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ـدني كــشـفت مـديـريــة الـدفـاع ا
عن تــــــســـــجــــــيل 6049 امـس 
حــادث حــريق في احملــافــظــات
عدا اقليم كردستان خالل الربع
االول من الــعـام اجلـاري فـيـمـا
عـــــزت االســــبــــاب الـى تــــداخل
االسالك الكهربائية العنكبوتية
ناطق السكنية والتجارية في ا
واسـتــشـراء مـخــالـفـات الــبـنـاء
بـاسـتـخـدام الـواح الـسـنـدويج.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (عــــــدد حـــــــوادث احلـــــــريق
اخملــمـدة من قــبل فــرق االطـفـاء
فـي جـمـيـع أنـحـاء الــعـراق عـدا
االقـــلـــيم خالل الـــربع األول من
العـام اجلاري  لألشـهر كـانون

الـثـاني و شـبـاط واذار  بـلغت
 6049 حادثا  اي بـنحو الفي
امـا حـوادث حــريق لـكل شــهـر 
واطنـ فقد بلغ عددها انقاذ ا
 80حادثا  كمـا بلغت واجبات
اإلسعاف  28 واجبا) واضاف
نقذة واد ا ان (مجموع اقيام ا
نتيجة احلـرائق بلغت اكثر من
 40 مــلـيــار ديـنــار) ولـفت الى
ان (فـــرق مـــعـــاجلـــة الـــقــنـــابل
قـامت ــتـسـاقـطـات اجلـويـة  وا
برفع  19753 مـقـذوفـا حـربـيـا
سح من خالل إجراء عمليات ا
ـنـاطـق والـقـرى ــيـداني فـي ا ا
الـتي شـهـدت مـعـارك عـسـكـريـة
في احلـــروب الـــتـي خـــاضـــهــا
ــاضــيـة الـعــراق في احلــقب ا
والسـيمـا باحملـافظـات الواقـعة

عــــــلى الــــــشــــــريـط احلـــــدودي
الـشــرقي واجلــنــوبي ) عــازيـا
ارتـفـاع حـصـلـيـة احلـرائق الى
(تــــذبــــذب الــــتــــيــــار وتــــداخل
االسالك الــــــكــــــهـــــربــــــائــــــيـــــة
ـــنــاطق الــعـــنـــكــبـــوتــيـــة في ا
الـسـكـنـيــة والـتـجـاريـة مـنـهـا 
وكــذلك اســتــشــراء مــخــالــفـات
الـــبــنـــاء بـــاســـتـــخـــدام الــواح
الــــــســـــنــــــدويج بــــــنل ســــــريع
االشتـعال واخملـالف لتـعلـيمات
الـــــــسـالمـــــــة الـــــــصـــــــادرة من
ــــديــــريــــة) وتـــابـع ان (هـــذه ا
االلــواح حتـــتــوي بـــ طــيــات
ـعـدن مــادة الـفـوم الــتي تـعـد ا
شـــديــــدة االشـــتــــعــــال وكـــذلك
انـتـشـار الـنـيران عـبـرهـا يـكون
ســــريع ولــــهـــا نــــواجت حـــريق

غــازيـــة ســامــة قــاتــلــة تــســبب
اخلـــســائـــر الــبـــشــريـــة اذا مــا
اشـتـعـلت نـيـران احلـريق فـيـها
كـذلك تــكــون عـنــيـدة االخــمـاد
وتــتـطــلب وقت طــويل من فـرق
ـدنـي لـلتـعـامـل مـعـها الـدفـاع ا
حـيث ان صــفـائح واخــمـادهــا 
ــســانــد احلــديــديـة ــعــدن وا ا
الـرافـعـة لـتــلك االلـواح تـتـلـوى
وتــتـــهــاوى عــنــد مالمــســتــهــا
ـــا الـــنـــيـــران في احلـــوادث 
ــــبـــنى يـــؤدي الـى انـــهــــيـــار ا
بــالـــكـــامـل بــغـــضـــون دقـــائق
األمــرالـذي يــصـعب من الــقـيـام
بــعـمــلــيــات االنـقــاذ واالخــمـاد
وتـشـكل خـطر حـقـيـقي وحتدي
وعــــــــقـــــــبــــــــة أمـــــــــام رجـــــــال

االطفــــــــاء).

توجـيهات للـمواطن اصدرت 
لـتوخي احلـرائق بـحـلول شـهر
رمــضـان.وذكـر بــيـان ان (اغـلب
احلرائق واحلوادث حتصل في
وقت الــفــطــور خالل الــشــهــر)
مــشــددا عــلى (ضــرورة تــوخي
احلــيـطــة واحلـذر خالل الــعـمل
ــواقـد واســطـوانــات الـغـاز بـا
فــضال عن عـــدم زيــادة احــمــال
الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة واثـقـالـها
بـــاســـتـــخــــدام افـــران الـــطـــبخ
الــكــهـــربــائــيــة وذلك لــضــرورة
احملــافــظــة عـــلى الــتــوصــيالت
الـــكــهــربــائـــيــة من االعــطــاب)
مـطــالـبــا بـ(مـراعــاة اسـتــخـدام
اجـهـزة الـتبـريـد  والسـيـما مع
ارتــفــاع درجــات احلــرارة الـتي

تشهدها البالد). 

يـــســـاعــــدوا اي مـــريض حـــتى
بحبة باريستول).

وكانت (الشـرقية) قـد خصصت
مــبــلغ  15 مــلــيــون ديــنــار الى
الــعــائـلــة اال ان الــبـزاز وخالل
بث مــبـــاشــر لــلــبــرنــامج بــعث
بــسالمه الى اهــالي االعـظــمـيـة

والى ابـي عـصـمـاء مـعـلـنـا عن
ـبلغ هـديته الى الـعائـلـة برفع ا

الى خمس مليون دينار.
و(عــلى نــيــاتــكم تــرزقــون) هـو
احــد الـبـرامج االنـسـانـيـة الـتي
ــهــا دأبـت الــقــنــاة عــلـى تــقــد
خالل الـشـهـر الفـضـيل بـايـعاز
مـن الـبــزاز وســيــواصل طـوال
شهـر رمضان اغـاثة الـعديد من
الــعــوائـل الــتي تــقــطــعت بــهــا

السبل. 
واغــاث الــبـرنــامج في مــوسـمه
االول الـذي عــرض في رمـضـان
ـــاضي عـــوائل من مـــخـــتــلف ا
احملـافـظــات مـنـهـا عــائـلـة ابـو
ــوصل الـذي يــجـمع ديــنـا من ا
قـوت يـومه بـالـعـمل عـلـى عـربة
متهالكة وقد منحها البزاز 20
مليون دينـار اضافة الى منحة
الـــبــــرنـــامج  وكــــــــــذلك مـــنح
عـــــائـــــلــــــة ابـــــو حــــــســـــ من
الكاظميـــة اربع مليون دينار
العــانـتـهـا عــلى ظـروف احلـيـاة

الصعبة.
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مــنح رئــيس مــجـمــوعـة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
في اولى ليالـي الشهر الـفضيل
عـائــلـة من مــنـطــقـة االعـظــمـيـة
ببغداد اعانة قدرها 50 مليون
ديــنــار في احلــلــقــة االولى من
بـرنامج (عـلى نـياتـكم تـرزقون)
ـوسـمه الثـاني الـذي تـعرضه
قـــنـــاة (الـــشــــرقـــيـــة) وتـــقـــدمه
االعالمـيـة شـيـمـاء عـمـاد زبـيـر.
ورب العائلـة جاسم ناجي (ابو
عـصـمـاء) رجل مـسن يـعـمل في
مــــقـــهى وزوجــــته تـــعــــاني من
مـرض الــســرطـان ويــعــجـز عن
تأم مصاريف عالجها واعالة

بناته الثالث.
وشــكــر ابـو عــصــمــاء  الــبـزاز
الغاثـته العـائلـة قائال (فـقط هو
بـــالـــدنـــيــا يـــســـاعـــد الــفـــقـــيــر
واحملــــتــــاج) داعــــيــــا الــــله ان
يحفظه وعائلته. مشيرا الى ان
(اجلــــمـــــاعــــة بـــــعــــد 2003 لم
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ــديــريــة تــســعى مــبــيــنــا ان (ا
جـاهـدة لردع اخملـالـفـات حسب
قـانونـها  اذ وصـلت الغـرامات
ــــفــــروضـــة عــــلـى اصــــحـــاب ا
ـشــاريع نـحـو   223مـخــالـفـا ا
ـادت  20و   21من بحـسب ا
فـي مـــا بــــلـغ عـــدد الــــقـــانــــون 
احملـــالـــ مـن اخملـــالـــفـــ الى
محـاكم اجلنح والـتحـقيق 772
مــشـــروعــا مـــخــالـــفــا) داعـــيــا
اجلهـات ذات العالقـة الى (أخذ
دورهـا وعدم الـسـماح بـتـشيـيد
ــــبــــان واضـــافــــات الــــبــــنـــاء ا
بــاسـتـخـدام الــواح الـسـنـدويج
وكـذلك بــنل ســريع االشــتـعــال 
إعادة تنظيم التـسليك الكهرباء
ــــــنـــــاطق  والســــــيـــــمــــــا في ا
ـديـريـة قد الـسـكـنـية). وكـانت ا
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يـنـتـظـر االطـار الـتـنـسـيقي  رد
الـتـحــالف الـثـالثي بـعــد تـسـلم
مـبـادرته بـشـأن االزمـة الـراهـنة
وواخـــــراج الــــبالد مـن حــــالــــة
االنــسـداد بــعـد تــعــثـر مــجـلس
النـواب  تمـرير مـرشح حتالف
انقاذ وطن لرئاسة اجلمهورية
فــيـمــا يــعـتــزم وفــد من االطـار
زيـارة اربيل والـسلـيمـانيـة بعد
الـكـشف عن تـقـارب بـ الـقـوى
لـــلـــمـــضـي بـــطـــريق تـــشـــكـــيل
احلـكـومـة . وقـال عـضـو االطار
عــارف احلــمــامي في تــصــريح
امس ان (وفــدا من الـتـنــسـيـقي
سـيـزور اربـيل والـســلـيـمـانـيـة
قراطي ليجتـمع مع حزبي الد
واالحتـــــــــــــاد الــــــــــــــوطـــــــــــــنـي
ناقشة مبادرته الكردستاني 
بـــــشـــــأن انـــــتـــــخـــــاب رئـــــيس
اجلمهورية وتشكيل احلكومة).
وســـلم الــتـــنــســيــقـي مــبــادرته
لـلــتــحـالـف الـثالثـي . وقـال انه
(ينتظر رد التحالف لغرض بدء

مـــشـــاورات اخــــتـــيــــار رئـــيس
اجلمـهوريـة وتشـكيل احلـكومة
اجلديـدة). فيمـا استـقبل األم
الــعـام حلــركــة بــابـلــيــون ريـان
الـكـلـداني وفد مـن التـنـسـيقي
الـكي والنائب برئـاسة نـوري ا
أحـــمــد األســـدي لـــبـــحث أخــر
الــتـطــورات الــسـيــاســيـة خالل
ــرحـــلــة الـــراهـــنــة وإيـــجــاد ا

ناسبة.  احللول ا
 وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان)
امــس ان (الـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــاء
التطورات السياسية في ناقش
الـــبالد والـــنـــظـــر بـــاحملـــاثــات
اجلاريـة ب الـقوى الـسيـاسية
لــتـــشــكـــيل احلـــكــومـــة) واكــد
الــــكــــلـــدانـي أن (الــــتــــطـــورات
السـياسيـة حتتـاج منا الـتحلي
بروح الـوطنـية واجلـلوس على
طـــــاولـــــة واحــــدة حلـل األزمــــة
الــراهـنــة بـالــتــفـاهم والــوحـدة
وخــــدمـــة الـــعــــراق فـــضال عن
ظلة الدستور للخروج العمل 
مـن االنـسـداد الــسـيــاسي الـذي
تــشـهـده الــسـاحـة) وأشـار إلى

ــــرحــــلـــة ــــر  ان (الــــعـــراق 
حـســاسـة حتــتـاج من اجلــمـيع
ـصــلــحــة الـوطــنــيـة تــغــلــيب ا
واالســـراع بـــاخـــتـــيـــار رئـــيس
اجلمهـورية والشروع بـتشكيل
حكومة وطنيـة تخدم العراقي

ـكـونـاتـهم وطـوائـفـهـم كـافة)
داعـيــا اخملــلــصـ إلـى (حتـمل
ـسـؤولـيـة الـوطـنـيـة). وكـشف ا
ائــــتالف دولــــة الـــقــــانـــون عن

