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رفع مجلس النواب جلسته الى
يــوم غــد االثــنــ  بــعــد تــعـذر
حتقـيق نصـاب جلـسة انـتخاب
مــــرشـح حتــــالف انــــقــــاذ وطن
برغم حضور ريبر احمد خالد 
اكــثـر من  200نـائب  في وقت
شـــدد رئــــيس حتـــالـف الـــفـــتح
هــادي الـعــامــري عــلى الــعـودة
لـلـتـوافق وعـدم كـسـر  االرادات
وتـغــيـيب االخـرين. وقـال بـيـان
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
ان عـقد جـلـستـه برئـاسة (الـبـر
مــحـمـد احلـلـبـوسي وبـحـضـور
 202نـــــائب انـــــهى خـاللــــهــــا
الــقــراءة األولى لـقــانــون الـدعم
الــــــطــــــار لـألمـن الــــــغــــــذائي
والـتـنـمـيـة وحـدد يـوم األربـعاء
ـقـبل مـوعـدا النـتـخـاب رئيس ا
اجلــــمــــهــــوريــــة) واضــــاف ان
(احلـــــــلــــــبــــــوسي  اوضـح في
مــســـتــهـل اجلــلـــســة أن فـــقــرة
انــتــخـاب رئــيس اجلــمــهــوريـة
حتـتــاج الى نـصـاب ثـلـثي عـدد
أعــضـــاء اجملــلس بـــحــسب مــا
اقرته احملكمة االحتـادية العليا
ونص عـــلــيه الــدســـتــور بــهــذا
الشـأن) مبيـنا أن (عـدم حتقيق
طـلوب يـحتم عـليـنا الـنصـاب ا
االســتــمــرار بـعــقــد اجلــلــسـات
حلـ حتــقق نـصــاب انـتــخـاب
الـــرئــيس) وتـــابع الـــبــيــان ان
(اجملـلس وجه بـاكـمـال تـسـمـية
الية  ومن ثم اعضاء اللجـنة ا
رفع جــــلـــــســــته الـى يــــوم غــــد
). فـيـمـا كـشـفت مـصادر االثـنـ
فـي تــصــريح امس عن (تــقــد
الـية الـنيـابية اسـماء اللـجنـة ا
وهم كـل من حــــسن الــــكـــعــــبي
ومـحــمـد تــمـيم وفالح الــزيـدان
وســـتــــار الـــعـــتـــابـي ومـــهـــنـــد
اخلــــزعـــلـي واحـــمــــد مـــظــــهـــر
وريــــبــــوار اورحــــمـــان ونــــاظم
الــــشـــبــــلي وخــــلـــيل الــــغـــازي
ومـــشـــعـــان اجلـــبـــوري وفـــالح
الــــســــاري  وعــــبــــدالــــعــــبـــاس
الــعـــبـــســاوي). ووصـل رئــيس
التـيار الصـدري مقتـدى الصدر

رشح لرئـاسة الوزراء يرافـقه ا
جـــعـــفـــر الــــصـــدر الى بـــغـــداد
بـالــتـزامن مـع جـلــسـة اخــتـيـار
رئيس اجلمهـورية التي ارجات
ـقـبل. فيـمـا كتب الى االربـعاء ا
اخلــبـيـر فــرهـاد عالء الـدين في
تـغريـدة علـى تويـتر انه (ال زال
شهد ضبابا بالنسبة للجميع ا
 ولـــــيس مـــــعـــــلـــــومـــــا اي من
الــطـــرفــ ســـيـــخــرج فـــائــزا)
واضــاف ان (هـــذا الــفـــصل من
سرحية السـياسية قد ينتهي ا
 ومــــا حــــصل لم يــــكـن ســـوى
زوبعة فنجان  وستعود القوى
لـلـتـفـاوض في مـا بـيـهـا لـكـسـر
اجلـمــود مـهــمـا كــانت نـتــيـجـة
جــلــسـة امس). ووصـف رئـيس
ائــتالف دولــة الــقــانــون نــوري
ـالـكي عـقب انــتـهـاء اجـتـمـاع ا
االطـار الــتــنـســيــقي في مــنـزله
امس (كــســـر نــصــاب جــلــســة
ـان اخملـصـصـة النـتـخـاب الــبـر
رئـــيـس اجلـــمــــهــــوريـــة بــــأنه
انتصار للثلث الضامن) مؤكداً
(عــدم وجــود نــيــة إلقــصــاء أي
جــهـة). من جـانــبه دعـا رئـيس
حتـالف الـفتح هـادي الـعـامري
إلى (العودة للـتوافق بعيداً عن

كسر اإلرادات) 
واضـــاف (عـــلـــيـــنـــا ان نـــعـــود
جـمـيــعـا لـلـتــفـاهم بـشـأن ادارة
قبلة). بدوره دة ا البلد خالل ا
وصـف امــــــ عــــــام حــــــركــــــة
عــــــصــــــائـب أهل احلـق قــــــيس
اخلـــــزعـــــلي مـــــا حـــــدث خالل
ـان بـأنه (تـاريخي جـلـسـة البـر
ومــفـــصــلي في إعـــادة تــوجــيه
ـسـارها الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة 
واإلطـار يــسـيـر في الــصـحــيح 
طــريق احلـــوار والــتـــفــاهم وال
يــقـبل بــكـســر اإلرادات) وتـابع
ان (الـثـلث الضـامن يـقف خـلفه
ثــــلــــثــــان من الــــشــــعب). ورأى
الـسـيـاسي عـزت الـشـابـنـدر ان
تــأجـيل حــسم اخــتــيــار رئـيس
اجلـــمــهــوريــة اجلـــديــد يــوفــر
فـرصـة لـلـتـفـاهـمـات. وكـتب في
تـغــريــدة عـلى تــويــتـر امس ان
ـرشح (تــأجـيل جــلـسـة حــسم ا

يــوفـر لــرئــاســة اجلــمــهــوريــة 
فــرصــة مــهــمـــة لــلــتــفــاهــمــات
ـسـؤولــة والـكـفـيـلــة بـحـمـايـة ا
الــبالد من اجملــهــول  ومــهــمــا
ـطـلـوبة كـان حـجم الـتـنـازالت ا
مـن الـفـرقـاء  فــلن تـكـون اغـلى
من مستقبل العراق). من جهته
 اكــد الــســيـــاسي صالح عــبــد
الـرزاق في تغـريـدة علـى تويـتر
انه (بعـد فشل جمع 220 نائبا
لـعــقـد جـلــسـة انـتــخـاب رئـيس
كل طــرف عــرف اجلــمــهــوريــة 
حـــجـــمه وثـــقــلـه وقــدرتـه عــلى
ـشهد الـسياسي) التـأثير في ا
واشـــار الى انه (ال خــيــار آخــر
سوى التـفاوض والتـفاهم على
الـقــضـايــا اخلالفــيـة واالتــفـاق

على رئاسة اجلمهورية والكتلة
االكـــــبــــــر ورئـــــاســـــة الـــــوزراء
والبرنـامج احلكومي). الى ذلك
 اوضح اخلـــبـــيــر الـــقـــانــوني
فــيـــصل ريـــكــان  انـه في حــال
عـدم اكـتـمـال الـنـصـاب جلـلـسـة
مجلس النواب  فانها لن تعقد
ألي ســــــبـب اخـــــــر. وقـــــــال في
تصريح امس انه (امـام مجلس
الـــنـــواب  10أيـــام أخـــرى قـــبل
ــــدة الــــدســــتــــوريـــة جتــــاوز ا
النـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـورية)
ـان وتـابع ان (عــدم قـيــام الـبــر
بـانـتـخـاب رئــيس اجلـمـهـوريـة
ـــدة الـــقـــانـــونـــيـــة او ضـــمن ا
قد يعرض اجمللس الدستوريـة 
ـــــشــــاكل و الى كــــثـــــيــــر من ا

ــوضــوع االحتــاديــة ســتــبت 
انعقـاد جلسات مـجلس النواب
من عـدمه). وكـان النـائب احـمد
االســدي قــد قــدم  تــواقــيع 126
نـائــبـا مــقـاطـعــا لـلـجــلـسـة الى
ــان. كـمــا شـهـدت رئـاســة الـبـر
اجلــــلــــســــة حــــضــــور اربــــعـــة
شخصيـات من غير النواب الى
جــــلــــســـــة امس وهـم  احــــمــــد
ـــطــيــري ونـــصــار الـــربــيــعي ا
وجـــواد الــشـــهـــيـــلـي واســـعــد
الــعـــيــداني بــحـــسب مــصــادر
نـيـابـيـة. وانـسـحب نـواب كـتـلة
اجلـــيل اجلــــديـــد وحتـــالف من
اجل الــــــشـــــعـب من مــــــجـــــلس
الــنـواب. مـؤكــدين (عـدم دخـول
ــان مـا لم نـتـسـلم جـلـسـة الـبـر

تـــــوقـــــيـع مـن الـــــصـــــدر عـــــلى
مطـالبـنا). وكـان عضـو االحتاد
الـــوطـــني الـــكـــردســتـــاني آرام
جـــبــاري قـــد حـــذر الــتـــحــالف
ـفرده دون الـثالثي من ذهـاب 
إشـراك الـقوى الـكـبيـرة مـؤكدا
إن ذلك ســــــيـــــؤدي لــــــعـــــواقب
وخــــيـــمـــة. وقــــال جـــبـــاري أنه
فـأن أغلب ـعلـومات  (بـحسب ا
ــسـتـقــلـ واألحـزاب الـنـواب ا
نـبثـقة عن تـشرين واحلركـات ا
لن يـحـضـروا اجللـسـة) مـؤكدا
ان (تـــلـك األحـــزاب تــــدرك بـــأن
الـتـحـالف الثـالثي سيـسـتـحوذ
عــــــــلى كـل شـيء ويـــــــريــــــــدهم
ـصـلـحـة وقـتـيـة فـقط) بـحـسب

تعبيره. 

ي بـالصـراعات إلى اهـتمـام عا
في مـــنـــطــقـــة الـــشــرق األوسط
ـــــاثـل لـــــلـــــذي حـــــظـــــيـت به
أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــنـــــذ الـــــغـــــزو
الـــــروسـي.وقــــال الـــــوزيـــــر في
نتدى الدوحة جلسة حوارية 
ـعــانـاة اإلنــســانـيــة الـتي ان (ا
رأينـاها في أوكـرانيـا واجلميع
يتـحدث عـنهـا اآلن هي معـاناة
عـانى مـنـهـا الــكـثـيـر من بـلـدان
نطقة لـسنوات ولم يحدث أي ا
شـيء) مـؤكـدا (لـم نـشــهـد أبـدًا
عـاجلـة هذه ـيـة  اسـتـجـابة عـا
ــــــعــــــانــــــاة) الفـــــتــــــا الى ان ا
(الـوحــشـيـة الــتي تـرتــكب ضـد
الـــــــــشــــــــعـب الـــــــــســــــــوري أو
الـفـلـسـطيـنـيـ أو اللـيـبـي أو
العراقـي أو األفغـان تمر دون
مـحاسـبة أولـئك الـذين ارتكـبوا
ـزيد هـذه األفـعـال وسـنـشـهـد ا
ــزيــد من الــتـــوسع في مــثل وا
هذا السلوك) واضاف (آمل أن
يــكـون هــذا نــداء لـلــجــمـيع في
اجملــتــمع الـــدولي لــلــنــظــر إلى
مـنـطـقـتـنـا ومـعـاجلـة الـقـضـايا
التي حتدث هنا بنفس مستوى

االلــتـزام الـذي شـهـدنـاه حـيـال
أوكــرانــيــا). وتــعــرّض االحتـاد
االوربـي التّــهــامــات بــأنه رحّب
بالالجئ األوكرانـي بانفتاح
ــا كـان احلـال أكـثــر مـقــارنـة 
عـلـيه مع أولـئك الـذين فروا من
نــزاعـــات في الـــشــرق األوسط.
كـــــمـــــا أشـــــار كــــثـــــيـــــرون إلى
ازدواجـيــة مـعــايـيـر بــالـنــسـبـة
لـــــلـــــتـــــغـــــطـــــيــــة االعـالمـــــيــــة
لــلــصــراع.وفي هــذا الــســيــاق
أعــرب وكــيل وزارة اخلــارجــيـة
فـي إيــطــالــيــا بـــيــنــديــتــو ديال
فــيـدوفــا خالل إحـدى جــلـسـات
ـنــتـدى عن (أسـفه بـشـأن عـدم ا
الــســـمـــاح بـــتـــدفق الـالجـــئــ
) واضاف (يـؤسفني السـوري
أن ذلك كـان مـسـتـحـيال من قـبل
ألنـه خـالل أزمــــــة الالجــــــئــــــ
ــمـكن الـســوريــ لم يــكن من ا
الـتـوصل إلى اتـفـاق بـ الدول
األعـضـاء) وتـابع ان (االجـمـاع
كان مطلوبا) واستطرد بالقول
(أعـتـقـد أنه كـان عـلـيـنـا الـقـيـام
بـذلك من قــبل لـكن لم يـكن ذلك

كنا ألسباب سياسية). 

فعاليات فنـية وانشطة تربوية
كــمـا صـدحت حــنـاجـر األطـفـال
بــأغـاني حـب الـوطن وأنــاشـيـد
وأهــــازيـج). بــــدورهــــا  قــــالت
مـــســؤولـــة شــعـــبــة الـــتــربـــيــة
الــكـشــفــيـة نــضــال عـبــد زيـد لـ
(الزمان) أمس ان (هـذا النشاط
يــعــكـس احملــبــة واالخــوة بــ
الــكــشــافــة الـعــرب  لــيــكــونـوا
مــواطـنـ فـاعـلـ ويـتم تـرديـد
الوعد الكشفي لتبادل التجارب
واألنشـطة عبـر بناء الـصداقات
وتعزيـز القيم) مـؤكدة ان (يوم
االخـوة الـكـشـفــيـة  أخـتـيـاره
تـــقــديــراً لــلــدور الـــذي لــعــبــته
جـامــعـة الــدول الـعــربـيــة الـتي

تأسست في عام 1945).

الــــفـــنـــيـــة ومــــديـــر الـــشـــرطـــة
اجملـــتــمــعــيـــة ومــســؤول قــسم
درسي  الـنـشـاط الـرياضـي وا
وعــدداً من مـــشــرفـي ومــدرسي
الــتــربــيــة الــريــاضــيــة  شــهــد

ـديـريـة) الـشــهـداء في ديـوان ا
ــهـــرجــان الــذي واضــاف ان (ا
نـظم بـرعـايـة مـديـر عـام تـربـيـة
احملــافـــظــة مــردان الـــبــديــري 
وحـــضــور مـــعــاونه لـــلــشــؤون
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 احـــتــــضـــنت الــــنـــجف امس 
مـــهــــرجــــان األخــــوة الـــعــــربي
الكـشفي الـذي عقـد حتت شعار
جتــديــد الـــعــهــد عــلى الــوفــاء
بــالــعــهــد ألشـــبــال الــكــشــافــة
ـــدارس وريــاض احملـــافـــظــة .
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (شعبة الـتربية الـكشفية في
قــــسـم الــــنــــشـــــاط الــــريــــاضي
ــديـريــة الــعــامـة ــدرسي بــا وا
لتربية احملافظة  اقام مهرجان
األخــــوة الـــعــــربـي الـــكــــشــــفي
ـــدارس ألشــــبـــال الـــكـــشـــافـــة 
وريـــاض احملـــافـــظـــة الـــبـــنــ
والـــبـــنـــات عـــلى قـــاعـــة ســـيــد
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حـث رئـــيس حـــكــــومـــة إقـــلـــيم
كــردسـتـان مــسـرور الـبـارزاني
الـــــذي يــــزور دولــــة  االمــــارات
حـالـيــا لـلـمـشـاركــة في مـنـتـدى
الـــطــاقــة عـــلى تــوســـيع افــاق
الــتــعـــاون االقــتــصــادي. وقــال
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـبـارزاني الـتـقى عـلى هـامش
زيــارته لــلـــمــشــاركـــة بــاعــمــال
ـــنـــتـــدى  حــاكـم إمــارة رأس ا
اخلـــيــــمـــة ســـعــــود بن صـــقـــر
الـقاسـمي وجـرى بحـث تعـزيز
آفـــاق الـــتـــعـــاون بـــ االقــلـــيم
واالمــــــارة  وال ســـــيــــــمــــــا في
اجملـــــاالت االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة
والــصــنــاعــيـة والــســيــاحــيـة)
واضـاف ان (اجلــانــبـ اتــفــقـا
عـــلى مــــواصـــلـــة الـــتـــنـــســـيق
ـــســـائل ذات والـــتـــعـــاون في ا
ـشــتـرك). ويــجـري االهـتــمــام ا
البارزاني عـلى رأس وفد رفيع
زيـارة إلى اإلمـارات لـلـمـشـاركـة
ي في في مـنـتـدى الـطـاقـة العـا
دبي الــذي تـنـطـلق اعـمـاله يـوم
الـذي سيـشارك فيه غد االثـن 
عــــدد من مـــســــؤولي وخـــبـــراء
الـطــاقـة. وفـي قـطــر  انـطــلـقت
فــعـــالــيـــات مــنـــتــدى الـــدوحــة
ــشـاركــة وزيـر بــنـســخـته  20
اخلــــارجـــيــــة فــــؤاد حــــســـ .
ووصل حس الى الدوحة اول
لحة ُناقـشة التحـديات ا امس 
الــتي تــواجه الــعــالـم وتــعــزيـز
احلـوار وتـبـادل األفـكـار وصنع
السـياسات وتـقد التـوصيات
الـقـابـلـة لـلـتـطـبـيق. ودعـا وزير
اخلـارجـيـة الـقـطـري مـحـمـد بن
عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
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أفـادت هيـئة الـنـزاهة االحتـادية
بــصـدور قـراري حـكـم بـالـسـجن
واحلــــبس الــــشــــديــــدين بــــحق
مـــســـؤولـــ اثـــنــــ في كلٍّ من
ـصرف الزراعي بلـدية احلـلة وا
في محافظة بابل. وقالت الهيئة
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس
ان (مـــحــــكــــمــــة جــــنح احلــــلـــة
اخملــتــصــة بــقــضــايــا الــنــزاهـة
أصدرت حـكمـاً غيـابيـاً باحلبس
ـدة عامـ بحق مـتهم الشـديد 
لقيامه بالتصرّف شخصياً بنقل
ــركــز مــواد بــنــاء مــخــصّــصــة 
مـديـنة احلـلـة في مـوقع جـامـعة
بابل إلى األقـضيـة والنواحي)
ـــــــتـــــــهم قـــــــام واضـــــــاف ان (ا
ــواد دون بــالـــتــصــرف ونـــقل ا
احلـــــصــــول عــــلى مــــوافــــقــــاتٍ
أصـولـيـة) واشـار الى ان (قـرار
احلـكم الثـاني صـدر عن الهـيـئة
الـثــالـثـة فـي مـحـكــمـة جــنـايـات
بابل إذ قضت باحلكم بالسجن
ـدة خـمـس سـنـوات حــضـوريــاً 
ــــمــــثل وشــــهــــرٍ واحــــدٍ عــــلى ا
القانوني لـلمصرف الزراعي في
ـتّـهم ـبـيـنـا ان (ا احملـافــظـة) 
ـبـلغ  34مـلـيون تـقـاضى رشـا 

ديـــنـــار لـــقـــاء إجنـــاز إجــراءات
ـصلحة معامالت سـلفٍ زراعية 
أحــــد األشــــخـــاص مـع تــــأمـــ

الـكفالء كـضـمـان لتـلك الـسلف)
وتـــابع ان (احملــكـــمـــتــ بـــعــد
تـحصّلة اطالعهمـا على األدلة ا
في الــقــضــيــتــ وصــلــتــا إلى
ـة ــقــصــريـَّ ـة  الــقــنــاعــة الــتــامـَّ
ــتـهـمـ فـأصــدرتـا قـراريـهـمـا ا
ادة 331 باإلدانـة وفقاً ألحـكام ا
والـقـرار  160ثــانـيـاً مـن قـانـون
الـــعـــقـــوبـــات). الى ذلك  الـــقت
مـــفــــارز الـــشـــرطـــة االحتـــاديـــة

الـقــبض عـلى مــتـهــمـ اثــنـ
بـتجـارة اخملـدرات  بـحوزتـهـما
ـــــواد اخملـــــدرة كـــــمـــــيـــــة مـن ا
وأســلـــحــة وأدوات تــعــاطي في
بغداد.وقال بيـان تلقته (الزمان)
امس انه (اسـتـمراراً لـلـعمـلـيات
األمــنـيـة الـتي تـنــفـذهـا قـطـعـات
ــكــافــحـة الــشـرطــة االحتــاديــة 
اخملدرات واحلد من انتشارها 
تمكـنت قوة من الـلواء اخلامس
عشرة في عمليات الفرقة األولى
شـرطـة احتـاديـة بـاالشـتـراك مع
مـــفــارز اســـتــخـــبــارات الـــفــوج

الــــــثـــــــاني ومـــــــفــــــرزة مـن امن
واســتـــخــبـــارات الـــكــرادة  عن
ـمـارسات طـريق تنـفـيـذ إحدى ا
األمـــنـــيـــة بـــنـــصب ســـيـــطــرات
مـفـاجـئة ضـمن مـنـطـقـتي شارع
ابــو نــؤاس و الــبــتــاويــ  من
إلـقــاء الــقــبض عــلى اثــنــ من
بـحوزتهما  189غراما تهم  ا
ـــواد اخملــدرة مـــخـــتــلـــفــة من ا
األنــــــــواع و أدوات تـــــــعــــــــاطي
متـنوعة وعـدد من االسلحـة غير
ـرخـصـة) مـشـيـرا الى (إحـالـة ا
ـضـبـوطـة ـواد ا ـتـهـمـ مع ا ا
اصولـيـاً الى اجلهـات اخملتـصة
إلكـمــال اإلجــراءات الــقـانــونــيـة
الالزمة بـحقـهمـا). وفي ذي قار
أقـدمت امـرأة في الـعـقـد الـثـالث
من عـمـرها عـلى االنـتـحـار.وذكر
مصـدر امني ان (امـرأة تبلغ من
الــعــمــر  30عــامـــاً أقــدمت عــلى
اإلنــتــحــار بــإطالق الــنــار عــلى
نـفـسـهـا داخل مـنـزل والـدها في

الـــنـــاصــريـــة) وأضــاف أنه (
ابالغ اجلـــهــات الــتـــحــقــيـــقــيــة
واالنــتــقــال الى مــحل احلـادث 
حـــيث وجــــد جـــثـــمـــان اجملـــنى
عــلــيــهــا داخل مــنــزل والــدهـا 
وذويـهــا طـالـبـوا الـشـكـوى ضـد

زوجها).
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يـجـب أن يـكــون بـقــرار من مـجــلس الـوزراء) ومــضى الى الــقـول ان (هـذا
ـشــروع يـهـدف لـلـسـيــطـرة عـلى ارتـفـاع اســعـار االدويـة وتـقـلــيل كـلـفـتـهـا ا
االضافـة الى أن جمـيع االدوية ستـمر عن طـريق الرقـابة الدوائـية وبـالتالي
ـوقف الـوبـائي الـيـومي الذي فـأنـهـا ستـكـون امـنـة وفـعـالة). فـيـمـا اوضح ا
اطلـعت علـيه (الـزمان) امس ان (عـدد الـفحـوصات اخملـتـبريـة الـتي اجرتـها
الوزارة لـعينـات مشـتبه اصـابتـها بـالفـايروس بـلغت اكـثر من سـبعة االف 
حـيـث  رصـد اصـابـة  249 بــكـورونـا في عـمــوم احملـافـظـات) مــبـيـنـا ان
(الـشفـاء بلغ  855 حالـة وبواقع اربـعة وفـيات جـديدة) وتـابع ان (اكثر من
ـضــاد في مــراكــز الـوزارة اربــعــة االف شـخـص تـلــقى جــرعــات الـلــقــاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات). ا
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اربع وفـيـات جديـدة بـكـورونا و  249اصـابـة سجـلت وزارة الـصـحـة امس 
مـقابل شـفاء  855حالـة  مشـيرة الى ان انـخفـاض مسـتوى الـتلـقيح فـيما
اكـد نـقـيب الـصـيادلـة مـصـطـفى الـهـيـتي ان تـطـبـيق نـظـام الـدوالر الدوائي
سيـسهم بـتـخفـيض أسعـار األدويـة واحلد من ارتـفاعـهـا. وقال في تـصريح
تابـعته (الزمان) امس إنه ( رفع كتاب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ـوافقـة لتـطـبيـقه) وتابع ان بـشـأن تطـبيق نـظـام الدوالر الـدوائي وبانـتـظار ا
(هنـاك ثالث دوائر مهمة يجب األخذ برأيها بـشأن موضوع تطبيق النظام 
ركـزي) مؤكدا ان (النـظام يقرر من اليـة والبنك ا وهي وزارتي الصـحة وا
خالله حـسـاب سـعـر الـصـرف مـقـابل الـديـنار  1200 ولـيس  1470 وهـذا
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الـنقل  ان يكـون طقس الـيوم االحد
ــنــطــقــتــ الــوســطى صــحــوا في ا
واجلــنـوبـيــة وغـائـمـا شــمـاال. وقـالت
الـهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (طـقس الـيوم االحـد سـيـكون في
ــنــطــقــتــ الــوســطى واجلــنــوبــيــة ا
ـنطـقة صحـوا بـينـما يـكـون طقس ا
الشـمالـية غـائما مع فـرصة لـتساقط
امـطار خـفيـفة امـا درجات احلرارة
فــانـهــا تـرتــفع عن الــيـوم الــسـابق).
إخالء وطُــلب من آالف األشــخـاص 
مــنــازلــهم الـــقــريــبــة من بــركــان في
الفـيـليـب بـعـدما ثـار مطـلـقا الـرماد
واألبـــــخـــــرة إلى ارتـــــفـــــاع مـــــئــــات
األمـتار.وثار البـركان تآل الواقع في
بـحيـرة جـنوب مـانـيال. وحذر مـعـهد
الـفــيـلـيـبـ لـرصــد نـشـاط الـبـراكـ
والـــزالزل من (الــثـــوران الــبـــركــاني
الـذي من شـأنه أن يـطـلق انـبـعـاثـات
ســــريــــعـــة مـن الـــغــــازات والــــرمـــاد
والركـام والتسبب بتـسونامي). فيما
قيم اوصت الـسلطات  االهـالي ا
في مــنــاطق مــعــرضــة لــلــخــطــر في
ــغـادرة ورفـعت مــحـيط الــبـحـيــرة بـا
مـــســتــوى االنــذار من درجــتــ إلى
نشاطا ثالث.وأعقب الثوران األولي 
فــريـتـومــاغـمـاتـيــا مـتـواصال أرسل
سـحب الـرمــاد حـتى ارتـفـاع 1500

متر.
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افتـتح محـافظ بغـداد محمـد جابـر العـطا ثالث مـدارس حديـثة في مـدينتي
الـسـيـديـة والـيوسـفـيـة. ونـقل بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس عن احملـافظ خالل
الكات الفـنية للمحافـظة  أنهت اعمال مدرست حفل االفـتتاح القول إن (ا
حــديـثـتـ في مـنـطـقــة الـسـيـديـة وكـذلك مـدرســة حـديـثـة اخـرى في نـاحـيـة
الـيوسـفيـة ضمن مـديريـة تربـية الـكرخ الـثانـية اضـافة الى تـرميـم متـوسطة
بـغـداد لـلبـنـات من خالل اضـافـة مـخـتـبرات وتـأهـيل االرضـيـات في مـنـطـقة
ـقـبلـة ستـشهـد افـتتـاح مدارس حـديثـة اخرى الكـرادة) مؤكـدا ان (االيام ا
دارس الـتي اجنزتها احملـافظة) مؤكدا (الـشروع ببناء تضـاف الى قائمة ا
ـدارس وفق مواصـفـات فنـيـة حديـثـة حتتـوي عـلى مـختـبرات الـكـثيـر من ا

محمد جابر العطاوقاعات تخصصية للمساهة في ارتقاء العملية التربوية). 

