .  ويــتـابع الــقــبـطي أن
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هل تـوجـد أسـباب مـقـنـعـة حـقا لـدى االوربـيـ في عـدم قـبول
الجـئـ جـدد بــالـرغم من ان قـوانـ االحتـاد االوربي ال تـزال

تقر بحق اللجوء? 
ـهـاجـرين األخـيـرة عـلى حـدود بـيال روس وهل نـتـجت ازمــة ا

وبولندا من فراغ على نحو مفاجيء? 
يـبدو واضحـاً ان هناك مراوغـة واضحة لـدى بعض األوربي
هاجرين من بلدان العالم الثالث. وهناك تناقض امام حقيقة ا
ان بهـا والواقع الذي تـتصرف ـبادىء التي يـعلنـون اال في ا
فـيه احلكـومات كـما تـقتـضي اجـتهـاداتهـا. اللـجوء نـوعان في
أبـرز الـتصـنـيـفـات األوربـيـة وهـناك أكـثـر لـكن لـنـتـوقف عـند
الـلـجـوء اإلنـسـاني والــلـجـوء الـسـيـاسي. وهـذان الـنـوعـان من
الـلـجوء هـمـا نـتـاج حـروب في االغـلب وازمات إقـلـيـمـيـة كانت
ـا منـغمـسة فـيها تقـدم ليـست بعـيدة عـنها ور ايـدي العالـم ا
في بـعض األحـيان. نـعـلم ان هنـاك ضـغوطـا علـى اقتـصادات
بـعض الـدول فـي اسـتـقـبــال الالجـئـ لــكن الـكـتــلـة األوربـيـة
ـعلن عن وصولها اذا قـادرة على استيعـاب اعداد اكبر من ا
كـانت هـنــاك إدارات تـنـظــيـمـيـة في اإلفــادة من الـيـد الــعـامـلـة
ـهـاجرة عن تـخـطـيط ولـيس الـتعـامل مـعـهـا بـطريـقـة سـائـبة ا
ـأوى بـشـروط مـتـدنـيـة فقط. وفـوضـويـة ومن بـاب االطـعام وا
ذلك ان في نـفس كـل مـهـاجـر حـلـمـا في االنـطالق نـحـو افـاق
جـديدة في العمل والعلم واحليـاة اجلديدة وهو ارض خصبة
لالسـتثمار البشري وليس كما تقع فيه بعض الرؤى األوربية
التي ذهبت الى حد ان طلبت 12 من الدول ال  27األعضاء
في االحتـاد األوروبي بينـها النـمسا والـيونان وبـولندا واجملر
نع ـفوضية األوروبـية تمويل بـناء حواجز عـلى حدودها  من ا

 . هاجرين دخول ا
ـفوضـة األوربيـة لـلشـؤون الداخـلـية إيـلفـا يـوهانـسون وردت ا
الـتي وُجهت الـرسـالة إلـيـها أن الـبـلدان تـمـتلـك  إمكـانـية بـناء
ــؤكــد ان هــنــاك احــتــيــاجـات أســوار واحلق في ذلك .  من ا
ســـيــاديـــة في االمن والـــتــنـــظــيم لـــكن هــذه أوربـــا لم تـــغــيــر
دسـاتــيـرهـا واالووبـي لم يـتـخـل عن قـوانـ احتــاده في مـنح

اللجوء والتعامل مع حقوق االنسان. 
لن تـكون مـوجة الهـجرة الـتي عال صوتـها في االعالم الدولي
األخـيرة ب سـلسـلة هجـرات ستـبقى متالحـقة مـادامت هناك
دول تـشـتـعل فــيـهـا حـروب وصـراع مـلــيـشـيـات واخـتالل في
ـواطنـون في ـوازين االقـتـصـاديـة بـرغم من وجـود ثـروات. ا ا
بـلــدان كـثــيـرة يـئــسـوا مـن اصالح الـوضع الــفـاســد فـقـرروا
اخملاطرة بحياتهم وحياة أطفالهم من اجل فرصة جناة قد ال
ـهاجرين ستـضرب حدود اوربا تـتحقق. موجـات جديدة من ا
مـهمـا كانت االسالك الـشائـكة عـاليـة ألن اليـأس  يفعـل أكثر