تــقـارب بــ قــوى الــتـنــســيـقي
والتـيار الصـدري في ما يخص
تـشـكـيل احلكـومـة. وقـال عـضو
االئــتالف مــحــمـد الــزيــادي في
ـــــــدة تــــــــصــــــــريـح امـس ان (ا
الـدسـتـوريـة هي احلـاكـمـة على
القوى السياسية والسيما بعد
ــنــصب فــتح بــاب الـــتــرشــيح 
رئيس اجلـمهـورية  اذ البد من
أن يـنــتـهي خالل مـدة أقـصـاهـا
) مـبيـنـا ان (رئيس بـعـد يومـ
أعـطـى فـرصـة الـتــيـار الــصـدر 
لــوجـود حل سـيـاسـي بـطـريـقـة
تــــخــــتـــلـف عن الــــتــــوافـــقــــيـــة
واألغـلـبـيـة وسـنـذهب جـمـعـيـا
إلى تشكيل حـكومة تضمن قوة
ومــشــاركــة اجلــمـيـع فــيـهــا من
ـــفــاوضـــات اجلــاريــة) خالل ا
واضــــاف ان (جـــمـــيـع الـــقـــوى
بـــــصـــــدد اخـــــتــــــيـــــار رئـــــيس
اجلـــمــــهـــوريـــة ولـــيس رئـــيس
وســـتــكـــون اخلــطــوة الــوزراء 
االخــرى هي تــشــكــيـل الــكــتــلـة
االكــــبــــر) مــــؤكـــدا ان (تــــدخال
سياسـيا واجتـماعات قربت في

وجـــهـــات الـــنــظـــر بـــ االطــار
والـتـيـار) وتـابع ان (االمـور قد
ـقـبـلـة من حتـسم خالل االيـام ا
خـالل االتـفــاق وتـمــريــر رئـيس
اجلـــمــهــوريـــة). عــلى صـــعــيــد
أكـــد رئـــيس حتـــالف مـــتـــصـل 
الـــفــتـح هــادي الـــعـــامــري  أن
العـمليـة السـياسيـة منذ 2003
وحــتى االن بــنــيت عــلى ثالثــة
مــرتـكـزات رئـيـسـة هي االتـفـاق
والـــشــراكـــة والــتـــوازن. وأبــلغ
الــــعــــامــــري خالل الــــســــفــــيـــر
الـبــريـطــاني لـدى بــغـداد مـارك
بـاريسـون (لديـنا مـعلـومات من
جهات مخابراتية اجنبية تؤكد
ـسـتــمـر في الـوضع تـدخـلــكم ا
ونعـتقد ان استقرار السياسي 
ـنـطـقـة الـعـراق هـو اسـتـقـرار ا
وعـــــلى اجلــــمـــــيع مـــــعــــاجلــــة
االنـــســـداد من اجل اســـتـــقــرار
نطقـة ) واضاف (نسعى الى ا
تفاهم شيعي شـيعي وبالتأكيد
سـيــؤدي ذلك الى تـفـاهم كـردي
كــــردي ويـــــنــــهـي االنــــقــــســــام

احلاصل في البيت الكردي).

هادي العامري

واألوســـاط الــتـــعـــلــيـــمـــيـــة الــتي
ـــكـــنــهـــا الـــدوام في يالئـــمـــهـــا 
الـسـاعة  7.30مـساء مـع تـقلـيص
لـلـدروس مـثل الـدوامـ الـظـهـري
ــســـائي). كـــمــا أعـــلــنت وزارة وا
التـعلـيم الـعالي والـبـحث العـلمي
في حــكــومــة االقـــلــيم  تــقــلــيص
ــوظــفــيـهــا وفي ســاعـات الــدوام 
ــعــاهــد الــتــابــعـة اجلــامــعــات وا
لـهـا.وذكـرت الـوزارة في بـيـان انه
ـــصــلــحـــة الــعــامــة و (من أجل ا
لـغــرض مــراعــاة وضع األســاتـذة
ــوظــفــ والــطــلـبــة فـي شــهـر وا
قـرر الـوزيـر آرام مـحـمـد رمـضـان 
دة ـوظفـ  تـقلـيص دوام ا قادر 
سـاعـة واحــدة وتـبــدا احملـاضـرة
في الساعـة التـاسعة صـباحاً مع
تــقـــلـــيص احلـــصص الـــنــظـــريــة
ـدة نـصف سـاعـة والـتـطـبـيـقــيـة 
ويُــــمـــــنح رؤســــاء اجلـــــامــــعــــات
صالحيـة الـنـظـر في تـلك الدروس
سـائي التي تنـتهي قبل بالدوام ا
ــغــرب). نــصف ســاعــة من أذان ا
ـــــــثــــــــنـى  حـــــــددت ادارة وفـي ا
احملـافـظـة اوقات الـدوام الـرسـمي

خالل الشهر. 

الـــصــرفـــة والـــعـــلــوم الـــزراعـــيــة
والــبــيــطــريــة والــعــلــوم اإلداريــة
ويـــوم  18 من واالقـــتــــصـــاديــــة 
لتـخصصات العلوم الشهر نفسه 
اإلنـسـانـيـة واالجـتـمـاعـيـة). فـيـما
حددت وزارة التربـية موعد البت
بقـرارهـا بشـأن اعـتـماد االمـتـحان
ــــرحـــــلــــة الـــــســــادس الـــــوزاري 
االبتدائي من عدمه واعـتماد الية
جديدة لـلمراحل االربع االولى في
الدراسة االبتدائية. وقال مديرعام
تـربــيـة الـرصــافـة الــثـانــيـة قـاسم
الــعــكـــيــلي في تـــصــريح امس إن
(الـــوزارة تـــدرس إعــــادة الـــعـــمل
بـــاالمـــتـــحـــان الـــوزاري لـــلـــصف
الـسـادس االبـتــدائي ضـمن الـعـام
الـدراسي اجلــاري) ولـفت الى ان
(جلانـا مـختـصـة شـكلت لـلـخروج
بـــآلـــيـــة جـــديـــدة لالمـــتـــحـــانــات
الـنـهائـيـة لـلـمـراحل األربع األولى
من الـدراسـة االبـتــدائـيـة) مـؤكـدا
انه (سيتم البت في أمـر االمتحان
الـوزاري واآللــيـة اجلــديـدة خالل
ــــقـــبــــلـــة). وقـــررت وزارة ـــدة ا ا
الــتــربــيـــة والــتــعــلــيـم في إقــلــيم
كـــردســــتـــان  تـــقــــلـــيص اوقـــات
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مــددت وزارة الـــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والــــبــــحـث الــــعــــلــــمي  تــــقــــد
للدراسات الـعليا الى  17 نيسان
اجلاري. وقال بيان لـلوزارة تلقته
(الـزمــان) امس ان (الـوزيــر نـبـيل
كاظم عبد الصـاحب وجه بتمديد
مـــدة الـــتــــقـــد الى 17 اجلــاري
وتمـديـد سـقف إجـراءات الـتـدقيق
الى  24 من الشهر نـفسه حرصا
تعلقات الدراسية على استكمال ا
ـــتـــقـــدمــ وتـــدقـــيق بـــيــانـــات ا
لـلـدراســات الـعــلـيـا الــتي وصـلت
أعــدادهم الى أكــثــر من خــمــسـ
مــــوزعـــ بـــ شـــهـــادات ألـــفـــا 
ــاجــســتــيـر الــدبــلــوم الــعــالي وا
واســــتـــــجــــابــــة والـــــدكــــتـــــوراه 
خلــصـــوصــيـــة شــهـــر رمــضــان)
واضاف ان (االمـتحـان الـتنـافسي
للقبول في الدراسات العليا للعام
بـاق في مــوعـده ــقــبل الـدراسي ا
ـقـبل ـقـرر ابـتـداء من  16ايـار ا ا
للتخصصات الطبية والهندسية 
ويـوم  17لـتــخــصـصــات الـعــلـوم
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اغــتــال مــســلــحــون مــجــهــولـون
الــقـــيــادي في االحتـــاد الــوطــني
الكـردستـاني ريبـوار محـمد ام
البـالغ من الـعـمر  36عامـا. وقال
عـــضـــو االحتـــاد عن احملـــافـــظــة
عاصي علي ان (امـ  الذي يعد
أحـد مالكات احلـزب بـاحملـافـظة
تـعـرض الى عـمـلـيـة اغـتـيال ادت
الى اســـتــشــهــاده عـــلى الــفــور)
واضاف ان (الـعـملـيـة تمت خالل
مــروره في مــنــطـقــة بــنــجــا عـلي
بكـركوك  حيث نـصب مسـلحون
كـمـ له  ومن ثـم فـتـحـوا الـنـار
ـــا اســــفـــر عـن وفـــاته عــــلـــيـه 

ـنـفذون إلى بـيـنمـا الذ ا بـاحلال 
جـهــة مـجــهـولـة) وتــابع (جنـهل
حتى االن اذا كان سـبب االغتيال
شـاكل اجـتـمـاعـية). سـيـاسي ام 
وكـان مـصدر امـني قـد كـشف عن
قيـام مـسلـحـ يسـتـقلـون دراجة
بـاغـتـيـال أمـ الـبـالغ الـعـمر 36
عـاما والـذي يـنـتـمي الى االحتاد
الــوطـنـي في كـركــوك. فــيـمــا اكـد
مــصـدر ثــان  اســتـهــداف مــنـزل
الـــنــاشط مــصـــطــفى الـــفــضــلي
بـــعـــبــوة نـــاســفـــة وسط قـــضــاء
ـحـافـظـة الـنجـف وقال الـكـوفـة 
ـصــدر في تــصـريح امـــــس ان ا
(االســــتـــهــــداف ادى الى احلـــاق
اضـــرار بــــســــيـــطــــة بـــواجــــهـــة

نـــــزل). ا
نبيل كاظم عبد الصاحب

ـــدارس واألوســاط الــدروس في ا
التعليـمية التابـعة لها خالل شهر
رمـــضــــان. وقـــال بــــيـــان امس ان
(ساعـات الـدوام تـبدأ من الـثـامـنة
صــبــاحـا وســيــتم تــقــلــيص وقت
قدار خمس دقائق لكل الدروس 
درس) واشــــــار الـى ان (الــــــدوام
الــظــهــري يــبـدأ مـن الــســاعـة 12
ويــتـم تــقـــلــيص كـل درس خــمس
ـسائي دقائق ايـضا امـا الدوام ا
يــبــدأ فـي الــســاعــة  4.30مــســاء
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طـــالب رئــيـس الــوزراء مــصـــطــفى
الـكاظمي القـادة االمني بـالتحرر
من الـضـغـوطـات الـسـيـاسـيـة التي
حفاظا تـمارسها بعض اجلماعات 
عـلى سـيـادة الـقانـون  فـيـمـا اوعز
بـرفع حالة االستعداد لتأم حركة
ــواطــنــ خـالل شــهــر رمــضـان. ا
وقـــــال خالل زيــــارتـه مــــقــــر وزارة
الـداخـلـيـة امس إن (الـشـعب حتمَّل
عاناة على مدى اعوام الكثير من ا
طـويـلة وكـان ينـشد في مـرحلـة ما
بـعـد  2003حــقـبـة جـديــدة مـبـنـيـة
عـــــــلـى االســــــــتـــــــقـــــــرار األمــــــــني
واالقــتــصـادي واالجــتــمـاعـي لـكن
الــظــروف الـداخــلــيـة واخلــارجــيـة
ــرحــلـة من ــر  جــعــلت الــعـراق 
اســـتـــنـــزاف طـــاقـــاته الـــبـــشـــريـــة
واالقـــتـــصـــاديـــة) واشـــار الى انه
رور األخذ (مـطلوب من مـديريات ا
في االعــتـبــار كـثـافــة احلـركــة بـعـد
الــغـروب ويــتـعــيّن عــلى مـنــتـسب
األمـن أو الــــشــــرطي فـي الــــشـــارع
اعـتـمـاد الـتـعـامل الـهـاد وتـفـادي
االنـفعال وبـذل اجلهد في مـعاجلة
كــثـــافــة احلــركـــة عــبــر الــتـــنــظــيم
والــــتـــــواجــــد في امــــاكـن  جتــــمع
) مطالبـا القادة االمني ـواطن ا

بـ(الــــتــــحــــرر من الــــضــــغــــوطـــات
السياسية أو التي تمارسها بعض
اجلــمـــاعــات وســيــكــون الــتــحــرر
ـكناً إذا كان الـوالء فقط للعراق)
مـبــيـنـا ان (هـيـبـة الـدولـة مـرّت مع
األسـف الــــــشـــــديــــــد  فـي أحـــــداث
وظــروف اجـتــمـاعـيــة وسـيــاسـيـة
واطن كـلـهـا انعـكـست عـلى رؤيـة ا
لـلـدولة بـاإلضـافة الى وجـود أزمة
علومات أخالقـية في التعامل مع ا
والـتكنـولوجيـا) واستطـرد بالقول
ـقر حزبي ان (مـا حدث من إحراق 
بــيــنــمــا ــاضي  خـالل األســبــوع ا
ــكــلـــفــة بــالــواجب كــانـت الــقــوة ا
تـــتــفـــرج هــو أمــر غـــيــر مـــقــبــول
وسـتخضع للمحاسبة وفي الوقت
نـــفــسـه يــتـــحـــتم عــلـى احلــلـــقــات
ـــــســـــؤولـــــة أن تـــــتـــــعـــــاطى مع ا
ــعــلـومــات بـصــورة صــحـيــحـة) ا
وذكــر الـكـاظــمي أن (هـنــاك أبـوابـاً
ــؤســسـات  لــلــفــســاد في أغــلـب ا
وهـي ظــاهـــرة مالحـــقــة لـــســـقــوط
لــكن هـذا األنــظـمــة الـدكــتـاتــوريـة 
ـرحلـة مـعـيـنـة ونـحن ما يـسـتـمـر 
زلـنـا نـعـاني مـنـهـا حتى فـي بعض
حـــلـــقـــات الـــوزارة) وكــان رئـــيس
ـنـع االجـهوزة الـوزراء قـد وجه  
االمــنــيــة من الــتــصــريح لــوســائل
االعـالم. واطــلــعت (الـــزمــان) عــلى
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وثــيـقـة حتــمل تـوقــيع الـسـكــرتـيـر
الـشــخـصي لـلـقـائـد الـعـام لـلـقـوات
الـسملحة الـفريق اول الركن محمد
جــاء فــيــهــا ان حــمــيـــد الــبــيــاتي 
الـتصريح في نع  (الـكاظـمي امر 
وسـائل مرئية ومسـموعة ومقروءة
مـن قــــــــبل الــــــــقــــــــادة واالمــــــــرين
ــــنـــتـــســــبـــ عــــلى مـــخــــتـــلف وا
مـــــســـــتــــويـــــاتـــــهم فـي الــــوزارات
واالجــهـزة الـعـسـكــريـة واالمـنـيـة).
فـيـمـا رحب خـبراء بـالـشـان االمني
لـــكـــنه بـــالـــتـــوجـــيه رغـم تــاخـــره 
ســـــــيــــــضـع حــــــدا لـــــــتــــــضــــــارب
الــتــصـريــحــات. في غــضـون ذلك 
افــاد مـــصــدر أمــني بــوفــاة قــائــد
شـــرطـــة ذي قـــار االســـبـق الـــلــواء
ــتــقـاعــد حــسن الـزيــدي بــحـادث ا
ســــيـــر في الـــنــــاصـــريـــة.وقـــال إن
(الزيدي لقي مصرعه نتيجة حادث
سـيـر تسـبب بـانـقالب عجـلـته على
طـريق الـسـريع الدولي بـالـقرب من

الكطيعة في الناصرية). 