بـاراة التي حـضـرها جـمهـور غفـير مـتـاز. وشــهـدت ا العـراقي ا
مـنافـسـة شـديـدة بـ الفـريـقـ الـلـذين تـنـتظـرهـمـا لـقـاءات اخرى
rOKÝ ÊUD×  ∫WÝbŽ                 .حلسم التأهل الى النهائي
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حـقق فـريق نــفط الـبـصــرة امس بـكـرة الــسـلـة الـفــوز عـلى فـريق
النـفـــط بـنـتـيـجة 81-90  وذلك ضمـن منـافـسـات دوري الـسـلة
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سـبـعة تـريـليـونـات قدم مـكـعب. وأجرت
إيــــران والـــكــــويت عـــلـى مـــدى أعـــوام
مـباحثـات لتسـوية النـزاع بشأن مـنطقة
اجلـرف الــقـاري عـلى احلـدود الـبـحـريـة
بـــ الــــبـــلـــدين اال أنـــهــــا لم تـــؤد الى
نـتــيـجـة.وجـدد خـطـيب زاده (اسـتـعـداد
بـالده لـــلــــدخـــول فـي مـــفــــاوضـــات مع
الــكــويت والــســعــوديـة بــشــأن كــيــفــيـة

ــشــتـرك االســتــثــمــار من هــذا احلــقل ا
ـفاوضات وبـالتـزامن مع ذلك مواصـلة ا
الــثـنـائــيـة مع الــكـويت في إطــار نـتـائج
ـفاوضـات السابـقة مـعها حـول حتديد ا
حــدود اجلـرف الـقـاري). ويـعـود الـنـزاع
بــ إيــران والـكــويت الى الــســتـيــنـات
حـيـنمـا مـنح كل طـرف حق التـنـقيب في
حـقول بحرية لشركـت مختلفت وهي

نـجزة سـابقا وال اجلـارية واحملـادثات ا
تـأثير لـها على الـوضع القانـوني للحقل
وافـقة ايران) مـشددا على وال حتـظى 
ان (حــكــومـته حتــتــفظ لـنــفــسـهــا بـحق

شترك).  االستثمار من احلقل ا
qIŠ d¹uDð

بــعـد تــوقــيـع وزيـر الــنــفط ويــأتي ذلـك 
والـطاقـة الكويـتي عبـد اللطـيف الفارس
ونــظــيـره الــســعــودي عـبــد الــعــزيـز بن
اتفـاقا لتطوير حقل سـلمان في الكويت 
ــشــتـــرك بــ الــدول الـــدرة الــبــحـــري ا
ــعـروف بــاسم آرش من قـبل الــثالث وا
في وقت تــشــهـد إيــران.وجــاء االتــفــاق 
أسـعار موارد الطاقـة مثل النفط والغاز
ارتــفــاعــا كــبـيــرا عــلى خــلــفــيــة الــغـزو
الـروسي ألوكـرانيـا واخملـاوف من تأثـير
ــعـروضـة. وأشـار ذلك عــلى الـكــمـيـات ا
بــيــان رســمي كــويــتي الـى أن (تــطــويـر
ـتـوقع أن يـؤدي الى إنـتـاج احلــقل من ا
مــلـيـار قـدم مـكــعـبـة قـيــاسـيـةٍ من الـغـاز
الـطـبـيـعي يـوميـاً بـاإلضـافـة إلى إنـتاج
ــكـثـفــات يـومـيـاً)  84 ألف بــرمـيل من ا
مـــعــــتـــبـــرا أن (تــــطـــويـــر هــــذا احلـــقل
و الـسـتـراتـيـجي سـيـسـهم في تـلـبـيـة 
الــطــلب احملـلـي عـلى الــغــاز الـطــبــيـعي
). وتقدر وسـوائله في البـلدين الشقـيق
ـكن اسـتـخـراجـها كـمـيـات الـغـاز التي 
مـن احلقل بـنحو  220مـلـيار مـتر مـكعب
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احلــــقـــوق الـــتـي تـــتـــقــــاطع في اجلـــزء
الــــشــــمـــالـي من حــــقل الــــدرة. ويــــقـــدر
احـتـياطي الـغاز الـقـابل لالستـخراج من
الـدرة بنحو  200مـليار متـر مكعب.وكان
بـدء إيـران الـتـنـقيـب في الدرة في 2001
دفـع الـكــويت والــســعــوديــة الى اتــفـاق
لـترسـيم حدودهمـا البحـرية والتـخطيط
شـتركة. الى كـامن النـفطيـة ا لـتطـوير ا
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تــمـكن خــفـر الـســواحل من انــقـاذ طـاقم
ـياه شط العـرب  بعد سـاحبة عـراقية 
اخــمـاد احلـريق الـذي نـشب داخـله دون
تـسجيل خـسائر بـشرية. وقـالت مصادر
ان (خـفر السواحل الـعراقي  انقذ طاقم
بـعـد تـعرضـهـا حلادث سـاحـبـة محـلـية 
ـيـاه شط الـعـرب) واضـاف ان حــريق 
(جــهـود اسـتـبـاقـيــة اسـفـرت عن اخـمـاد
احلـريق  دون وقوع خـسائر بـشرية مع
ـــاديــة). الى ذلك حتـــجــيم اخلـــســائــر ا
عــــدت وزارة اخلـــارجــــيـــة اإليــــرانـــيـــة
وقّع بـ السعـودية والكويت االتـفاق ا
خـطوة لـتـطويـر حـقل آرش الدرة لـلـغاز 
غــيـر قـانــونـيـة مــؤكـدة احـتــفـاظ إيـران
ـشترك ب بـحق االستثـمار في احلقل ا
ــتـــحـــدث بــاسم الـــدول الـــثالث.وقـــال ا
الــوزارة ســعـيــد خــطـيـب زاده ان (حـقل
هـو حـقل مـشـتـرك بـ دول آرش الــدرة 
إيــران والــكــويت والــسـعــوديــة وهــنـاك
ـياه غـير احملددة أجـزاء منه في نـطاق ا
بـــ إيــران والــكـــويت) واشــار الى انه
(وفـقا للـضوابط واألعراف الـدولية فإن
أي خـطوة لالستثمـار والتطوير في هذا
احلــــقل يــــجب أن تـــتـم بـــالــــتـــنــــســـيق
والـــتــعـــاون بــ الــدول الـــثالث) عــادا
هـو خـطـوة (اتـفــاق الـريـاض والـكـويت 
غــيـــر قــانــونــيــة ومـــنــاقــضــة لالعــراف
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دشن الـعـراق واالمـارات  تـعـاونـا مـشـتـركـا في قـطـاعـات الـبـيـئـة  لـتـحـقـيق أهـداف
سـتـنـدة عـلى الـطـبـيـعـة وتـبـادل الـتـعاون ـسـتـدامـة ودعم مـبـاد احلـلـول ا الـتـنـمـيـة ا
ان هـمة فـيمـا اكـد وزير الـبيـئة جـاسم عـبد الـعزيـز الفالحي  واخلـبـرات باجملـاالت ا
تـأثرة  باألزمـات السيـاسية واالقـتصاديـة واالجتمـاعية القطـاع من أكثر الـقطـاعات ا

ستدام. والصحية  وضرورة التحول نحو اإلقتصاد األخضر ا

وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الـــفالحي الـــتــقى فـي دبي  نــظـــيــرته
االمــاراتـيــة مــر بـنت مــحـمــد سـعــيـد
ـهيري  وجرى تأكـيد  توسيع مديات ا
تـجددة الـتـعاون في قـطاعـات الـطاقـة ا
نـاخـيـة وحتـقـيق أهداف والـتـغـيـرات ا
ستدامة ودعم مباد احللول الـتنمية ا
ـستندة على الطبيعة وتبادل التعاون ا
هـمة) وقدم واخلـبرات بهـذا اجملاالت ا
الــفالحي (الــتــهــنــئـة لــتــضــيــيف دولـة
االمــارات مــؤتــمــر االطــراف  كــوب 28
ـساهـماتـها الـذي يعـد اعتـرافا دولـيا 
ناخي ). واكد ـجال مكافحة الـتغير ا
الـــفالحي خالل ورشــة الـــعــمل عــالــيــة
ـستوى التي تنـظمها الوكـالة الدولية ا
ـتـجــددة  ان (هـنـاك ضـرورة لــلـطـاقــة ا
لـنـقـل الـتكـنـولوجـيـا احلديـثـة لتـتـناغم
ـــســاهـــمــات مـع مـــضــامـــ وثــيـــقــة ا
نـاخيـة الـوطنـية الـعراقـية لـلتـغيـرات ا
ـاضـي الـتــي قــدمـهــا الـعــراق الـعــام ا
الـى ســكــرتــاريــة االتــفــاقــيــة اإلطــاريـة
ناخيـة لتكون هذه الوثيقة لـلتغيرات ا
ــنــاخي في الــعــراق دســتــور الـــعــمل ا
واالسـاس في االنـتقـال نـحـو االقـتـصاد
ـستـدام) واضاف ان (ورشة األخـضر ا
الـعمل تعد أحـد أهم بدايات العراق في
مـجال االنـتقال الـتدريجي الى الـطاقات
ـشـاركـة جـمـيع اجلـهـات ـتــجـددة و  ا
ذات الــعالقــة و تــرســيخ مــفــهــوم هـذه
الـطـاقـات في أفـكــار اجملـتـمع وحتـقـيق
ـــطـــلــوب  مــن انــبـــعـــاثــات اخلـــفض ا
الـــغــارات الــدفـــيــنــئـــة) داعــيــا الى ان
(تـــكـــون مــنـــطــلـق لـــتــحـــقــيق أهــداف

تحدة ستوى مع بـرنامج اال ا عـال ا
ي لـلبـيئة وبـدعم من مرفق الـبيئـة العا
فـي تـــذلـــيـل مـــشـــروع اعــــداد شـــبـــكـــة
مـــحـــمـــيـــات طـــبـــيـــعــيـــة فـي الـــعــراق
وبـالـتـعاون مع الـشـركـاء الوطـنـي في
شـاركة بـغـداد واحلكـومات احملـليـة و
االحتـاد الدولي لصون الطبيعة وتهيئة
ستلزمـات وبناء القدرات ـتطلبـات وا ا
ومـراجــعـة الـتـشـريـعــات لـتـحـقـيق هـذا
ـــهم العالن مـــوقع الـــطـــيب ـــنـــجـــز ا ا
ج محـميـات طبيـعيـة بيـئية ). من والـد
اوضح مدير عام الـدائرة الفنية جـانبه 
لف بـالوزارة عيسى الفياض ان (هذا ا
يُــعـد نـقـلــة نـوعـيــة في الـعـمل الــبـيـئي

ويـشـكل نـقـطة لالنـطالق بـأفـاق جـديدة
ـوضـوعات الـتي ترفع كـونـها من أهم ا
مـــؤشـــر األداء الــبـــيـــئي في الـــعــراق).
م ــمــثل عن بــعــثــة اال بــدوره  اكــد ا
ـاسـي ان (الـتـدهور ـتـحـدة سـامي د ا
الـبـيـئي وفـقـدان الـتـنـوع الـبـايـولـوجي
وتـــدهــور االراضي وزيــادة مــســاحــات
الـتـصحـر شكـلت تـهديـدات جديـة على
حـــيــــاة االنـــســـان مـــا لـم يـــتم اتـــخـــاذ
لـذا اليــ  اجــراءات عــاجــلـة النــقــاذ ا
عــمــلـنــا وبـشــراكــة فـعــالــة مع الـوزارة
ي لــلـبــيـئـة ـرفق الــعـا وبــتـمــويل من ا
بـتنفيذ مشروع شبكة محميات طبيعية
والـــذي ســــيـــســـهم بــــأيـــفـــاء الـــعـــراق

بــألــتــزامــاته جتــاه اتــفــاقــيــة الــتــنــوع
الـبـايـولوجي). في غـضـون ذلك  انذرت
ـركـز الـصحي ا مـديـريـة بـيـئة مـيـسـان 
ي االســتـثـمــاري في نـاحــيـة عـلي الــعـا
الـــشــرقـي  وذلك لــعـــدم حــصـــول عــلى

التراخيص البيئية. 
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وقــال مـديـر عــام الـدائـرة بـاسـم مـحـمـد
جاء حـني لـ (الزمان) امس ان (االنذار
بـعـد ان اجرت الـفـرق البـيـئيـة الـرقابـية
ـعـرفـة مـدى كـشـفـا عــلـيه  االشـعــاعـيـة 
الـتزامه بـاحملددات البـيئيـة ) مؤكدا ان
(االنـذار اتخذ وفـقا لصالحـيات اخملولة
لـنـا من قبل اخملـول بصالحـيات الـوزير

ـســتـدامــة) واشـار الى ان الــتـنــمـيـــة ا
(تـعـافي القطاع البيئـي سـيزيـل الكثيـر
ـي مـن مــن الـــعـبء الـــصــــحــي الـــعــــا
ـاء خــالل حتـســ نــوعــيــة الــهــواء وا
واإلدارة الــبـيـئــيـة الــسـلـيــمـة لــلـصـرف
وإعــتـــبـــار األمــن الــبـــيــئي الـــصـــحـي 
مــتالزم مـع اخلـطـط والـسـتـراتـيـجـيات
يـة البـيئـية الـوطنـية واالقـليـميـة والعـا
الـتي تزيد تـدابير اإلسـتجابـة والتعافي
لـلـمجـتمـعات األكـثـر هشـاشة). وأعـلنت
استكمـال  اخلطوات اخلاصة الـوزارة  
بـــأعالن مـــواقـع الــطـــيـب في مـــيـــســان
ضـمن ج في واسط والــديـوانــيـة  والــد
مـــشــروع انـــشـــاء شــبـــكـــة احملــمـــيــات
الــطــبـيــعـيــة في الــعـراق والــعــمل عـلى

ادارتها وتطويرها .
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وقــال الــفالحي خالل خالل احــتــفـالــيـة
حتت شـعار حمـاية الطـبيعـة نحو بـيئة
سـتـقبل مـسـتدامـة ألجـيال احلـاضـر وا
بـــحـــضــور عـــدد من الـــوزراء والــوكالء
ـــديــريـن الـــعــامـــ في والـــســـفـــراء وا
عنية واجلهات ذات العالقة الـوزارات ا
ـج والــــــطــــــيب ان (اعـالن هــــــور الــــــد
مــحــمــيـات طــبــيــعــيـة وبــدعم من األ
انـح يعـزز جهـود العراق ـتحـدة وا ا
في احلفاظ على النظام البيئي والتنوع
االحــــيـــائي وفـق الـــتـــزامــــات الـــعـــراق
بــاتـفـاقـيـة الـتـنــوع االحـيـائي وحتـقـيق
ستدامة ودعم احلدود اهداف التنمية ا
ــســتــنــدة عــلى الــطــبــيــعـة وحتــقــيق ا
ستدام ) مؤكدا ان االقتصاد االخضر ا
(الـوزارة عملت ومنذ سنوات وبتنسيق

ووفق قـانون حـمايـة وحتسـ البـيئة)
مـبـيـنـا ان (الـكـشف الـبـيـئي االشـعـاعي
ـي االسـتــثـمـاري ــركـز الــصـحي الــعـا
وافقة ركز ببنود ا اوضح عدم التزام ا
مـنـوحة) وتـابع ان (اجـهزة الـبـيئـيـة ا
االشـعـة فـيه لم حتـصل عـلـى تراخـيص

الـــعـــمل)ن ومــضـى الى الـــقــول انه (
تـوجـيه انـذار بـضـرورة ازالـة اخملـالـفـة
خالل عشرة ايام من موعد التبليغ وفقا
الحـكـام قانـون حمـاية وحتـس الـبيـئة
والــتــعــلــيــمــات الــصــادرة من الــوزارة
ــواطــنـ لــضــمــان سالمــة وصــحــة ا
وبـخالفه ستـتخذ االجـراءات القانـونية

بحقه ). 

ذلـك أعــــلن احلــــوثــــيــــون في الــــيــــمن
مــســؤولــيــتــهم عن ســلــســلــة هــجــمـات
ـا أسـفـر عن اســتـهـدفت الــسـعـوديــة 
انـدالع حــريق هـائل في مـنـشـأة نـفـطـيـة
لــشــركـــة أرامــكــو في مــديــنــة جــدة في
قـال الـتحـالف بـقيـادة الـرياض إنه وقت
(تـمـكـنت من الـسيـطـرة عـلى حريق شب
ــنــتــجـات في خــزانــ حملــطــة تـوزيع ا
الـبتـرولية الـتابـعة ألرامكـو في جدة إثر

اعتداء).
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مــؤكـــدا إنه (لم تــقع خـــســائــر بــشــريــة
نـتيجة الـهجوم). وأعلن احلـوثيون على
لـســان مـتـحـدث بـأسـمـهم يـحـيى سـريع
(اســتـــهــداف أرامــكــو جــيــزان وجنــران
ـسـيـرة بــأعـدادٍ كـبـيــرةٍ من الـطـائــرات ا
واسـتـهـداف أهـدافٍ حـيـويـةٍ وهـامـةٍ في
مـناطق جـيزان وظـهران اجلـنوب وأبـها
وخــمــيس مــشـيـط  بـأعــدادٍ كــبــيـرةٍ من
الـــصـــواريـخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة). وكـــانت
الـسعودية أكبر مـصدر للنفط اخلام في
الــعــالم قـد حــذرت من مــخـاطــر خـفض
إنـــتــاجـــهــا الـــنــفـــطي غـــداة هــجـــمــات
لـلحـوثيـ بواسـطة صـواريخ وطائرات
مـسـيّرة.واسـتـهدف أحـد هـذه الهـجـمات
مـصفـاة تابـعة ألرامكـو في منـطقـة ينبع
عـلى الـبـحر األحـمـر الـواقعـة عـلى بـعد
نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من جدة. ياه شط العرب o¹dŠ∫ ساحبة عراقية تتعرض حلريق 

ـهـنـدسـ وتـواطئ واســتـخـفـاف في حـقــوق ا
اكد ان الـقضـية مصـالح شخـصية ـقر الـعام  ا
ـــهـــنــدس). بـــحـــسب دون مـــراعـــاة حـــقـــوق ا
تــعـبـيــرهم. في غـضـون ذلـك  اعـلـنت نــقـابـيـة
احملــامـيــ الـعــراقـيــ  الــنـتــائج الـنــهـائــيـة
ـاضي. النــتـخـابــاتـهـا الــتي جـرت اخلــمـيس ا
ظفر هنا  وقـال بيان امس ان ( محمد صـالح ا
ـــنـــصب الـــنـــقـــيب  امـــا اعـــضـــاء اجملـــلس
الـفائـزين هم ضـرغام الـزيادي  ووالء الـعامري
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ـنصب ـكـصـوصي  فـاز ذو الـفـقـار حـوشي ا
ــهـنــدسـ الــعـراقــيـ خـالل عـمــلـيـة نــقـيب ا
االقـــتــراع الــتي جـــرت اول امس. وقــال بــيــان
ــكــصـوصـي فـاز تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (ا
ــهــنـــدســ خالل عــمــلــيــة ــنــصـب نــقــيب ا
االقـتـراع الـتي جـرت الخـتـيـار الـنـقـيب ونـائبه
واعــضــاء مــجــلس الــنـقــابــة وجلــنــة الـضــبط
الـفوز كـصوصي  ورؤسـاء االقـسام). وحـقق ا
بعد منافسة مع رئيس هيئة التصنيع احلربي
مـحـمد صـاحب الدراجي.بـدوره  كـتب اخلبـير
االمــني فــاضـل ابـو رغــيـف في تــغــريــدة عــبـر
تــويـتـر ان (ابـارك لـلـمــكـصـوصي فـوزه  فـهـو
ـلك أفـقـاً في مـجـال اخـتـصـاصه وله اخلـبرة
اإلعـالمـيـة وفي مـجـال اإلتــصـاالت  اتـمـنى له
على ـوفقية في عمـله). فيما علق مـهندسون  ا
مـنــشـور النـتـخـابـات الـنـقــابـة بـالـقـول (نـتـابع
بــاهــتـمــام مــوقع الـنــقــابـة وصــفــحـتــهــا عـلى
ولـم نــســـمع أو نــقـــرأ اعالن عن فـــســيـــبــوك  
االنتخابات و الترشيح  وهذا يعني ان ابسط
ـهــنـدس لـم تـؤخــذ بـنــظــر االعـتــبـار حــقــوق ا
ونـــطــالـب من مــجـــلس الـــنــقـــابـــة و اجملــلس
رحلة االسـتشاري بيـان اجنازات النقـابة في ا
ــاضـيـة) مــؤكـدين انه ( مـع االسف انـعـدمت ا
الثقة بالنقابة وال نصدق مسرحية االنتخابات
فـــمـــا حــــدث في نـــقـــابـــة الــــنـــجف من خـــرق

UI¡∫ وزير البيئة يلتقي في دبي نظيرته اإلماراتية
Z_alhilly@yahoo.com
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واطن ايام قليـلة  يحل علينا الشهر الفضيل  ومع ترقب هالله  يزداد قلق مالي ا
فـردات الـتي تدخل تـواضع واحملـدود بـسبب الـطـفرات في اسـعـار ا من ذوي الـدخل ا
في قـائمة مـتطلـبات ايام شـهر رمضـان  وهي متطـلبات معـروفة للـجميع  ورغم اعالن
وزارة الـتـجارة  انـهـا بـاشرت بـتـوزيع الـسلـة الـغـذائيـة الـثـانيـة من الـبـطاقـة الـتـمويـنـية
واخلـاصـة بـالـشـهـر الـفـضــيل  وهي ايـضـا بـصـدد جتـهـيــز حـصـة ثـالـثـة  لـكن عـنـاد
رتـفعة في االسواق بـقى مستمـرا  وسط معاناة الـعوائل التي تشـكو حالها االسعار ا

جراء انخفاض قدراتهم الشرائية ..
سار احلكـومي  فاحلكومة هي االب وهذا القلـق  ينبغي ان يكـون من صلب اهتمـام ا
 وهي الـراعـيــة لـكل مـواطن  وعـلـيــهـا ان  تـولي أولـويـة قـصــوى لـقـيم احـتـرام حـقـوق
ساواة وتوفير العيش الكر  اإلنسان ومتـطلباته  من خالل  تعزيز مباد العدالة وا
ــوضـوع جــديـر ودعم الــعـمل اإلنــســاني واإلغـاثي تــمــاشـيــاً مع واقع احلــال  وهـذا ا
ـعـاجلة تـداعـيـات معـانـاة اجلزء بـاالنـتبـاه الـيه  والـسعي الى اصـدار قـرارات سـريعـة 

االكبر من الشعب .
ـصـاحب لـقـدوم ايـام الـشهـر الـفـضـيل  عـنـد الـسـواد االعـظم من الـعـوائل ان الـقـلق ا
الـعراقـيـة الـتي تبـحث عن لـقـمـة عيـشـهـا بصـبـر وجـلـد وأناة  هـو قـلق  مـشروع  رغم
الـفـرح الذي حتـملـه  القـلوب لـشـهر رمـضان  وهـو مـتأت من عـدم القـدرة عـلى التـغلب
ـعـروفـة  وهذا لـيس عـلى أي مـوقف يـواجـه رب العـائـلـة اثـنـاء الـطـقـوس الـرمـضـانـيـة ا
بـاألمر السـهل فهـو مؤشر عـلى ضعف الـقوة الداخـلية لـإلنسان وهي من أكـثر أنواع
ـا لهـا من تأثيـر محبط وانـعكاس عـلى الفرد ـكن مراوغتـها وجتاهـلها  القـوى التي ال 

واجملتمع.
ـرء يحتاج الى من يعـيد اليه قوته الداخـلية وإلى طمأنة ولعلي اكون مـصيباً بقولي ان ا
نفـسه من خالل شـعوره بـرعايـة الدولة لـه  ومعـاونتهـا له بـإجراءات محـسوسـة  حتى
يدرك أنه مواطن يـستحق العيش من دون إرهاق مزمن من خوف مـسيطر عليه منذ بدء
يـومه الـرمـضـاني وتـوجـهـه لـعـمـله حـتى عـودته الى احـضـان عـائـلـته  بـانـتـظـار مـائـدة

االفطار . 
ان بلوغ القـوة الداخلية وعكسها على أنفسنا وحياتنا اليومية ليس
بـاألمـر الـسـهل وعـلى احلـكـومـة ومـؤسـسـاتـها ان تـسـعى الى
ـنعـة والـتقـديـر للـحـياة كـبح كل مـا هـو سلـبي. فـاإلحسـاس بـا

ا هو جميل وخير. يكسبنا نوعا من القوة وهي االمتنان 
 فهل نسـتمع قريبـا  وقريبـا جدا  الى قرارات تفـرح القلوب
التي تستعد الستقبال شهر رمضان من ( غالبة ) الشعب ?