من ذلك. 
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هذا يوم آخر لم يسقط بعد من ذيل روزنامة السنة . 
طـفل في الـبـيت الـسفـلي يـعـيّط بـقـوة مـلـجـأ أيـتـام مـنسي 
واألم البـلـهاء مـنـشغـلـة بقـراءة فـنجـان الـقهـوة . سنٌّ عـميق

غلق . يتململ بفمي ا
التـلـفـزيـون يعـرض اآلن شـريـطـاً بـطله يـذبح امـرأة ضـخـمة
ويشرب من دمها الفوار  وفريد األطرش يرمي من الطابق

العلوي أغنية (عدتَ يا يوم مولدي)
ـاء من سـطح الـعـمارة والـرب يـتـفرج وغد صـغـيـر يـسرق ا

ضاحكاً .
الجىء أشهب يـعـثر عـلى قنـدرة (نـصف عمـر) كـانت نائـمة

غطس حاوية الزقاق .
كلب حقيـر أسود نبّـاح يرفع ساقه بـزاوية تسعـينيـة ويتبول

على حائط أم غسان .
غيوم سود ورماديات يحتفلن قرب مغيب الشمس الذابلة .

قطة عجوز تتقيأ سبع قطط على الرصيف .
ثقوب من شاب يرتدي بـنطاأل مسـحوالً يكـاد يظهر الـربع ا

مؤخرته الكبيرة .
عبود ال يغنّي ألن يوسف العاني قد شبع موتاً .

فـتـاة مـذهــلـة نـسـيت رشق غــبـار الـيـاسـمــ حتت أبـطـيـهـا
. الزاغب

رائحة عفن أصيل تهلهل بحلق بالوعة الشارع .
ايـكـرفون مـثل عـتال بـشـورجة شاعـر مـنفّـر يـتلـوى خـلف ا

فارغة.
مالبس داخلية مبقعة ترفرف على حبل مكسور كأنه شارة

نصر .
كمامات كورونا في طشت الغسيل .

قبرة . إمرأة وحيدة تداعب كلب ا
اعون متروك . دد  ذيل جرذ كبير 

طهـر تسير بـبطء في الزقاق  لكن ال السيارة أُم الـدخان ا
أطفال تركض خلفها .

أبو بريص يشخر خلف صورتي .
قطيع شعراء طويل يتبعهم غاوون .

رســالــة عــتـــيــقــة مــحــشــورة بــجــيب
شهيد.

الـلـغــة إبـنـة كــلب  واحلـروف تـرفس
رأسي دون رحمة .

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

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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الـــذي ال يـــوفّـــر دخال كـــافــيـــا  مع
ارتـفـاع اإليـجـارات وكـلـفـة احلـيـاة
تـجر صامـد بفضل الـغاليـة. لكن ا
زبـــائــنه األوفـــيــاء.  عـــنــدي زبــون
يـأتيـني منـذ خمـس عـاما فـكيف
لـي أتـرك هـذه احلــرفـة? . وشـهـدت
مــحــال صــنع األحــذيــة يـدويــا في
عـــمـــان  عــــصـــرهـــا الـــذهـــبي  في
الثمانينات والتسعينات من القرن
ـاضـي عـلى مـا يـسـتـذكـر رئـيس ا
جــمـعـيـة مـصـنــعي األحـذيـة نـصـر
مـلكة انـفتحت الـذيابات. غـير أن ا
عـلى الـواردات وسرعـان مـا طغت
ستوردة الصناعية على األحـذية ا