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

رجـحت الهـيئـة العـامة لالنـواء اجلويـة والرصـد الزلـزالي التـابعـة لوزارة الـنقل
تـصـاعد الـغبـار مع انخـفاض درجـات احلرارة خالل األسـبوع اجلـاري. وقالت
الهيـئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم االثن سيكون صحواً مع
ـنطقة نـطقت الـوسطى واجلـنوبية فـي ما سيـكون طقس ا بـعض الغيـوم  في ا
الـشمـالية صـحواً الى غائـم جزئيـا أما درجات احلـرارة فسـتنخـفض قليالً في
األقـسام الـوسـطى والـشمـالـيـة بـينـمـا سـتكـون مـقـاربة لـلـيـوم السـابق جـنـوبا)
وتسبـبت أمطار غـزيرة بحـدوث فيضـانات وانزالقـات أرضية في مـدينة ريو دي
بـيـنـهم سـتـة أطـفال جانـيـرو الـبـرازيـلـيـة أسـفـرت عن مـقـتل ثـمانـيـة أشـخـاص 

وفقدان  13آخرين بحسب ما أعلنت السلطات.
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مـلــيـون نـسـمـة وعـاش مـدة طـويـلـة من
احلـروب والنزاعات من نقص كبير في
الـــطــاقــة وتــهـــالك الــبـــنى الــتـــحــتــيــة
وانـقطـاعات متـكررة في الكـهرباء.خالل
ـرتبط بـانتـشار فـايروس مـدة اإلغالق ا
ـاضـيـ تراجع كـورونـا في الـعـام ا
ســعـر بــرمـيل الـنــفط بـشــكل كـبــيـر مـا

وضع العراق أمام أزمة اقتصادية. 

فـي غــضـــون ذلك  نـــشــرت صـــحــيـــفــة
اذا ـز تـقريـرا بـعنـوان  فـايـننـشـال تا
يـريـد بـوت أن يـدفع األوربـيـون مـقابل
إمـدادات الغاز بالروبل?. وأشار التقرير
إلـى أن (بوت وجه إنذارا ألوربا مفاده
بــأن ال روبل ال غــاز فـقــد وقع الــرئـيس
الـروسي مـرسـوما يـنص عـلى أن الدول
الـتي تعـتبـر غيـر صديـقة يـجب أن تبدأ

وبـعدمـا المس النفط في  7آذار أسـعارا
الية عام قـياسية سجلـها خالل األزمة ا
2008  مــــتـــجــــاوزا عـــتــــبـــة  130دوالرا
لــلـبـرمــيل عـادت األسـعــار وانـخـفـضت
لــتـقـارب مــئـة دوالر لـلــبـرمـيل اجلــمـعـة
ـاضـيـة. ويـعـتـمـد الـعـراق بـنـسـبـة 90 ا
ـئة عـلى اإليرادات الـنـفطـية. مع ذلك بـا
يــعــاني الــبــلـد الــبــالغ عــدد ســكـانه 40
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في دفـع تكالـيف شحنـات الغاز اعـتبارا
من نـيسـان بالروبل بـاستخـدام حساب
بـالروبل في مـصرف غـازبروم بنك وإال
ســتــوقف مــوســكـو اإلمــدادات عــنــهـا).
ويــهـدف بــوتـ فـي الـواقع إلى إجــبـار
الــغــرب عــلـى انــتــهــاك عــقــوبــاته عــلى
روســــــيــــــا مـن خالل االضــــــطــــــرار إلى
ــركــزي ونــظـامه الــتــعـامـل مع الــبـنك ا
ـاذا تـريـد ــصـرفي. ويـبـقى الــسـؤال  ا
روســيـــا أن يــتم الــدفـع لــهــا بــالــروبل?
.وتــقـول الـصــحـيـفــة إنه من (الـنــاحـيـة
الــعــمــلــيــة ال يــحــدث ذلك فــرقــا يــذكــر
وسكو إذ إن مبيعات روسيا من الغاز
ـقـدرة بـ 350مــلـيـون دوالر إلـى أوربـا ا
فـي اليوم مـن قبل مـؤسسة آي سي آي
اس االسـتشـارية لـلطاقـة تقـوض بشدة
تــأثـيـر الـعـقــوبـات الـغـربــيـة أيـاً كـانت
الـطريـقة التي يـتم بها الـشراء). وسواء
دفع الـغرب ثمن الغـاز الروسي باليورو
أو الـروبل فإن موسكو تـكسب مخزونا
من الـعـمالت األجـنبـيـة وهـو أمر مـفـيد
لشراء الواردات أو لدعم الروبل. ويؤكد
الــتــقــريــر أنه (حــتى فـي حــال اشــتـرت
الــشـــركــات األوربــيــة الـــغــاز مــبــاشــرة
باليورو فإن روسيا تصر على أن يقوم
ائة صـدرين بتـحويل  80فـي ا جـمـيع ا
مـن اإليــرادات إلى الـــروبل وهــو األمــر
ـركزي الـذي يـحـصل عن طـريق الـبـنك ا
الــروسي الـذي يـخـضع لــعـقـوبـات أمـا
الـتـأثيـر الـرئيس لـهـذا القـرار).   بدوره
قـــال اخلــبــيــر في مـــصــرف رابــوبــانك
بـاس فان جـيفن (سـتقبل روسـيا قـريبا
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سـجــلت إيـرادات الـنـفط الـعـراقي أعـلى
مـسـتوى لـها مـنذ الـعام  1972 مـسجـلة
 11,07مـــلـــيـــار دوالر خـالل شـــهــر اذار
ــاضـي. وقــال بــيــان لــلــوزارة تــلــقــته ا
(الـــزمـــان) امس أن (مـــجـــمــوع كـــمـــيــة
الـصادرات لشهـر آذار بلغت مئـة مليون
و 563ألـــفــاً و 999 بـــرمــيـالً بــايــرادات
بــلـغت  11,07مــلــيـار دوالر وهــو اعـلى
ايـــراد مـــالـي حتـــقق مـــنـــذ عـــام 1972)
واضــاف ان (هــذه االحــصـائــيــة أولــيـة
ــصــدرة من الــنــفط اخلـام لــلــكــمـيــات ا
اضي). ـتـحـققـة لـلـشـهـر ا وااليـرادات ا
بـــــدوره قــــال مــــصـــــدر في الــــوزارة ان
(األرقـام الـنـهـائـيـة ال تـتـغـيّـر عـادة عـلى
اإلطـالق عن األرقـــــام األولــــيـــــة أو قــــد
يـحـدث تـغـيـيـر طـفـيف) مـشـيـراً إلى ان
(مـعـدّل الـكمـيـات الـيومـيـة بلغ  3مالي
و 244الـف بـرمــيل يــومــيــا) مــؤكـدا ان
(مـعـدل سعـر البـرميـل الواحـد بلغ اكـثر

من   110,090دوالراً). 
‰bF  vKŽ√

وفـي شباط  سـجل الـعراق أعلـى معدل
صـادرات وإيـرادات نـفـطيـة مـنـذ ثـماني
سـنــوات بـلـغت قـيـمـتـهـا  8,5 مـلـيـارات
دوالر.وأدى الــغـزو الــروسي الوكــرانـيـا
الـى ارتــفــاع أســعــار اخلــام في حــ ال
ــنــتـجــة لـلــنــفط حتـد من تــزال الـدول ا
الـعـرض. وتـوافـقت الـدول االعـضـاء في
عـلى زيـادة طفـيـفة حتـالف أوبك بالس 
النــتــاجــهــا مـتــجــاهــلــة الـدعــوات الى

التخفيف من الضغوط على األسعار.
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بـحث وفـد جـمـهـوريـة ألـبـانـيـا االسـتـثـمـار في مـحـافـظـة مـيـسـان خـاصـة فـي الـقـطاع
الـزراعي وبـعدهـا زار كـنيـسـة ام االحزان ومـعـبد الـصـابئـة في احملـافطـة  علي دواي
وقال بـيان مكـتب دواي  ان الزيارة جـاءت استكـماال لتفـعيل  بـرنامج التـوأمة واتفاق
ـاضي بـ الـتـعـاون اخلـاص بــبـرنـامج  األبـتـكــار الـزراعي الـذي  تـوقـيــعه الـعـام ا

محافظة ميسان ورابطة احتاد بلديات البانيا.
الــبـــيــان أوضح بــأن الــوفــد االلــبــاني
مـكون من رئيس احتاد بلـديات البانيا
وعـمداء أربـعة مدن في الـبانيـا والوفد
بـاشرة بـتفـعيل ـرافق لـهم من أجل ا ا
بــرنــامج الــتــوأمــة واتــفــاق الــتــعـاون
اخلــاص بـبـرنـامج مـحــافـظـة األبـتـكـار
الــــزراعي الـــذي  تــــوقـــيـــعـه الـــعـــام
ـاضي بـ محـافـظة مـيـسان ورابـطة ا
احتـاد بـلـديات الـبـانـيا مـبـيـنا ان (ذلك
يــأتي ضــمن بــرنــامج دعم االنــتــعـاش
واإلســــتــــقـــرار فـي الـــعــــراق من خالل
ــنـفـذ بــواسـطـة الــتـنـمــيـة احملــلـيـة وا
ــــائي ــــتــــحــــدة اال بــــرنــــامج األ ا
وبــــــتـــــمـــــويـل مـن االحتـــــاد االوروبي
والـهادف الى دعم محافـظة ميسان في
عــمـلــيـة تـعــزيـز الــقـدرات احملــلـيـة في
مــجــال الـزراعــة والـتــنــمـيــة الــريـفــيـة
ـشاريع التي تهدف واالهـوار وتنفيذ ا
الى ضـمـان تنـميـة مسـتدامـة وفعـالة).
ونـقل البيان عن دواي (سعادته لزيارة
ـا الـضــيـوف حملـافـظـة مـيـسـان نـظـراً 
تـتميز به احملافظـة من تنوع إجتماعي

وديني وثقافي). 
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مـــؤكــــدا (ضـــرورة تـــبـــادل اخلـــبـــرات
ــوذج تـشـاركي يـهـدف والــعـمل عـلى 
إلى تــقـد خـدمـة مـتـمـيـزة لـلـمـجـتـمع
أمـالً ان تــثـــمــر الـــزيـــارة عن حتـــقــيق
ــصــلــحـة نــتــائج إيــجــابــيــة تــصـب 
مـحـافـظة مـيـسان وبـلـديـات جمـهـورية
ألـبانيـا البيـان أشار إلى انة  إعداد
ـــكـــنه من بـــرنـــامج خـــاص لـــلـــوفــد 
اإلطـالع عـــلى كــــافـــة اجلـــوانـب الـــتي
تـمتاز بـها محافـظة ميـسان  الفتا الى
تــضـــمن بــرنــامـج الــزيــارة في الــيــوم
الــتـالي أجــتـمــاع تـرأسه احملــافظ بـ
الــوفــد األلـبــاني وبــ مـدراء الــدوائـر
ـعـنـيـة بـالـتـوأمـة  ,وقـدم احملـافظ في ا
مــسـتــهل كــلـمــته في االجــتـمــاع شـرح