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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جملهـا عن حاجة ملحة في ظرف مكتظ بـاالستثنائي من التحديات أسئلة كثـيرة تعبر 
واخلـانق من األزمـات فـي مـسـيـرة أريـد لــهـا االرتـقـاء  فـاذا بــهـا تـكـابـد الــعـثـرات تـلـو
ؤتـمر العلـمي السابع والـدولي األول الذي نظمـته كلية الـعثرات  هـذه األسئلة أثـارها ا
االعالم بـاجلامعـة العراقـية بعـنوان ( التـنميـة والبنـاء الفكـري في احملتوى االعالمي ) 

فتأملت جلساته في فحواها والتباحث في شائكها .
ؤتمر بجودة تنظيمه وحسن ادارته  ونوعية أبحاثه  وحضوره العربي  لقد أسعدنا ا
وحتـسسـه العـالي لـضـرورة جتـديد احلـديث عن الـتـنـميـة الـفـكـرية بـعـد ان القت اهـماال
ـسـتـنـدة الى اسـتـراتـيـجـيـات مـدروسـة  بـالـرغم من تـمـظـهـر واضـحـا  السـيـمـا تـلك ا
االهمـال واقعـيا بسـلوكـيات شـاذة ووقائع غريـبة واجتـاهات أبـعد ما تـكون عن االنـتماء

الوطني . 
ـؤتـمر لـلبـحث في الـسبل االعـالميـة التي مـن شأنـها اكـسـاب اجملتـمع ما وبـهـذا يأتي ا
تـطرفة التي واجهـة تهديـدات فكريـة يتعرض لـها من التـنظيـمات ا يكـفي من احلصانـة 
تـمكـنت من الـنفـاذ لعـقـول شبـابنـا  او من ذلك الـفكـر الذي عُـلب غربـيـا بأشـكال بـراقة
ا يحول دون استنـهاض الهمم واستعادة األدوار للنيل من هـوية االمة وشخصيتـها  

وتعزيز الثقة  .
ؤسـسات الديـنية درسة ووسـائل االعالم وا ومع ان لـلتنـمية الـفكـرية وكاالت عـديدة كـا
ـدني  لكن الـتجربـة أثبتت السـيما في الـعراق  ان كثـيرا من هذه ومـنظمـات اجملتمع ا
ـسـارات الـصـحـيـحـة في أداء وظـائـفـهـا فـمـا زالت مـاثـلـة في الـوكـاالت انــحـرفت عن ا
الــذاكـرة تـلك األدوار الــكـارثـيــة الـتي أدتــهـا الـعــديـد من وسـائـل االعالم ورجـال الـدين
ـكـن لوسـائل ـدني الـشـكـلـيـة والـوهـمـيـة  لكـن هـذا ال يلـغـي ما  ومـنـظـمـات اجملـتـمع ا

ختلف أشكالها. االعالم أن تفعله في اطار التنمية 
 وفي هـذا اجلانب انـشغل مـؤتمـر كلـية االعالم الـذي ركز شـعاره علـى محتـوى وسائل
واقع ـتـمـثل بـا االعـالم التـقـلـيـديـة وامـتـداداتـها االلـكـتـرونـيـة  ولـيس االعالم اجلـديـد ا
ؤتـمر االلـكتـرونيـة الـعامـة واالجتـماعـية الـتي تقع فـي غالـبهـا خارج الـسيـطرة  وكـأن ا
ا هو سياسي  بل يريد القـول ان الوسائل التقلـيدية أهملت مـا هو تنموي وانشـغلت 
انـهـا حـتى في اجملال الـسـيـاسي لم تـمارس دورا تـنـمويـا واضـحـا  وهذا مـا يـقـتضي
ـتعلـقة باألسـباب الـتي حالت دون ذلك  وكيـفية االيـضاح  فضال عن اجـابة األسـئلة ا
تـفـعـيل وظـيـفـة الــتـنـمـيـة في وسـائـل االعالم  ومـا يـرتـبط بـعـنــاصـرهـا بـدءا من الـقـائم

تلقي .  باالتصال ومرورا باحملتوى وانتهاء با
ـوضوع فـي عالم ـؤتـمـر حجـم الصـعـوبـات الـتي تـكـتـنف هـذا ا يدرك الـقـائـمـون عـلى ا
افتـراضي أحـكم سـيطـرته عـلى اجلـمهـور  وبـفـاعلـيـة منـقـطـعة الـنـظيـر أخـذ يـهشم في
نظومات  شواطيء التـقليدي من االعالم  وما يشكله ذلك من اهـتزازات في مختلف ا
بادرة  ام اننا سائرون نحو التشكل العشوائي قدور الـتقليدي استعادة زمام ا فهل 
درسـة لوحدها تصـارع التحديـات التي يعج بها ـنظوماتـنا الثقافـية والفكـرية  وترك ا

يدان . ا
ـا يـشـهـده اجملـال االتصـالي من ـجـمل الـتـحديـات وعالقـتـهـا  ـؤتـمـرون  لقـد أحـاط ا
تطورات مذهـلة  وما يفرضه الواقع السـياسي من تعقيدات  وقدمـوا توصيفات دقيقة
لـطبيـعتهـا  لكنـهم مروا على سـطوح احللـول دون الغوص في أعـماقها  لـضيق الوقت

وضوع وتنوع ارتباطاته . وتشعب ا
وليس من باب توجـيه أصابع االتهام لـوسائلنـا االعالمية  وكأنـها الوحيـدة العاملة في
مجـال التـنشئـة بحـسب دفاع زمـيلي االسـتاذ الـدكتور أحـمد عـبد اجملـيد رئـيس حترير
جـريـدة الـزمـان طـبـعـة الـعــراق  من دون أن يـنـكـر الـضـعف في بـعض جـوانب األداء 
لكـننـا نؤكد ان أداء سـائبـا يهيـمن على مـشهدنـا االعالمي  انتـهى باحملصـلة الى غـلبة
ـوضوعـي على حـد قـول االسـتاذ الـدكـتور احملتـوى الـدعـائي على احملـتـوى االعالمي ا
عـنـيـة بتـنـظيم قـدادي . ولـيس صـدفة حتـقق هـذه الـغلـبـة  فالمـباالة اجلـهـات ا كـاظم ا
الـعمل االعالمي  ومـحـاكاتـهـا لتـجـارب اعالميـة في مـجتـمـعات تـخـتلف عـن مجـتـمعـنا
نظومـاتها الثقافية ومستويات استقرارها ورسوخ أنظمتها  قادت الى هذه
الـفـوضـى الـتي يـتـعـذر مـعـهـا ضـبط األداء وايـقـاف االنـحـراف .
وعــلــيه فــان اصالح االعـالم أصــبح مــقــدمــة البــد مــنــهـا ألي
اصالح نـعـتــزم الـقـيـام به  وهـذا مـا يــدعـونـا لالقـتـراح عـلى
عــمــادة كـــلــيــة االعـالم الــتي عـــرف عــنــهـــا حــسن اخـــتــيــار
مـوضـوعـات مـؤتـمـراتـهـا  الى تـنــظـيم مـؤتـمـر لـتـقـيـيم األداء

وكيفية االصالح . 
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واقف حياتية فيصيبها القهر النفسي السيما عندما قد تتعرض الشـخصية االنسانية 
تكون في موقفـ رئيس تستـشعر خاللهما بـارادة ذاتية واعية تصـورين مختلف في
ـعنى واألثـر . فقـد جندهـا احيـاناً كـثيـرة غيـر قادرة عـلى توجـيه اي نوع من االجتاه وا
انـواع الـنـقـد الى جـهـة او شـخص مـا  و تـسـتـدرك عـلم الـيـقـ انه يـتـمـتع بـشـخـصـية
كن التـصدي لهـا او اختراقـها او جتاوزها وذلك كمـية ذات سلطـة تأثيـرية قويـة ال  تَـحّ
لسـطوتهـا او جلبروتـها. واحيـاناً كثـيرة اخرى قـد نراها تـتودد وتداهن وتـتملق لـتقترب
ا ال يـنبغي ان تـكون عـليه الشـخصيـة االنسانـية لتـحقيق أكـثر 
منـافع ذاتيه قد ال تتوافـر لها ذات الفرص ان ارادت ان تصل
الى اهدافها مـا لم تكن مستمعة جيدة مـنصتة خاضعة تابعة
نـفلـتة قـيمـياً في تـعامـالتها مـنقـادة لسـياسـاتهـا التـعسـفيـة ا

كافة.
{ عن مجموعة واتساب
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بغداد

مـــصــدره من الــعــراق بـــيــنــمــا كــانـت الــبــرازيل تــصــدر
الـيـورانـيوم ومـجـمـوعـة خـبـراء في صـنع الـطـاقـة الـنـووية
وذلك قـبل قـصف مفـاعل تمـوز النـووي من قبل إسـرائيل

في سنة 1981.
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 25 اذار هـو يـوم اجلـالـيـة الـعـربـيـة في الـبـرازيل حـسب
ـــتـــحـــدة ولـــكن مـــا هي الـــعالقـــات بـــ الـــعــراق اال ا
ـة امـا والـبــرازيل?. الـعالقـات الـبــرازيـلـيـة الـعــراقـيـة قـد
حـالـيـا فـحسـب  (فيـسـبـوك) تـوجـد لـلـبـرازيل سـفارة في
ـقـابل للـعـراق سـفارة في بـغـداد وقـنصـلـيـة في أربيل.بـا
برازيلـيا وكال البـلدين عضو في مـجموعة 77  والبرازيل
كـانت أول بـلـد من أمريـكـا الالتـيـنيـة تـعـيد فـتح الـسـفارة
الـعــراقــيـة في الــبــرازيل بـعــد حــرب الـكــويت. تــربط بـ
الـبلدين عـالقات جتاريـة فالـعراق يقـوم بإسـتيراد الـقهوة
والكاكاو مـن البرازيل بيـنما الـعراق يصدر الـنفط والغاز
الــطــبــيـعـي لـلــبــرازيل. وفي  1980 كــانت الــعالقــات في
ــئـة من الــنــفط في الــبـرازيل قـمــتــهـا حــيث كـانت 35 بــا
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ن الـكـوه ـظـفـر وا واحــمـد الـزيـدي وعـقـيـل ا
ـهـداوي  وبـشـيـر الـسـاعدي  وسـيف وعـبـيـر ا
هـنا اخلـالـدي  واوس الطـائي). فـيمـا اصـدر ا
قـال فــيه (نـبــارك لـكم هـذه ـنـاســبـة  بــيـانـا بــا
قراطية الفريدة التي عبّر من مارسة الد ا
خـاللـــــــهــــــا أن إرادة احملـــــــامـــــــ هي اإلرادة
احلــاكــمــة و أن كــلــمــة قــواعــد احملـامــ هي

الكلمة العليا).
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ناصب الـنقابـيّة ليـست مرتبة ولـفت الى ان (ا
ـا غــايـتــهـا أعــلى من احملــامي الـعــراقي و إ
خـدمـة احملامـ و الـسهـر علـى مصـاحلهم و
تـــذلــيل الـــصــعـــوبــات أمـــام أعــمـــالــهم ورسم
ـسـاهـمـة في ـهـنـيـة الـواقـعـيـة وا الـسـيـاسـة ا
خـدمـة مـنـظـومـة العـدالـة في الـبـلـد ومـشـاركة
الـقضاء في حتقيق العدالة وسيادة القانون )
ـسؤولـيـة التي تـقـلـدناهـا تـفرض مـؤكـدا ان (ا
عـلــيـنـا أن نـحـتـرم آراء اجلـمـيع و أن نـنـصت
مـتدبـرين آلراء احملـام جـميـعا إتـفقـوا معـنا
في الــرؤيـة أو ــخـتـلـفـوا و اسـتـهـجـان مـنـطق
تــكـــمــيم األفــواه والـــتــعــسّف فـي اســتــخــدام
الـصالحـيات الـقـانونـية ألجـل إسكـات األلسن
ـقـابل فإنـنـا لن نسـمح أن يُـساء إلى أي وفي ا
ن ـهني و سـنكـون ندًا  فـرد من أفراد بـيتـنا ا
يـحاول الـتجـاوز أو التـطاول عـلى أبنـاء أسرة

وحّدة).  احملام ا
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كصوصي ذو الفقار حوشي ا
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الـتي ارتـفـعت بـنـسب عـالـيـة في
الـسـنـوات االخـيـرة بـسـبب ازمة

السكن ) . 
واشار الى ان  ( بـعقوبـة تعاني
من ازمــة سـكن خـانـقـة وحتـتـاج
عــــــــــــــلــى االقـل مـن 20-15 الـف
وحــدة سـكــنـيـة جــديـدة من اجل
خلق توازن في العرض والطلب

 . (
وفي سيـاق متصل قـال احليالي
ان ( 10 مشاريع في لـ (الزمان) 
 4قـطـاعـات خدمـيـة مـهمـة مـنـها
ـبـاشـرة الــطـرق واجلـســور  ا
بهـا في بعقـوبة وضواحـيها من
قــبـل شــركــات مــحـــلــيــة في اول
ــشـــاريع االعــمــار خالل وجــبــة 

الربع االول من 2022).
واضــاف احلــيـالـي ان (  كــلــفـة
شاريع 10 تزيد عن  30مليار ا
ديــنـار خــصــصت من مــيــزانــيـة
تنمـية االقالـيم وموازنات اخرى
داعــــمـــة لــــديـــالـى مـــؤكــــدا بـــان
ـــشــاريع وفـــرت مــئـــات فــرص ا
الـــعـــمل لــــلـــعـــاطـــلـــ في مـــهن
مــخـــتــلــفــة ودفـــعت الى حتــريك
نـسـبي لألسواق بـسـبب االقـبال

واد االولية ) .  على شراء ا
واشــار الى ان ( حــركـة االعــمـار
ـزيد من كـلـمـا ارتفـعت تـوفـرت ا
فـرص العـمل خـاصة وان نـسـبة
ئة في البطـالة تصل الى 30 با
بعقوبة واعلى ببقية مدن ديالى

 . (
 وفـي بــــعــــقــــوبــــة ايــــضــــا قـــال
ان ( شركة صـينية قائمـمقامـها 
مــتــخـصــصـة ســتــبـاشــر قـريــبـا
دارس ـشـروع بنـاء عـشـرات ا
احلديـثة في بعـقوبة وبـقية مدن
ديالى وفق عقـد رسمي في اطار
ستـراتيجـية إلنـهاء ازمة االبـنية
ــدرســـيــة الـــتي عـــانت مــنـــهــا ا
احملافظة بشكل كبير بعد 2003

بسبب االرهاب ) . 
واضــــاف احلــــيــــالـي ان ( وفـــد

امني برئاسة قـائد شرطة ديالى
زار مــقـــر الــشــركـــة الــصــيـــنــيــة
واتـــخــذ 3 قـــرارات مــهـــمـــة هي
تـــوفـــيـــر احلـــمـــايـــة لـــلـــشـــركـــة
ومـنـتسـبيـهـا وتسـهـيل حركـتهم
والـــــســــعـي حلل اي اشـــــكــــاالت
تعـترض عمـلهـا من اجل تسريع
ـــشـــروع الــذي وتـــيـــرة اجنــاز ا
سيـكون له اثر ايـجابي في ملف

درسية ) . االبنية ا
واشــار الـى ان (وجــود شــركـات
اجـنــبـيــة في ديــالى بـشــكل عـام
رسالة ايـجابية لـلراي العام حو
االسـتـقـرار االمـني الـذي سـيدفع
شــركـات اخـرى لـلـقـدوم والـعـمل
في مـشــاريع عــمــرانـيــة واخـرى

استثمارية ) . 
فـي نــاحــيــة الــعــبــارة الــتــابــعـة
لـــقــضـــاء بــعـــقــوبـــة قــال مـــديــر
الــــنــــاحـــيــــة شــــاكـــر مـال جـــواد
ان ( مياه التميمي  لـ  (الزمان) 
نـهـر خـريسـان انـخفـض بنـسـبة
ــئـة في االيـام األخـيـرة)  80 بـا
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اعــلـنت مـديــريـة شـؤون ديـالى 
عن عـدم تـدخــلـهـا في الــقـضـايـا
الــــتــــجــــاريـــة وتــــســــلـــيـم زمـــام

احملاسبة للقضاء . 
وقــال مـديــر شـــــؤون عــشـــــائـر
ديــالـى الــعــمــيــد عــلي مــحــمــود
الــــربـــــيـــــعي لـ (الـــــزمــــان )  ان
(عـشـائـر ديـالى قـررت بـاإلجـماع
عــلى عـدم تــدخــلـهــا بـالــقـضــايـا
الـــتـــجـــاريـــة والـــربـــا والـــفـــايــز
وتسلـيم زمام احملاسبـة للقضاء

العراقي ) . 
وأشـار الى  ان  ( عـدم تـدخـلـها
في الـقضـايا الـتـجاريـة وقضـايا
مـا يـعـرف بـالـفـايـز التـي تـعـتـبر
من اخـطــر اآلفـات عـلى اجملـتـمع
والـــتـي تــزيـــد مــن اخلـــصـــومــة
واالقــتــتــال بــ افـراد اجملــتــمع
الـواحــد تـأتي في اطــار تـســلـيم
هذه القضايا لـلمحاكم اخملتصة
النـهــا تـزيـد الــفـجــوة بـ افـراد

اجملتمع الواحد ) . 
واضــاف الـربــيـعـي ان ( الـقـرار
يــأتي في اطــار نــظــرة واقــعــيــة
ـلـف مـهم بـدء يـثـيـر الكـثـيـر من
اإلشكاالت في السنوات األخيرة
ويــخــلق تــداعـيــات ســلــبــيـة في
اغــــلب األحــــيــــان الفـــتــــا الى ان
الــقــضــاء الــعــراقي ســتــكــون له
تـخاصم ) كلـمة الفصـل ب ا

.
ـــــــــــــادة 465 مـن وتــــــــــــنـص (ا
الــــقــــانــــون الـــعــــراقـي يـــعــــاقب
بـالــحــبس مـدة ال تـقل عن ثالثـة
ســنـــوات كل من اقـــرض نــقــودا
بـاي طـريــقـة بـفــائـدة ظـاهـرة او
ــقـرر خــفـيــة تــزيــد عـلى احلــد ا
ـة قـانـونـا وتـعـتـبــر هـذه اجلـر
من اجلــرائم اخملـلــة بــالــشـرف 
باإلضافة الى القضايا التجارية

االخرى اخملالفة) . 
واعـــلــنـت قــضــاء بـــعــقـــوبــة في
محافظة ديالى  عن اضافة عدة

ات الى التصميم االساسي دو
للـمديـنة  فـيمـا اكدت ان االرض
ســـتــخـــصص لـــذوي الــشـــهــداء

واجلرحى . 
قال قائممقام قضاء بعقوبة عبد
ان الـله احلـيـالي  لــ ( الـزمان ) 
(حــــكـــومــــة ديـــالـى بـــاحملــــلـــيـــة
بـالــتــنـســيق مع قــائــمــمـقــامــيـة
بعـقوبـة قررت اضـافة الف دو
مـن االراضي الـى الــــتــــصــــمــــيم
ـدينـة بعـقوبـة وجرى االساسي 
االتــفـــاق عـــلى تـــشــكـــيل جلـــنــة
ثالثيـة من اجلـهات ذات الـعالقة
ومـنـهـا بـيــنـهـا دائـرة الـعـقـارات
والــــــبـــــلــــــديـــــة مـن اجل اعـــــداد

التصاميم القطاعية ) . 
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واضــاف احلــيــالي ان  (االرض
ســــتـــــخــــصـص بــــعـــــد اكــــمــــال
الــتــصــامــيم الــقـطــاعــيــة كــقـطع
سـكنيـة لشـرائح مخـتلـفة ومـنها
ذوي الـــشـــهــــداء واجلـــرحى في
اكــبـر تــوسـعــة من نـوعــهـا بــعـد
2003 في بـــــعـــــقـــــوبــــة والـــــتي
ســتــوفــر االف الــقــطع ســكــنــيــة
وتقـلل من اسـعار بـيع العـقارات

مـبيـنا أن  (الـنـهر يـشكل شـريان
حوض الوقف وهو اكبر حوض

زراعي على مستوى ديالى) . 
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ان (انخفاض واضاف التميمي 
مــيـــاه نــهــر خــريـــســان دفع الى
تـخـصــيص مـا مـتــوفـر حملـطـات
االسـالـة حـصـريا مـن اجل ادامة
تــــوفــــيــــر مـــيــــاه الــــشــــرب قـــدر
ستـطاع فيـما لم يعـد باإلمكان ا
ســـقي الـــبـــســاتـــ الــتـي تــصل
مساحتها الى 20 الف دو في
صـورة تـعـبـر عن حـجـم الـكـارثة
الـــــــــتـي ســـــــــتـــــــــؤدي الـى هالك
الـبسـات اذا لم يـجري اسـعاف

النهر) . 
ثل واشـار الى ان  (خـريـسـان 
شــــريــــان احلـــــيــــاة فـي الــــوقف
بـــالــــكـــامـل وتـــأتـي مـــيــــاهه من
بــحــيــرة حـــمــرين الــتي تــعــاني
حــالــيـا مـن انـحــســار كــبــيـر في
خــزيــنــهــا مــا يــعــني انــنــا امـام
مـرحـلـة حـرجـة جـدا  مـبـيـنـا أن

(الــنـهــر يــشـكل شــريــان حـوض
الوقف وهو اكبر حوض زراعي

على مستوى ديالى ) . 
ان واضــــــاف  الــــــتــــــمـــــــيــــــمي 
(انـخـفـاض مـيـاه نـهـر خـريـسان
دفـع الى تـخــصـيص مـا مــتـوفـر
حملــطـات االســالــة حــصــريـا من
اجل ادامـة تـوفـيـر مـيـاه الـشرب
ـسـتــــــــطـاع فـيـمـــــــــا لم قـدر ا
يـــــعـــــد بـــــاإلمـــــكـــــان ســــــــــــقي
الــــبـــــــــــســــاتــــ الـــــتي تــــصل
مساحتها الى 20 الف دو في
صـورة تـعـبـر عن حـجم الـكـارثة
الـــــــــتـي ســــــــتـــــــــؤدي الـى هالك
البـساتـ اذا لم يجـري اسعاف

النهر ) . 
ثل واشـار الى ان  (خريـسـان 
شــــريــــان احلــــيــــاة فـي الــــوقف
بـــالـــكــــامل وتــــأتي مـــيــــاهه من
بــحــيــرة حــمــرين الــتي تــعــاني
حــالـيــا من انــحــسـار كــبــيـر في
خــزيــنــهــا مـا يــعــني انــنــا امـام

مرحلة حرجة جدا) .  عبد الله احليالي
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درجة زايدة الـعلنية للنادي الطالبي لـكلية اللغات ا عظم عن وجود ا تعلن عمادة كـلية اللغات/ وحدة العـقود احلكومية الكائنـة في مجمع باب ا
عدل. فـعلـى الراغـب بـاالشتراك تـفاصـيلـه ادناه لسـنة ٢٠٢٢ الـتابـعة لـكلـية الـلغـات وفق قانـون بيـع وايجار امـوال الدولـة رقم ٢١ لـسنـة ٢٠١٣ ا
زايدة العلنيـة التي ستجري في اليوم اخلـامس عشر من اليوم التالي لـنشر األعالن مراجعة شعـبة احلسابات في الكلـية للحصول على شروط بـا
زايدة العلنية اجور اخلدمة البالغة زايدة العلنية لقاء مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار غير قـابلة للرد ويتحمل من ترسو عليه ا االشتراك با

٢ %من قيمة االحالة.
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واقعت مساحتهنوعه وحدوده واوصافهاجلنسا

عظم١ ٦٣٧٫٤م٢ وسقيفة تابعة للنادي عدد (٢) مساحة الواحدة (٥١٫٦م٢)النادي الطالبي لكلية اللغاتغير منقولمجمع باب ا

-1-
جاء في التاريخ :

انّ رجالً شتم أباذر (رض) فقال :
ال تُغرقْ في شتمنا 

وَدَعْ للصلح مَوْضِعاً 
فانّا ال نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أنْ نطيع الله فيه .

-2-
ـان والـصـدق لم يـسـلم مـن أَلْـسُن الـنـاس حـتى ( أبــوذرّ الـغـفـاري) رجل اال

والنقاء والدفاع عن احلقّ ..
وهـذا ما يـهـوّن على األحـرار واالبرار مـا يـتعـرضون الـيه من األَلْـسُن احلِداد

التي ال تكف عن اطالق السيء من القول دون هوادة .
ا عُرف به من عظيم ديح النبوي له و انك ال تبلغ ما بلغه أبوذر من وسام ا
تمـردين على جـميل األقوال االخالق فـهوّنْ عـليك ما تـلقـاه من اجلاحديـن وا

واألفعال ...
-3-

الدرس االخالقي الثم هنا :
هو أنَّ االساءة ال تُقابل باالساءة .

قدَّسـة التي تـرى اإلساءة عصـيانا وانّ االحـتكام لن يـكون االّ للـقيم الـدينيـة ا
ـان الى أنْ تـقـابل العـصـيـان بالـطـاعـة لله لـله  فـيدعـوهـا الـتقى وصالبـة اال
بـعـيــدا عن االنـحـدار الى ســفـوح الـبــذاءة وأوحـالـهــا وعن رخـيص الــكـلـمـات

هاترات ...  وا
-4-

قال الشاعر :
اذا قيلت العوراء أغضى كأنَّه
ذليل بال ذُلٍّ ولو شاءَ النتصرْ

-5-
انّ الذي عليهِ معظمُ الناس شيء آخر .

دح الى حدّ اسطوري  انهم ح يحبون يبالغون في ا
وحـ يكـرهون أو يـغـضبـون يـصبـون جام غـضـبهم بـنـحو ال يُـبـقي شائـنةً او

ن يكرهون ..!! نقيصةً االّ وهم يلصقونها 
وهذا هو الظلم الفاحش  واالضطراب الكبير في السلوك .