تلك اليدوية.
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ـــوصـل (الـــعــراق) (أ ف ب) – { ا
يـتنقل روبوت في أرجاء مطعم في
ـوصل في شـمال الـعـراق مقـدّماً ا
ـوقع أطــبـاقـا مـتــنـوعـة إلى رواد ا
بـفـضل تكـنولـوجـيا طُـوّرت جزئـيا
ــديـنــة الــعـراقــيــة الـتي في هــذه ا
دفـــعت فـــاتــورة بـــاهــظـــة بـــســبب
احلــرب. يـرحب الـروبـوت األبـيض
واألزرق بـــــصــــوت آلي نـــــســــائي
طـعم قائال  أهالً بـزبـائن دخلـوا ا
وسـهالً بـكم عـلى الـطـاولة الـثـالـثة
و أتـمنى أن تستمتعوا بوقتكم في
مـطعمنـا .  ويضيف اإلنسان اآللي
فـيمـا تلـمع عيـناه بـضوء أحـمر  ال
تــنــســوا أن تــعــطــوا آراءكـم حـول

طعم ومستوى اخلدمة . فكرة ا
ويـتـنـقل هذا الـروبـوت الـذي يضع
قـبـعـة سـوداء عـلى رأسه ووشـاحا
أنـيقـا حول عـنقه بـبطء علـى سكة
حـديدية تـؤمّن حركته عـلى أرضية

زدحمة بالزبائن. الصالة ا
ـطـعم رامي عـبد ويـقـول صـاحب ا
الــــرحـــمن (30 عــــامـــا) إن فــــكـــرة
ـشروع نـشأت لديه خالل جـائحة ا
كــوفـيـد- 19إثــر مـشـاهــدة مـقـاطع
مـصـورة تـظـهـر روبـوتـات ومـوائد
رقـمـيـة تـعـمل بـالـلمـس في مـطاعم
ــتــحــدة فـي اإلمــارات الــعــربــيــة ا
وإســبــانــيــا والــيــابـان. ومــا زالت
ــوصل الــتي أجـــزاء من مــديــنـــة ا
خـضــعت لـسـيـطـرة تـنـظـيم داعش
مـــنــذ صــيف 2014 حـــتى نــهــايــة
2017 تعاني أثار سنوات احلرب.
ــديـــنــة لـــكن في إمـــكـــان ســكـــان ا
االبــتـعـاد عن هــذه األجـواء لـفـتـرة
وجـــيــزة من خـالل تــنـــاول وجــبــة
العشاء في مطعم  وايت فوكس .
وتــعــكس مــشـاهــد تــزين اجلـدران
ـطـعم رائـد فــضـاء يـطـفـو داخـل ا
فـي الفلك ومنظرا لألرض وكواكب
أخـــرى كــمـــا لــو أنـــهــا مـن نــافــذة
مـركبة فضائية. لكن عنصر األثارة
ــغـلـفـان األكــبـر هـمـا الــروبـوتـان ا

بـالبالستيك اللذان يتنقالن لتقد
الــطـعـام لـلـزبـائـن الـذين يـعج بـهم
ــــوقـع. وفي كـل مــــرة يــــقــــتــــرب ا
الـــروبــوت يـــســارع الـــزبــائن إلى
إخـراج هــواتـفـهم الـذكـيـة اللـتـقـاط
الــــصــــور كـــذلـك يــــقف األطــــفـــال
لـــيـــأخــــذوا صـــورا لـــهم بـــجـــانب
طعم. اإلنـسان اآللي قبل مـغادرة ا
ويـشـير عـبد الـرحـمن وهو طـبيب
أســــــنـــــان إلى أن الــــــروبـــــوتـــــ
مـسـتـوردان من خـارج الـعراق من