تــقــد رؤيــا عـامــة عن طــبــيــعــة عـمل
دوائـــــــــــــــرهــم مـن خــالل االهــــــــــــــداف
والــتـحــديـات). من جـانــبـة قــدم الـوفـد
االلـباني شروحاً مفـصلة عن كل مدينة
يـديـرون الـعـمل بـهـا مع الـتـركـيـز عـلى
الـقطاع الزراعي وطبيـعة الزراعة فيها
ـتـبـعة وعـمل الـبـلـديـات وسـيـاقـاتـهم ا
والــوضع الـعـام لــلـحـكـومــات احملـلـيـة
االلبانية وعبروا عن سعادتهم الكبيرة
وهم يـسـتـمـعـون لـشـروحـات مـحـافـظة
مــيــســان مــثــمــنــ في الــوقت نــفــسه
اإلهـــتــمــام الـــبــالغ في تـــقــد صــورة
واضـحة عن طبيعة العمل في محافظة
مـيـسان  ,وفـي نهـايـة األجتـمـاع جتول
الــوفـد الـزائـر في أروقــة بـنـايـة ديـوان
ـوظـف احملـافـظـة والـتـقى بـعـدد مـن ا
واالطالع عــلى ألــيـة عـمــلـهـم لـيـنــتـقل
بــعــدهـا الـى جـولــة مــيـدانــيــة شــمـلت
االرض اخملــــصـــصــــة ألنـــشــــاء ســـوق
ـمول ـتـجـولـ وا مـخـصص لـلـبـاعة ا
ـــانــحـــ لــبـــرنــامـج الــدعم مـن قــبل ا
والـــتــوأمـــة واالطالع مــيـــدانــيـــاً عــلى
االرض ومـــوقــعـــهـــا اخملــصص لـــهــذا

الغرض .
وانـتقل بعدها الى زيارة علوة الفواكه
واخلـــضــار واالطالع عـــلى ألــيـــة بــيع
نتوجـات الزراعية وتـوريد وتسـويق ا

. كــمـا زار الــوفــد كـنــيـســة ام االحـزان
وجتــول في اروقـة الــكـنـيــسـة وحتـدث
عن قــرب مع الــقـائم بــأعـمــال الـديــانـة
ـيسحـية ليـنتقل بـعدها لـزيارة مندى ا
ــنـدائــيــ واالطالع عـلى الــصــابـئــة ا
طــقــوسـهـم الـديــنــيــة من خالل الــقـائم
بـاعـمـال الـديـانـة الصـابـئـيـة الـذي قدم
شـرحـاً عن طـقـوسـهم مـنـوهاً الى روح
الـسالم والتـعايش السـلمي بـ جميع
الـديانـات في احملافـظة. كـما قـام الوفد
بــــــاالطـالل عــــــلـى عــــــدد مـن االمــــــاكن
الترفيهية والعامة في مركز احملافظة.
وتــضـمن جـدول اعـمــال الـيـوم الـثـالث
أجــتـمــاع مـشـتــرك مع الـوفــد في إطـار
ــشـــتـــرك ضــمن مـــبـــادرة الــتـــعـــاون ا
مـشروع مـيسان لالبـتكـار الزراعي قدم
ـيـاً جململ احملـافظ خالله عـرضـاً تـقد
ـنــفــذة من قـبـل احملـافــظـة ــشــاريع ا ا
ومـسـيرة الـبنـاء واالعمـار التي شـملت
جــمــيع الــقــطــاعــات اخلــدمــيـة والــتي
اسـهـمت بـشـكل كـبيـر في احـداث نـقـلة
نـوعـيـة عـلى مسـتـوى الـبـنى التـحـتـية
والـفوقية وجلمـيع االقضية والنواحي
في احملـافظة وبجـهود استثـنائية رغم
ــوازنــات قــلــة الــتــخــصــيــصــات في ا
الـسابـقة. مـؤكد على مـواصلـة اجلهود
شـاريع اخملطط لها السـتكمـال جميع ا

ـطلوبـة كذلك تطرق ـواصفات ا وفق ا
ســـيـــادته الـى الـــعـــمل اجلـــاد من اجل
الـــنــهـــوض بــاجلـــانب الـــزراعي الــذي
يــعــتـبــر واحــد من أهم اجلــوانب كـون
مـــحــافـــظـــة مــيـــســان تـــصــنـف ضــمن
احملــافـظـات الـزراعـيــة وخـصـوصـاً في
مـحصولي احلنطة والـشعير واكد على
ــــزارعـــ والــــفالحـــ ضــــرورة دعم ا

ضمن خطط ومبادرات محلية ودولية ,
مـثـمـنـاً زيـارة الـوفد واالطالع عـن كثب

تعددة في احملافظة. على اجلوانب ا
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كــذلك  تــقـد شــرحــاً مـفــصالً حـول
الـــواقـع الـــزراعي مـن كـــافـــة جـــوانـــبه
واالهـداف والتـحديات  ,كـما قـدم الوفد
ــؤمل عـــرضــاً لــلــمـــشــاريع الـــتي من ا
تــنــفــيـذهــا في احملــافــظــة ضــمن إطـار
ــشـتــرك لــتـنــمــيـة مــبــادرة الـتــعــاون ا
ـنــفــذ من قـبل اجملــتــمـعــات احملـلــيــة ا
ــــمـــول من قـــبل مـــنـــظـــمـــة  UNDPوا
االحتـاد االوربي وبالشراكة مع بلديات
جـمـهوريـة الـبانـيـا ومحـافـظة مـيـسان
شـروع في إنشاء حـيث سيـسهم هـذا ا
سـوق لـلـمـزارعـ في احملـافـظـة وجلب
خـبـراء إلعـداد خـطـة زراعـيـة مـتـكـامـلـة
ــــشـــاريع ـــزارعــــ من خالل ا ودعـم ا
ـتوسـطة وإنـشـاء منـصة الـصـغيـرة وا

مـفــصل تـنـاول فـيه اخلـطـوات الـتي 
أعــدادهـا لـهـذا الـتــعـاون والـتـبـادل في
ـثمـرة التي اخلـبـرات ونقل الـتجـارب ا
. مـؤكداً عن ـصـلحـة اجلـانبـ تـصب 
اســتـعـداد احملـافـظــة من خالل الـرغـبـة
الــكـبــيـرة بــتـحـويـل هـذا الـتــعـاون إلى
مـشـروع ناجح يـخدم مـحـافظـة ميـسان
وبـلـديات الـبـانيـا والعـمل عـلى حتويل
مـحاضر االجـتماعـات إلى برنامج عمل
ـشتركـات والتقارب واقـعي مع وجود ا
الـكبير ب محافظة ميسان وجمهورية
الـبـانيـا في عدة جـوانب مـنهـا االدارية
والــزراعـيــة وغــيـرهــا). كـمــا أعـرب عن
(احملـــاوالت اجلــادة إلى أغــتــنــام هــذه
ـا يـنـسـجم مع الــفـرصـة واجنـاحـهــا 
تـبـعة في الـبـلد. كـما حث الـسـياقـات ا
ؤسـسات احلـكومـية مـدراء الدوائـر وا
في احملــافـظـة عـلـى إعـتـمـاد الــفـاعـلـيـة
والــســلــوك الـعــمــلي ومــايــتـرتـب عـلى
احملافظة في هذا االجتاه  ,وبعدها قدم
مـعاون احملافظ لـلشؤون الـفنيـة شرحاً
ي حــول خـطط مــفـصالً بــعـرض تــقـد
شاريع واخلدمات احملافظة في إدارة ا
ـقدمة للمواطـن في احملافظة ورؤية ا
احملــافــظــة في جـوانـب عـديــدة ونــبـذة
مــخـتـصـرة عن عــمـلـيـة الــتـخـطـيط في
ـشـاريـع الـتي تـخص أدراج وتــنـفـيــذ ا
عــمل كـافـة الـقــطـاعـات مـنــهـا الـصـحـة
والـتربية والبلديـات والكهرباء وتطرق
إلى ألية دعم القطاع الزراعي من خالل
دعـم الفالح وتـقـد كـافـة اخلـدمات له
بـعدها قدم معاون مـدير الزراعة شرحاً
عـن طـــبـــيـــعـــة الـــقـــطـــاع الـــزراعي في
احملــافــظـة من خالل عــرض الــبـيــانـات
اخلــــاصـــة بــــاحملـــاصــــيل الــــزراعـــيـــة
ومــقـــارنــتــهـــا بــالــبــيـــانــات اخلــاصــة
بــاحملـــاصــيل الــزراعــيـــة جلــمــهــوريــة
الـبـانـيـا. كـذلك أسـهـم مـدراء الـبـلـديات
والــبـلـديــة ومـركـز انــعـاش االهـوار في

الـكـتـرونـية في اهـوار مـيـسـان. وأبدى
الـــوفــد اعــجـــابــهم بــإدارة احملـــافــظــة
ـــشــــاريع وبــــاخلــــطط اخلــــدمـــيــــة وا
ثابـرة الجناح مبادرات الـعمرانيـة وبا
الـــتـــعــاون الـــتي تـــرفع من مـــســـتــوى
ـقدمة في جـميع القـطاعات اخلـدمات ا
يـساني. وفي ولـكـافة فـئات اجملـتـمع ا
الـيـوم االخـيـر نـظـمت احملـافـظـة زيارة
مــيـدانــيـة لــلـوفــد إلى اهـوار ام نــعـاج
لـإلطالع على النوع الـبيئي واالحيائي
همة في احملافظة والتي لهذه الرقعة ا
ي ادرجـت ضـمن الئـحــة الـتــراث الـعـا
ولـلـوقـوف عـلى هـذه الـبيـئـة الـنـبـاتـية
واألحيائية التي تعاني في هذه الفترة
ياه والتي من أنـخفاض في مناسيب ا
تـأثر بشكل كبيـر على الزراعة والصيد
ناطق.  وفي سياق والـسكان في تلك ا
مــنــفـصـل زار الـوفــد مــتـحف مــيــسـان
واســــتـــمـع الى شـــرح كــــامل مـن قـــبل
ــتـــحف عن تــاريـخ مــيــســان مـــديــرة ا
وحــضــارة الــسـومــريــ وأهم الــقـطع
االثـريــة الـتي سـيـتم عـرضـهـا في قـادم
ــتـحـف من قـبل األيــام بــعـد افــتـتــاح ا
الـــســـيــد احملـــافظ ومـن ثم زار الـــوفــد
ــبي واســتــمع من مــلــعب مــيــســان اال
الـــقــائـــمــ عـــلى إدارته عـــلى مــراحل

اعماره واحتياجاته.

ــدفــوعــات مــقــابل الــغــاز الــطــبــيــعي ا
ـكن احلـصـول بــالـروبل فـقط الـذي ال 
ـــركــزي عـــلـــيه إال عـن طــريـق الـــبــنـك ا
وأضاف الـروسي اخلـاضع لـلـعقـوبـات)
(هـذا إمـا سـيجـبـر الـغرب عـلى الـتـهرب
من عـقوبـاته اخلاصة أو سـيعـلن بشكل
فـعال نهايـة إمدادات الغاز الروسي إلى

أوربا).
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أمـا اخلــبـيـر في مـجـمـوعـة بي سي اس
رون سـمـيث  قال ان (هـذا أمر سـياسي
ولـــيس جتـــاريـــا ويـــبــدو أنـه مــصـــمم
لــتـحــويل بــعض االنـزعــاج من الـقــيـود
ــركــزي إلى ـــفــروضــة عـــلى الــبــنـك ا ا
الــشــركـــات األوربــيــة ولــتــقــويض تــلك
الـقيـود جزئـيا).  ويـعتـبر أحـد األسباب
الــتي جتـعل الـبـلــدان في جـمـيع أنـحـاء
ـا في ذلك روسيـا تمتـلك مئات الـعالم 
ـــلــيـــارات من الــدوالرات فـي بــنـــكــهــا ا
ـــركــزي أو احـــتــيــاطـــيــات صـــنــاديق ا
الـــثــروة هــو أن الــدوالر هـــو الــعــمــلــة
ية ـعتمدة في التجارة واألسواق العا ا
لــكن الــصــحــيــفــة نــقـلـت عن مــؤســسـة
الية قولها غـولدمان ساكس للخدمات ا
سـتـثـمرون هـذا األسـبـوع (إذا أصـبح ا
األجــــــانب أكــــــثـــــر تــــــرددا في حتــــــمل
ثال االلتزامات األمريكية على سبيل ا
بـسـبب الـتـغيـرات الـهـيكـلـيـة في جتارة
ـيـة فـقـد تـكون الـسـلع األسـاسـيـة الـعـا
الــنـتـيــجـة انـخــفـاض قـيــمـة الـدوالر أو
ارتـفاع معدالت الفائدة احلـقيقية بهدف