-6-
ـسـار الـصــحـيح البُـدَّ أنْ يـكـون مـطــابـقـاً لـلـمـوازين انّ ا
الـديــنـيـة واالخـالقـيـة وبــعـيــداً عن الـوقــوع في فـخـاخ
االنـفعـاالت النفـسيـة واألهواء الـشخـصيـة واألحابيل

الشيطانية .
وهنا تكمن العظة .
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في هـذه الساعات االخـيرة قبل الدخـول الى مواجهة سيـاسية غيـر مسبوقة
تواجدة السـامح الله تبـزغ فرصة أخـيرة على قـيادات احلزبـ الكرديـ ا
في بـغـداد حـاليـا اغـتنـامـهـا وعدم الـسـمـاح ألي طرف او شـخص بـالـتدخل

لتضييعها.
في الـظروف واالزمات االستثنـائية على القوى الـسياسية استـذكار مبادئها
االصـيلـة وستـراتيـجيـاتهـا التي حـققت الـنجـاح بفـضلـها وقـد كان الـتوافق
الـكـردي وكذلك احلـفاظ عـلى وحـدة صف الشـيعـة كـشريك تـاريخي في كل
بـاد التي أسـسهـا القـادة الكرد مـراحل النـضال ضـد الدكـتاتوريـة هي ا
ال مـــصـــطـــفى بـــارزانـي ومـــام جالل وكـــاكه مـــســـعـــود وهي الـــكـــبـــار ا
الـسـتراتـيـجيـة الـتي اعتـمـدها احلـزبـان الـكرديـان الـبارتي والـيـكتي خالل
باد مـسيـرتهـما السـياسـية وفي كل مـرة يحـدث فيهـا االبتـعاد عن هـذه ا

والستراتيجية يدخل اجلميع في أزمة.
ان وجـود الـسـيـد بـافل جالل طـالـبـاني الـقـائـد الـشـاب الـصـاعـد والـسـيـد
فـاضل ميراني السـياسي احملنك اليـوم في بغداد وقبـل ساعات من موعد
ـرتقـبة هي فـرصة تـاريخـية يـجب عدم جـلسـة انتـخاب رئـيس اجلـمهـورية ا
تـفويتها حلماية وحـدة الكرد وكذلك وحدة الشيـعة واالبقاء على التوافق ب
ـصالح وعقـد اشخاص ـصلحـة اجلمـيع كما يـجب عدم االذعان  الـطرف 
قالئل اغــتـنـوا عـلى حـسـاب الــشـعب الـكـردي وعـلى حــسـاب تـاريخ حـزبـيه

الكبيرين ويريدون البقاء في مناصبهم الى االبد.
ان هـؤالء القلة الذين اغتنوا وتسلطوا ال يترددون في اثارة الفتنة ب الكرد
ولـو ادى ذلك الى وضع االقليم في مأزق كـبير عبـر اثارة العداء مع اجلارة
كن انـكـار دورها في احـتـضان الـشعب الـكـردي في أحلك ايـران الـتي ال 
ـارس االبـادة الـظـروف عــنـدمـا كـان اجلـمـيع يــقف مع صـدام حـتى وهـو 
والـتـهـجـيــر والـقـصف الـكـيـمـيـاوي واالنـفــلـة ضـد الـكـرد كـمـا انه لـيس من
مـصـلــحـة الـكـرد الـدخـول فـي عـداء مع اجلـارة الـتي لــهـا حـدود طـويـلـة مع
االقـليم وتـوجد عالقـات اقتـصاديـة وشعـبيـة ب الـطرفـ علـما ان ايران ال
هـدف لها غير بقاء القوى الشيـعية موحدة وهو الهدف نفسه الذي يجب ان
كن الـوقوف الى جـانب طـرف شيعـي ضد آخر يـسعى له الـكرد حـيث ال 

شاركة في االنقسامات التي ستؤذي الكرد بالدرجة االولى. وال ا
ـكن للسيدين بافل جالل طالباني وفاضل ان الـساعات القادمة حاسمة و
مـيـراني الـتوصل الى اتـفـاق عـلى رئـيس جمـهـوريـة توافـقي يـرضي جـميع
ناخ الـسياسي العراقي ليعود الكرد الى االطـراف ويكون عامل تهدئة في ا
وضـعهم احلقيقي في العملية السياسـية فوحدتهم ومبادئهم التوافقية التي
ارسـاها مـام جالل وكاكه مـسعـود هي سر قوتـهم في العـملـية الـسيـاسية

وليس من مصلحتهم التمزق وال تمزق شركائهم الشيعة.
ان الـقــرارات الـتي تـؤدي الى الـسالم والــتـهـدئـة هي الــتي تـسـبب الـدخـول

عارك. االيجابي للتاريخ وليست قرارات اثارة الفتنة وا

nOC∫ جانب من جتمع عشائري في احد مضايف ديالى

- مـبارك فوز مـنتخـبنا الـوطني عـلى منتـخب دولة االمـارات العربـية الشـقيقه
ـدينة بال لعبه فـوز انتظره اجلمـهور العراقي طويال والـذي حضر في ملعب ا
باراة شاهدة ا حـضر عشرين الف متفرج ومـحب للكرة العراقيه في بـغداد 

ملكة العربية السعوية وعبر الشاشات  التي اجريت في ا
ـنـتــــخب اسـود الـرافـدين ونـتــمـنى ان يـسـتـمـر في مـسـيـرة الـنـجـاح مـبـارك 

والفوز. 
قراطية هذا اليوم ونبـارك لنقابتنا العريـقة نقابة احملام اجناز التجـربة الد

الختيار  نقيب ومجلس نقابة جديد. 
هنـا والعضاء مـجلس النـقابة مـبارك للـسيد نـقيب احملامـ الدكتـور محمـد ا
اجلـدد ونقول لهم ان احملام ينتظرون منكم الكثير الكثير ونعتقد انكم بقدر

سؤولية.  االمانة وا
امـا اخوانـنا الزمـالء الذين لم تسـعفـهم اعداد اصـوات احملامـ للـفوز سواء
ـنـصب الـنـقـيب او عـضـويـة اجملـلس فـهم لم يـخـسـروا ابـدا بل فـازوا ايـضـا

ساهمتهم بالعرس االنتخابي وفازوا بحب واحترام وتقدير زمالئهم. 
ـسـؤولـيـة  ونـامل من اجلـمـيع مـؤازرة الـذين وقـع عـلـيـهم االخـتـيـار لـتـحـمل ا
لـتـحـقـيق اهـداف الــنـقـابـة واعـضـائـهـا مـن اجل رفع شـأن احملـامي الـعـراقي
لـيستعيده دورة احلقيقي بعد ان  تغييبة وخذالنه طيلة السنوات السابقة. .
ومـا زلـنا بـانـتـظـار جـلـسـة مـجلـس النـواب الخـتـيـار رئـيس اجلـمـهـوريـة الذي

سـيكـلف مرشـح الكـتلـة الـنيـابيـة االكـبر لـتشـكـيل احلكـومة
اجلـديـدة. وعــيـون الــشـعب وقـلــوبـهم تــنـتـظــر صـحـوة
الـضـمـيـر ومـراعـاة حـقـوق الشـعب مـن خالل اكـمال
صـلحة الـعامـة على ـقراطـية وتـغليـب ا الـعمـليـة الد
ـصالح احلزبـية والفئـويه وان يكون شـعار اجلميع ا

العراق اوال .



 U½öŽ≈4

www.azzaman.com

وازنة االستثمارية لسنة ٢٠٢١ من تـخصيصات خط الفقر فعلى كافة  مقدمي قداد /الوحدة) أدنـاه ضمن مشاريع  ا عمل والـسيد عزال) واكمال شبكة حي ا ١. يسر ديوان محافظة بـغداد اإلعالن عن مشروع (انشاء خط ناقل للقرى (احلرية وا
شروع وحسب الوثائق القياسية . ؤهل وذوي اخلبرة واالختصاص تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا صنف ا قاول ا العطاءات من الشركات وا

شروع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة ٨ صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  . ؤهل والراغب في احلصول على الوثائق اخلاصة با ٢. على مقدمي العطاءات ا
٣. تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                       ظرف العرض الفني

ـارسة مهنه ,هويـة تصنيف مـقاول لالعمال طـلوبة  (شهـادة تأسيس الـشركة مصـدقة من دائرة مـسجل الشركـات في وزارة التجارة ,عقد تأسيس  ,محضـر اجتماع  ,إجازة                                         ظرف يتضـمن متطـلبات التـأهيل ا
فوض  ,تقد ما يـؤيد حجب البـطاقة التـموينية  ,كتاب عدم دير ا ـستفيدة ,تقـد مستمسـكات ا اثله مصـدقة من اجلهة ا تاز نافذة ,تقد أعمـال  االنشائيـة بدرجة (خامـسة )نافذة صـادرة من وزارة التخطيط ,هويـة غرفة جتارة صـنف 
تقدمة  ,تقد انعـة صادر من الهيئة العـامة للضرائب نافذ الـصالحية عند تاريخ الغـلق ومعنون إلى محافظه بـغداد نسخة اصلية ,وصل الشراء النـسخة األصلية  ,يـتم التوقيع واخلتم على كافـة صفحات جداول الكميات مـن قبل الشركة ا
وقع االلكتروني  اخلاص بها   ,يـجب إن تكون األرقام مدونة رقمـا وكتابة وان تكون الكـتابة واضحة وخالية من احلك كتبها مع أرقام الهـواتف وا جدول تقدم عمل  ,تكون مدة نـفاذية العطاء  ١٢٠ يوما  ,تقوم الشركة بتـثبيت عنوان متكـامل 
ناقصة تقد شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس)  ,تلتزم الشركة بتقد األسعار النهائية   ,تقد والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء ) ,على الشركات األجنبية الراغبة باالشتراك با

جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد ).
فوض للشركة او وكـيله إلى العنوان التالي )محافظة بغداد/ قسم العقود) وبعـد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٥٠٠٫٠٠٠) (خمسمائة إلف دير ا ـناقصة بعد تقد طلب حتريري من ا هتم شراء وثائق ا ٤. بإمكان مقدمي العطاء ا

دينار عراقي )  غير قابله للرد .
ديـنة بغداد يـوم االربعاء ٢٠٢٢/٤/١٣ سوف تـرفض العطاءات ٥. يتم تسلـيم العطاءات / إلى الـعنوان الـتالي محافـظة بغداد / االسـتعالمات االلكـترونية /الـطابق األول   وأخر مـوعد لتسـليم العطـاءات الساعة ١٢ ظـهرا  من التـوقيت احمللي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء ٢٠٢٢/٤/١٣ او اليوم الذي يليه. وعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  تأخرة عن هذا ا ا
نصة االلـكترونيـة واذا لم يكون خطاب قدم داخل ضـمن ا ركـزي على ان يكون الضـمان ا ـعتمدة لـدى البنك ا ٦. يجب إن تـتضمن العـطاءات ضمان للـعطاء على شـكل( خطاب ضمـان او صك مصدق او سفـتجة) صادر من احد مـصارف بغداد ا

ركزي وباسم أي من الشركاء . نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا الضمان داخل ضمن ا
شار إليها في القوان واألنظمة  والتعليمات العراقية. تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧. يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي. ٨. أذا صادف موعد غلق ا
ماثلة) . عايير الوثائق القياسية ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ,اإلعمال ا ستجيبة  ٩. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير ا

.(admin@baghdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني  ١٠. للمعلومات تتم ا
شترك دون النظر إلى الشريك األخر . طلوبة و استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء ا عايير ا  ١١. في حال تقد احد الشركاء ألي من ا

ناقصة أجور النشر واإلعالن.  ١٢. يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.  ١٣. في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشركة التي يحال بعهدتها اعمال ا

واد الى احملافظة (اذا تضمن العمل جتهيز مواد). ناقصة مسؤولية جتهيز وايصال ا شترك في ا  ١٤. التتم مطالبة احملافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد ويتحمل ا
ناقصة . طلوبة في شروط ا الية ا عايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية وا ناقص مستجيبة عند تلبيتها  قدمة من ا  ١٥. يتم اعتماد وثيقة االشغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا

طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للمشترك في ا فاضلة وحسب مقتضيات ا ناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء ا  ١٦. للدائرة احلق في الغاء ا
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ناقصة مبلغ التأمينات االوليةرقم ا

٣٨٫٠٠٠٫٠٠٠
ثمانية وثالثون مليون دينار 

عراقي

التبويب

٤٩-١-٤-٤-٥-١١٤

دة/ اليوم ا

١٥٠ يوم

الكلفة

٣٫٧٩٣٫٩٢٠٫٠٠٠
ثالثة مليار وسبعمائة وثالثة وتسعون مليون
وتسعمائة وعشرون الف دينار عراقي

ناقصة اسم ا

عمل والسيد عزال) واكمال انشاء خط ناقل للقرى (احلرية وا
قداد /الوحدة شبكة حي ا

وازنـة االستـثـماريـة لسـنة ٢٠٢١ من ١. يسـر ديوان مـحـافظـة بغـداد اإلعالن عن مـشروع (اسـتبـدال شبـكـة ماء حي الـتامـيم /اجلـسر واسـتبـدال شـبكـة ماء حي الـسالم/اجلـسر وانـشاء شـبكـة مـاء علي الـكعـبي/اجلـسر) أدنـاه ضمن مـشـاريع  ا
شروع وحسب الوثائق القياسية . ؤهل وذوي اخلبرة واالختصاص تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا صنف ا قاول ا تخصيصات خط الفقر فعلى كافة  مقدمي العطاءات من الشركات وا

شروع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة ٨ صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  . ؤهل والراغب في احلصول على الوثائق اخلاصة با ٢. على مقدمي العطاءات ا
٣. تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                       ظرف العرض الفني

ـارسة مهنه ,هويـة تصنيف مـقاول لالعمال طـلوبة  (شهـادة تأسيس الـشركة مصـدقة من دائرة مـسجل الشركـات في وزارة التجارة ,عقد تأسيس  ,محضـر اجتماع  ,إجازة                                         ظرف يتضـمن متطـلبات التـأهيل ا
فوض  ,تقد ما يـؤيد حجب البـطاقة التـموينية  ,كتاب عدم ـدير ا ـستفيدة ,تـقد مستـمسكات ا اثله مصـدقة من اجلهة ا تاز نافذة ,تقد أعمـال  االنشائيـة بدرجة (سابـعة )نافذة صـادرة من وزارة التخطيط ,هويـة غرفة جتارة صـنف 
تقدمة  ,تقد انعـة صادر من الهيئة العـامة للضرائب نافذ الـصالحية عند تاريخ الغـلق ومعنون إلى محافظه بـغداد نسخة اصلية ,وصل الشراء النـسخة األصلية  ,يـتم التوقيع واخلتم على كافـة صفحات جداول الكميات مـن قبل الشركة ا
وقع االلـكتروني  اخلاص بها   ,يجب إن تكون األرقام مـدونة رقما وكتابـة وان تكون الكتابـة واضحة وخالية من احلك كتبهـا مع أرقام الهواتف وا جدول تقدم عمل  ,تكون مدة نـفاذية العطاء ١٢٠ يوما  ,تقـوم الشركة بتثـبيت عنوان متـكامل 
ناقصة تقد شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس)  ,تلتزم الشركة بتقد األسعار النهائية   ,تقد والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء ) ,على الشركات األجنبية الراغبة باالشتراك با

جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد ).
فوض للشركة او وكـيله إلى العنوان التالي )مـحافظة بغداد/ قسم الـعقود) وبعد دفع قيمـة البيع للوثائق لقـاء مبلغ قدره(٣٠٠٫٠٠٠) (ثالثمائة إلف ديـر ا ناقصة بعـد تقد طلب حتريري من ا هتم شـراء وثائق ا ٤. بإمكان مقدمي الـعطاء ا

دينار عراقي )  غير قابله للرد.
ديـنة بغـداد يوم االربعـاء ٢٠٢٢/٤/١٣ سوف ترفض الـعطاءات ٥. يتم تـسليم الـعطاءات / إلى الـعنوان الـتالي مـحافظـة بغداد / االسـتعالمات االلـكترونـية /الطـابق األول وأخر موعـد لتسـليم العـطاءات السـاعة ١٢ ظهـرا  من التوقـيت احمللي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء ٢٠٢٢/٤/١٣ او اليوم الذي يليه وعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  تأخرة عن هذا ا ا
نصة االلكتـرونية واذا لم يكون خطاب قدم داخل ضـمن ا ركزي على ان يكـون الضمان ا عتمدة لدى الـبنك ا ٦. يجب إن تتضمن العـطاءات ضمان للعـطاء على شكل( خطاب ضـمان او صك مصدق او سفتـجة) صادر   من احد مصارف بغـداد ا

ركزي وباسم أي من الشركاء . نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا الضمان داخل ضمن ا
شار إليها في القوان واألنظمة  والتعليمات العراقية. تعاقدة كافة الرسوم والضرائب ا ٧. يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي. ٨.  أذا صادف موعد غلق ا
ماثلة) . عايير الوثائق القياسية  ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ,اإلعمال ا ستجيبة  ٩. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير ا

.(admin@baghdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني  ١٠. للمعلومات تتم ا
شترك دون النظر إلى الشريك األخر . طلوبة و استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء ا عايير ا  ١١. في حال تقد احد الشركاء ألي من ا

ناقصة أجور النشر واإلعالن.  ١٢. يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.  ١٣. في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشركة التي يحال بعهدتها اعمال ا

واد الى احملافظة (اذا تضمن العمل جتهيز مواد). ناقصة مسؤولية جتهيز وايصال ا شترك في ا  ١٤. التتم مطالبة احملافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد ويتحمل ا
ناقصة . طلوبة في شروط ا الية ا عايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية وا ناقص مستجيبة عند تلبيتها  قدمة من ا  ١٥. يتم اعتماد وثيقة االشغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا

طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للمشترك في ا فاضلة وحسب مقتضيات ا ناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء ا  ١٦. للدائرة احلق في الغاء ا
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ناقصة مبلغ التأمينات االوليةرقم ا

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
عشرون مليون دينار عراقي

التبويب

٤٩-١-٤-٤-٥-١١٥

دة/ اليوم ا

١٥٠ يوم

الكلفة

١٫٨٧١٫٣٦٥٫٠٠٠
ائة وواحد وسبعون مليون وثالثمائة مليار وثما

وخمسة وستون الف دينار عراقي

ناقصة اسم ا

استبدال شبكة ماء حي التاميم /اجلسر واستبدال شبكة ماء حي٢٤
السالم/اجلسر وانشاء شبكة ماء علي الكعبي/اجلسر
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بغداد

االوربـية في اطار تـوازن قوى عسكري
ا سـيزيـد من سبـاق التـسلح جـديـد 
بــسـبب احلــاجـة الى بــنـيــة عـســكـريـة
ـنـظـور األمـر الـذى ـدى ا كـبـيـرة في ا
سـيـزيـد التـوتـرات الـعسـكـريـة تعـقـيداً

ا هي عليه االن. أكثر 
تــراجع امــدادات الــطــاقـة: ســيــنــاريـو
االزمـــة في امــدادات الــطـــاقــة (الــنــفط
والـغاز) تبلور بشكل واضح من خالل
الـقفـزة الكـبيـرة في أسعـار النـفط فوق
 100 دوالر لـلبرميل للمرة األولى منذ
عــام 2014 بــعــد الــغــزو وبـالــنــســبـة
ـــصــدرة لــلــنــفط في الــشــرق لــلــدول ا
األوسط وشـــمــال افــريــقــيــا ســتــوفــر
ـرتـفـعـة تخـفـيـفـاً مـرحـباً به األسـعـار ا
دى الـقصـير اال أنه ـيزانـية عـلى ا بـا
ـدى الـطـويل قـد يـؤدي ارتـفـاع عــلى ا
ـســتـدام إلى تــسـريع أســعـار الــنـفـط ا
انـتقال الطـاقة التقلـيدية إلى اجلديدة
ـعـروفة بــالنـظيـفة وذلك من خالل أو ا
ـــتـــجـــددة جـــعل مـــصـــادر الـــطـــاقـــة ا
والـكـهـرباء أكـثـر جـاذبـية من الـنـاحـية

االقتصادية
ازمة االمن الغذائي: ان سيناريو االمن
الـغذائي فـي اوربا سـيمتـد تأثـيره الى
مـنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
وذلـك الن مـنـطـقــة احلـرب بـ روسـيـا
وأوكــرانـيـا مــصـدرا" لــرُبع الـصـادرات
نتجات الزراعية ية من القمح وا الـعا
االسـتـراتـيـجـيـة األخـرى فـقـد ارتفـعت
الــعـــقــود اآلجــلــة لــلــقـــمح في بــاريس
ـئـة مـنـذ انـدالع احلرب بـنـسـبـة 16 بـا
في  24شـبـاط/فـبـرايـر بـاإلضـافـة إلى
ذلـك قــطــعت روســيـــا صــادراتــهــا من
سـمـاد نتـرات األمونـيـوم وكذلك عـديد
مـن الــــبـــــلـــــدان في الـــــشـــــرق األوسط
مـعرضة بـشكل خاص الرتـفاع األسعار
وتـعطل اإلمدادات. ومن اجلدير بالذكر
أن دول فـي الـــشــرق األوسـط وشـــمــال
افـريـقيـا مـثل لبـنـان التـي تسـتورد 60

بـــاعــتــبــارهـــمــا مــا تــبـــقى من اجملــال
احلــيـوي لــروســيـا االحتــاديـة فــكـانت
احلـــــرب في جـــــورجــــيـــــا عــــام 2008
إلحـباط مشروع ضمها لـلناتو وحالياً
فـان الـهـدف االسـتـراتـيجـي من احلرب
فـي أوكــرانـــيــا هـــو إلفــشـــال مــشــروع

ضمها الى الناتو أيضا".
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ال شـك أن الـــعـــالـم يـــعـــيـش مـــنـــذ 24
شـبـاط/فبـراير 2022 حلـظـة تاريـخـية
حــاسـمـة فـي اطـار حتـوالت وتــغـيـرات
جـيـوسيـاسيـة مـهمـة وكبـيـرة. فالـعالم
قـبل  24شـبـاط /فبـراير 2022 لـم يعد
هـو نفـسه بعـد ذلك التـاريخ فـالواليات
األمـريكـية لم تعـد الالعب الوحـيد على
الــســاحـــة الــدولــيــة وهــذه الــلــحــظــة
الـتاريـخي تؤشر ذهـاب القوى الـكبرى
تـحدة السـتخدام ـنافـسة لـلواليـات ا ا
الـقوة الـعسكـرية لـتحل مكـان الواليات
ــتـــحــدة ولــكن هــذا ال يـــعــني تــوقع ا
ــــا تـــراجع انــــهـــيـــار واشــــنـــطن وإ
هــيـمـنــتـهــا الـدولـيــة وظـهــور أقـطـاب
أخـرى تــلـعب عـلى الـسـاحـة الـدولـيـة".
واستنادا" لذلك فان ابرز سيناريوهات

التغير اجليوسياسي ما يلي:
قــواعــد اشــتــبـاك جــديــدة: ان الــتــقـدم
الــــعــــســــكــــري الـــروسـي في األراضي
األوكــرانـيـة سـيـعــني حتـريك مـوسـكـو
خلـطوطها الـدفاعية لـتكون على حدود
ــبـاشـرة مع حــلف الـنـاتـو الــتـمـاس ا
وهـو مـا يعـنى أن الـطرفـ سـينـتقالن
إلى قـواعـد اشتـباك جـديدة لـيس فقط
ـا قـد يـصـار الى قـواعـد فـي اوربـا وا
اشـتـبـاك جـديدة في مـنـاطق االحـتـكاك
فـي الـشـرق األوسـط وشـمــال افـريــقـيـا
حـيث تـتـواجد قـوات الـطـرف بـالـقرب
بــعــضــهـا مـن الـبــعض االخــر. كل ذلك
ســيـعـني إعــادة نـظـر مــوسـكـو وحـلف
الـنـاتو بـحجم االنـتـشار الـعسـكري في
مـــنــاطق االحــتـــكــاك خــارج الـــســاحــة

الــغـزو الــروسي ألوكــرانـيــا  في حـ
أعــلـــنت ســوريــا وايــران تـــأيــيــدهــمــا
للموقف الروسي  والسبب في ذلك أن
دول اخلــلـيج وبــعض الـدول الـعــربـيـة
األخــرى تـرى أن روســيـا حـلــيف مـهم
في إنــتـاج الــطـاقـة ومــصـدر مــحـتـمل
لألسـلحة واالستثمار والسلع األخرى;
حــيث عــبَّــرت تــلك الــدول عن قــلــقــهـا;
لـكنهـا جتنبت إلـقاء اللـوم على روسيا
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ــيـر يــعــتــبــر الــرئـيـس الـروسـي فالد
بـوتـ أن انـهـيـار االحتـاد الـسـوفـيتي
كــان أســوأ كـارثــة جـيــوســيـاســيـة في
الـقرن العشرين. حيث تقلص بل فقدت
روسـيا معظم مجالـها احليوي لصالح
حـــلف شـــمـــال األطـــلـــسي (الـــنـــاتــو)
خـصوصا" بعد أن انضمت بحلول عام
2020 كـل دول شرق اوربـا الـتي كانت
ـنــظـومــة االشـتــراكـيــة حلـلف ضــمن ا
الـناتو وهي كل من بـلغاريا واسـتونيا
والتـــفـــيـــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا ورومـــانـــيـــا
وســلـوفــاكـيـا وســلـوفــيـنـيــا وألـبــانـيـا
وكـرواتـيـا واجلـبل األسـود ومـقـدونـيـا
الـشــمـالـيـة. وتـبـلـور اجتـاه واضح من
حـلف النـاتو بـدفع ودعم امريـكي لضم
كـلٍ من جورجـيـا وأوكرانـيـا الى حلف
الــنـاتـو! االمــر الـذي اعـتـبــرته روسـيـا
االحتــاديــة تـهــديــدا" ألمــنـهــا الــقـومي
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ال يـزال شكل التغـيرات اجليوسـياسية
الــــنـــاجــــمــــة عن احلــــرب الـــروســــيـــة
كن األوكـرانـيـة غـير واضـحـة بـشـكل 
ي مــــعه رسم مـالمح الـــنــــظـــام الــــعـــا
اجلديد الذي سيتبلور في ضوء نتائج
وتـــبــعـــات وتــداعـــيــات هـــذا الــصــدام
الــعـسـكــري واسع الـنـطــاق في الـقـارة
االوربـيـة إذ لن تقف تـبعـاته ونتـائجه
اجلـيـوسيـاسيـة عـند الـقارة األوروبـية
ــا ســتــتــعــدى الى مــنــطــقـة فــقط وإ
الـــشـــرق األوسط وشـــمـــال افــريـــقـــيــا
ــــنـــاطق احلــــيـــويــــة األقـــرب لــــتـــلك ا
دى الـتـغيـرات اجليـوسـياسـية عـلى ا
الـقريب والبـعيد كـذلك  وستكشف عن
حتـالـفـات (جيـوسـتـراتـيجـيـة) جـديدة
وتـفـاقم انـعدام األمـن الغـذائي وتـهدد
بـإشـعـال مـواجـهـات عـسـكـريـة جـديـدة
خــصـــوصــا" في الــســـاحــة الــســوريــة
غرب وكـذلك في شمال افريقيا(ليبيا ا
واجلــزائــر) وذلك فـي حــال اســتــمـرت
ـواجــهـة بـ روسـيـا ومـعـظم أنـحـاء ا
الـعالم لفترة طويلة كما يبدو مرجحاً
فـقـد تـكـون اآلثـار األكـثـر خـطـورة عـلى

دى القصير. دى الطويل بدالً من ا ا
ومـن اجلــديـر اإلشــارة الـى أن حــلــفـاء
ـتحـدة الرئـيسـي وشـركاء الـواليات ا
ـنـطـقـة لم يبـدو أي تـأيـيد واضح في ا
تـحدة والـناتو إزاء ـواقف الواليـات ا