ـعدات احلـديثـة يبـقى هناك دور ا
لـإلنـســان إذ يــضع أربـعــة شــبـان
األطــبـاق الــتي يـنـقــلـهــا الـروبـوت
عـلى الـطـاوالت وبـالـعـكس. ويـبدو
بشار البياتي ( 50عاما) الذي أتى
لـتناول العشـاء مع زوجته معجبا
طعم بـهذا األسلوب احلديث في ا
إذ يــلـتــقط صـورا له مـع الـروبـوت
مــراقــبــا عــمــله بــابــتــســامـة عــلى
وجـهه.  ويقول البياتي  هذا شيء
جـــمــــيل وحـــضـــاري فـي مـــديـــنـــة

ـوصل  ساعدونا في مـن جامعة ا
ربـط الـطـاوالت واألنـظـمـة وإنـشـاء
ـطعم ووضع بـرمـجيـات خاصـة با
+ســيــرفــر+ (خــادم مـعــلــومــاتــيـة)
خــاص بـنـا .ويـؤكـد عــبـد الـرحـمن
الـذي يأمل توسيع خدمات مطعمه
لـتـشـمل وجـبات الـفـطـور والـغداء
أن بـــــعض زبــــائـن  وايت فــــوكس
يـجتازون مسافات طـويلة للمجيء
كـان من محـافـظات مـجاورة إلـى ا
مـــثل صالح الــديـن وأربــيل. ورغم

شروع أو دون اإلفصاح عن كلفة ا
ـــمــــولـــة لـه. وتـــطــــغى اجلــــهــــة ا
طعم حتى أن الـتكنولوجيا على ا
الطاوالت الـ 15تـعمل بنظام رقمي
يــتــيح لــلــزبـائن مـن خالل الــلـمس
تــصــفح قــائــمـة الــطــعــام وإرسـال
الــطـلـبـيــات. كـمـا زُودت الـطـاوالت

أجهزة شحن السلكية للهواتف.
ويــــلــــفت عــــبـــد الــــرحــــمن إلى أن
ـسـتخـدم في الـبـرمـجـة والـنـظـام ا
ـطعم من تـنفـيذ مجـموعـة شباب ا

ــــــوصل ســـــافــــــرت الى خـــــارج ا
الــعـراق لـكـنـي لم أجـد مـثل هـذا ال
فـي تـــــــــــركـــــــــــيــــــــــا وال األردن وال
الـسـعـوديـة.  ويضـيف  أنـا سـعـيد
جـــداً بـــوجـــود هـــذه اخلـــدمـــة في
ـوصل سواء لناحيـة النظافة أو ا
الــسـرعـة أو األســعـار وأتـمـنى أن
ـطاعم  تُـعـمم الـفـكرة في جـمـيع ا
مـؤكـداً أن  وايت فـوكـس  سـيـكون
ــــفـــضل فـي مـــديـــنــة مـــطـــعـــمي ا

وصل. ا

{ بـــاريس (أ ف ب)  –تُـــطـــرح في
مـــزاد يــقـــام الــثالثـــاء في بــاريس
مهدّة لنظرية إحـدى اخملطوطات ا
الـنسبية العامـة أللبرت آينشتاين
ـا ب مـلـيـون وقـدّرت قـيـمتـهـا 
وثـالثــة ماليـــ يـــورو.وأوضــحت
زاد دار  كـريـسـتـيـز  الـتي تـنـظم ا
حلـسـاب دار  أغـوت   فـي بـيان إنّ
هـــذه الـــقـــطــــعـــة هي من دون شكّ
أثـمن مـخـطـوطـة آليـنـشـتـاين تُـباع