منع أو إبطاء انخفاض قيمة الدوالر). qIŠ∫ عمال يزاولون عملهم في حقل نفطي
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على مدى يوم جميل كان اجلميع يترقب كيف يجمع الدكتور ميمون اخلالدي ..
جـمرات احلـطـاب وكـيف يذري رمـادهـا .. وكـيف ينـفخ بـصـوته الـسومـري اجملـلجل
حسراتـها .. كـنت اشفقُ عـلى من يقـرأ قصـيدة احلـطاب .. ( تـطبيع عـراقي ) كيف
ـتراصة مثل ( خـرز الكهرب ) .. وكنت سيحل شـفراتها وكـيف سينطق مـفرداتها ا
اخاف على مـن يلقيهـا والزلت لكن الذي ابهـرني ان صوت ميمـون اخلالدي كان قد
ـعـاني في قــرأته الـثـانــيـة .. وكـنت ومــازلت اعـتـقـد ان اقـتــرب في الـلـوعــة وادراك ا
ـايـسـتـرو ( كـر كنـعـان وصـفي ) وحـاول بـرهـافته ـلـمـها ا ازاميل احلـطـاب الـتى 
ـئات ـقـتـحم ان يـفك الـغـازهـا الـتي خـطت  الـرافديـن العـراقي الـسـبع واجلـريء وا
ـدونـات فــقط هـادن وصـفـي مـزامـيــر ( اشـعـيــا ) وتـلـمــود ارمـيـا ودقق كــثـيـراً مع ا
وكب .. وحـفظ عن ظـهـر قـلب تـرانيـم سومـر وتـهـجد الـغـادين من اهـله في شـارع ا
اسيترو ( كر كنعان ) بابل ورتل دعـاء اشور  واستنشق آهات بابل .. فصـرخ ا
والفرقة الـسيمفـونية العـراقية بـحشد آالتهـا وبجمال تـفاعلـها مع مصيـبة بابل التي
ـسمـاة ( اينـما - الـيش ) .. حيـنمـا كان في فطـمت الـبشـرية عـلى قصـة خلـيقـتهـا ا
الـعال لم يكن اي شـيء حي سوى الكـلمـة .. فأضـاء وصفي والـسيـمفـونيـة العـراقية
وجات ـتالطم  ألسطـورة احلطاب مـعنى اخر .. فـالكل صرخ بـوجه هذا اخلراب ا
الـغـزات عــلى الــعـراق .. ( بــابل لـيــست كـافــره ) .. وانـا نــبـوخــذ نـصــر واحـفـادي
الــســابــقــون والالحــقــون مــثل احلــطــاب واخلـالــدي ووصــفي
سنغـني للـحياة الـتي نريـد وسنسـتعـد للمـوت الذي نـشتهي
وبـيـنـنـا وبـيـنـكم نـبـوءة ( الـتـلـمـود ) وسـنـنـتـصر عـلـيـكم في
(هـرمـجـرو ) وتـلك نـبـوءة اجـدادكم تـوراتـكم تـلمـودكم الـتي

عزفها احلطاب واخلالدي ووصفي

بغداد
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بــله خـلـوني بــهـلـوسـتي مــاذا لـو حـدث عـصــيـان مـدني مـا
مصير احلكومة ومجلس النواب?.

لوين ماش سؤال إفتراضي.
{ عن مجموعة واتساب
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The Absent) وسوم: القوى العظمى الغـائبة ؤلف (بـيتر زيهان) في كتابه ا يرى ا
 (Superpower أن البنية اجليوسياسية للعالم قد تغيرت بأكملها ولم تعد مثلما
تحدة األمر الذي كانت علـيه قبل تفجر ثورة النفط الصخري فوق أرض الواليات ا
سيمـنحها االستقاللية الـتامة في مجال الطاقة ويـحقق لها االكتفاء الذاتي من دون

نابع النفط والغاز في بقية ارجاء العالم. . حاجة لالرتباط 
ـؤلف من هذه الفكرة ليـبني عليها استـنتاجاته القائـمة على السؤال التالي: ينطلق ا
تـحدة الـعزلـة وأصبحت قـوة عظـمى غائـبة ?). آخذين (ماذا لو أخـتارت الـواليات ا
بع االعـتبار انها وحـدها تشكل الـقطب الرئيس في الـنظام االقتـصادي والتجاري
الـدولي وتقع عـلى عاتـقـها مـهمـات حـمايـة خطـوط الشـحن في الـبحـار واحمليـطات
ـسـتـوردة لـلـنـفط والـغـاز وان ابـتـعـادها ـرتـبـة االولى في قـائـمـة الـبـلـدان ا وحتـتل ا
ـيـة فـبـدون مـشـاركـة قـارة أمـريـكا وانـسـحـابهـا سـيـتـسـبب بـانـهـيـار االسـواق الـعا

اضي. .  الشمالية ستعود بقية القارات إلى القرن ا
ؤلـف (بيتـر زيهان) وهـو خبير فـي اجلغرافـيا السـياسية كان هذا مـلخصاً لـرؤية ا
الية واالقـتصادية والثقافية ـكان على التطورات ا وله عدة مؤلفـات عن كيفية تأثير ا
والـسيـاسيـة والعـسـكري لـكن رؤيته احملـدودة حول زوال الـقـوة االمريـكيـة العـظمى
تتـقاطع تـمامـا مع رؤى اآلخـرين الذين يـرون عـكس ذلك. وصدرت مـؤخراً عـشرات
ؤلـفـات الـتي تتـحـدث عن انـهيـار اإلمـبـراطوريـة األمـريكـيـة أبـرزها كـتـاب: (حدود ا
الـقوة.. نـهاية االسـتثـنائـية األمريـكيـة) من تألـيف (آندرو باسـيفـتش) أستـاذ التاريخ
والعالقات الدولية بجامعة بوسطن وكتاب: (حرب الثالثة تريليون دوالر) من تأليف
(جـوزيف سـتيـجـلتـز) احلـائـز على جـائـزة نـوبل في االقـتصـاد لـعام 2000  و(لـيـندا

بيلمز) أستاذة السياسة العامة في جامعة هارفارد. .
ـقاالت تـتـحـدث عن قرب ولو بـحـثنـا في الـشـبـكة الـدولـية (جـوجل) لـوجـدنـا مئـات ا
انهيـار اإلمبـراطورية األمـريكـية التي سـتتحـول الى دولة ال تـختلف
ـانيـا وفرنـسا وقـد بنى كـثـيرا عن الـص وروسـيا والـهنـد وأ
احملللـون توقعـاتهم على انـسحابـها السـريع من افغـانستان
واعتبـروه مؤشرا لضـعفها وانهـيارها ودليال دامـغا يشهد

على فشلها وأفول جنمها. .
{ عن مجموعة واتساب

ستوكهولم

…œUOÝ öÐ W Ëœ ‚«dF «

ÍdDA « bO Ë

هل بأستطاعة العراق أن يتحرر ويبني دولة مؤسسات حقيقية .!?
ـسـاواة بـ جـميع قـصـود هـنـا  أستـقالل لـدولـة ذات سـيادة. يـسـودهـا الـعدل وا ا

شرائح الشعب العراقي  تبدأ بفرض هيبة الدولة ومحاسبة حيتان الفساد ..
سـؤال يطـرح نـفـسه:هل جـمـيع  العـراقـيـ مـتسـاوين في احلـقـوق والـواجـبات وفق

القانون والدستور من  2003 لسنة 2022. 
طبعاً ال والفُ ال .?

العراق ومع شـديد األسف سلـطتهُ ضعـيفة هـشة خاضـعة لهـيمنـة وسطوة األحزاب
الفاسدة..

وهذهِ األحـزاب وبال أسـتـثنـاء ال تـنـتمي لـلـعـراق  جمـيـعـها لـهـا أرتبـاطـات ومـصالح
أقليمية وأغلبهم جهلة سراق قتلة فاسدين ديدنهم الكذب والرياء والدجل.. 

العراق بشهادة اجلميع وطن بال سيادة ..
ان وهـذا يحتـاج ثورة تـغييـر حقيـقة تبـدأ من اآلن بخـطوة شجـاعة جريـئة بحل الـبر

فوراً..
واألنـتـقـال  لـنــظـام حـكم رئـاسي جـمــهـوري ال يـخـضع لـلـتــدخل األقـلـيـمي األيـراني

التركي اخلليجي األمريكي .. 
سؤال يطـرح نفسه هل بأستـطاعة مصـطفيـ الكاظـمي الذي يحاول جـاهداً بناء دولة
سـاواة بعـيـداً عن سطـوة األحزاب الـفاسـدة أذا شاء مـؤسسـات يـسودهـا العـدل وا

القدر وترشح للوالية الثانية أن يبني دولة مؤسسات حقيقية ..!? 
هل يفعـلها.? ويـقلب الطـاولة على رؤوس الـفاسدين.? الـذين فشلـوا فشالً ذريعاً في

حكم العراق.. 
نصيحتي لألخ أبا هيا ..

مهما تكن فل تكن ..?
( نحنُ لها )

أفــعـلــهـا وأقــلب الـطــاولـة عــلى رؤوس قـوى الــشـر والــظالم  أحـزاب
الـفـسـاد والـدجل  قــادة الـكـتل واألحـزاب اجملـرمـة الـفـاسـدة

ليشيات اخلارجة عن القانون.. وا
وكلنا معك وسندك ..

اللهم أني بلغت فأشهد.. 
وما على الرسول أال البالغ.. 
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ـصرف الزراعي ـقتـرض من ا ينـاشد لـفيف من ا
الـيـة عـلي عبـد االمـير الـكـائن في الـوزيريـة وزيـر ا
عالوي اعـفاءهم من الـفوائـد السيـما انـهم سددوا
فقط كامل القروض قبل سنة 2021  لكن التعليمات
فاجـأتـهم بـشمـول الـذين لم يـسـددوها في وقت ان
ـقــتـرض وتـسـديـد مـنــطق االمـور يـقــول ان تـطـوع ا
ـبـلغ من تـلـقـاء نـفـسه أفـضل من غـيـره. ويـتـساءل ا
ـاذا (نـحـرم نحن مواطـن في رسالـة الى (الـزمـان) 
الــذين سـددنـا الــقـرض دون تـرغــيب او تـرهـيب من

االعفاء?).
صـرف مـراجـعة ويـأمل هـؤالء من الـوزيـر وادارة ا
ذكـور بحـيث يجـري اعفـاؤهم من الفـوائد القـرار ا

اسوة بالذين شملوا به.

WO U*« d¹“Ë ÂU √ …býUM

الـشـرطـة بـإشـراف من قـبـل وزيـر الـداخـلـيـة) الفـتا
الـى أن (الـقــرار األخــيـر  23 لــســنـة  2021 يــخص
ـوديل وهــو بـانــتـظـار ـركــبـات بــدون ا تــسـجــيل ا
ـالـيـة بـيـنـمـا ـقــبـلـة واألمـر عـلى عـاتق ا ـوازنـة ا ا
ـرور العامة مـستمر). واضاف أن الـطلب من قبل ا
(هـناك توجُّهـاً لفتح مواقع جـديدة للتـسجيل حيث
َّ إنــشــاؤه من قــبل مــوقـع مــلــعب الــشــعـب الــذي 
َّ انـشاؤه في الـوزير إضـافة لـلمـوقع األخيـر الذي 
الـرسـتمـيـة) الفتـاً الى أنَّ (اجـتمـاعـاً عُقِـدَ مع مـدير
عـام الدائرة القـانونية لـبحث القرار  68الصادر من
ركبة بدفع مـجلس الوزراء الذي يقضي بتـسجيل ا
رســـوم وفق اإلســطـــوانــات بــحـــيث يــحـــافظ عــلى
الـــوضـع في بـــغـــداد واحملـــافـــظـــات). واوضح أن
(رسـومــاً إضـافـيـة سـتـكــون عـلى الـسـيـارات ضـمن
مــوازنــة  2022 لــكـــنــهــا بــســيـــطــة بــســبب اخلط
اإلنــتــاجي لــلــوحــات إضــافــة إلى  30 ألـف ديــنـار
رسـوم رمـزيـة ألول مـرة في الـعـراق من اجل انـهاء

موضوع اللوحات الكارتونية وتأخيرها).
وحـدة متـعلـقة بـالعـقد واشـار الى أن (الـلوحـات ا
وقـتـمـا ينـتـهي العـقـد يـتم العـمل به) مـوضـحاً أنه
انيا عمل لطبع اللوحات في أ َّ االتفاق إلنشاء ا )

من قبل شركة رصينة).