ـئـة من احـتـيـاجـاتـهـا الـغـذائيـة من بـا
أوكــرانــيـــا ومــصــر الــتي تــعــد أكــبــر
مــســتــورد لــلــقــمح في الــعــالم وكــذلك
ســوريــا ولــيــبــيــا والــيــمن واجلــزائــر
تــعـــتــمــد بــشـــكل كــبــيــر عـــلى الــقــمح
االوكــــــراني والــــــروسي ان عـالمـــــات
نــقص اإلمـدادات الى مــنـطـقــة الـشـرق
األوسط وشـمال افريقيا باتت واضحة
ـا تــظـهـر خـالل األشـهـر بــالـفــعل ور
الـقـادمـة خـصـوصـا" مع الـزيـادات في
األسـعـار واسـتـمـرار مـوجـات اجلـفـاف
الـــشــديــدة. الـــتــوازن الــعـــســكــري في
الـــشــرق األوسـط وشــمـــال افــريـــقــيــا:
اســــتــــمــــرار احلــــرب فـي أوكــــرانــــيـــا
ســيــنــعـكـس بـشــكل كــبــيــر عــلى قـدرة
روسـيا ادامـة انتـشارهـا العـسكري في
مـنـاطق الصـراع الـساخـنـة في مـنطـقة
الـشرق األوسط وشمـال افريقـيا. فعلى
الـسـاحـة الـسـوريـة فـان أي تـغـييـر في
اجلـهـد واالنـتشـار الـعسـكـري الروسي
ســـيـــتـــرك فـــراغـــاً ســـتـــمأله الـــقـــوات
والية سلـحة ا اإليـرانية والفـصائل ا
ـا سـيصـعـد من حـدة الـتـوترات لـهـا 
مـرة أخرى ولن تقـف إسرائيل مـكتوفة
االيـــــدي ازاء أي خــــلل فـي الــــتــــوازن
الـعسكـري الهش الذي كان مـتفق عليه
مـع الــروس في الـــســاحــة الـــســوريــة.
خـصـوصـا" اذا مـا اسـتـخـدمت روسـيـا
حق الـــنــقض الـــفــيــتــو ضـــد الــســعي
ـتحدة الـغربي لـتمديـد عمـليات األ ا
ـنـاطق اإلنــسـانـيـة عـبــر احلـدود في ا
عارضة السورية الـتي تسيطر عليها ا
فـي شمال غربي سـوريا. كما أن وجود
الـقوات االمريكية والتركية والفرنسية
فـي ســــوريــــا مع اســــتــــمــــرار وجــــود
عـــســكـــري روسي وايــراني مـــؤيــد له
ســيـــتــطــلب إطــارا" جـــديــدا" لــقــواعــد
االشـتـباك في ضـوء تدهـور العالقـة ما
بـ موسكو والناتـو. اما على الساحة
الليبية فان أي تغيير في حجم انتشار
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بغداد
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ائز جُبل اإلنسـان على صفات عدة بعضها حسن واآلخر سيء  لكن النسبية هي ا
ب إنسـان وإنسان  بالقطع أن الناس ثالثة أصناف خير متقي  وشرير منحرف 
وما بينهما جامع  فصفة اخلير والشر  هي نسبية ب من انعم الله بها عليه  ومن
أبـتاله الـشـيـطـان بـها  فـهـنـاك من طُـبع عـلى اخلـيـر  وضـده من جُـبل عـلى الـشر 
ـتأرجح . ويـقيـناً أن مـا ينـطبق عـلى البـشر يـنطـبق على الـبلـدان  فالـدولة وبيـنهـما ا
ـيـز  سيـاسـات الـدول أن بعـضـها كـائن مـعـنوي يـقـوده بـشر ومـؤسـسـة  ولكن مـا 
مــرتـبط بـأرجتــال قـادتـهــا  وأخـرى تـقـودهــا مـؤسـســات  تـرسم سـيــاسـات وتـضع
ستـراتـيجـيات وحتـوك مـؤمرات وتـتـخذ قـرارات  للـمـتصـدي اخلـوض في اجلزئـيات
الحقة مصيره . سـاس بالكليات  وإال عد مارق متمرد  العزل جزائه وا وليس له ا
عـاصرة وحتى اليوم  يجدها تتبع لـسياسة العراق مذ تأسـيس الدولة العراقية ا وا
سـلـسـلـة من الـتــخـبـطـات واالرجتـاالت والـتـنـاقـضـات الـنــاجتـة عن تـألـيـهـات شـعـبـيـة
ـنطقـة العربـية والشرق األوسط  واسـتبدادات سـلطويـة فالعـراق البلد الـوحيد في ا
الـذي قدم الـقرابـ عـلى طريق االسـتقالل وحـيـنمـا ناله  نـصّب حـاكم أجنـبي حلكم
بالده  وكــأنه خـال من الــقـادة والــكـفـاءات  ورجــاالته آنـذاك تــملء عـ الــشـمس 
وعددهم يـكفي حلكم بلدان وأوطان وأصقاع  والالفت أن محطة االستهداف األولى
لألجـنـبي  من نـصّب وبايـع ودعم وتوج  فـقـد نـاصب فيـصل األول  الـعـداء مراجع
ا لعقدة ورجاالت حوزة الـنجف األشرف  إذ كانت وقفته األولى في مواجهتهم  ر
في الـنـفس جتـاه من نـصّب  أو ألن النـجف لن تـصـمت عـلى انـحـراف  ولن تـهادن
جبـار  ولن تـسـكت عـلى مـفـسـدة . ورحل حـكم األجنـبي بـإنـقالب عـسـكـري ال يزال
يحـلو لـلـبعض وصـفه بـالثـورة  وحل حكـم العـسكـر  وخـرج الشـارع مهـلالً مـبايـعاً
ن رحل وكـأنه هـو من فـرض حكـمه بـالـقـوة  ولم يـنـصب ويُـبايـع وتذهب مـتـشـمـتـاً 
كـبار رجـاالت القـوم زاحفـة صوبه  مـتقـربة ألركان حـكمـه ال له شخـصياً  فـوصاله
بـعـيـد  ومـقامـه سام  وقـبـوله الـرئـاسـة فـضل وجـمـيل وتـنـزل . جـاء حـكم الـعـسـكر
ـؤمرات  وأداته الـقتـل والتـعذيب ليـبشـر بـعهـد جـديد سـمـته االنقالبـات  وشـيمـته ا
ـالحقـات والـتـصفـيـات  عهـد لم يـبقِ صـديق وال شـقيق وال والـتـرهـيب والتـهـجـير وا
ناصر اال ونـاصبه العداء  عـهد استـعدى شعبه  وقـتّل مناوئـيه  وصفّى أنصاره 
وكل وغـد يـسـلـمه لـوغـد أنـذل  والـشـعب يـخـرج في أعـقـاب كل انـقالب مـؤيـد مـهـلل
منـاصـر مبـايع . وزال حكم الـعسـكر بـحكـم عسـكر وافـد  استـخدم الـقوة إلسـقاطه
كما استولى هو عليها بالقوة  وقدر الله أن يرحل الفاحت بعد ح لم يطول  بإرادة
ـفاوض  واعتلى سدة احلكم مظلوم االمس الذي جاب األصقاع  وحتمل قاوم وا ا
ـطاردة والتهـديد بالتـصفية  الـذي غادر الوطن وترك األهل فـريسة وحوش قساوة ا
قـهور  ظـلوم  ويـنصـر ا ـنتـظر  أن يـعـوض ا ـتوقع وا ـأمول وا الطـاغيـة  فكـان ا
تـطلع ـترقب لـتبـاشيـر الفـرج  ا ويـصطف الى جـانب الشـعب  الصـابر احملـتسب ا
ـنـتـظـر لـعـهـد اإلنـصـاف وجـبـر اخلـواطـر وتـعـويض الـظالمـات ورد لـزمن احلـريـة  ا
تزلف ظالم  وإذا بـالعهد اجلديد يُعمل االنتمـاء احلزبي ويغادر الوطني  ويقرب ا ا
بدئي الكفـؤ أبن الوطن  يُدني الفـاسد وينفر من رجاالت العـهد الراحل  ويقـصي ا
تعقلن مترفع متكبر ال ينفع  وغير من النزيه  الفـاشل عنده هدف والناجح عقبة  ا
ـسـتـقر الـنـزق بـسـيط مـعطـاء  واحلـصـيـلة فـشل وفـسـاد وبـطـالة ونـقص في األمن ا
الحظ أن اجلـامع واخلــدمـات  وتــظـاهـرات مــنـاوئــة مـعــاديـة تــطـالب بــالـرحـيـل . وا
ـشتـرك ب حكـام كل العـهود دون استـثنـاء  أنهم يعـدون ح اعـتالء سدة احلكم ا
قـراطـية عـنوان بـوطن حـر مسـتـقل  شعـبه آمن مـستـقر مـتـنعم بـخيـرات بـلده  الـد
احلـكم  واحلـريـة اسـتـحـقـاق ال مـنـة  خـيـر الـوطن لـلـقـائم واجلـيل والـقـادم  الـوعد
بــخـطط الـبـنـاء تُـذيل خـطـب الـقـائـد وال تـبـارح ذهن وقـلـم كـاتـبـهـا  الـقـطـاع اخلـاص
واالسـتثـمار شريك رئـيس  وتطـوير الـقطـاع العام وحتـديثه أولـوية مـقدمـة  تعويض
اضي عناوين وشعارات تملء اخلطابات والشعارات ووسائل اإلعالم  الظالمات وا
واحلصـيـلة دائـماً ال غـالـباً خـوف وجتـويع وفسـاد  وظهـور مـافيـات فـساد وتـخويف
ارسـاتها بوسائل جـديدة مبتـكرة في محاولة وتخوين  تلـعن من قبلهـا  وتمارس 
للتغـطية والتورية . وبإجراء مـسح إحصائي مبسط ب العراق والـبلدان العربية بدءاً
من يوم استقـاللها وحتى يومنا الـقائم  ستكون النتيـجة دون شك  أن منحنى تقدم
وبـناء  واسـتثـمار الـعراق خلـيراته في تـراجع مسـتمـر  قبـال ارتفـاع اخلط البـياني
لـلـغالب من الـبـلـدان العـربـية  لـيس الـعـيب أن يكـون الـوطن فـقيـر بـخـيراته  صـغـير
بـحجـمه  متطـرف في مناخـه وطقسه  يـحادده الغـني وهو شـحيح  لكن الـعيب كله
ـركز أن يـكـون الـوطن غني وشـعـبه فـقيـر  كـبيـر في حـجـمه وشعـب يتـمـحور حـول ا
الحظ أن الغني تاركـاً األطراف إلهمال دولة  أو شحنـاء حدود  أو فقدان أمن  وا
سـتجـد  للـحاق من الـبلـدان الـعربـية والـفقـيـر منـها  راح يـنبـني ويـتمـدن ويسـايـر ا
سـايرة  فمن حلق بـركبها دار بـركب التطـور والتغـيير   فـسمة العـصر السـرعة وا
اضي . تطـور  ومن تخلف عـنها عـفا عليه الـزمن وصار من ا في مدارها ووسم بـا
تصـدي اليـوم أن يكـون أكثـر محـليـة  فيـنظـر للعـراق على أنـه األولوية األولى عـلى ا
ـئـة  وغـيـره تالٍ فـي سلم األولـويـات  فـمـقيـاس وطـنـيـة احلاكم والـثـانيـة والـثـالـثة وا
سالمـة أرضه وتـطور بـلده ورفـاهـية شـعبه وأمـن سكـانه  وبالـقـطع أن ليس في ذلك

دعـوة جملــافـاة الـعــالم  ومـقـاطــعـة احملـيط  واالنــكـفـاء عـلى
الــذات  فــالــعـــراق جــزء من مــحــيـط وعــالم ارحب  لــكن
ــواطن مـقـدم  لـالهـتـمـامــات سـلم وأولـيــات  فـالـوطن وا
قدم وتأخير التال  وغيره تـال  ومعيار الوطنية إعـمال ا
واطن ـسـتحب  فـالـوطن وا واإلتـيـان بالـواجب وتـأخـير ا

واجب  وغيره مستحب .

قـوات شـركـة فـاغـنـر الـروسـيـة سيـدفع
الى تـعـزيز الـتـدخل العـسـكري الـتركي
ـــشـــهــد األمـــني ـــصـــري في رسم ا وا
ا سيصعد من والـعسكري في ليبيا 
حـدة التوترات ب الفرقاء السياسي
في لـيبـيا بـاجتاه الـعودة الـى الصراع
ــسـلح لـفـرض االرادات. وبـشـكل عـام ا
فـان توتر الـعالقات ب روسـا والغرب
سـيؤدي الى زيادة تـهديد الهـجرة غير
الــنـظـامـيــة من الـشـمــال االفـريـقي الى
أوروبــا كـمـا قــد يـنـعــكس ذلك أيـضـا"
لف ـفـاوضـات الدولـيـة بـشـأن ا عـلى ا

النووي اإليراني. 
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مع اسـتمـرار العـملـيات الـعسـكرية في
أوكــرانـيـا فـانه من الـواضح أن الـعـالم
ي جـديـد الــيـوم إزاء تـبـلـور نــظـام عـا
وخـــصــوصــا" في اوربــا الـــتي تــعــيــد
تــرتـيب أوراق مـلف االمن واالسـتـقـرار
الـذي كــان سـائـدا" مـنـذ نـهـايـة احلـرب
ية الـثانية (1945-1939) اال انه الـعا
من الــواضح أنــنـا ســنــشـهــد خـريــطـة
جـديدة للتحـالفات الدوليـة واإلقليمية
فـي وقت انـهـارت فـيه مـكـانـة الـواليات
ــتــحــدة االمــريــكــيــة كــقــوة عــظــمى ا
وحـيدة في العـالم. كما ستـسهم نتائج
احلـرب الروسية األوكرانية في صعود
الــصـ كــقـوةً فــاعـلــة سـيــاسـيــا عـلى
ــــســـرح الــــدولي. وقــــد أدت احلـــرب ا
الـروسية األوكرانـية بشكل واضح الى
ــانــيـــا والــيــابــان الى عـــودة كل من أ
ســبــاق الــتــســلح وتــعــزيــز قــراتــهــمـا
ــا ســيــؤدي ذلك إلى الــعـــســكــريــة و
ية. كل تغيرات في موازين القوى العا
ذلك سـيـكـون له تداعـيـات وانعـكـاسات
مـخـتـلـفـة على مـنـطـقـة الـشرق األوسط

وشمال افريقيا.
{ لواء ركن متقاعد

{ مـدير مـركـز االعتـمـاد للـدراسـات األمنـية
واالستراتيجية
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العـراق بحاجـة لرجـال دولة حـقيـقيـ  شخـصيـات قياديـة وطنـية مـهنـية كـفوءة نـزيهة
قادرة أن تـخـاطر بـحيـاتـهِا من أجل أنـقـاذ الوطن والـشعـب من سطـوة مافـيـا الفـساد

واجلشع اخلطر القاتل  ..
رجال دولـة شـرفـاء ينـقـذون العـراق من أفـة اخملـدرات.? ينـقـذون الـعراق من الـتـخلف

نفلت والعنتريات ..? والعنجهية وسطوة السالح ا
نحتاج قادة حقيقي من أهم صفاتهِم الصدق في ما يقولون ويفعلون..

ـصـداقيـة ومن أبرز صـفـات القـائد الـناجح القـائد الـوطـني احلقـيقـي هو الـقدوة في ا
سؤولـية دون خوف وتردد  بـشجاعة التواضع والـثقة بالـنفس  وحتمل كل األعـباء وا

الفرسان ..
وهنا يكمن مربط الفرس فيما طرحت ..

مـن خالل تواجدي في بـغداد العـليلـة ومع شديـد األسف بغداد الـعظيـمة مريـضة تئن
وتسـتغـيث وتـصرخ لـعنـان السـماء هل من مـنقـذ ينـقذني من  سـطوة أحـزاب الفـساد

قيت ..? والدجل واألنحطاط والعهر  السياسي ا
ال أخفي عليكم  العراق يحتاج قادة حقيقي  

ـروءة والـشـهامـة والـوطنـيـة  واأليثـار واالنـتمـاء احلـقيـقي لـلوطن  ضـمـيرهم  مـفـعم با
والشعب ..

وهـذا مـا وجـدتهُ فـعالً  في أبـهى صـورهِ ويـشـهـد الـله عـلى مـا أقـول في شـخـصـيـت
وطـنـيـتـ أحـني قـامـتي لـشـجــاعـتـهم  ووطـنـيـتـهم ونـزاهـتم ومــهـنـيـتـهم وعـصـامـيـتـهم

ستطاع  .. وتفانيهم بالعمل ألنقاذ العراق قدر ا
أحـني قامـتي لفـارس النـصر على األرهـاب  معـالي رئيس أركـان اجليش بـطل حترير
ـوصل الـفـريق األول الـركـن عـبـد األمـيـر يـارالـله مـواقـف  وطـنـيـة كـثـيـرة ال تـعـد وال ا
ـؤسـسة حتـصى تـمـيز هـذا الـقـائد الـعـصـامي الـوطني الـعـظـيم عن غـيـرة في قيـادة ا

العسكرية وفي مقدمتها نزاهتهِ النادرة..
 وتـفـانـيـه بـالـعـمل  وشـجـاعـتهِ الـفـائـقـة  في قـول كـلـمـة احلق مـهـمـا كـانت ردة الـفـعل

والنتائج.!?
ـست ذلك شخـصياً بـنفسي وبـشهادة   فـهو األخ واألب والـقائد لـلجنـدي والضابط و

كل شخص وطني مخلص للعراق من أبناء جيشنا البطل..
ولـفـتت أنتـبـاهي أيـضـاً شخـصـيـة وطنـيـة رائـعة وشـجـاعـة معـالي رئـيس جـهاز األمن
الوطني  األستـاذ حميـد الشطري الـذي يعمل جاهـداً وفق أستراتـيجية جـديدة ألنقاذ

نظمة والرشوة واألجتار باألعضاء البشرية .. ة ا العراق من أفة اخملدرات واجلر
حمـيـد الشـطري شـخص هـاد الطـبع عمـلي واقـعي يعـمل بصـمت وتـأني  بعـيداً كلَ

البعد عن التزويق األعالمي الكاذب واخملادع  ..
 يتـابع كل صـغـيـرة وكـبيـرة وهـذا مـا أثـلج صـدري وجعـلـني أتـفـاءل وأقول وأردد مع

نفسي  احلمد لله بعدنة بخير.. تفرج ياعراق اخلير واحملبة والتسامح بقوة الله..
أعيد وأكرر

نـحنُ بحـاجة لـشخصـيات وطـنيـة رجال دولة بـصفـات  ومؤهالت الـفريق األول الركن
عــبــد األمـيــر يـارالــله رئـيـس أركـان اجلــيش وصـفــات ومـؤهـالت رئـيس جــهـاز األمن

الوطني األستاذ حميد الشطري ..
ألننـا في وضع خـطيـر ونـسيـر في نـفق مـظلم بـسـبب تفـشي الـفسـاد في كل مـفاصل
نـفـلت ـنـظـمـة وسـطوة الـسـالح ا ـة ا الـدولـة  وأفـة اخملـدرات اخلـطـر الـقـاتل  واجلـر

وقوتة...!?? وخطر األرهاب الداعشي اجملرم القنبلة ا
ياساسة الفساد والدجل يا حكام العراق طفح الكيل ..

الـعـراق يـحـمل هــمـوم شـعب جـريح ووطن عـلـيـل أتـقـوا الـله وعـودوا لـرشـدكم  يـا من
عـبـثـتـهم بـأرض الـعـراقِ فـسـاداً  اتـركـوا العـراق لـشـخـصـيـات وطـنـيـة مـهـنـيـة تنـهض

بـالعـراق الى مسـتقـبل زاهر يـنعم بـاألمن واألمـان ويواكب عـجلة
التطور والتقدم  والبناء ..

الـعــراق اجلــريح يـحــــمل  هــمـومَ شــعبٍ مــظـلــوم  بــسـبب
فشلكم ..

دعائـي لرب الـسـماء أن يـعـيـننـا  ويـحرسـنـا ويـحفـظـنا من
شـر أحـزاب الفـسـاد والدجل سـاسـة الزمن األغـبـر لعـنهم

الله دنيا وأخرة ..

www.azzaman.
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ـــوافــقــة احلــكـــومــة احملــلــيــة
واحملافظ نصيف جاسم وتاكيد
ذلك فـي لـــقـــاءه بـــوفـــد االحتــاد
ــركـزي لــكــرة الـقــدم والــبـحث ا
ـــــلــــعب ــــبـــــارة الى ا بـــــنــــقـل ا
بي وسط تـوقعـات االحتاد األو
ـركزي بـرغبـة كـبيـرة جلمـهور ا
الـنـاصـريـة في احلـضـور وحـقه
ـبارة كـما تـتطـلبه في مـتابـعة ا
ـهـمة وان يـكـون دورا لـكربالء ا
في حتـقيـقه أمـام حتـشيـد نادي
ـثـلة الـنـاصـريـة لـكل اجلـهـود 
بنقل اكـبر عدد مـن جمهوره اذا
لم يـــكن جــــمـــيـــعـــا الى مـــلـــعب
ــســانــدة فـــريــقــهم في ـــبــارة  ا
حتـــقــيق الـــفــوز وحـــده ودعــمه
ـوسم كـله لـلـخــروج بـنـتـيــجـة ا
والــــعـــودة لــــلـــعـب في الـــدوري
ــمـتــاز وكـان فـريـق كـربالء قـد ا
لــــــــــعب 21 حـــــــــقـق الـــــــــفـــــــــوز
في12مــــبـــاراة والــــتــــعـــادل في
ثـمـاني وخــسـارة واحـدة فــيـمـا
تــمــكن الـوصــيف من الــفـوز في
12مـو اجــهـة ايــضـا والــتـعـادل
ســبع مـرات وخــسـارتــ ولـعب
ــواجـــهــات.ويــرى نــفـس عــدد ا
اداري فـريق الــنـاصــريـة جــلـيل
زغــــيـــر ان فـــريـــقـه س يـــخـــشى
مــواجه صــعــوبــات كــبــيــرة قــد
تـؤثـر عــلى سـيـر الــلـعب اذا مـا
ــــلـــعب ـــبــــاراة في ا أقـــيــــمت ا
ـكن اسـتـيـعابه الـقـد الذي أل
فقط جلـمهور الـناصـرية الكـبير
ــســتــعـد واجلــاهــز مــنــذ أيـام ا

ÊU e « ≠œ«bG

سيب بنتيجة  35هدفاً مقابل .15 فاز نادي احلشد لكرة اليد على نادي ا
ـمتاز لكرة درسي جلانب الـكرخ وهي حلساب الدوري ا باراة في قاعة الـنشاط ا واقيـمت ا
اليـد.وحسم نـادي احلشـد الشـوط االول لصـاحله بفـارق عشـرة اهداف لـتكـون النـتيـجة 18

سيب. لنادي احلشد مقابل 8 اهداف لفريق ا
وعـاد العبـو احلشـد لـلسـيطـرة على مـجـريات الـشوط الـثاني والـلقـاء الـذي انتـهى لصـاحلهم

سيب. بتقدم فريق احلشد ب35 هدفً مقابل 15 لفريق ا
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نـتخب الـبرتـغالي لـكرة حـافظ ا
الــقـــدم عــلى فــرصـــته قــويــة في
بــلـــوغ نــهــائــيــات كــأس الــعــالم
2022 بقطر من خالل تأهله إلى
لحق األوروبي الفاصل نهائي ا
ؤهلـة للبـطولة في التـصفيـات ا
بــفـــوزه الــثـــمــ عـــلى نــظـــيــره
الـتركي 1-3 اخلـميـس في الدور
ـســار الــثـالث قــبل الــنـهــائي بــا

للملحق.
نـتخب الـبرتـغالي في ويـلتـقي ا
ـسار يـوم الـثالثاء نـهائي هـذا ا
ــقــبـل مع مــنــتــخب مــقــدونــيــا ا
الشـمالية الـذي فجر مـفاجأة من
العـيار الثـقيل وحـقق الفوز 1-0
عـــلـى مـــضــــيـــفـه اإليـــطــــالي في
واجـهة األخـرى بالـدور نصف ا
ــسـار لــيـتــأكـد الــنـهــائي لــهـذا ا
ــــنـــتــــخـب اإليـــطــــالي غــــيــــاب ا

ونديال للنسخة (اآلزوري) عن ا
الثانية على التوالي.

واجهة ويتأهل الفائز من هذه ا
قبل إلى نهائيات يوم الثالثاء ا

كـأس الـعـالم الـتي تـسـتـضـيـفـها
قطر أواخر العام احلالي.

ـــنــتــخـب الــبــرتـــغــالي وأنـــهى ا
الـشــوط األول لـصـاحله بـهـدفـ

ســجــلــهــمـا أوتــافــيــو وديــوجـو
جوتا عند الدقيقت  15و. 42
وفي الــــشـــوط الـــثـــاني  ســـجل
الــنـجـم الـتــركي الــكـبــيــر بـوراك
يــلـمـاز هـدف فـريـقه الـوحـيـد في
الدقـيقة 65 قبل أن يـهدر ضـربة
جـزاء لـلـفـريق عـنـد الـدقـيـقـة 85
فــيــمــا أحــرز الــبــديل مــاتــيـوس
نـونيـز الـهدف الـثالث لـلـبرتـغال
في الـدقـيـقـة الـرابـعـة من الـوقت

بدل الضائع.
وقــدم الــفــريــقــان مــبــاراة قــويـة
واتــــــسـم األداء بــــــالــــــســــــرعــــــة
واحلــمـــاس وأهــدر كل مـــنــهــمــا
الــعـديـد من الـفـرص حـيث عـانـد
ــــهـــــاجم الــــبــــرتــــغــــالي احلظ ا
كــــريـــســــتـــيــــانـــو رونــــالـــدو في
الـــــــعـديد من الفـرص ولــــــكنه
سـاهم في حتـقـيـق فـريقـه لـلـفوز
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مـنذ وقـت ليس بـالقـصيـر لم يفـز منـتـخبـنا ولم يـفرح اجلـماهـير .. صـحيح ان
الـفـوز األخـيـر على االمـارات جـاء مـتـأخـر وكان يـفـتـرض ان يـتـحقـق قبل ذلك
ـلك فهد وعلى مـنتـخبات أخـرى ليـست افضل مـنا .. اال ان الـفوز في مـلعب ا
في الشـقيقـة السـعوديـة وبعـد ضربـة الفـيفـا للـعراق ومـا حتقق من رد اعـتبار
ـشـوار .. بـحـد ذاته يـعـد مـنـجـزا كـبـيـر ال ـواصـلـة ا فـضال عن فـسح اجملـال 
شهـد الذي ظهر به كن ان نـنظر اليه مـن زاوية الثالث نقـاط فقط .. بل ان ا
الـكـابـ عـدنـان درجـال في حـالـة مـعـبـرة حد احلـزن والـتـعـاطف مـعه من قـبل
شـريحـة كـبـيـرة من الـعراقـيـ كـان مـوقفـا مـعـبـرا جـدا ويسـتـبـطن بل يـتـجلى
كن ضـام  شـاعر اجلـياشة بـل يحمـل من الرسـائل وا بالـكثـير لـيس من ا

لها ان تشرق .. وان تعطل موسم االستسقاء ..
من وجهـة نظر ليس شخصية بل انها تمثل اغلب اآلراء التي سمعتها وقراتها
درب واخلبراء واإلعالمـي واجلماهير .. التي وناقـشتها مع عدد كبـير من ا
نتخبات درب احمللي العراقي هو األفضل واالقدر بالتعاطي مع ا اكدت بـان ا
درب الـعـراقـية سـيـمـا في ظل الـظـروف الـقـاهـرة حالـيـا الـتي تـمـنع حـضـور ا
دد طـويلـة حقـيقـية وليس االجنـبي من التـواجد في بـغداد وبقـية احملـافظـات و

مجرد حضور هامشي ..
ـسـرح الـتـدريـبي بـعـد ان احـرز بـطـولـة غـني شـهـد ومـنـذ ظـهـوره بـقـوة عـلى ا
الدوري مع نفط الوسط قبل عقد من السنوات .. تميز بنقطت ظلت مالزمة له
نـتـخبـات .. األولى تـتمـثل بـحسن اخـتـياره الدواته وتـعـد دالة عـلـيه حتـى مع ا
الـتي ال تـعـتـمـد االسم فـقط بل مـا يريـد هـو من الالعب وهـذه الـنـقـطـة حتـديدا
مهـدت للـنقـطة الـثانـية الـتي تعـني حسن الـتوظـيف واجادت اسـتنـطاق الالعب

فيد جدا .. العراقي بكل كفاءته وفي مكانه ا
مع االمـارات الـشقـيـقـة حـققـنـا الـفـوز بجـدارة ولم يـات اعـتـباط بـل هو نـتـيـجة
جهـود طويلـة وتعاون مـثمر من جـهات عدة .. بـحمد الـله اثمرت بـإعادة الروح
تعـطشة جراء مسيرة لم تـكن مرضية وال تمثل قدرات الى انفـاس اجلماهير ا
ـبـاراة فـي قـنـاة الـكـاس قـال بـاحلـرف الـعـراق احلـقـيـقـيــة .. حـتى ان مـعـلق ا
ــواهب بـشــكل ال لـبس فــيه ولـو ال الـواحـد : (ان الــعـراق مــتـخم بــالـنــجـوم وا
الـظـروف الـتي مـرت عـلى الـعـراق من حـروب وحـصـار ومـصـاعب لـكـان بـطال
ا يذهب الى ابعد من ذلك بكل ثـقة وجدارة ) .. هنا الرجل انصف السيـا ور
أل - جزاه اللـه الف خير  –فـكلـمة احلق مـطلـوبة سيـما في الـعراقـي علـى ا