زاد .  با
والـوثيقـة هي عبارة عن مـخطوطة
مــؤلّــفــة من 54 صــفــحــة كــتــبــهــا
ـــانـي الــشـــهـــيــر الـــفـــيــزيـــائي األ
آيـــنــشـــتــاين وشـــريــكه وصـــديــقه
ــهـنـدس الـســويـسـري مـيــكـيـلـيه ا
بـــيــســـو عــامي 1913 و1914 في
زيــــوريخ (ســـويــــســـرا).وأضـــافت
كــريـــســتــيــز  في بـــيــانــهــا   هــذه
اخملـطوطـة وصلت إليـنا بأعـجوبة
ــــهــــنـــدس تــــقـــريــــبــــاً  بـــفــــضل ا
ا كان آيـنشتاين الـسويسـري إذ  
عُـني على األرجح باحلفاظ على ما
هـو وثـيـقـة عـمل في نـظـره . وبـعد
نــظـريـة الــنـســبـيـة اخلــاصـة الـتي
جـــعـــلــتـه يــبـــرهن فـي عــام 1905
مـعادلة تـكافؤ الكـتلة والـطاقة بدأ
آيـنـشـتـاين الـعـمل عام 1912 عـلى

نظرية النسبية العامة.
وأحــدثت نــظــريــة اجلـاذبــيــة هـذه
الـــــــتي نُـــــــشــــــرت فـي تــــــشـــــــرين
الــثـاني/نــوفـمـبـر 1915 ثـورة في
طـــريــــقـــة فـــهم لــــلـــكـــون. وتـــوفي
آيـــنــشــتــاين عــام  1955عـن عــمـر
يــنــاهــز 76 عــامــاً وأصــبـح رمـزاً
لـلعـبقريـة العـلميـة بقـدر ما أصبح
ـرحـة بـفـضل رمــزاً لـلـشـخـصـيــة ا
صـورته الـشهـيرة عام 1951 الـتي

دّ فيها لسانه.
وفـي أوائل الـــــعــــام 1913 انـــــكبّ
الـــزمـــيـالن عـــلى حلّ لـــغـــز حـــيّـــر
الـعـلـماء مـنـذ عـقود وهـو الـشذوذ
فـي مـدار كـوكـب عـطـارد  بــحـسب
كـريستيز وقـد توصال بالفعل إلى
حـلهـا. وعنـدما اكـتشف آيـنشـتاين
بـعض الشوائب في مخطوطته لم
يــعـد يــكــتـرث لــهـا إلّــا أنّ بـيــسـو
احــتـــفظ بــهــا.  وقــال مــديــر قــسم
الــكـتب الـنــادرة واخملـطـوطـات في
دار كـريسـتيـز أدريان لـوجاندر في
ـوقّعة بـيان إن  الوثـائق العلـمية ا
مـن آيـنــشـتــاين من هــذه احلـقــبـة
وقــبل عـام 1919 بــشــكل عـام هي

نادرة جدّاً . 
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{ بـرازافـيل (أ ف ب)  –يـتـعـرض
ــهق في الــكــونــغــو إلى مــرضـى ا
الـــتــمــيــيـــز والــعــنف وحـــتى تــتم
التضحية بهم في طقوس شعوذة
لـكنـهم عرضـة بدرجة كـبيـرة أيضا
لـسـرطـانـات جلـديـة خـطـرة حتاول
عــــيــــادة طــــبــــيـــــة في بــــرازافــــيل
مـساعدتـهم على الـوقاية مـنها قدر
اإلمـكـان. وتقـول رين بـالونـغا (19
ســنــة) الـــتي تــنــتــظــر الــعالج من
الـبـقع الـتي تـنـتشـر عـلى جـسـمـها
مـنذ الطـفولة لوكـالة فرانس برس
ـــهـق (أو الــــبـــرص) إن مــــريـض ا