ـعـلـم احملـاذي لـلـخط الـسـريع فـي مـنـطقـة حـي ا
ضـــــمن مــــحــــلــــة 824 شــــارع 27 مـع رفع الــــكــــتل
الـكـونـكــريـتـيـة بـجـانب الـكـرخ وكـانت الـلـجـنـة قـد
ـغلـقة رفـعت الـكــتل الـكــونكـريـتيـة وفـتح الـطـرق ا
مـنـذ سـنـوات لــدواع امـنـيـة جلـنـة ولـلـيـوم الثـالث
عــلى الـتــوالي تـواصل عــمـلــهـا وتــلـبي مــنـاشـدات
ـواطــنـ الـواردة عـلى مـوقع فـيـسـبـوك اخلـاصـة ا
بـقسم اعـالم القيـادة باشـر اجلهـد الهـندسي بـفتح
ـشـتل و االعـظـمـيـة من طـرق مـغــلـقـة في مـنـاطق  ا
سـاحة عنـتر باجتـاه جامع النـداء بقاطـع الرصافة
فــيــمــا  فــتح عــدد من الــطــرق الــفـرعــيــة في حي
الــشـبـاب ضــمن قـاطع الــكـرخ فــيـمـا بــاشـرت فـرق
الـدوائر البلـدية بأعمـال تنظيف ورفع الـنفايات من

االفرع التي  فتحها.
 UŠu  bOŠuð

شروع رور العامـة موعدا للبدء  حـددت مديرية ا
تـوحيـد لوحـات العجالت كـافة مع اقـليم كـردستان.
لـكنه لم يـكتـشف كيف  االتـفاق مع االقـليم لـقبول
ــرور الــلــواء طــارق الــفـــكــرة.  وقــال مــديــر عـــام ا
اسـمـاعـيل في تـصريـح امس ان (موضـوع جتـهـيز
الـلــوحـات مـاض ضـمن بـنـود الـعـقـد إذ إن اجلـهـة
الــتي تـتـعـاقــد وفق الـقـانـون هــو صـنـدوق شـهـداء

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تـزامناً مع حلول شـهر رمضان وما تتـضمنه لياليه
انـيـة  واصلت من حـركـة ونشـاطـات وامسـيـات ا
ـرسـومة قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد تـنـفـيـذ خـطـطـهـا ا
ـواطــنــ وتـقــلــيل الـزخم لــلــتـخــفـيـف عن كـاهـل ا
ـروري وذلك من خــالل رفـــع الكــتل الكــونكريتية ا
غـلقــة حـيث اوعـــزت جلنـــة فتح وفـتــح الطــرق ا
الــطـــرق واالزقــة وازالــة الــتـــجــاوزات الى اجلــهــد
الـهـنـدسي بفـتح شـارع راغبـة خـاتـون ضمن مـحـلة
304 زقـاق 22  في مـنـطـقة االعـظـميـة وفي غـضون
ذلك تـمـكن اجلـهـد الـهـندسي لـلـفـرقـة االولى شـرطة
احتـاديـة وباالشـتـراك مـع مفـارز من افـواج طوار
بــغــداد مـركــز جنـدة الــرشــاد قـاطـع مـرور بــغـداد
اجلـديدة بلدية بغـداد اجلديدة برفع عدد من الكتل
ناطق ـغلقـة ضمن ا الـكونكـريتية وفـتح الشوارع ا
ـشـتل الـتـالـيـة مـحـلـة 729 زقـاق 1 قـرب مـصـرف ا

مـحلة 729 زقاق 38 شارع 77 مـحلة 729 زقاق 40
 مـحـلة 729 زقـاق 42 مـحـلة 729 زقـاق 56  مـحـلة
729 زقـاق 83  مــحـلـة 733 زقـاق 6  مــحـلـة 739 
مــحــلــة 739 زقــاق 43 ســـوق الــشــهــداء وبــاشــرت
اسـكة للواء الرئاسي الثاني بـالتنسيق مع القوة ا
ـشاركـة اجلهد الـبلـدي في الدورة بفـتح الشارع و

WO²¹dJ½uJ « q²J « l dÐ …dL²  ‚dD « `²  WM'

œ«bGÐ w³½Uł w



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

ÊU bM —œ s  v U œ dN  VO UM  ÷UH ≈ sKF  W bF «
 ≤∞∞≥  cM  …u  d _« ÊuJO  ≤∞≤≤ nO  ∫W O «

 ÍdLA « Âö  ‡‡ v U œ

اعلـنت مديريـة البيـئة في محـافظة
ديـالى  عن وجــود تـصــحـر يــهـدد
اراضي شــاســعــة في احملــافــظــة 
فــــيــــمـــــا اكــــدت ان صــــيف 2022
سـيـكـون األكـثـر قـسـوة بـعد 2003

بسبب ازمة اجلفاف . 
وقـال مـديـر بـيـئــة ديـالى عـبـد الـله
هادي الـشـمري لــ ( الـزمان ) امس
ان (دائـــــــــــرتـه ومـن خـالل فـــــــــــرق
مـــيـــدانـــيـــة جــوالـــة تـــدرس مـــلف
اجلـفـاف في ديـالى بـشكل مـسـتـمر
واعــداد تـــقــاريــر عـن ضــراوته في
نـاطق خاصـة الشـرقيـة التي هي ا

األكثر تضررا بالوقت الراهن) . 
واضــاف الــشــمــري ان (أكــثــر من
130 الــف دو مـن اخـــــــــــــــــــصـب
اراضي ديالى اغلبها من البسات

مهددة بالـتصحر في صيف 2022
بـســبب ازمــة اجلـفــاف )  مـشــيـرا
الـى ان ( مـنـاطق بـلــدروز وكـنـعـان
وقـراهــمـا فــيـهـمــا احلـصــة األكـبـر
ـعـدالت الـتـضـرر اذا مـا تـفـاقـمت
اآلزمــة بــشــكـل اكــبــر خالل صــيف

.(2022
2022 واشـــــــار الـى ان ( صـــــــيف 
سـيكـون األكثـر قـسوة بـعد 2003)
مؤكـدا ( ضرورة اعـداد خلـية عـليا
إلدارة مـــلـف اجلـــفـــاف فـي ديـــالى

ودعمـها من اجل اتـخاذ كل الـسبل
واجهة جفاف قد يؤدي الى هالك
اجلزء األكبـر من بساتـ احملافظة
ــوجــودة ضــمن حــوض خــاصــة ا
ناطق األخرى). نهر ديالى وبقية ا
ومـن جـــــانـب آخـــــر قــــــال مـــــديـــــر
مفوضية حقوق االنسان في ديالى
صـــالح مــهـــدي لـ ( الـــزمــان )  ان
(االنتحار حتول الى ظـاهرة مثيرة
لــلــقــلق في ديــالى بــســبـب األرقـام
رعبـة التي تسجل سـنويا والتي ا
يـكون ضـحاياهـا أكثـر من ضـحايا
بــــــنـــــادق اإلرهـــــاب خــــــاصـــــة في
السنوات األخيرة ) . واضاف ان (

شــاب مـتـزوج ولـديه طـفـلـ يـعـمل
في مــهـــنــة حــرة في ســوق قــضــاء
اخلالص انـتحر فـي ساعة مـتأخرة
من مساء يوم امس من خالل شنق
نـفـسه في اول حـالـة انـتـحار خالل

شهر نيسان اجلاري) .
s dL  ÷u

الى ذلك قال مـدير ناحـية السـعدية
ان احــمـد الـزركــوشي لــ (الـزمـان) 
(مـنـاسـيب نـهـر ديـالى الـقـادمـة من
ســــد دربـــنـــدخــــان صـــوب حـــوض
حــمــريـن ومــنــهـــا الى الــســـعــديــة
ئـة بشكل انخفضت من 80-70 با
اثـار قلق الـراي الـعام من خـطورته
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ضابطات
في اجللسة

عبد الله احليالي

الـذي تالهـا.الــيـوم تـعــود احلـيـاة
تـدريـجـيـا الى شـوارع بـغـداد التي
شــــهــــدت فــــظــــائـع دامــــيــــة خالل
ـــاضـــيـــة إذ تــفـــتح الـــســنـــوات ا
قاهي أبـوابها حـتى وقت متأخر ا
في الـلـيل فـيـمــا مـراكـز الـتـجـمـيل
والعـيادات الطبـية منـتشرة في كل
الــزوايـا.لـكن هـذا الـنـبض اجلـديـد
يــتـــرافق مع نـــقص في اخلـــبــرات
ومع أزمات معيشية عميقة في بلد
ئة يعـتمد بـإيراداته بنـسبة 90 با
عــلى الـنــفط.ويــعـاني الــعـراقــيـون
أنفـسهم أيـضاً من الـفقـر والبـطالة
وتـدهـور الـبـنى الـتحـتـيـة إذ تـبلغ
نسبة البطـالة ب الشباب فيه 40
ئـة وثـلث سـكانه الـبـالغ عددهم بـا
أكثر من 40 مليون نسمة يعانون
من الفـقر بـينـما يسـعى عدد كـبير
مـنـهم عـلى غـرار الـلـبـنـانـي إلى
الـــهــجـــرة.فـــضالً عن ذلـك يــواجه
الــقـطــاع الــصــحي خــصــوصـاً في
العراق مـشاكل عديدة تـدفع الكثير
من الـعــراقـيــ إلى الـتــوجه نـحـو
الدول اجملـاورة مثل إيـران وتركـيا

ولبنان لتلقي العالج.
وكـان عــدد كـبـيــر من زبـائـن مـركـز
بـيروت الـتـخصـصي لـطب العـيون
في لبنان من العراقي كما يشرح
مــديـره اإلداري مـايــكل شـرفـان من
بغداد لفرانس برس. وبدأت األزمة
ركـز فـي لـبـنان تـؤثـر عـلى عـمـل ا
وراح يـتـكـبّـد خـسـارات هـائـلة. في
2020 يشير شـرفان الى أن "أطباء
كـثـر تـركـوا لـبـنـان ونـحن خـسـرنـا
أطــبـــاء".عـــنــدهـــا شـــكّل الـــعــراق
ــثــالـيــة: الــسـوق غــيـر الــوجــهـة ا
ـوغـرافي مـشــبع والـتــكـوين الــد
مالئم واخلــدمــات الـتـي يـقــدّمــهـا

ــركـز غـيـر مــوجـودة في الـعـراق ا
كما يشرح شرفان.

ـركز الـذي افتـتح قبل وفّـر وجود ا
رضى العـراقي السفر عام على ا
إلـى بــيـــروت لــكـــنه شــكّـل أيــضــاً
"مــتــنــفــسـاً" لــلــعــديــد من األطــبـاء
الـلـبـنـانـي وتـعـويـضـاً خلـسارات
ـركـز بــسـبب األزمـة في تـكـبّــدهـا ا
لــبـنــان.ويــقـول شــرفــان "أطـبــاؤنـا
يــــأتـــون إلـى هــــنـــا عــــلـى أســـاس
ــداورة كل أسـبـوع يــأتي طـبـيب ا
ـــعــايـــنــات أو اثــنـــان يـــقــومـــان 
ال ثمّ وعملـيات يكسـبون بعض ا
يــعـودون إلى لــبــنـان مــا يــعـوض
عــلـيـهم بـعـضـا من خـسـارتـهم".في

بـــغــداد (أ ف ب) - فـي أحـــد أيــام
ربـيع 2021  حــمل أكــرم جــوهـري
أمـتـعـته وجـواز ســفـره الـلـبـنـاني
صــعـــد الــطــائــرة مـن بــيــروت إلى
بغداد دون خطة مسـبقة بحثاً عن
عمل بعدما بات راتبه في لبنان ال
يـعـيل عـائـلــة من طـفـلـتـ وأبـوين
كـبـيـريـن في الـسن.نـتــيـجـة األزمـة
ـتــواصـلــة في لـبــنـان مـنــذ نـحـو ا
عام والتي صنّفها البنك الدولي
بــ األســوأ في الــعــالم مــنــذ عــام
1850 لم يعد راتب أكرم البالغ من
العمر 42 عاماً يـساوي مئة دوالر
مع تـدهور قـيمـة العـملـة اللـبنـانية
ـئـة . فــاخـتـار عـلى بـنـحـو 90 بــا
غــرار الــعـــديــد من الــلــبـــنــانــيــ
الــســـفـــر.تــرك عـــمــلـه في لــبـــنــان
وشـــكّــلـت بــغـــداد اخلــيـــار األكــثــر
بـديهـية بـالنـسبـة له: مديـنة قـريبة
فـيــهـا حــركـة اقـتــصـاديـة نــاشـئـة
وتـسـتـقـبـل الـلـبـنـانـيـ بـتـأشـيـرة
طـار.ويروي أكرم من دخول عـلى ا
قـهى الذي بدأ بـإدارته منـذ نحو ا
شهـر في أحـد شوارع وسط بـغداد
الـتجـارية لـوكـالة فـرانس برس "لم
يكن لـدي الوقت الـكافي ألبحث عن
عـمل في اخلـلـيج. كـان ال بدّ من أن
أقــوم بـخـطـوة ســريـعـة. جـئت إلى
بــغـداد وبــدأت بــالـبــحث عـن عـمل
عـلى إنـسـتـغـرام" إلى حـ حـصل
عــلى الـــوظــيـــفـــة.وتــخـــنق األزمــة
االقتصادية احلادة التي بدأت منذ
أكـثـر من سنـتـ اللـبـنانـيـ وقد
ــئــة مـــنــهم حتت خط بـات 80 بــا

الفقر.
وبـــ حــــزيـــران/يــــونـــيـــو 2021
وشـبـاط/فـبـرايـر 2022 دخل أكـثر
من 20 ألف لــبـنـانـي الـعـراق وفق

الـــســــلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة بـــدون
احـتسـاب الزوار الـذين يـأتون إلى
الـنـجف وكـربـالء.ويـشـرح الـسـفـير
اللـبنـاني في العـراق علي حـبحاب
أن حـركـة الـلـبـنـانـيـ إلى الـعـراق
"مـؤخــراً تـضـاعـفت وزادت بـشـكل
مـطّـرد ال سـيـمـا في مـجـال الـقـطاع
الصحي" إذ ينطبق ذلك خصوصاً
عـلى "عـشـرات األطـبـاء اللـبـنـانـي
الـذين يقـدمون خـدمات ويـعتـبرون
ـراكز ـسـتـشـفـيـات وا زائـرين في ا
الـطـبـيـة الـعـراقـيـة".ويـرى اخلـبـير
االقـتـصـادي الـعـراقي عـلي الراوي
أن هـنـاك "مـسـاحـة كـبـيـرة وفـرصا
أكــبــر لـلــشــركــات الــلــبــنــانـيــة في
االقــتـــصــاد الــعـــراقي" ألن "أغــلب
الـشـركــات األجـنـبـيــة تـتـخـوف من
االســـتـــثـــمــار" فـي الــبـالد بــســـبب
ــأخـــوذة عن الـــوضع "الـــصـــورة ا