الظرف القاهر الذي نعيشه ..
امـنـيات من جـمـيع اجلهـات الـتي كانت سـبـبا وذراعـا سـاهمت بـالـفوز األخـير
الك الـــتـــدريـــبي واالداري والـالعـــبــ ونـــعـــني بـــهـــا ( الـــوزارة واالحتـــاد وا
واجلـمــاهـيـر ووسـائل االعالم وكل الـعـراقــيـ في الـداخل واخلـارج .. كـونـوا
ـقـبلـة امـام منـتـخب سـوريا الـشـقيق الـذي يـعد من ـباراته ا عـونا لـلـمنـتـخب 
ـبكر من التـصفيـات جراء ظروفهم ـعزل عن خروجه ا اقوى مـنتخبـات اسيا 
عـروفة .. وها ما يتطلب بتـكثيف اجلهود وتوحديها ا
ضي وتـاجيل ملف اخلالفـات قدر اإلمكـان حتى 
ـنـتـخب - ان شـاء الله - الـى ابعـد نـقـطة قطـار ا
نسـتطيع من خاللها بلوغ مونديال احللم .. الذي
نامـل ان يكون حقـيقة الـيوم قبل غـدا باذن الله !!
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ــة واالصـرار الـتي يـتــمـتع بـهـا ابــطـالـنـا وبـطـالتـنـا رغم قـسـوة بــفـضل الـعـز
ـبية من تطويق اعناقها باالوسمة رون بها تمكنت بعثة البارا الظروف الـتي 
شـاركة لـونة في دورة الـعـاب غرب آسـيا الـثالـثـة التي جـرت في الـبحـرين  ا

بية االوسمة الذهبية والفضية 11 دولة حيث حصد شجعان البارا
ركز االول بجدارة وسط اهـتمام اعالمي كبير هنا وهناك والبـرونزية ونالوا ا
عنى بية وسط تـرحيب وثناء االشقـاء وكانت الدورة  حيث كـانت بعثة البـارا
الـكـلمـة من خالل هذه الـتظـاهـرة العـربيـة التي جـمـعت رياضـيو الـعراق وقـطر
واالمـارات والـسـعـوديـة والـبـحـرين وسـوريـا والـكـويت وعـمـان واالردن ولـبـنان

واليمن.
ميز وشهدت الـدورة تنافسا شريفـا جنحت البحرين فيها من حـيث التنظيم ا
رة االولى فـلقد تميزت بـية سفراء لبـلدهم وهي ليست ا وكان شـجعان البارا
ـشاركـة بالـروح العـاليـة وعكس الـصورة الـرائعـة البنـاء الرافـدين الذين هذه ا
ـشـرف في الـبطـوالت الـعـربـية عـودونـا وفي اكـثر من مـنـاسـبـة عـلى الظـهـور ا

ية. واالسيوية والعا
ــعــاقـ هي واحــدة من افــضل الـريــاضـات الــتي نــراهن عـلى نـعم ريــاضـة ا
ـتقـدمة في ـراكز ا جناحـها حـيث حقـقت الكـثـير من االجنـازات والبـطوالت وا
ـة واالصـرار الـتي يـتـمـتع بـهـا شـجـعان كل مـشـاركـاتـهـا وذلك بـفـضل الـعـز

رون بها. العراق رغم قسوة الظروف التي 
ــبـيــة مـحـط اعـجــاب االشـقــاء واالعالم الــريـاضي اذن كــانت بـعــثــتـنــا الـبــارا
البـحريـني وهاهـو البـطل جراح نـصر وزمالئه يـحلـقون مـرة اخرى في مـحفل

دولي كبير على ارض البحرين ويعودون الى ارض الوطن مرفوعي الرأس.
فـتـحيـة لـنجـوم هـذه الريـاضـة الذين اثـبـتوا بـان الحيـاة مع الـيأس وأن االرادة
بـيـة هـذا االجنـاز الكـبـيـر والـتـهاني عـجـزات ومـبـارك لعـائـلـة الـبـارا تـصنـع ا
ثابرة وابارك ـبية الوطنية العراقية ا والتبـريكات للقيادة اجلديدة للجنة البارا
تـابع دومـا لالحداث بـيـة النـشـيط وا هذا االجنـاز والنـنسى دور اعالم الـبـارا

الرياضية.
عـاقـي ـتابـعـ لريـاضـة ا وهنـا اقـول انني كـنت من ا
اضي وليومـنا هذا فقد كان منـذ ثمانينات الـقرن ا
ـرحـوم خـالـد لـلـمـرحــوم فـاخـر اجلـمـالي وزمـيـله ا
رشـك دورا كـبـيـرا في الـنـهــوض بـهـذه الـريـاضـة
فـالف مبارك فـقد كنتم رفـعة راس والى االمام مع
ـبـيـة وزمالئه في حتـيــاتي لـرئـيس الـلــجـنـة الـبــارا

كتب التنفيذي. ا
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يــتــطــلع كـل من فــريــقي كــربالء
مـتـصـدر اجملـموعـة الـثـانـية 44
نـقـطة و وصـيـفه النـاصـرية 43
نــقـطـة الى قـطع بـطـاقـة الـتـأهل
الـــثـــانـــيـــة لــــلـــعب في الـــدوري
ــمــتـــاز عــبــر مــا تـــســفــر عــنه ا
ـصــريـة نــتـيــجـة مــبـاراتــهـمــا ا
احلــاســـمـــة الـــتي ســـتـــقـــام في
الــسـاعـة الـثـانـيـة والـنـصف من
ظــهــر الــيــوم األحــد في مــديــنـة
كـــــربـالء فـي اخـــــتــــــتـــــام دوري
الــدرجــة االولـى عــنــدمــا يــكــون
الـفـريــقـان أمـام فـرصــة مـثـالـيـة
وسعيهما اجلاد نحو احلصول
ـــرور والـــتـــأهل عـــلـى تــذكـــرة ا
ــــمــــتـــاز لــــلــــعب فـي الــــدوري ا
ــقـبل عــنـدمــا يـلـعب لـلــمـوسم ا
الـنـاصـربـة بخـيـار الـفـوز وحده
ــضــيف بــالــتــعــادل والــفــوز وا
ـوسم ويـامل كل مـنـهـمـا انـهـاءا
عـــلى افـــضل مـــا يـــرام واحــراز
ــسـابـقــة الـتي اســتـمـرت لـقب ا
مـتـاجـجـة وقـويـة في اجملـمـوعة
الــثـانــيــة لـغــايــة الـدور االخــيـر
بــعـدمــا خــطف احلـدود بــطــاقـة
الــتـــاهل عن اجملــمـــوعــة االولى

بوقت مبكر .
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وشــهـــدت اإليــام األخــيـــرة قــبل
ـذكــور اعـمـال مـوقــعـة الـلــقـاء ا
ـثـلة حتـشيـد كـبـيـر لـلـطـرفـ 
بـإصرار كـربالء بـخوض الـلـقاء
ـــلــعـب الــقـــد مـــدعـــومــا فـي ا

لالنـتـقـال و حلـضـور الـلـقاء من
اجل دعـم فـريــقه أمـام اصــحـاب
األرض الذين يحـاولون حرمانه
بـاي طــريـقـة كـانت بـعـد اإلعالن
عـن حتـــديــد فـــقط 300 مـــقـــعــد
ــــكن في احلــــد وهــــذا غــــيــــر 
والــوقـوف بــوجه رغـبــة أنـصـار
الــفـريق و ومـحـاولــة حـرمـانـهم
من حـقـهم في دعم فـريقـهم عـبر
باراة حتت اي مسوغ متابعة ا
باراة ـفتـرض ان تقـام ا كان وا
ــــبي و في ان ــــلــــعب األو في ا
تـبادر احلـكـومة احملـلـية وإدارة
كــربالء مـعــا بـنــقـلــهـا لــلـمــلـعب
ذكور الهميتها االستثنائية و ا
ـــتـــوقع ان حـــجـم اجلــمـــهـــور ا
ـا تـشــكـله من حتـد يـحـضــرهـا 
ـطالب بـتمشية امام اجلميع ا

طلوب.  االمور باالجتاه ا
WO U « W O

وتـمـثل مـبـاراة الــيـوم الـفـرصـة
االخــيــرة لــكال الــفــريــقــ امــام
حتـقـيق رغــبـة الـتــاهل والـلـعب
ــــــــمــــــــتــــــــازة في الــــــــدرجــــــــة ا
عـنـدمـاسـيلـعب كـربالء مـدعـوما
بـــعـــامـــلـي االرض واجلـــمـــهــور
ورغبة النـاصرية في جتاوز كل
الــظـــروف وخــطـف الــنـــتــيـــجــة
لـتـعـلـقـهـا في االنـتـقـال والـلـعب
بــالــبـطــولــة االهم وكل مــنــهــمـا
ـــــوسم يـــــربـــــد ان يـــــخــــتـــــزل ا
بالنتيجـة االيجابية وان مباراة
من هـــــذا الـــــنـــــوع مــــتـــــوقع ان
ــتـابـعــة جـمـاهــيـريـة حتـضى 

ـتـوازن للـعب في اكـبر بـطـولة ا
مـحـلــيـة .وقـدم مــحـافظ ذي قـار
مـــحــــمـــد هــــادي الــــغـــزي ثالث
بارة مقـترحات تـتعـلق باقامـة ا
لتـفادي السلـبيات اذا مـا أقيمت
في ملـعب كـربالء القـد وطالب
الغزي وزارة الشباب والرياضة
ورئـــــــس احتـاد الـكـرة الـكـاب
عــدنـان درجــال اجــراء الـتــقــيـيم

كــبـيــرة كـونـهــا تـقــرر حـصــيـلـة
مـشــاركـة مـوسم بـأكـمـله وشيء
جــيـــد ان يــصـل دوري الــدرجــة
ــــرتــــبــــة من االولـى الى هــــذه ا
ـتــابـعــة واالهـتــمـام الـتــرقب وا
اجلـــمــاهـــيــري واحلـــكــومي في
مـحـافـظـتي كـربـالء والـنـاصـرية
ستوى واهمية ان ترتقي إلى ا
طـلوب وفي ان يـاتي االنتـقال ا
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أقامت سفـارةُ جمهـوريّة العراق
ـمـلكـةِ الـعربـيّـة السـعـوديّة في ا
مَـأدبـةَ عـشـاء عــلى شـرفِ بـعـثـة
ُـنـتـخبِ الـوطــني لـكـرةِ الـقـدم ا
ـنــتـخـبـنـا واحـتـفت الــسِـفـارة 
ـنـتـخبِ اإلماراتي الـفـائز عـلى ا
بهـدفٍ نظـيفٍ ضمن الـتصـفياتِ
ونديال قطر 2022 في ُؤهلة  ا

q∫ البرتغال ينعش اماله في التأهل الى مونديال قطر Q
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ــــثـل يــــوم 24 من اذار من عــــام 1963م
علق الرياضي نقـطة حتول بارزة في حيـاة ا
الــشـهــيـر مــؤيـد الــبـدري الــذي ابـهــر وامـتع
مــشــاهــدي الــتــلــفـزيــون الــعــراقي في والدة
اجـمل البـرامج الريـاضيـة البـرنامج الـشهـير
(الريـاضة في اسبـوع) مسـاء كل يوم ثالثاء
ــشـاهـد بــشـغف كــبـيـر الــبـرنـامج ويــتـرقب ا
والـــعــوائل وكـــانه مـــســلـــسل فـي حــلـــقـــات 
العراقية تنجز عملها قبل فترة بث البرنامج.
ويطـل علـينـا مـؤيد الـبـدري بكـلمـات تـنبع من

صميم قلبه الطيب . 
في احلــلــقــة االولى من الــبــرنــامج وفــقــراته
اجلمـيلة وفي اول حلقـة كان لقاء مع الراحل
اديب جنـيب رئــيس االحتـاد الــعـراقـي لـكـرة

الــــقـــدم في تــــلك الــــفـــتـــرة وكــــانت وقــــــت
الـبـرنامج 25 دقـيـقـة واول مخـرج لـلـبـرنامج
هـو الـراحل كـمال عـاكف واطـولـهم فـترة في
اخـراج الـبرنـامج عـبد احلـلـيم الـدراجي لكن
بـقـي الـبــرنــامج شــهــر ونــصف بــدون بـدون
مــــــــقدمـة موسـيقـية واخـتار الـبدري مـقطع
مـوســيــقى حـالقـة اشــبــيــلــيــة لـلــمــوســيــقـار
ـــدة ثـالثــون عـــامـــاً في روســـيـــني وبـــقـــيت 
الـبـرنامج حـتى اخـر حـلقـة يوم 23 اذار من
عــــام 1993م يــــوم اعـــــتــــزل الـــــبــــدري عن
تــــــــقـد الـبــــــرنـامج وكـان يـوم حــــــزين
لــكل من تــعــلق وشــاهــد ذلـــــــك الــبـرنــامج
وبـــقي الــبـــدري وبــرنـــامــجـه الــشـــــــــــهــيــر
(الـريـاضة في اسـبوع ) عـالـقــــــاً في قـلوب

اجلميع .

ـــبــاراة االمـــنـي الــطـــار قـــبـل ا
وطرح ثالثة مقتـرحات  لضمان
عــدم وقــوع احـداث مــؤســفـة في
ــذكــورة تـمــثــلت عـلى ــبـاراة ا ا
ــــلـــعب ــــبــــاراة الى ا نـــــــــــقل ا
او اجـراء ها الدولي فـي كربالء 
بـدون جـمـــــــــهـور او تـاجــيـلـهـا
لـغــرض اجـراء الـتــقـيــيم االمـني

والفني للملعب .

الــعــراقيّ لــكــرةِ الــقــدم عــدنــان
درجــــال وســـعـــيـه لـــتـــــــــقـــد
األفــــضل خلــــدمــــةِ الــــريــــاضــــة
ـسـتـمرة العـراقـيّـة ومـتـابـعـته ا
لــقــطـاعِ الــشــبـاب مــتــمـنــيـاً أن
ــــنـــتــــخب الــــوطـــني يـــواصلَ ا
انــــــتــــــصـــــاراتـه وأن يـــــحــــــقق
ـقـبـلة ـواجـهـةِ ا الـفــــــــوزَ في ا

نتخب السوري. أمام ا

إســتــخــدامـات وســائل الــطــاقــة في الــعـراق
ـكن.ومن جـهة صديـقـة لـلبـيـئـة بأعـلى قـدر 
ــمـلــكـةِ اخــرى تـوجه صــوب مـديــنـة جــدة بـا
الـعـربــيـة الـسـعـوديّـة وفـد مـنـتـخـبـنـا الـوطـني
ـصـارعة لـلـمشـاركـةِ في الـبطـولـةِ العـربـية بـا

. للشباب والناشئ
صـارعـة شـعالن عـبد وقـال رئـيس احتـاد ا
الكـاظم . إن الوفد الـعراقي مـؤلف من أربعة
مــنـــتــخــبــات وهي فــئــة الـــنــاشــئــ لــلــحــرة
والـرومـانـيــة والـشـبــاب أيـضـا في فــعـالـيـتي
احلــرة والـرومــانـيــة وحتت إشــراف اجلـهـاز
الـفــني اإليـراني.وأشـارَ رئـيس االحتـاد إلى:
ــعــنـويــات عــالـيــة بــعـد إن اآلمـال كــبــيـرة وا
االرتـــقـــاء والـــتـــطـــور الـــذي طـــرأ عـــلى أداء
الك الـفني الالعبـ مـؤخرا حتت إشـراف ا
بيّة اإليراني والعـراقي سيما أن اللجنة األو
مـشكـورة قـد أسـهـمت بالـتـعـاقـد مع مـــدرب

إيراني كبير .

ÊU e « ≠œ«bG

ـبـية ـثـلة لـلـجـنة األو شـاركت إيالف ثائـر 
الـوطنـية العـراقيـة في الورشة الـتي أقامـتها
ـبـادرة الوطـنـية وزارة الـبيـئـة حـول إنطالق ا
لـدعم الطـاقة وتقـليل االنـبعاثـات النـاجمة عن
إسـتخـدامـها.وبـيـنت ثائـر ان الـورشة تـندرج
في سـيــاق االنــشــطـة الــتــوعــويـة لــلــمــبـادرة
الـوطـنـيــة الـهـادفــة لـتـرشـيــد االسـتـهالك في
جميع انـواع الطاقة وتقن االستهالك سعياً
لـتـقـلـيل االنـبـعـاثـات الـنـاجتـة والـوصـول الى

ستطاع. بيئة عراقية نقية قدر ا
WLz«œ WK 2

وأضــافت أيــضــا بــأنــهـا حــضــرت الــورشـة
األخيـرة التي تلقى احلـاضرون محاضرات
ثـلة دائمة بهذا الـصدد حيث  إعتـمادها 
ـبــيـة الــوطـنـيــة الـعـراقــيـة ضـمن لـلـجــنـة األو
ـبــادرة لـيــكـونـوا ــتـصــدي لـهــذه ا الــفـريق ا
سفـراء ومرشدين في العـمل والترويج جلعل

w Ë 5  ÂU
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مـباراته الـتي احتـضنـها مـلعبُ
لك فهد الدولي. ا

وبــــارك الــــســـفــــيــــرُ الـــعــــراقي
الــدكــتــور عــبــد الــســتــار هـادي
اجلــنــابي الـــفــوزَ الــذي حتــققَ

للمنتخب الوطني.
 مُــثـــنــيــاً عـــلى الــدورِ الــكـــبــيــر
والــــفــــعـــال لــــوزيــــرِ الـــشــــبـــاب
والـــريــــاضـــة رئــــيس االتّــــحـــاد

wM u « V M*« b u  wH % W œuF « Èb  ‚«dF « …—UH
وعبّـرَ وزير الشـباب والـرياضة
رئـــيس اتّــحـــاد الــكـــرة عــدنــان
درجـــال والــــــــــنـــائب الـــثـــاني
لـــــــرئـــــــيـسِ االحتـــــــاد يــــــــونس
محمـــــود عن شكرهما للسفير
وأعـضــــاءِ الــسِـفـارة الــعـراقـيّـة
عـــلـى مـــا قـــدمـــوه من خـــدمـــاتٍ
ـــنــتـــخبِ لـــتَـــســـهــيـل مُــهـــمـــة ا

الوطني. نتخب الوطني في السعودية V∫ احتفاء السفارة العراقية با M
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نـعت وزيـرة الـثـقـافـة االردنـيـة اجلـمـعـة
مالك كـشك الـثقـافـة العـربـية حـسن أبو
علي وأعربت الوزيرة هيفاء النجار في
بــيــان عن احلــزن خلـــســارة أبــو عــلي
الـذي جـمع في (كـشـكه) نـخب الـثـقـافـة
والـســيـاسـة مــنـذ خــمـسـيــنـيــات الـقـرن
ــاضي حــيث تــعـــد مــكــتــبــته (كــشك ا
الثـقـافـة الـعـربـية) مـنـارة لـنـشـر الوعي
والـثــقـافــة من خالل ســعـيـه الـدائم في
حث األجـــيـــال عـــلى اقـــتـــنـــاء الـــكـــتب
ورفضه مـبـدأ الـربح مقـابل بـيع الـكتب
فـــكـــانت أســـعـــار الـــكـــتـب في كـــشـــكه

تناول اجلميع.
ـلقب بـأبو علي والراحل حـسن البـير ا
من مـوالــيـد الــعـام 1944  ويـعــتــبـر من
أبرز معالم وسط الـبلد ويـعتبره الـكثير
ــثـابـة وزيــر لـلـثــقـافـة من الـعـمّــانـيـ 
الشعـبيّة في األردن وفـقا لوكـالة االنباء
ـلك االردنـيـة.وكـان حـظي بــتـكـر من ا
عبدالله الـثاني تقديـراً لدوره في خدمة
احلركـة الـثقـافـية األردنـيـة بنـيـله وسام
االســــتـــقـالل من الــــدرجــــة الــــرابــــعـــة
ـيـدالـيـة فـضـيــة من الـدرجـة الـثـانـيـة و
ـنــاسـبــة االحـتــفـال بــعـمــان عـاصــمـة

للثقافة العربية العام 2002.

حـلقة من الـسامرائي وهو مـوجه للضيف :
كــيف رأيت الــدنــيـا ? وال ادري حــ اسـمع
هـذا الـسـؤال في كـل مـرة احضـر لـه جـوابا
غـيـر اجلـواب الـذي افـتـرضـته واجـبت عـنه
مع نـفـسي في احلـلـقـة الـسـابـقة . وأظن ان
ـــؤثـــرة الـــســـر يــــكـــمن في الــــكـــاريـــزمـــا ا
ا هو ال يـريدك ان جتيبه لـلسامـرائي  ور
اســتـنــادا عـلى مـا طــرحه من أســئـلـة  النه
يـــريـــدك فـي هـــذا الـــســـؤال ان تـــخـــرج من
ذاكـرتك لتذهب بـعيدا خـارج االستديو ومن
شاهد قـدم أن يُريَّ ا هـذا اجلواب يحاول ا
اخملـــلص الـــروحي واجلـــمــالـي واإلبــداعي

واجملتمعي للشخصية التي يحاورها.
اعـتقد ان هذا الـبرنامج جنح ليـكون بصمة
 وأظــنه انـه ال يــصـلـح لــغـيــر مـن يـقــدمه 
وسـيـذهب مـعه الى األبـد الذي تـنـتـهي اليه
ــكن الحــد ان يــقــدم (اطــراف أقــدارنـــا وال
ثل مـا يقدمـه  صديقي الـدكتور احلـديث) 

مــنـذ أعـوام دعـانـي صـديـقي اإلعالمي
ــثــقف مــجــيــد الــســامــرائـي ألكـون وا
ـثــيـر ( أطـراف ضــيـفه في بــرنـامــجه ا
احلـديث ) والذي تقدمه قـناة (الشرقية)
 وفي انـتظار صدفة الـقدر  اسجل هنا
ـتـابع جملـمل احلـلـقـات الـتي خـواطـر ا
بُــثت طـوال تــلك األعـوام وبـانــتـظـام 
والـتي شمـلت مالمحا جـميلـة لذاكرة
تــنـوعت بـ فن وريـاضـة وسـيـاسـة
وأدب ومــعــمــار وطب واشــتــغـاالت

اخرى .
وفـي كل تـــلك احلـــلـــقـــات تـــتـــنـــوع
ــتــبــادلـة إال أن األســئــلــة والــرؤى ا
ســـؤاال واحــدا يـــأتي في نــهـــايــة كل

مــجــيــد الـســامــرائي .فــهــو يــشـاغـل الـذهن
ــجــودات مـــخــبــأة في كــوامن الــضــيف 
تـأتـيك بسـرعة ومـفـاجأة لـتشـعـر انك يجـيد
انـكَ تصغي تـنشد الى احملـاورة كي ال يفلت
مـنـها مـا تعـتقـد انهـا تـعرفك بـالشـخصـيات
اكــثـر.مـنــهم من اعـرفــهم في وسـائل األعالم
وصــفــحــاتـهـم في (فــيـســبــوك) ومــنــجـزهم
الـكــتـابي او الـعـلـمي  ومـنـهم ( بس سـامع
بـيـهم ) لـهذا أكـون مـرتاحـا عـنـدما تـنـكشف
لي عــوالم أنـاس سـاهــمـوا كـثــيـرا في بـنـاء
ــعــاصــرة او مــدنـــيــة وحــضــارة الــعــراق ا

بلدانهم .
كل الـذين يلـتقـي بهم الـسامـرائي تنـويري
وأصـحاب منـجز  وأظن انه يعـرف ضيوفه
جـيدا  ونادرا مـا يبحث في خـبايا أوراقهم
ومـحرك الـبحث كـوكول لـيسـتفـيد من وضع
قدمة عد وصاحب ا األسـئلة ويتعاون مع ا
واخملـرج في إظهار احللقـة متوازنة ودسمة

qOK'« b³Ž Âd « bL×

ي العـراقي قدم الورشـة التي اقـامها  مـركز التـعليم االكـاد
ستـمر بالتنسيق مع قسم ضمان اجلودة وتقييم األداء في ا
جامعة النهرين بعنوان (التدخ واسبابه الوقاية والعالج).

 …ËöŠ bLŠ√

ـوت اجلمـعة صـري غيـبه ا ـمـثل ا ا
ـضــاعـفـات عن 73 عــامـا مـتــأثـرا 
اصــابــتـه بــفــايــروس كــورونــا بــعــد
مـســيــرة قــدم فــيــهــا اكـثــرمن 200
عـــمـال أبــرزهـــا (دمـــوع فـي عـــيــون

وقحة) و(رأفت الهجان) و(أهل كايرو).
ÍœuLŠ ÂU Š bH

سـاعد في كلية االعـالم بجامعة بـغداد يقدم اليوم االستاذ ا
االحـد الــورشـة االفـتــراضـيـة الــتي يـقـيــمـهـا مــركـز الـتــعـلـيم
ـستـمر في جـامعـة النـهرين حتت عـنوان (خـطاب الـصراع ا

في وسائط التواصل االجتماعي).
rOF½ nÞ«uŽ

الـفـنانـة الـعراقـيـة تعـرض لـهـا مسـاء الـيوم االحـد في فـضاء
ي سرح العا عهد الـفرنسي ببغداد ضمن احتفاالت يوم ا ا
مـــســـرحــيـــة (غـــودوت اين انـت?) الــتـي هي من كـــتـــابـــتـــهــا

واخراجها.
 U UEF « b¼UŽ

ـكتـبـة الوطـنـية بـعـمان األربـعاء الروائي االردني  نـظّـمت له ا
اضي حـفل إشهار رواية (متالزمـة قلبي) أدارته اإلعالمية ا

سمر غرايبة.
Í—b³ « bN

الـشـاعر الـعـراقي تـلـقى تـهـاني اهله
واقـــربـــائه فـي مـــحـــافـــظـــة ذي قـــار
ــركــز الــثــاني في حلــصــوله عــلـى ا
قام في دولة ليون ا برنامج شاعر ا

االمارات.
bL×  ` U  ÍdB½

التدريسـي في اجلامعة التقنيـة الوسطى حاضر في الورشة
الـتي اقـامــهـا اجلــمـعــة جـهـاز االشــراف والـتــقـو الــعـلـمي
بـالتـنسيق مع الـفريق الوزاري لـلتـعليم االلـكتروني في وزارة
الكات الـتعـلـيم الـعالي والـبـحث الـعلـمي الـعراقـيـة لـتطـويـر ا

التدريسية وطلبة الدراسات العليا.
WC  bFÝ√

ـسرحـيـة في الـفـنـان الـسـوري كـرمـته إدارة أيـام الـشـارقـة ا
دورتـهـا احلـاديـة والثـالث الـذي الـتـقى مع الـطالب األوائل
ـسـرح في كل الـدول الــعـربـيـة ضـمن في كـلـيـات ومـعــاهـد ا

فعاليات االيام.