إنسان مثل أي شخص آخر .
وتـوضح  فـي عـائلـتـي يـحبـونـني

لـــكـن في احلي هـــنـــاك أشـــخـــاص
آخـرون ال يحبونني على اإلطالق 
مـبــديـة أسـفـهـا ألن  بـعض الـنـاس
ـهق في ـصــابـ بــا يــسـتــفـزون ا
الــشــارع . وتــعـمل الــعــيــادة الـتي
تُــعـالج فـيـهــا رين مـنـذ عـام 2013
ـلــوكــة جلــمــعــيـة  جــوني وهـي 
ـهق  (أجــكـا) ــرضى ا شــانـســيل 
بـقيـادة جوني شـانسـيل نغـاموانا
ـهق يـبلغ وهـو مـحـسن مـصاب بـا
 39عــامـا. ويــؤكـد هــذا األخـيـر أن
ســــرطــــان اجلــــلــــد هـــو الــــســــبب
الـرئــيـسي لـلـوفـاة لـدى أفـراد هـذه
األقـــلـــيــة الـــذين حلـــسن احلظ ال
يــقــعـــون في الــكــونــغــو ضــحــايــا

من الرعاية اجملانية بحسب أفراد
الـطواقم العالجية. بفضل اتفاقات
شـراكة يـشارك أربعـة أطباء روس
وآخــر من جــمــهــوريــة الــكــونــغــو
ـوقـراطــيـة اجملـاورة في هـذه الــد
احلـملـة. ويوضح جوني شـانسيل
نـغـامـوانـا  لـقـد جـلـبـنـا خبـراء من
ـتخـصص في عالج روسـيا من ا
ـصـابـ ــهق بـهـدف مـعــاجلـة ا ا

( وأيـضا وتدريب األطباء (احمللي
وجودين في عيادتنا .  ا

ويــــــضــــــيف  مـن وقت إلـى آخـــــر
نـــــحــــتـــــاج إلى خـــــبــــرات أخــــرى
لــــتـــحـــســــ حـــالــــة األشـــخـــاص
ــهق في الــكــونــغـو ــصــابــ بــا ا

ــهق مــرض جــيـنـي وراثي نـادر .ا
وغــيـر مــعـدٍ يــنـتـج عـنه عــجـز في
ـيالن يـؤدي إلى الـغياب إنـتاج ا
الــتـام أو اجلــزئي لـلــصـبــغـات في

. اجللد والشعر والعين
وفـي جتـــربـــته األولى فـي الـــقــارة
اإلفــــريـــقــــيـــة يــــرى عـــالم األورام
الـروسي إيـغـور سـامـويـلـيـنـكو أن
ــهق في الــكــونــغـو ــصــابــ بــا ا
تـظهر لـديهم أعراض مَرَضـية أكثر
مـن أي مكـان آخـر . ويقـول  لـديهم
الـكــثـيـر من مـشـاكل الـبـصـر ألنـهم
يــقــصّــرون بــصــورة مــتـزايــدة في

حماية أنفسهم من الشمس.
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وقـــد أطـــلــقـت أديل عـــلى األلـــبــوم
عـنوان    30فـي إشارة إلى عمرها
حـ بـاشـرت اإلعـداد له قـبل ثالث
ســنــوات وتـروي فــيه خــصــوصـا
قــصــة طالقــهــا والــتــبــعــات الــتي
أحــدثــهــا ذلك عــلى حـيــاة ابــنــهـا.
وأوضـــــــحت نـــــــاطـــــــقــــــة بـــــــاسم
سـبـوتـيفـاي  لـوكالـة فـرانس برس
كـمـا قـالت أديـل نحـن سـعـداء بأن
نــــعـــلن أنــــنـــا أطـــلــــقـــنــــا خـــدمـــة
ـا طـالب ـيـوم+ جـديـدة لــطـا +بــر

ــســتـخــدمـون بــهــا الـفــنــانـون وا
جتــعل من خــاصـيــة +االسـتــمـاع+
فـعّل تـلقـائـيا (الـتـسلـسـلي) الـزر ا
عـــلى كـل األلـــبــومـــات . وأضـــافت
الـنـاطقـة بـاسم اخلدمـة الـسويـدية
وسيقى يا في مـجال ا الـرائدة عا
بـالبث الـتدفـقي  ال يزال فـي إمكان
الـراغــبـ في االسـتـمـاع ألغـنـيـات
األلـبوم بطـريقة عـشوائيـة  اختيار
هــــذه اخلـــاصــــيــــة من اإلعـــدادات