األمني".
W —UL « W O

ويــضــيف اخلــبــيــر أن الــشــركــات
اللبنانية "أكثر احتكاكاً باالقتصاد
الــعــراقي وتــعــرف جـيــداً الــبــيــئـة

االستثمارية ومتعايشة معها".
ويــســاهـم في تــســهــيل اســتــقــرار
الــشــركـات الــلــبــنــانــيــة الــتــقـارب
الــثــقــافي والـــلــغــوي بــ لــبــنــان
والعراق. وللمفارقة يتشابه أيضا
كــــثــــيـــــرا الــــوضـع الــــســـــيــــاسي
والـتـركـيـبـات الـطـائـفـيـة وانـتـشـار
الفـساد في الـبلـدين.ولوقت طويل
حرم تدهور الوضع األمني العراق
من االســتــثــمـارات ومـن أن يــكـون
وجـهةً لـلعـمل ال سيـما بـعد الـغزو
األمـــــيــــركي فـي الــــعــــام 2003 ثمّ
الــنــزاعـات الــطــائـفــيــة وسـيــطـرة
تـنـظـيم الدولـة االسالمـيـة والـعنف

ركـز خدمات الوقت نـفسـه يوفّـر ا
لـلـمـرضى العـراقـيـ غيـر مـتـوفرة

في العراق. 
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ويـقــول الـطـبــيب الـعـراقي مــحـمـد
حــمـزة أحــمــد الــذي يـعــمل أيــضـاً
ـركز "هـناك عدد كطـبيب زائـر في ا
من اجلـراحــات غـيــر مـتــوافـرة في
الــعـــراق يــؤمـــنــهـــا حــالـــيــا هــذا
ـركـز".وتـوجـد في الـعـراق حـالـيـاً ا
أكــثـر من 410 شــركـات لــبــنــانــيـة
تـعـمـل في مـجـاالت مــخـتـلــفـة مـثل
قـــطـــاعـــات الـــتـــعــــلـــيم والـــبـــنـــاء
طاعـم والفنادق. أما والسيـاحة كا
في إقـلـيم كـردسـتان فـتـوجـد أكـثر

من 500 شـــركـــة وفـق الـــســـفـــيــر
الــلـــبــنـــاني ال ســيـــمــا فـي أربــيل
والـسـلـيـمـانــيـة.رغم أنه قـادر عـلى
تأم معيشة جيدة لعائلته نتيجة
عــمــلـه في بــغــداد لـــكن ذلك يــأتي
ـرارة بـالـنـسـبـة ألكرم. بـطـعم مـن ا
يؤلم الـرجل كثـيراً عـدم قدرته على
رؤية ابنـتيه تكبـران أمامه. ويقول
لـفرانس بـرس "أحـزن كثـيـراً ألنني
ال أســتـــطـــيـع أن أشــاهـــد ابـــنـــتي
الــرضــيــعــة الــبــالــغــة من الــعــمــر
ــســافــة بـ شــهــرين".لــكن قــرب ا
شـقّة بعض البـلدين يـسهّل هـذه ا
الشـيء. ويقـول "أستـطيع كل شـهر

أن أسافر وأرى عائلتي".

طعم الذي يعمل فيه في بغداد qL∫ اللبناني أكرم جوهري في ا
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دعت حمـلة دفع الـى لتـسريع تـشريع
قانـون احلمـايـة من العـنف االسري 
ــشــتــرك ــنـــتــدى احلــواري ا خالل ا
ـــشـــاركـــة الـــســـادس في بـــغـــداد  
اعـضـاء مـجـلس نـواب ووكـيل وزارة
الـــعــمل والــشـــؤون االجــتــمـــاعــيــة 

ومـســؤوالت اقـســام تـمــكـ
ـــراة في بـــعض الـــوزارات ا
واجلهات احلـكومـية ورجال
دين وضــــابــــطـــات شــــرطـــة
ـــيــ وقـــانــونـــيـــ واكــاد

ونــــاشــــطــــ وبــــاحــــثـــ 
بــالــتـــعــاون ودعم مــنــظــمــة

اوكسفام.
وقــدمـت اســتــاذة الـــقــانــون
بــشـــرى الــعــبـــيــدي عــرضــاً
ــواد الـتي لـلــتــشـريــعـات وا
حتـدد االفـعـال والـتـصـرفـات
فـي قـــوانــــ الــــعــــقــــوبـــات
واصــــــول مــــــحــــــاكــــــمــــــات

واالحــداث واالحــوال الـشــخــصــيـة 
واحلــــقــــوق والـــواجــــبــــات الـــواردة
بــدســتــور الــعــراق 2005 وقـرارات
احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيـا  واهمـية
ــؤثـرة والــتــثــقـيف حــمالت االعالم ا
والتـوعـية لـكـافة افـراد االسـرة  وما
يـــدور بـــالـــبــــيـــئـــة االجـــتــــمـــاعـــيـــة
والـعـشـائــريـة  وان ورقـة سـيـاسـات
ـنـتـدى احلـواري حلـمـلـة دفع تـركـز ا
عــلى  اهـمــيـة تــســريع اقـرار قــانـون
حـمــايـة لـلــحـد من الــعـنف االسـري 
وترسيخ تكافؤ القوى داخــل االسرة
.واكـدت الـنــائـبـة نـيــسـان حـسـ ان
انيـة اخلامسـة احلالية (الدورة البـر
في بـدايـتـهـا  و اخـتـيـار عـضـويـة

جلنـة حقـوق االنـسان كـونهـا شامـلة
ـراة والـطـفل واالسـرة لـتـشـريــعـات ا
واطن بحياة مستقرة منظمة وحق ا
 ونــحـتــاج دور مـنــظــمـات اجملــتـمع
دني والـصحفـي لـنمـضي بطريق ا
اقـــرار قــوانـــ نــاضـــجــة وحـــمــايــة
الـــنــســاء والـــفــتـــيــات والــطـــالــبــات

وحتــصــ شــخـــصــيــاتــهم بــالــعــلم
عرفة والتقـو السليم  وحتقيق وا
ان  ما نـطـمح بـالدولـة حـكومـة وبـر
حلـمـايـة امـهـاتـنـا واوالدنـا وابـتـؤنـا
وتعزيز تماسك االسرة وحمايتنا من
كل اذى وضــــرر نــــفـــسي وجــــســـدي

وفكري).
وقــال عــضــوٍ مــجــلس الــنــواب عــلي
الـســاعــدي ان (االخت واالم والــبـنت
نــواة اجملـتــمع  واهــمـيــة االهـتــمـام
بــشــكل خــاص بــهن  ومــســتــعــدون
لـــلــدفع بـــقــانـــون حــمـــايــة االســرة 
والــتــعــاون مع مــنــظــمــات اجملــتــمع
ــدنـي وتــنــظـــيم حــوارات ونــدوات ا
وجـلــسـات مــشـتــركـة).وبـيــنت وكـيل

وزارة الـعمـل والشـؤون االجـتـمـاعـية
عـبـيـر مـهدي  ان (مـالكـات ومفـاصل
ــســتــطـاع من الــوزراة حتـاول قــدر ا
خالل دوائــرهــا  مـســاعــدة وتـلــبــيـة
احــتـيــاجــات افــراد االسـرة وتــوفــيـر
احلــمــايـــة والــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة
واشـــراكــهن بـــالــتـــدريب والــتـــاهــيل
والــتـوعــيــة  ونـبــقى نــسـعى

مكن). لتقد االفضل وا
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واتفق احلضور على مساندة
حـمــلـة دفع لــتـسـريـع تـشـريع
قــانـون احلــمــايــة من الــعـنف
االســري  وتــوســـيع حــمالت
ـناصـرة لتـحشـيد دافـعة وا ا
اصـــحـــاب الــقـــرار  اعـــضــاء
حـــكــومـــة وشــيـــوخ عــشـــائــر
ـــــيــــ ورجـــــال دين واكـــــاد
وحــقــوقـيــ ونــشــطـاء  وان
ـنـظـمـة تـقـدم الـدعم مالكـات ا
الـــــنــــفــــسي واالجـــــتــــمــــاعي
والـــقــانـــوني لــلـــنــســـاء والــفـــتــيــات
ــتـــعــرضــ لــلــعـــنف من كــوادرهــا ا
ـــتــــخــــصـــصــــة فـي عـــلـم الـــنــــفس ا
واالجــتــمــاع والـــقــانــون  عن طــريق
ادارة مــراكـز اســتــمــاع اخلــاصـة في

بغداد وعشر محافظات .
وعقـدت عـمادة كـليـة التـربـية لـلعـلوم
الـصـرفـة ابن الــهـيـثم جـامـعـة بـغـداد
جـــلــســة مــعـــلــومــات عـن "الــتــطــرف
ـــــــؤدي لالرهــــــاب"  الــــــعــــــنـــــــيف ا
اسـتــضـافت خاللـهــا نـقـيـب الـشـرطـة
الدكتورة نغم عطية والصحفي رحيم
الـشــمـري بــحـضــور عـمــادة والـكـادر
ي التـدريـسي وطـلـبة الـكـلـية االكـاد
.وقــال عـــمــيــد الــكــلـــيــة فــراس عــبــد

احلــمـيــد عــبـد الــلــطـيف  ان (وزارة
الـتــعـلــيم الـعــالي والـبــحث الـعــلـمي
ناقـشة وبحث قـضايا وضعت خطـة 
احلياة االجتماعية والعامة في البلد
علمياً وانسانياً   من خالل الندوات
الـتــثـقـيـفــيـة واجلـلـســات الـتـوعـويـة
ــؤتـمـرات ــعـلـومــاتـيـة وا والـورش ا
الــعـلـمــيـة والـلــقـاءات الـتــعـلـيــمـيـة 
وجـامـعة بـغـداد وكـلـيـة الـتـربـية ابن
الــهــيــثم وضــعت مــنــهــاج ســلــســلـة
نــــشـــاطـــات عــــلى مـــدار الــــفـــصـــول

الدراسية والسنة التعليمية).
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وقدمت ضابط مديرية حماية االسرة
بــــوكـــالــــة شـــؤون الــــشـــرطـــة وزارة
الداخـلـية نـغم عـطيـة دور الـعنـاصر
الــنـــســويـــة في الــتـــصــدي لالرهــاب
والـتـطـرف والـعــنف  والـتـشـريـعـات
الــقـانــونـيــة اخلـاصــة بـهــا  والـدور

االنـــســـاني االمـــني لـــكــافـــة ضـــبــاط
ومـــــنـــــتــــســـــبي الـــــوزارة  وحتــــرك
ـتـخـصـصــة بـالـعالقـات ـديـريــات ا ا
واالعـالم والــشـــرطـــة اجملـــتـــمـــعـــيــة
ومــديـريــة حــمــايـة االســرة الحــتـواء
مكنة ومعاجلة ما يـحدث باجلهـود ا
ـراة   ونـســعى الى تــطـويـر عــمل ا
ومـسـتـمـرون بـالـفـعـالـيـات اخملـتـلـفـة

يدان ومع اجلهات الساندة . با
وركز الـصـحفي رحـيم الـشمـري على
اهميـة اجلامعـة والتعلـيم العالي في
احلــــد من كــــافــــة اشـــكــــال االرهـــاب
والــتــطــرف  وان االجــهــزة االمــنــيـة
اخملتصـة من جهـاز مكافـحة االرهاب
ـ يــعـتــمـد بــاالســاس عـلى االكــاد
وقـــيـــادة اجلـــهـــاز حـــاصـــلـــ عـــلى
شـــهـــادات عــــلـــمــــيـــة وعـــســــكـــريـــة
بكلوريوس ودراسات عليا بالتصدي
لالرهاب  واحتواء العنف والتطرف

ـعـرفـة مهم في  وان جانـب العـلم وا
كل مـجـاالت احلــيـاة  والـعـراق دولـة
قـــويـــة اوقف احـــتـالل وحــرر االرض
ووفــر حـمــايـة لــكـافــة بـلــدان الـشـرق
ـنـطـقة االقـلـيـمـيـة وانـهاء االوسط وا
ــنــظــمــة  ــة ا الــتــهــديــدات واجلــر
واعـتــمـاد اجملــتـمع عــلى اجلــامـعـات
ـ في دراسـات والـكــلـيـات واالكــاد
الـطـلـبـة واعـداد الـبـحـوث الـعـلـمـيات
ــتـخـصــصـة  وعـمـادة والـدراسـات ا
استاذة كلـية التربـية للعـلوم الصرفة
ابن الـهـيـثـم مـشـهـود لـهـا بـاخلـبـرات
متد عشرات السنوات في والتاريخ ا
رفد العراق والدول العربية والعالم 
ـــد ونـــســــانـــد خـــطـــوات وزارة ونــــشً
الــتـــعــلـــيم الـــعـــالي بــنـــشـــاطــاتـــهــا
الـتـخصـصـيـة  واالعالم والـصـحـافة
يــســانــد ويــتـعــاون مـن اجل رصــانـة

الدولة وتثقيف اجملتمع .