Î«bſ tðUO UF  oKD¹ wDÝ«u « ÊUłdN
ـهتـم بـالفن والفـنـية والـضيـوف ا
التشكـيلي) . مضـيفة (كمـا ويتضمن
ـهـرجـان ثالث قـاعـات فـنـيـة تشـمل ا
الـــرسـم واخلـــزف والـــنـــحت واخلط
تـــعـــرض قـــرابــة 75 لـــوحـــة فـــنـــيــة
شـاركة 70 رسام 36 عمالً نـحتـياً
بــواقع عــمل واحــد لــكـل نــحـات و6
ــشـــاركــة ســـتــة أعــمـــال خــزفـــيـــة 
خـزافـ 36 خــطـــاطــاَ بـــواقع عــمالَ
واحداً لكل خطاط وجاء اختيار هذه
ـعـايـيـر االعـمــال ضـمن خـضـوعـهــا 
اإلبداع واجلـمال من قبل جلـنة فـنية
مخـتصة. وكـذلك استـضافة 11 فنان
تشكيلي عراقي مـغترب نفذوا أعماالً
رسم احلـر وقاعة فنـية داخل قاعـة ا
نصور ميليا وستعرض هذه فندق ا
ـــهـــرجــان ثم األعـــمـــال ايــضـــاً في ا
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يـطــلق مـهــرجـان الـواســطي بـدورته
 14فـعالـيـاته في الـسـاعـة من صـباح
وقـــالت مــــديـــرة يـــوم غــــد االثـــنــــ
الــعالقــات الــعــامــة واإلعالم لــدائـرة
الـفـنون الـعـامـة إنـعام الـعـطـيوي آن
(مهرجان الواسطي يقام على قاعات
الدائرة في وزارة الثقافة وسيستهل
ــهـرجـان بــافـتـتــاح قـاعـة لــلـعـرض ا
ــوسـومــة بـاسم ــتـحــفي الـدائم وا ا
الفـنـان العـراقي الـراحل فـائق حسن
تــعــرض فــيـهــا نــخـبــة مــخــتـارة من
اجملــمـوعــة الـفـنــيـة لــدائـرة الــفـنـون
والتي تتـضمن أعمال فـنية للـفنان

التـشكيـليـ الرواد وما بـعد الرواد.
وتـكـون مـؤهلـة السـتـقـبـال الـزيارات
لكافة الضيوف من الرحالت العلمية

تـضـاف لـلـمـجـمـوعـة الـفـنـيـة لـدائـرة
الــفـنــون الـعــامـة. فــضالً عن اصـدار
مــطــبــوع صــحــفي بــاسـم مــهــرجـان

ــهـرجـان الـواسـطي 14 خالل مـدة ا
ـهـرجان سـيـسـتمـر اربـعة عـلمـاً إن ا

أيام).

سوء التفـاهم بينك وب شريكك سـيتبدد بسرعة يوم
السعد االربعاء.
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ال تــثق بــبـعـض األشـخــاص الــذين يــخـفــون نــوايـاهم
احلقيقية عنك . رقم احلظ 2.
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ـطـروقـة  سـتـرى إذا قـررت اخلـروج عن األسـالـيب ا
فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك.
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ال تــقـــلل من جــهــودك وال وقــتـك لــتــكــون مــشــاريــعك
ناجحة.يوم السعد االربعاء.
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ـشاكلـك العائـليـة. اتخـذ أسلوب ستـجد حـلوالً جـيدة 
حياة أكثر رويّة.
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في العائـلة هنالك بعض التغـيير من الطرف اآلخر قد
يكون سببه الغيرة.
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ألنك صـرفت مالك بدون حساب  ,سـتجد نفسك اآلن
في حالة مالية صعبة.
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انهض ودافع عن حـقوقك فأنت تستحق األفضل. كل
األنظار موجهة إليك.
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تشعـر بنـدم مؤلم. احلل هو بـاتخـاذ بعض االجراءات
السريعة لتجاوز االزمة.
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عــلــيك أن ال تــرتــبك و أن ال حتس بــالــرهــبــة  اتــخـذ
خطوات جريئة و آراء قوية .
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 الـعـائـلـة ســوف تـدعـمك لـتـخــطي ازمـتك . أنت تـقـدّم
أفضل ما لديك.
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اتبع حدسـك فهو لن يخذلك . ال تـقع فريسة الضعف
فهذا الوقت غير مناسب لذلك .

 u(«
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اكــــــتـب مـــــــرادفــــــات
ومـــعــاني الـــكــلــمــات
الــتـي تــقــرأ وتـــكــتب
افـقــيــا وعـمــوديـا في

الوقت ذاته:
 1- اول طــور لــنــمــو

دودة القز
 2- رتبة عسكرية
 3- ضوابط واحكام

 4- تغير

بغداد
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نبـذة تعـريفـيـة. مخـرج مسـرحي ونقـيب الـفنـان الـعراقـي
ونـاقـد تهـمـته احلـديث عن ثـقـافـة الـكـذب عـنـد الـسـيـاسـي
ـعـاصـرين. جــبـار جـودي فـنـان ومــبـدع يـشـبه الـعـراقـيــ ا
مـثـقـفـ ويــشـبـهه مـثــقـفـون يـحـتـضــر اإلبـداع عـلى سـريـر
عذابـاتـهم فإذا تـمـردوا عدوهـم خونـة يـتوجب حـسـابهم ثم
عقـابـهم سواء كـان مـوتا فـي عزلـة أو مـحاكـمـة تسـتـند الى
ـنـاصب ــتـضـررون من أصـحـاب ا أدلـة وبـراهـ يـوفـرهـا ا
كـاسب الذين شـربـوا دماء الـعراقـيـ ومزقـوا نفـوسهم وا
وبعثروا أمانيهم وجعلوهم مرضى نفسي اليجدون سبيال

لعالج. 
ــتـنـبي لـلـتـضـامن مع عام  2007 نـظـمـنـا وقـفـة في شـارع ا
الصـحفي أحـمد عـبد احلـس حتـولت الى تسـونامي وصل
طل ـنـبعـث نهـايـة الـشـارع وا تـنـبي ا الى عـمامـة الـسـيـد ا
على نـهـر دجلـة احملـتظـر رويـدا هو اآلخـر وحـينـهـا اظهـرنا
عزما وإرادة حقـيقية في الدفـاع عن الكلمـة حتى لو جرحت
قراطية ويأبى أن نستخدم مسؤوال حتمل أن يتكسب بالد
قـراطيـة للتـعبـير عن عـذاباتنـا ووجعـنا الالهث من فرط الد

شقة والعناء واألمنيات التائهة في دروب الرجاء.  ا
وت أو أن رعـبة التـغتـفـر وعقـابهـا ا ـة جبـار جـودي ا جر
يصـلب عـلى بوابـة وزارة الـثقـافـة التي الأعـرف لـها مـايـؤكد
أنـهـا تـمـارس مـهـمـتـهـا كـحـال وزارات أخـرى نـعـرف مـاهي
ــنـوطـة بـهــا وأنـا أرى إن جـبـار جــودي لم يـرتـكب ـهـمـة ا ا
ـة إنـتقـاد شـخص يـشغل مـنـصبـا فـهـذا طبـيـعي ولكن جر
ته احلقـيقية إنه جتـرأ على دولة تمـارس الكذب الكامل جر
تنفـذين وأصحاب في إدارة شؤون مواطـنيهـا دولة تخـدم ا
كـاسب والـقـوة والـنـفـوذ وتـعـتـاش عـلى الـكذب األمـوال وا
اال يستطيعون سؤول فيها يـكذبون ويعدون  فكثير من ا
ألن مايستطـيعونه هو ضـمان مصاحلـهم فقط والعالقة لهم

تطلع الى التغيير.  صالح العامة من الشعب ا
والله عـفيـة علـيك ياجـبار جـودي لقـد أعجـبني أسـلوبك ألنك
ـقراطـية كـما هي الكـما يريـدها احلـاكمون أن مارست الد
تـكـون عـلى مـقــاسـهم وأرجـوك أن التـهـتم فــهم يـشـتـغـلـون
اليـوم كـمـوظـفي دعـاية مـجـانـيـة لك ألنهـم لن يسـتـطـيـعوا أن
يحجبـوا دورك ودورنا في التـعبير عن مـعاناتـنا فهذا احلق

لن نـتــنـازل عـنه أبــدا ألنه حق طــبـيـعي
تـعـودنـا أن يـحــاول كل حـكـام الـعـراق

على مدى مائة عام أن يسلبوه منا. 
احلياة واحملبة جلبار جودي ولنا.

{ عن مجموعة واتساب
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ومـثـمـرة كـما احلـلـقـة الـتي سـبقـتـهـا .لـكنك
مـثال مـا ان تـأتي مـناسـبـة عـلى ذكر الالعب
الــعـراقي الــرحل أحـمـد راضـي .حـتى تـدمع
عـيـناك وانت تـتـذكر ذلك احلـوار اجلـميل له
فـي (اطــراف احلــديث)  وتــأنس الى هــدوء
شــخــصــيـتـه وتـدرك انـك قـد تــعــرفه كالعب
ولـكن في (اطـراف احلـديث) عرفـته اكـثر في
جــوانب اجـتــمـاعــيـة وإنـســانـيــة وثـقــافـيـة
وأسـرية وحتى سياسية. تختلف مستويات
الـرؤى عنـد من يحاورهم مـجيد الـسامرائي
فـي (اطراف احلديث) وأظن انه ينـتبه جيدا
الى تـــلك الـــتــبــايـــنــات ويــحـــاول ان يــضع
ــتــلــكه من مــنــجـز مــحــاوره في اطــار مــا 
ومــوهـبـة ودورا حــيـاتي  والــتـوازنـات في
جـــعل الــتــقـــارب واضــحــا حـــ يــكــون في
احلـلــقـة ضـيـفـ ولـيـسـا ضـيـفـا واحـدا وال
يـلـتـقيـان في الـنجـز والـصـنعـة والـهاجس 

فقد يكون احدهما رساما والثاني طبيبا.
أظـن أن (اطراف احلديث) يـعيش مشـابهات
اخـــرى في الـــبــنـــيـــة والــتـــوجه فـي بــعض
الــبــرنــامج  لــكــنــهــا عـجــزت ان تــصل الى
مـستوى البنية التلـفازية في صنعة التقد
فـصــمـتت والــتـحــاور واإلخـراج والــعـرض 
وبـــقي (اطــراف احلـــديث) ال يــحـــمل ســوى
قـدم واخملرج والقـناة . وبـالنـسبة بـصمـة ا
لي هــو بــصــمــة مـجــيــد الــســامـرائـي الـتي
أتـابـعـهـا بـفـرح سـوى ان كـنت ضـيـفه او لم

اكن.
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ــيـة سـيـلـيـنـا { لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - شـاركـت الـنـجـمـة الـعـا
غوميز صـورة جديدة في صـفحتهـا اخلاصة عـلى موقع التواصل
ـناسبات اإلجتماعي.وظـهرت غوميـز بكامل أناقـتها في إحدى ا
ـتـابعـ قـرط األذن الذي بإطاللـة سـاحرة ومـا لـفت أنـظار ا
وضــعــته غـومــيــز والــذي جــاء عـلـى شـكـل رمح إذ أشـار
الـبـعض أنه بــاهظ الـثـمـن وأبـدا كـثـر عن إعــجـابـهم به

وبذوقها. 
وكانت غومـيز حققت جناحـاً الفتاً وذلك بعدما
كــســرت رقــمـــاً قــيــاســيـــاً جــديــداً في عــدد
ــتـابـعــ عـلى صــفـحــتـهــا اخلـاصـة في ا
مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي لـتـتخـطى
ـ  300 ملـيـون متـابع وتـصبح بـذلك ال
أول فنـانة تتخطى ذلك الرقم.تناقل
تابـعون اخلبر عبـر صفحاتهم ا
اخلــاصـة وتــفــاعـلــــــوا مـعه
كــاتـبــ عــبــارات مــبــاركـة
لــغــومـيــز ومــتـــمـنــ لــهـا

زيـد من النجاحات. ا

سيلينا غوميز

حسن أبو علي
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ضـيــفت جـمـعـيـة الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ
الـعـراقـيـ معـرض تـشـكـيلـيـات عـراقـيات
ـراة 2022  الــذي تــزامن مع احــتــفــاالت ا
ـي وعـيد االم ـراة الـعـا الـعـراقـيـة بـيـوم ا
ونــــوروز وبــــحـــضــــور عـــدد كــــبــــيـــر من
ية الشخصيات الثقافية والفنية واالكاد
والـدبلوماسية  فقـد حضر االفتتاح مدير
عـام دائـرة الـفـنـون فـاخـر مـحـمـد  ووكـيل
ـعاون في وزارة الـثـقافـة عـماد جـاسم  وا
ـتـحـدة االمـريـكـيـة في ســفـارة الـواليـات ا
ورافـقهم بـغـداد  غريـغـوري دي لوجـيـرفو
رئــيس اجلــمــعـيــة الــفـنــان قــاسم ســبـتي
واعـضـاء الـهـيـئة االداريـة في اجلـمـعـية 
ـعــرض خـطــوة جـمـيــلـة في ويــعـد هــذا ا
ـنـجـز الـتـشـكـيـلي بـالـعراق حـيث تـنـوع ا
عـرض مـشاركـة واسـعة وخملـتلف شـهـد ا
االجـيـال وبـتنـوع االسـاليب مـابـ الرسم
شاركة اكثر من 70 والـنحت واخلزف و 
فــنــانــة وشــمـل قــرابـة الـ  80عــمـالً فــنــيـاً
جـسدت مـضامـ متـنوعـة حتاكي الـعمق

الفني واحلضاري للعراق.
وكـتب رئيس اجلـمعية قـاسم سبتي حتت
عـــنــوان انــســاق مــلـــونــة ( في مــثل هــذا
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الـوقت من كل عـام وتزامـنا مع اعـياد يوم
ي وعـلـى مـدى اكثـر مـن عـشر ـرأة الـعـا ا
ســـنــوات مــضت تــتــزين جــدران الــقــاعــة
ـنـجز الـكـبـرى في جـمـعـيـتـنا الـعـريـقـة بـا
االبـداعي والـفـني للـفـنانـات الـتشـكـيلـيات
الــعـــراقــيــات وعــلى مــخــتــلف اجــيــالــهن
واساليبهن في الرسم والنحت واخلزف )
واضـاف ( لـقـد حرصـنـا دائـما عـلى اقـامة
مـعـرض فـني لهن احـتـفـاء بعـيـدهن ولفت
االنـتـباه الى ان لـلمـراة العـراقيـة مسـاحة
ابـداعية كبيرة في مجـال الفن التشكيلي 
وانـها رغم كل الظـروف االستثنـائية التي
يـعاني مـنهـا اجملتمع الـعراقي بـشكل عام
ــراة بــشــكل خــاص النـهــا تــصــر عـلى وا
تــقـد مــنـجـز اليــقل اهـمــيـة عـمــا يـقـدمه
الــرجل في هــذا اجملـال بــالـتــالي يـكــسـ
الــرهــان في تـاكــيـد هــويــتـهن اجلــمـالــيـة
والــفــنـيــة كــشـريـك حـقــيــقي في الــثـقــافـة
الـــعــراقـــيـــة ) مــؤكـــدا  ان (مــاقـــدمــاه في
مـعـرضـنا هـذا يـدل علـى مدى الـتـطور في
جتــــاربــــهـن ومالحــــقــــة مــــاهــــو جــــديـــد
ومـسـتـحـدث في احلـقل الـبـصـري ) وختم
ـانـخــطط له بـان ســبـتي ( انــنـا وفــيـنــا 
جنـــعل مـــعـــرضــنـــا هـــذا  هــو مـــســـاحــة
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عـرض ولوحتي (هـذه ثالث مشـاركة في ا
ــديــنــة  والـتـي تـمــثل بــعــنــوان صــخب ا
عنـد  السـفر).فـيما ـشاعـر واالحاسـيس  ا
قـالت الـتشـكـيلـية تـمـارا الشـبخـون ( لدي
ي ـرأة الـعـا اكــثـر من مـشـاركـة في يـوم ا
ــرأة الـعـراقـيـة وعـنـوان لـوحـتي ثـمـرة وا
ـساواة احلـيـاة والـتـي تـتـنـاول الـعـدل وا
واخلــيـر والـشـر واحملـبـة والـسالم).فـيـمـا
قـــالت اخلــزافـــة هــنـــاء مــعــلـــة ( لــدي في
ــعــرض مـجــسم بــعـنــوان (حب في زمن ا
الـــكــورونــا) وهي تــتــنــاول الــواقع الــذي
نـعيشه ورغم كل الصعوبات تبقى احلياة
جــمــيــلــة وان تـســتــمــر احلـيــاة من خالل
راة العـراقية هي احلـب واجلمال وكـون ا

زهر الى االبد). الربيع الدائم وا
عرض حتدث الفـنان جواد الزيدي وعـن ا
عرض تخصصي للتشكيليات قـائال ان (ا
راة الـعـراقـية نـاسـبـة يـوم ا الـعـراقـيـات 
ــعــرض الــســنــوي شــامـل خـاص وهــذا ا
بـــالــرسم واخلــزف والــنـــحت لــكن هــنــاك
جتــارب جـديـدة ورؤيـة جـديـدة ايـضـا من
ـستمـرة وترسيـخها في خـالل العروض ا
ـــتــلـــقي واخملــتـــصــ فـي الــفن اذهـــان ا
الــتـشـكـيـلي والـبــحث عن مـنـاطق جـديـدة

الكـتـشـاف طـاقـات جـيدة لـتـشـغل الـسـاحة
الـفـنـيـة جـيال بـعـد جـيل والنـنـا نـؤمن بان
ــراة شــريك حـقــيــقي في بــنـاء الــثـقــافـة ا
ـعاصـرة في العراق  الـفنـية واجلـمالـية ا
شـاركات الالئي وهـنـا البد ان نـشكـر كل ا
حـرصن عـلى ان يكـونن جـزء من همـنا في

بناء هذه الثقافة).
 وتـــكــونـت جلــنـــة اخــتـــيــار االعـــمــال من
الـفـنـاني: حـسن ابـراهـيم  سـتـار لـقـمان 
قـــاسم حــمـــزة  جــواد الــزيـــدي  وســعــد
ــديـر الــفــنـي  ســمــيــر مـرزة. الــعــانـي . ا
ـنظـمون . حـيدر سـالم  جـمعـة شمران  ا

مراد ابراهيم .
…œbF²   U —UA

وقالت التشكيلية فاطمة العبيدي ان (هذه
ــراة ـــشـــاركـــة الـــثـــالــثـــة لـي في يـــوم ا ا
عنوان اللوحة (احالمي والقمر) الـعراقية 
وحتقيق كل احالمي راة بالقـمر  وصـف ا
كـامراة عراقية وام عراقية ومن خالل هذه
الـلوحـة احب ان اوصل رسالـة لكل الـعالم
انـي احب احلــــــيـــــاة والـــــفن واجلـــــمـــــال
ـيـزة ورغم وصـاحـبـة حـضـارة عـريـقـة و
االلـم نـصـنـع االمل ونـصـنـع احلـيـاة).ومن
ـشاركـات الشابـة فاتن فـاروق التي قالت ا

حتــيــة لــلــمــراة الــعــراقـيــة وهي تــواصل
احلــيــاة رغم الــظــروف الـصــعــبــة).و قـال
الـنـاقـد قاسم الـعـزاوي (جمـيل ان يـتزامن
مـعـرض تـشـكيـلـيـات عراقـيـات مع الـربيع
وتــــفــــتح الــــزهــــور هن الــــربــــيع الــــدائم
هــنـــاك تـــنــوع في واســـتـــمــرار احلـــيـــاة 
ــنــجــزه الــبــصــري وتــنــوع ـــعــروض  ا
حتــيـة االســالــيب واالجتــاهــات الــفـنــيــة 
نـجز الـبصري لـلمـراة العـراقية فـي هذا ا
واجلمالي). واشار التشكيلي ستار لقمان
ان(هـذا نـشـاط سـنـوي تقـوم به اجلـمـعـية
دارس الـفـنيـة تعـبيـرية ويـضم مـختـلف ا
وجتــريــديـة تــظـهــر تـقــدم مــسـتــوى الـفن
الــتـشـكـيـلي وهـنـاك جتـارب جـديـدة ).امـا
نــائب رئــيس اجلــمــعـيــة حــسن ابــراهـيم
فـقـال(يـعـد هذا الـكـرنـفـال السـنـوي نـشاط
مــتـمـيـز يـقـام كل عـام ويـتـزامن مع الـيـوم
ي لـلــمـراة واعـيــاد نـوروز والـربـيع الــعـا
وحـرصت اجلمعيـة على ان تتمـيز بتقد
ـــاذج لــلـــفن من الـــرائــدات والـــشــابــات
الــعـراقـيـات وتـســتـمـر اجلـمـعــيـة بـاقـامـة
ـعارض اجلماعيـة والشخصيـة للفنان ا
الـــتــشــكــيـــلــيــ الــعــراقـــيــ في بــغــداد

واحملافظات العراقية).

dF÷∫ لقطات من معرض تشكيليات عراقيات  



WOHK)« WI¹b(«

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

استوردت قوى وأحـزاب كثيرة أسـوأ البضائع الـسياسية
ــان الــعــراقي من اخلــارج من اجـل تــســويـقــهــا فـي الــبـر
وترسيخها في احلـياة العامة بعـد ان نفدت األلعاب التي
اتــقـــنــوهــا مــا قـــبل احــتالل الــعـــراق وزاولــوهــا الى حــد
االستهالك بـعده من خالل سدة احلـكم ببغـداد ورأيناهم
ُـعـطل من اجل ـصـطــلح الـثـلـث ا مـنــذ شـهـرين يــروجـون 
إعاقة استحـقاقات دستوريـة أو ألسباب أخرى. ويبدو انّ
ستـورد جاءنا جاهـزا من التجـربة اللبـنانية نتـوج ا هذا ا
التـي تعـيش اخـتنـاقـات تنـعـكس منـذ سـنوات عـديـدة على

حياة الشعب هناك وتضعه امام مستقبل مجهول.
 وما كان الـعراق تـنقصه اعـاقات وتـشوههـات جديدة في
وضعه الـسيـاسي لكـي يلـجأ الى الـنهل من جتـربة مـريرة

يعاني اللبنانيون انفسهم من سوئها.
ان أو خارجه لم تولد عارضة السياسية في البر جتربة ا
في الــعـراق بــرغم مـرور تــسع عـشــرة سـنــة عـلـى تـغــيـيـر
ـتقاطع مع النظام السابق سياسي كان عنوانه األساس ا
انه لـم يـكـن مـســمــوحـا لــقــيــام مـعــارضــة ســيـاســيــة. مـا
شـهد االختالف الـيـوم إذا كان اجلـميع يـريـدون تصـدر ا
كسـلطـة بغض النـظر عن نـتائج االنـتخـابات الـتي صدعوا

رؤوس العراقي بها ?
حــ تـتـرسـخ تـقــالـيـد مــعـارضــة سـيــاسـيـة بــعـد اصالح
سـيـاسي اشـمل بــروح وطـنـيـة  خـالـيـة من الـعـقـد الـذاتـيـة
والـــعــمـــالــة لـــلــخـــارج فــإنّ من حـق أي أســلــوب او أداة
انـية ان يتم استخدامـها مثل تعطيل إقرار سياسية او بر
قـوانـ واعــاقـة بـرامج سـيــاسـيـة اسـتــنـادا الى تـبـريـرات

وطنية أوالً وآخراً .
الـوضـع الـسـيـاسـي نـفـسه بــهـذه الـعـقــلـيـات االنــطـوائـيـة
السـاذجة يعـاني عوقـا واضحـا ومن الصـعب ان يشفى

اال بعمليات جراحية دقيقة.
 كان الـعراقيـون يأمـلون بـعد تـضحيـات انتـفاضـة تشرين
تحـجرة خـطورة وضع الـبلد قـدسة ان تعي الـعقـليـات ا ا
ـتنـاسل سنـة بعـد أخرى وان تـتراجع عن بعـد التـدهور ا

هالك. أدوار سيئة سبق ان قادت البالد الى ا
ـســألـة لـيــست في اخـتــيـار رئـيـس جـمـهــوريـة او رئـيس ا
سألـة اعمق كـثيرا ألنـها تتـصل ببنـيوية الـنظام حكومـة ا
ـنـخـور بـالفـسـاد وهـنـا الفـسـاد لـيس سـرقة الـسـياسي ا
شاريع أموال النـفط والضـرائب واجلمارك واالتـاوات وا
ن قـرّر في اخلـارج ان ولـكن في بـيع مـســتـقـبل األجـيـال 

يبقى العراق حديقة خلفية.
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اضـي ـضافـة خالل العـقـدين ا ـواد الغـذائيـة ا موضـة ا
في الـبالد الــغـربـيـة  ازداد اعـداد من يــتـنـاولـوهـا وصـار
الكثـير من األطـباء ينـصحون بـها ومن ب عـشرات انواع
ــضـافـة الــتي تـزخــر بـهـا رفــوف الـصـيــدلـيـات أو ـواد ا ا
مــخـازن األغـذيــة الـصـحــيـة نــنـتـقـي لـكم اهم اربــعـة مـواد

يحتاجها اجلسم ويعد تناولها آمن .
زيت السمك ..