وجودة في التطبيق. ا

ومـع ألــبــوم  30 تـــعــود أديل (33
عـامــا) بـقـوة إلى الـسـاحـة الـفـنـيـة
بـــعــد غـــيـــاب ســنـــوات عــدة. وفي

تــــــشــــــرين األول/أكــــــتــــــوبـــــر 
ـنــفـردة االســتـمــاع إلى األغــنـيــة ا
إيـــزي أون مي  الـــتي طـــرحـــتـــهــا
ــغـنـيــة من األلـبــوم أكـثـر من 24 ا
مــلـــيــون مــرة في بــريـــطــانــيــا في
أســبـوعــهـا األول مــحـطـمــة الـرقم
الـقيـاسي لألغنـية األكثـر استـماعا

في البالد عند طرحها.

{ لوس اجنليس (أ ف ب)  –حقق
 غـوستـاباسـترز: أفـتراليف  تـتمة
الـفـيـلم الـشـهـيـر مـن الـثـمـانـيـنات
جنـاحا كـبيرا في صـاالت السيـنما
األمــيـركـيـة الــشـمـالـيــة مـنـذ األيـام
األولـى لــــعــــرضـه إذ حــــصــــد 44
مــــلــــيـــــون دوالر في ثالثــــة أيــــام
بــحــسب أرقــام شــركــة  إكــزبــيــتـر
تخصصـة. هذا الفيلم ريـليشنـز  ا
الـذي يـتـولى بـطـولـته بـيـل موراي
وسـيغورني ويـفر وبول راد مليء
بـــــــــــاإلشــــــــــارات إلـى فـــــــــــيــــــــــلـم
غـوستـباستـرز  بعد 37 عـاما على

صدوره. 
وأطـاح العمل تالـيا بفيـلم  إيترنلز
مــتـصـدر إيــرادات شـبـاك الــتـذاكـر

اضي.  األسبوع ا
وقــــد نـــال الــــعـــمـل وهـــو أحـــدث
إنـتاجـات  ديزني  من عـالم  مارفل
ويـضم كـوكـبـة من الـنـجـوم بـيـنهم
أجنـلـينـا جولي وسـلمى حـايك ما
يـــقـــرب من  11مـــلـــيـــون دوالر من
الــعــائـــدات في أســبــوعه الــثــالث.
ــركــز الــثــالث فــيـلم وأعــقــبه في ا
كـليفورد ذي بيغ ريد دوغ  العائلي
مـن إنـــــتــــــاج  بـــــارامـــــاونـت  مع
إيـرادات بـلغت 1.8 مـاليي دوالر.
ــركــز الـرابع فــاحــتــله فــيـلم أمــا ا
كينغ ريتشارد  عن الصعود القوي
لـبطلتي التنس الشقيقت سيرينا
وفــيـنـوس ولـيــامـز إذ حـصـد 7.5

مـاليـــ دوالر في األســـبــوع األول
لعرضه.

ــركـــز اخلـــامس فـــيــلم وتـاله في ا
ـــقــتـــبس من روايـــة فــرانك دون  ا
هــربـرت الـصـادرة سـنـة 1965 مع
عـائـدات بـلـغت ثالثـة مالي دوالر
(حــــوالى  100مــــلـــيـــون دوالر في
خــمــســة أســابـيـع). وفي مــا يـأتي

باقي األفالم في التصنيف:

6- فـــيــنــوم: لت ذيـــر بي كــارنــدج
(8.2 مليون دوالر). 

7- نـو تـا تـو داي  (7.2 مـلـيـون
دوالر). 

8- ذي فــرنـش ديـســبــاتش  (970
ألف دوالر).

9- بلفاست  (940 ألف دوالر).
10- رونـــز غــون رونغ  (888 ألف

دوالر).
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