تــتـفـق جـمــيع االبــحـاث انه يــعــمل عـلـى وقـايــة الــقـلب من
3 (Omega3)اخملــاطــر كــون احلـــامض الــدهــني اومــيــكــا
ـــتـــوفـــريـن في ســـمك الـــتـــونـــة بـــنـــوعـــيه (EPA-DHA) ا
والـسلـمـون وغيـرهـا يـعمالن عـلى تـنـظيم كـهـربـائيـة الـقلب
كــمـا ان لــهــمـا فــوائــد اخـرى مــثل خــفض ضــغط الـدم 
وانقاص الشحوم الثالثية وابطاء التراكمات احلاصلة في
االوعيـة الـدمويـة  والـتلـطـيف من االلتـهـابات الـتي تـصيب
جهاز الدوران وقد بينت بعض الدراسات ان زيت السمك
قــد حــقق نــتــائج أفــضل مـن االدويـة (statins) في جتـنب
الوفـاة بقـصـورالقـلب  كمـا تـوجد دالئل عـلى ان احلمض
ــوجــود في زيت الــســمك يــقــلل من الــدهــني اومــيــكـا  3ا
ـمـيتـة  ويـخـفف من الـقلق حـدوث النـوبـات الـقلـبـيـة غيـر ا
ـنـاسـبـة من زيت واالكـتـئـاب  ولـلـحـصـول عـلى اجلـرعـة ا
السـمك ينـصح بتـناول وجـبتي سـمك على األقـل اسبـوعياُ
ولكن مع اهـمال وجـود السـمك على مـوائدنـا يبقـى البديل
هو تـناول حـبوب زيت الـسمك الـتي حتوي 1000ملغم من
االحـمـاض الـدهـنـيـة (EPA, DHA) سـويـا وبـشـكل يـومي
والتاثير اجلانبي الوحيد لتـناولها هو ظهور رائحة السمك
ـكن جتـنـبـه بـتـنـاول حـبـة عـنـد الــتـجـشـؤ وهـذا الــعـرض 

الزيت باردة جداً أو مع الطعام .
…(D) فيتام د

يـنصح اجلـمـيع الـيوم بـتـنـاول فيـتـام D  وقد صـار هذا
الفـيتامـ فجـأة من اهم الفيـتامـينات الـتي ينـصح االطباء
بـتنـاولـهـا للـحـصـول على كـفـايـة اجلسم مـنه اذا تـبـ اثر
ـئة من الـبـشر اليـحصل تـكررة ان  53 با االحصـائيـات ا
عـلى كـفـايـته مـن هـذا الـفـيـتـامـ من مـصـادره الـطـبـيـعـيـة
وقد تبـ للعلماء ان الكمية التي كالغذاء واشعة الشمس 
ـتـمثـلة ب 400 وحدة دولـية كان يـنـصح بتـنـاولهـا دولـياً وا
اصبـحت غـير كـافـية الن فـوائـده اكثـر من ان تـوفرهـا تلك
الـكـمـية وقـد وجـد من خـالل اكثـر من  1000 بحـث اجري
عـلى الـبـشـر ان هـذا الـفـيـتـامـ يـزيـد امـتصـاص اجلـسم
لــلـكــالــسـيــوم ويـحــول دون االصـابــة بــسـرطــانـات الــثـدي
ــســتــقــيم وغــيــرهــا  وان قــلــة  تــنــاول هــذا ــبــيـض وا وا
ـبـكــر بـفـعل مـرض ـوت ا الـفــيـتـامـ يــعـد احـد اسـبــاب ا
يحد  D  القلب وثـمة ابـحاث تشـير الى ان تـناول فيـتام
ـناعـة الـذاتيـة كالـسـكري من الـنمط من مخـاطـر أمراض ا
فاصـل الروماتـزمية تـعدد والـتهابـات ا األول  التصـلب ا
وانـخـفـاض مـايـحـصل عـلـيه االنـسـان من هـذا الـفـيـتـامـ
ـفـاصل والــعـضالت  لـذا يـنـصح يـسـبب االم الــعـظـام وا
بتناول  1000 وحدة دولية مـنه يومياً والـتعرض الى اشعة
ــدة التـقل عن عــشــر ــبـاشــرة بـدون حــواجـز  الــشـمس ا

دقائق.
culturelle … عزز احليوي كلتوريل ا

عوية  للمصاب باالضطرابات ا
ـوجـود في يـعــتـبــر بـكـتــيـريــا الـلـ   Lactbacoills GG ا
عززات احليـوية على االطالق برأيي كلتوريل من افـضل ا
وباتفاق اغلب الباحثـ  حيث تصب فائدته مباشرة على
نـاعي فتساعد في مـحاربة االمراض الـفيروسية اجلهاز ا
وتـكون بـديال لـلبـكـتيـريـا الصـديـقة الـتي تـستـوطن االمـعاء
ضادات احلـيوية (اثـناء الـعالج بها ) عـلى انها وتقتـلهـا ا
حتــارب الــبـكــتـيــريـا الــضــارة والـفــطـريــات والــطـفــيـلــيـات

الهضمية .
فاصل…. خالصة حلاء شجر الصنوبر للمصاب بآالم ا
تستخـرج من حلاء خشب الصـنوبرفي فرنـسا ووجد انها
ـئـة من مرضى ـفاصل في  55-35 با تفـيـد آالم وتـيـبس ا
ــفــاصل بــحــيث يــقل اعــتــمـادهـم عـلـى األدويـة الــتــهــاب ا
ـعروفـة سواء الـكـورتيـزونـية مـنـها اوغـيـر الكـورتـيزونـية ا
ضادة ـادة تأتي من خـواصهـا ا ويعـتقد ان فـعالـية هذه ا
لألكـسـدة وااللـتـهـاب في آن واحـد  ومـاشـجع  الـبـاحـث
ــادة  والـتــوصـيـة بــتـنــاولـهـا هــو انـهـا عــلى دراسـة هـذه ا
بــخالف كـل عــقــارات الـــتــهــابــات
ـعـروفـة لـيـست لـها أي ـفاصل ا ا

اثار جانبية.
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{ ســــيــــدني (أ ف ب)  –يــــشــــهــــد
ـــرجــانـي الــعـــظــيم في احلـــاجــز ا
أسـتــرالـيـا مـوجـة ابـيـضـاض عـلى
نــطـاق واسع لـلـمـرة الــرابـعـة مـنـذ
2016  بـسـبب درجات حـرارة أعلى
ــعـــدل فـي احملــيـط عــلـى مــا مـن ا
وقع ـسؤولة عن ا أعـلنت الهـيئة ا

اجلمعة.
وكـشـفت رحالت مـراقبـة جـوية عن
ـرجـانـية في تـغـيـر لـون الشـعـاب ا
ــواضع مـــا يــؤكــد الـــكــثــيـــر من ا
حــصــول ظـاهــرة ابـيــضــاض عـلى
نـــطــاق واسـع هي الــرابـــعــة مـــنــذ
 2016 بـحسب تقـرير أصدرته هذه
الــهــيــئــة الــتي تــديــر أكــبــر نــظـام

رجانية في العالم. للشعاب ا

ــــرجـــان ظـــاهـــرة وابــــيـــضـــاض ا
اضـمحالل تؤدي إلى بهتان اللون.
وهــو نـاجـم عن ارتـفــاع في حـرارة
ـيـاه يـؤدّي إلى تـنـفـيـر الـطـحالب ا
ـــــرجــــان لـــــونه الـــــتي تـــــعـــــطي ا

ومغذّياته.  
ــــرجـــانـــيـــة ورغـم أن الـــشـــعـــاب ا
بيضة تتعرض لإلجهاد فإنها ال ا
تــــزال قـــادرة عــــلى الـــتــــعـــافي إذا
صدر حتـسنت الـظروف بحـسب ا
نـفـسه الـذي أشـار إلى أن الـظروف
اجلـــويــة عـــلى مــدار األســـبــوعــ
ـقـبـلـ حـاسـمـة في حتـديـد مدى ا
ـــرجــان وشـــدته في ابـــيـــضــاض ا
ـوقع الـبحـري. وصدرت الـدراسة ا
حـول ظـاهـرة االبـيـضـاض الـواسع

الـنـطـاق بـعـد أربـعـة أيـام عـلى بدء
ـــتـــحـــدة فـــحـص احلـــاجــز األ ا
ــرجـاني الـعــظـيم لــتـقـو مـا إذا ا
درج في قائمة التراث وقع ا كـان ا

ناخ. ي محمياً من تغير ا العا
وقـال الناشط في منظمة غرينبيس
الـبـيئـية بـفرعـهـا األستـرالي مارتن
زافـان إن األلـوان الـزاهـيـة احملـبـبة
ــرجـاني الـعــظـيم يـحل لــلـحـاجـز ا
مـحلـها (…) أبـيض شبحي. وحض
ـــنــاطق احلـــكــومـــة عــلـى عــرض ا
ـتأثرة بهـذه الظاهرة لـبعثة األ ا
ــتــحــدة الــتي تــتــفــقــد الــشــعـاب ا
ـناطق ـرجـانـيـة حالـيـاً بـدالً من ا ا
ـناظر اخلالبة الـتي لم تتأثر ذات ا

باالبيضاض.
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ــــســــؤولــــون في أن تــــمــــثّـل هـــذه ا
الـسـنـدات التـي تُحـضَّـر مـنـذ عـام
وســيــلــة جـــديــدة جلــمع أمــوال من
جـهات خـاصـة بهـدف تـمويل أعـمال
مـرتـبـطة بـجـهـود احلـفظ أو غـيـرها

شاريع البيئية.  من ا

تـوظـيفـهـا في مـكافـحـة الـصيـد غـير
الـقانوني وفي حتس ظروف عيش
احلـيـوانـات. ويـشـيـر الـبـنك الـدولي
إلى أنّ األمـوال سـتـعـود إلى مـتـنـزه
أدو إلــيــفــانت الــوطــني ومــحــمــيــة
غـرايت فيش ريفـر الطبيـعية. ويأمل

{ واشــنــطن (أ ف ب)  –ســتــتــلـقى
حـيــوانــات وحـيــد الــقـرن الــسـوداء
ــهـــددة بـــاالنـــقـــراض في جـــنــوب ا
إفـريقـيا مـسـاعدة غـير اعـتيـادية من
بـــورصـــة وول ســــتـــريت إذ أعـــرب
ـسـتـثمـرون عن رغـبـتـهم في شراء ا
نـوع جـديـد من الـسـنـدات تـصـدرهـا
الـبـنك الـدولي بهـدف تـمـويل جـهود
قـرضة اإلنـقاذ. وسـتصـدر اجلهـة ا
ومـــقـــرهـــا واشـــنـــطن ضـــمن هـــذا
ـشروع الرائـد الذي يقـضي بزيادة ا
أعـداد حـيوانـات وحيـد الـقرن داخل
مـنتـزه فـي البالد سـندات بـقيـمة
31  150مــــــــــلــــــــــيــــــــــون دوالر في 
آذار/مــــارس.  وبـــــدل دفع فـــــوائــــد
ســـــنـــــويـــــة أو نــــصـف ســـــنـــــويــــة
لـلـمسـتـثـمرين سـتـعـود األرباح إلى
ـــتــــنـــزهــــ بـــهـــدف طــــاقم عـــمـل ا

. ولـتـقـو اخملـاطر نـقـاشـاً واسـعـاً
ــرتــبــطــة بــاســتــهالك احملــلــيـات ا
االصـــطـــنــاعـــيـــة حــلّل بـــاحـــثــون
Inserm وبـــاحـــثــات مـن مــعـــهــدي
و INRAEالـفرنـسيـ ومن جـامعة
سـوربون بـاريس نور ومـعهـد كنام
ضــمن فــريق أبـحــاث عـلم األوبــئـة
الـغـذائي بيـانات صـحـية مـرتبـطة
بـاستهالك احملليات لدى نحو 103
آالف فـــرنـــسـي بـــالغ شـــاركـــوا في
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اسـتهالك السكّر إلى أقل من عشرة
ــئــة من كــمـيــة الـطــاقــة الـتي في ا

يحتاجها اجلسم في اليوم.
وبينما تقلل احملليات االصطناعية
(مــثل األســبـارتــام أو أسـيــسـلــفـام
الــبـوتـاســيـوم أو الـســكـرالـوز) من
ــــضـــاف ومن كــــمـــيــــة الـــســــكـــر ا
الـسعرات احلرارية التي يتضمّنها
ـــذاق احلـــلــو مـع احلــفـــاظ عـــلى ا
ـشـروبات فـإن سالمة لـألطعـمة وا
ــضـافــات الــغـذائــيــة تـثــيـر هــذه ا

{ بـاريس (أ ف ب)  –يـضـرّ تـناول
الـــســكـــر بـــكــثـــرة الــصـــحـــة لــكنّ
ــحــلــيـات ـادة  اســتــبــدال هــذه ا
اصـطناعـية قد يـزيد خطـر اإلصابة
بـالـسـرطان عـلى مـا أفـادت دراسة

شاملة نُشرت اخلميس.
ونــظـرا إلى األضـرار الــنـاجـمـة من
ـفرط لـلـسـكـر (زيادة في الـتـنـاول ا
الـوزن أمراض في القلب واأليض
تـسوّس األسنان…) توصي منظمة
ـــيــة بـــاحلـــدّ من الـــصـــحـــة الـــعـــا

وكــشـفت االخـتــبـارات الـتي خـضع
لــهــا عن إصــابــته بــالــسـرطــان في
ـرحـلة األولى. لـكن بـسبب مـوجة ا
كـــوفـــيــد -19  لـم أتــمـــكن مـن بــدء
الــعالج عــلـى الــفـور وفـق مــا ذكـر
خـوري في بيـان وفي تـموز/يـوليو
2020  تـطورت إصـابته بالـسرطان
ـرحلة الثانية. كما أن العالج إلى ا
ــنع حــالــته من الــكــيــمــيــائـي لم 
ــرحــلـتــ الــثـالــثـة الــتــفـاقم إلى ا

والرابعة.

الـقبـيل بالفـشل لكنّ األطبـاء باتوا
زيـد عن كـيـفيـة انـتـشار يـعـرفـون ا
الـسـرطـان. ظـهـرت أعـراض ألـبـرت
خــوري مـطـلع عـام 2020  وبــيـنـهـا
آالم فـي الظهـر وعطـس وقشـعريرة
وســعـال. وظنّ خـوري الـذي يـعـمل
في قـطـاع الـبـنـاء في شـيـكـاغـو في
بـاد األمر أنه مـصاب بكـوفيد-19
لـــكن مـــخـــاوفه بـــدأت تـــزداد حــ
الحـظ وجــود دم فـي الــســـعـــال مــا
دفـــعه إلى االتـــصـــال بــالـــطـــبــيب.

عـلى تـخـلـيـصه من جـمـيع اخلـاليا
الــسـرطـانـيـة في الـعــمـلـيـة وإنـقـاذ
حـيـاته. يُـحـجم اجلراحـون عـمـوماً
عـن إجراء مثل عـمليـات الزرع هذه
بـسبب وجود خطر كبير لالنتكاس
ـرضى الـذين يـتـعـ عـلـيهم لـدى ا
نع تـناول عقاقـير مثبـطة للمـناعة 
رفـض الـزرع حــتى لــو كـان هــنـاك
عـدد قـلـيل من اخلاليـا السـرطـانـية
فـي اجلــسم. وبـــاءت الــعـــمــلـــيــات
اجلـراحـيـة القـلـيـلـة األولى من هذا

{ واشنطن (أ ف ب)  –أعلن أطباء
أمـيـركيـون اخلـميس أنـهم جنـحوا
فـي إجــراء عــمــلــيــة زرع مــزدوجــة
لــــرئـــتـــ لــــدى مـــريـض مـــصـــاب
بــــســــرطــــان رئــــوي في مــــراحــــله
األخـــيـــرة مــــا يـــبـــعث األمل لـــدى
مـرضى آخـرين في احلـالـة عـيـنـها.
ريـض ألبـرت خوري وقـد أمـضى ا
دخن سبع الـبالغ  54عـاما وغيـر ا
ســاعــات عـلـى طـاولــة الــعـمــلــيـات
لـلـحـصـول عـلى رئـتـيـه اجلـديـدت
فـي مـــســتـــشـــفـى نـــورث وســـتــرن
مـــيـــديــسن فـي شــيـــكـــاغــو في 25
أيـلـول/سبـتمـبر 2021. وبـعد سـتة
أشـهر عـلى العـملـية ال تـزال رئتاه
اجلـديدتان تعـمالن بشكل جيد ولم
يُـرصد أي أثـر للخاليـا السرطـانية
فـي جـســمه. وقــال كــبــيــر جـراحي
الـــصــــدر في مـــســـتــــشـــفى نـــورث
وسـتــرن مـيـديـسن أنـكـيت بـهـارات
في بـيـان عمـليـات زرع الرئـة نادرة
لـلــغـايـة في حـاالت سـرطـان الـرئـة
مـع وجــــود عــــدد قــــلــــيل جــــدا من
عروفة. وأضـاف بالنسبة األمـثلة ا
صـاب بـالسـرطان في لـلمـرضى ا
ـرحلـة الرابـعة يُـعتـبر زرع الـرئة ا
ا غـيـر وارد عـلى اإلطالق ولـكـن 
أن ســرطـان ألـبـرت كـان مـحـصـوراً
فـي صدره كـنـا واثقـ من قـدرتـنا
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{ مـيـكـواليف (أوكـرانـيا) (أ ف ب)
 –يـــقــبع مـــوظــفـــون عــامـــلــون في
حـديقة حيوانات ميكواليف األكبر
مـن نــوعـــهــا فـي أوكــرانـــيــا حتت
احلــــصـــار مع آالف احلــــيـــوانـــات
وسط تـوقعـات باسـتمـرار محـنتهم
ــوقع صــواريخ بــعـــدمــا أصــابت ا
روســيـة عـدة من بــيـنـهـا قــذيـفـتـان

عنقوديتان.
عـنـدمـا تـدوي صـفـارات اإلنـذار في
مــديـنــة مـيــكـواليف الــواقـعــة عـلى
ـؤدي إلـى أوديسـا الـتي الـطـريق ا
تــضم مــرفــأ أوكــرانــيــا الــرئـيــسي
جــنـوب غـرب الــبالد يـخـدش أحـد

النمور قضبان قفصه بغضب.
ويــوضـح عــالم الــطــبــيــعــيــات في
احلـديقة فيكتـور دياكونوف لوكالة
فـرنس بـرس أنّ من الـصعب الـقول
مـا إذا كان احلـيوان وهـو من نوع
ــور األمـور الــتي تـمـثـل الـساللـة
الـفـرعـيـة األكـثر نـدرة لـهـذا الـنوع
يـــتـــفـــاعـل مع الـــضـــوضـــاء أو مع
الـوجـود غـيـر االعـتيـادي لـلـغـرباء
سـتـمـر للـحـديـقة في ظـل اإلغالق ا

منذ أربعة أسابيع.
والـــصــاروخ األول الــذي ســقط في
 27شـــبــاط/فـــبــرايـــر وحــطم بالط
ــمـــشى احملــاذي لــلــمــكــان حــيث ا
تــوضع الــنــمـور والــدب الــقــطـبي

مـوجود حالـياً في متـحف احلديقة
الـــذي تــأسـس قــبل أكـــثــر من 120
عـــامـــاً. وأشـــار مـــديـــر احلـــديـــقــة
ـــيـــر تـــوبـــشي إلـى عــدم فـــولـــود
تــســجــيل إصــابــات جــراء ســقـوط
وظـف الـصاروخ ال بـ صفـوف ا
وال ضـمن احليوانات البالغ عددها
أربـعـة آالف مـضـيـفـاً أنّ مـا حصل
أثــار تــوتـراً كــبــيـراً لــديــنـا في ظل
مـعركـة دبابـات علـى بُعد  600 مـتر

من احلديقة.
ومــنــذ ذلك الــيــوم ســقــطت ثـالثـة
صــــواريخ أخــــرى في احلـــديــــقـــة
أصـاب أحدهـا قفص طـائر من نوع
احلــبــاريــات الـنــادرة يــظــهــر عـلى
شـعارات أوكرانـيا التقـليديـة فيما
طـــال الــصــاروخـــان اآلخــران أحــد

جدران مبنى اإلدارة.
ويــــوضـح عــــمّــــال احلــــديــــقــــة أنّ
الــصـواريخ هـي من نـوع  أوراغـان

وتمثّل قذائف عنقودية.
ـتــحـدة ومــنـظــمـتـا ونــددت األ ا
الــعـفـو الــدولـيـة وهــيـومن رايـتس
ووتـش بـــــاســـــتـــــخـــــدام اجلـــــيش
الـروسي خصوصاً في شمال شرق
أوكــرانــيــا الــذخـائــر الــعــنــقــوديـة
ـوجب اتفـاقيـة أوسلو احملـظورة 
عــام  2008الــتي لـم تــوقّع عــلــيــهـا
مـــوســـكـــو.وتـــنـــتـــشـــر الـــذخـــائــر

الـعـنـقـوديـة الـتي تُـصـيب أهـدافـها
عــشـوائـيـا ضـمـن نـطـاق جـغـرافي
واسـع وتـطــال نـســبــة كـبــيـرة من
ـــــكـن أن تـــــقـــــتل ـــــدنـــــيـــــ و ا
األشـــخــاص أو حتــدث تــشــوهــات
لـديهم بعد مـدة طويلة عـلى انتهاء
ـعارك ألنّهـا ال تنفـجر كلّـها بشكل ا

فوري.
ويـــشـــيــر تـــوبـــشي إلى أنّ نـــصف
ـوجــودة في أنــواع احلــيــوانــات ا
احلـديـقة والـبـالغ عددهـا اإلجـمالي
 400نــوع مُـدرجـة ضـمـن الـقـائـمـة
ـهددة يـة لألنـواع ا احلـمـراء الـعـا

باالنقراض.
لــكنّ يــتــعــذر حــالـيــا إجالؤهــا من
ـدينة التي يربطـها ببقية أراضي ا
الــــبالد الــــتي ال تــــزال خـــاضــــعـــة
لـسيـطرة اجليش األوكـراني جسر

على نهر بوك اجلنوبي.
ويــقـول تــوبــشي ال تـوجــد وسـائل
نـــقل كـــافــيـــة إلجالء احلــيـــوانــات
عـــبـــرهـــا فـــضـالً عن أنّ الـــطـــريق
ؤدي إلى أوديسا مزدحم الوحيد ا

للغاية.
ويــضــيف ال يــزال الــطــقـس بـارداً
وإذا نــقـــلــنــا الــزرافـــات والــفــيــلــة
ـكن ألّـا تـنـجو وأفـراس الـنـهـر… 

مستبعداً احتمال التخلي عنها.
ـوظفـ البـالغ عددهم ويـتابع أنّ ا

مــئـة يـواصــلـون رغم الـصــعـوبـات
عـملهم البطولي إذ ينامون أحياناً
في احلــديــقـة لــيــتـجــنــبـوا ســلـوك

طرقات محفوفة باخملاطر.
وهـكذا حـصل مع عالم الـطبيـعيات
فـيكتور دياكونوف الذي استقر في
ــكــان مع زوجــتـه وهي طــبــيــبـة ا
بــيــطـــريــة. ويــقــول لــكي أصل إلى
احلــــديـــــقــــة من مــــكـــــان ســــكــــني
األسـاسي علي أن أعبر جسراً يتم
رفـــعه وخـــفـــضه في أوقـــات غـــيــر
محددة ما يتركني في حيرة دائمة
بـشأن إمـكانيـة الذهـاب إلى العمل
مـــضـــيــفـــاً لـــهــذا الـــســـبب قــررت
وزوجـتي البقاء في احلـديقة لفترة
ـــا أنّ الــوضع غـــيــر مـــعــيـــنــة طـــا

مستقر.
ــــســـؤولــــة عن رعــــايـــة وتــــقـــول ا
احلــــيــوانــات أولــغـــا وهي تــراقب
أحـد أفـراس الـنـهـر إنّ احلـيـوانـات
فـي احلـــديـــقــــة تـــواصل الــــعـــيش

بهدوء.
ويــــــــؤكــــــــد تـــــــوبــــــــشـي أنّ وضع
احلــــيــــوانــــات جــــيّــــد في الــــوقت
احلـالي إذ تـأكل وتـتـكـاثـر وكانت
ـر صـغـيـراً يـوم 8 وضــعت أنـثى 
آذار/مــارس في ظل قـصف كـثـيف.
دير نحن في فصل الربيع ويقول ا

وحاالت اإلجناب ستبدأ.

دبـي (أ ف ب)  –عـــــــــــــــرضـت دار
كـريـسـتـيـز لـلـمـزادات في دبي أمـام
اجلمهور للمرة األولى ماسة بيضاء
وُصفت بـأنهـا األكبـر من نوعـها في
ـزادات قـبل طـرحهـا لـلـبيع تـاريخ ا
قـبل بـسـعـر يُـتوقع في أيـار/مـايـو ا
أن يـــصل إلى  30 مـــلـــيــون دوالر.
ـاسـة وأشـارت كـريـسـتـيـز إلى أن ا
ـســمـاة (The Rock الـصــخـرة) ا
هي قـــطــعـــة ضـــخـــمــة عـــلى شـــكل

إجـاصـة بـزنـة  228,31 قـيـراطـا 
اسـتـخـراجـهـا وصقـلـهـا فـي جـنوب

. إفريقيا قبل أكثر من  20 عاماً
وبـــعـــد عـــرضــــهـــا ألول مـــرة أمـــام
اجلمـهور في دبي في الفـترة ما ب
 26إلى  29آذار/مـــارس اجلـــاري
اسـة إلى تايبـيه ونيويورك ستُـنقل ا
ثم إلى جـنـيف حـيث سـتُطـرح لـلـبيع
في مـزاد تـنـظـمه دار كـريـسـتيـز في

قبل.  11أيار/مايو ا
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ــهـا واالســتــمـاع إلــيــهـا جــداً بــتـقــد
والـتحدث عنها كل يوم. وفيما ال تزال
يـة الـتي أطلق جـولـته الوداعـيـة العـا
Farewell Yellow Brick عـلـيـهـا اسم
 Road مـسـتـمـرة قـال إلـتـون جون إن
الــقـشــعــريـرة الــتي أشــعـر بــهـا خالل
ي عــروضــا مــبــاشــرة ال تــزال تــقـــد
قدار عينه كما كانت قبل 50 مذهلة با
عــامـــا وال يــزال ثــمــة الـــكــثــيــر لــديّ
عـجـب ألوصـله لـلـجيل اجلـديـد من ا
. وال يــزال إلـــتــون جــون والـــفــنــانـــ
يــتـصـدر سـبـاقـات األغــنـيـات. فـالـعـام
ـاضي احـتـلت أغـنيـته كـولـد هارت ا
ــغـنــيـة دوا وهــو عــمل مـشــتــرك مع ا
ـــمــلــكــة ــرتـــبــة األولى في ا لـــيــبــا ا
ـتـحـدة كذلك األمـر مع أغـنيـة مـيري ا
كـريـسـمـاس الـتي تـعـاون فـيـهـا مع إد
ـــيالد شــــيـــران وصـــدرت في عــــيـــد ا
ــــعــــروف ــــاضـي. وبــــدأ الــــنـــــجم ا ا
ـلــبس جـولـة بــأسـلـوبه الــغـريب في ا
وداعـــيـــة عــام  2018 كـــان مـــقــررا أن
تـشمل أكـثر من  300حـفلة خالل ثالث
سـنوات حـول العـالم قبل أن تـعطـلها
جـــائـــحـــة كـــوفـــيــد-19. فـي تــشـــرين
ـــغـــني األول/أكــــتـــوبـــر 2021  أجّـل ا
اجلـولـة مـجـددا لـثالثـة أشـهـر بـسـبب
خـضـوعه لعـملـية جـراحيـة في الورك.
وفي كــانــون الـثــاني/يـنــايـر الــفـائت
اضـطر إللغاء حفلت موسيقيت كان
يــنـوي إحــيـاءهــمـا فـي داالس جـنـوب
ــتــحـــدة بــعــدمـــا ثــبــتت الـــواليــات ا

إصابته بكوفيد-19.

{ لندن (أ ف ب)  –إحتفل جنم البوب
الـبريطـاني إلتون جـون اجلمعـة بعيد
مـيالده اخلـامس والـسـبعـ ويـصدر
Diamonds: لـلمناسبة ألـبوما بعنوان
 The Ultimate Greatest Hits عــــــلى
مـنصات البث الـتدفقي بـنوعية صوت
 Dolby Atmosالــــعــــالـــيــــة اجلـــودة.
ــــولـــــود في 25 ـــــغــــنـي ا وحـــــصل ا
آذار/مــــارس  1947 فـي الــــضــــواحي
الــشـمـالــيـة الــغـربـيــة لـلــنـدن واسـمه
احلـقيقي ريـجنالـد دوايت على وسام
لكة إليزابيث مـلكي برتبة فارس من ا
ـساهـمته الـثـانيـة عام  1998 تـقـديرا 
ـوسـيـقـى والـتـزامه االجــتـمـاعي فـي ا
خـصـوصـا في سـبيـل مكـافـحـة اإليدز.
وقـد بـاع الـسيـر إلـتون جـون أكـثر من
 300مــلـيـون أسـطـوانـة في كل أنـحـاء
ـمتدة ـهنـية ا الـعالم خـالل مسـيرته ا
مــنــذ أكــثــر من خـمــســة عــقــود. وقـال
إلـــتـــون جــون صـــاحب الـــكـــثـــيــر من
Your Song األغـنيات الـضاربة بـينها
Candle In Theو Crocodile Rock و
Wind  لست عادةً من نوع األشخاص
الذين ينظرون إلى الوراء أو يشعرون
بــاحلـــنــ لــكن االحــتـــفــال بــالــعــيــد
اخلــامس والـسـبــعـ أمـر مــهم حـقـا.
ــغــني الــذي قُــدمت ســيـرة وأضــاف ا
حــيــاته فـي فـيــلم  Rocketman ســنــة
 2019 أشـعـر بـأنني مـحـظـوظ للـغـاية
ألنــني في اخلـامـسـة والــسـبـعـ ومـا
زلـت أحب مـا أفـعـله كــثـيـراً ومـا زلت
وسـيقى وأنا سعيد نـشيطاً جداً في ا
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