يـاه حملطات على تامـ امدادات ا
االسالة او سقي الـبسات ولو في

احلد االدنى ) . 
واضـــاف الــــزركــــوشي ان ( مـــدن
وقرى حـوض حـمرين والـتي يصل
تــعــدادهــا الى اكــثــر من 200 الف
نـسـمـة تـعتـمـد بـشكل مـبـاشـر على
مــــيــــاه نــــهــــر ديــــالى فـي تــــامـــ
احــتــيــاجــاتــهــا من مــيــاه الــشـرب
والـــســـقي وانـــحـــســـار االمــدادات
كـــارثـــة اخـــرى تـــضـــرب مـــنـــاطق
خـــرجـت لــلـــتـــو مـن ازمـــة احــداث
حــــزيـــران 2014 وتــــداعـــيــــاتـــهـــا
االخيرة ) . واشار الى ان (الوضع
ــائي في صــيف 2022 ســيــكـون ا
قــاس جــدا ونـأمـل ان ال يـؤدي الى
تداعيات خطيرة على االهالي ) . 
 فيمـا قال رئيس احتاد اجلـمعيات
الـفالحـية في ديـالى رعـد التـمـيمي
ان ( االيــام االخـيـرة لـ ( الــزمـان ) 
شـــهـــدت مــنـــاطق عـــدة في ديـــالى
سـلـسـلـة حـرائق الـتـهـمت بـسـات
واســعـة في بــعـقــوبـة ومــحـيــطـهـا
خــاصــة وانـهــا حتـولـت الى اشـبه
ـستـمر بـاحلطب بـسبب اجلـفاف ا

منذ 13 شهرا ) . 
واضــاف الـــتــمـــيــمي ان (50 الف
دو من اقــدم بــسـاتــ ديـالى في
مــرمى نــيــران صــيف 2022 وسط

تـــوقـــعــــات بـــان تـــكـــون مـــعـــدالت
احلرائق في نـسب مرتـفعـة للـغاية
خــاصــة وان الــوضـع بــات صــعب

جدا مع ازمة اجلفاف احلادة).
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واشـار الى ( ضـرورة اطالق خـطـة
طــوار مــبـــكــرة لــتـــفــادي كــارثــة
زراعـــيــة اذا مـــا فــقــدت ديـــالى مــا
تــبـــقى من بـــســاتـــيــنـــهــا بـــســبب
احلرائق الـتي تمـثل هاجس مـقلق
آلالف الــــــفالحــــــيــــــ في الــــــوقت
الراهن) . وفي قضاء بعقوبة مركز
محافظـة ديالى قال قائمـقامها عبد
الـــله احلـــيــالـي لــ (الــزمـــان)  انه
(بــالــنــظــر حلـلــول شــهــر رمــضـان
ــبــارك ولــقــدســيـتـه  تــقـرر مــنع ا
االفـطـار الــعـلـني وغــلق اي نـشـاط
س قـدسيـة هـذا الشـهـر الفـضيل
واتخاذ اإلجراءات القـانونية بحق
اخملـــالـــفــــ وغـــلق مــــحالت بـــيع
الـكـحـول غـلق تـام والـكـازيـنـوهات
ـقــاهي إلى مـا بـعـد اإلفـطـار مع وا
مـراعـاة االلـتـزام بـقـرارات الـلـجـنـة
العلـيا للصـحة والسالمة الـوطنية
واخلـــاص رقم  8 لـــســــنـــة 2021 

بالتجمعات وايام احلظر ) . 
واضـــاف احلـــيـــالي  انه يـــســـمح
ـطــاعم (مــطـعم الــريـاضي بـفــتح ا
شـارع كـراج بغـداد  مـطـعم ضـامد

ومــطــعم حــبــايــبــنــا شــارع فــلــكــة
الـعــنـافـصــة  مـطــعم زالطـة شـارع
خـريـســان  مـطـعم خــطـار ومـطـعم
عـاشـور في شـارع الطـابـو  مـطعم
ابــو ســـيف ومـــطــعم االخـــوين في
ـستـشفى  مـطعم زوبة في شارع ا
شارع األطباء  خالل شهر رمضان
ــبـارك) . وشــدد احلــيـالـي  عـلى ا
ـسـمـوح لهم بـ ـطـاعم ا اصـحـاب ا
ــــــطـــــعم (وضـع ســـــتـــــارة أمـــــام ا
وااللـــتــــزام بــــعــــدم رفع األســــعـــار
ـواطـن  اضـافة الى واسـتغالل ا
االلتزام بالتعليمات اخلاصة بشهر
ـــبـــارك ومــنع االفـــطــار رمـــضــان ا
الـعلـني ) . وبـ احلـيالي  الى ان
ـطـاعم  اخــتـيـارهـا وفق ( هــذه ا
ـزايـدة الـعـلـنـيـة الـتي اقـيـمت في ا
ديــوان الــقــائــمـقــامــيــة يــوم االحـد
الــرابع والــعـشــرين من آذار 2022
ـطـاعـم الـسـيـاحـيـة والـدرجة عـدا ا
االولـى حــسـب تــصـــنــيـف شــعـــبــة
سـيــاحـة ديـالـى) . ووجه قـائــمـقـام
بـعقـوبة (االجـهزة االمـنيـة لتطـبيق
التعلـيمات اخلاصة بـشهر رمضان
ـطاعم الـكـر )  مشـيـرا الى ان (ا
سـموح لهـا بالـعمل  اختـيارها ا
وابــقــائـــهــا مــفــتــوحـــة لــلــمــرضى
والــــلــــذيـن لــــديــــهـم عــــذر شــــرعي

باإلفطار) .

احمد الزركوشي
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جاء في التاريخ :

انّ " غالب بن صعصـعة " اصطحب ولده " الفرزدق " الشاعر الشهير ح وفد على امير
ؤمن االمام علي بن ابي طالب فقال (ع) لغالب : ا

" عَلمْهُ القرآن "
ثم انّ الفرزدق قيّد نفسه وآلى أال يحل قَيْدَهُ سنةً حتى يحفظ القرآن .

أقول :
اذا كـان حفظُ الـقـرآن عَنْ ظَهْـر قَلْب عـمـليـةً صـعبـة على مـعـظم النـاس  فـانّ قراءة الـقرآن

وتدبر آياته ليست عملية صعبة .
هم في شـهـر رمضـان - وهو شـهر الـقرآن - االقـبال عـلى كتـاب الله تالوةً وتـدبراً ومن ا
وعرضـاً ألنفـسنـا علـى القـرآن فمـا وافقه من أعـمالـنا وأقـوالـنا حـمدنـا الله عـليه وسـعيـنا

للزيادة  وما خالفه تبنا منه وأقلعنا عنه .
-2-

ؤمن االمام علي بن ابي طالب (ع) قوله : روي عن امير ا
( وعليك بكتابِ الله :

ت  فانه احلبلُ ا
ب  والنورُ ا
والري النافع 

والعصمة للمتمسك 
والنجاة للمتعلق 
مَنْ قال به صَدّقَ 

ومن عمل به سَبَق )
ن أشرق نور القرآن في قلبه ولم يَحِدْ عنه في قول أو فعل  فطوبى 

وتلك هي الغاية .
قال الصافي النجفي :

اذا رمتُ حتليقاً الى العالَمِ الثاني 
تخذتُ جناحَ النَفْسِ آيةَ قرآنِ 

انّ آيـات القرآن حتـملك الى حيث حتلقّ في الـفضاءات الـنقية الـصافية الـتي تنعش الروح
وتغذي العقل وتضفي عليك أروع ألوان السكينة واالطمئنان.

-3-
قال أنس :

" قال لي رسول الله (ص) :
يا بـنيّ ال تغـفل عن قـراءة القـرآن اذا أصبـحتَ  واذا أمـسيتَ  فـان القـرآن يُـحيي الـقلب

نكر " يت  وينهى عن الفحشاء وا ا
-4-

وسجّل التاريخ في سِيـر الكثير من أعـاظم العلماء انـهم كانوا في شهر رمـضان يتفرغون
َ عليه آناء الليل وأطراف النهار . لقراءة القرآن مُقِبْل

-5-
ؤمن االمام علي بن ابي طالب (ع) : يقول أمير ا

" ما جالسَ هذا القرآنَ أحد االّ قام عنه بزيادةٍ أو نقصان :
زيادة في هدى 

أو نقصان في عمىً "
فلماذا حترم نفسك من هذا العطاء القرآني الكبير ?

-6-
ان تالوة القرآن جتلو صدأ القلوب 

وقد ورد عنه (ص) قوله :
ا اوتي فقد استصغر ما عظّمه الله .  " من قرأ القرآن ثم راى ان احدا أوتى أفضل 

-7-
ويحـسن بكل واحـدٍ منّـا أنْ يقـرأ كل يـوم في ايام الـشهـر الفـضيل جـزءً من أجزاء الـقرآن

الثالث ليكون قد ختم القرآن كله في هذا الشهر .
وهذا هو احلدّ األدنى واالّ فان هناك مَنْ يختمه كل يوم 

وهناك من يختمه في أيام .
وفـــقـــنـــا الـــله وايـــاكم لالقـــبـــال عـــلى الـــقـــرآن تالوةً وتـــدبــراً
واستـضـاءةً بـأنواره  وانـطالقـا الى جتـسـيده في مـسـاراتـنا

ومداراتنا .
أمول . فذلك هو ا

. فمنـذ تسعـة عشر عامـاً  وهذا البـلد قد حتول الى يـستحق الـعراق هذا الـوصف فعالً
رتـش ـهربـ وا سـلـحة وا لـكة مـزدهرة لـلـصوص وجتـار اخملدرات واجلـماعـات ا
رح على هـواه وليس بإمكان أحد من زورين وكل منـهم يسرح و أجورين وا والقتـلة ا
ـقهورين أن يحتج. تـسعة عشر عامـاً وكل الذين أتينا عـلى ذكرهم يعيشون عباد الله ا
آمـن مطـمئـن الى أن أي صـوت متـساءل يرتـفع بوجـههم سـيخـنق في احلال وأي يد
تمـتـد اليـهم سـتـقطع فـوراً وأال سـلطـة تـعلـو عـلى سـلطـانـهم الغـاشم. كـانت يد الـعـدالة
خالل كل هذه السـنوات أقصر من أن تطال أحداً من أولئك. إنهم يتمتعون باحلصانة.
 وهي إما حصانـة منحوها ألنفسهم بغطاء قـانوني أو حصانة منحها لهم األمر الواقع
ال أو قـوى اخلارج. إنهم أقوى من الـدولة الكارتـونية العـلنية فروض بقـوة النار أو ا ا
ألنهم الدولـة اخلفية الـتي تتحـكم بكل شيء ورغم أنف اجلميـع. على مدى تسـعة عشر
عامـاً والنـاس يتـساءلـون عن سر هذه الـدولة الـعمـيقـة التي حتـمي كل هذا الـكم الهائل
مـن الـفـسـاد وحتـول دون تــمـكـ الـدولـة الــعـلـنـيـة الــظـاهـرة الـرخـوة مـن الـقـيـام بـأدنى
ا ـعـفـر بـالـفـسـاد. إنـنـا ال نـلـقي الـكالم جـزافـاً إ ـاء وجـهـهـا ا واجـبـاتـهـا ولو حـفـظـاً 
إستنـاداً الى سجل حافل عـمره كل هذه السـن من اإلفالت من العـقاب الذي أضحى
ا ستتـحول في يوم ما إذا لم تـكن قد حتولت فعالً ـارسة مألوفـة ر ثقافة سـياسية و
الى عرف من األعـراف. تعـجز أجـهزة هـذه الدولـة الكـارتونـية عن مـعرفـة مصـير مـئات
مـلـيـارات الـدوالرات التـي  نـهـبـهـا وحتويـلـهـا الـى اخلـارج أو تدويـرهـا فـي نـشـاطات

غـسـيل األمـوال. وإذا كـانت عـارفـة مـآل هـذه األمـوال فـهي بـالـتـأكـيد
ليه مرتبـكة وخائفة وفزعة ومحـرجة من أن تتصرف وفق ما 
القانـون وفي احلالت دعونا نتلـوا ما تيسر من دعاء الفرج
عسى أن يـنـكشف الـسـوء وتلـتفـت السـماء الـيـنا وتـشـملـنا
بعطـفها ورعايتهـا وإن كنت تمنيت أن تـهب جموع الفقراء
شروعة وبقوة احلق غالبـية هذا الشعب إلنتزاع حقوقها ا

شروعة في نشاط متواصل ال يتوقف.   ا

 . ٍ من إسمِهِ حُظْوَة ونصيبُ " ولكل أمر الطّبيبُ "أديبُ
تِيَ وما َ زرتُهُ- نـبضَ خـافقي مُـتَـعَثِـرُ الدّبـيبِ مـا تَهـوَّلَ حـالَ عِلـَّ ولَـمّا إسـتَرقَ سـمـعُهُ -ح
تقـوَّلَ األديُب ومـاَ صرَّحَ بـلـحنٍ أعجـميٍّ ذي عِـوَجٍ أنَّ دائيَ غامض وغـريب لـكنَّهُ نَـظَرَ في
سماهُ نظـرةَ مُحتَرفٍ لَبيب وقالَ بـحرفٍ واثقٍ عن علمٍ ال يَخيبُ: إنَّ الَّذي بِكَ ه وما مِن
حـاجةٍ لتَـأوهٍ وال نَحِيب فـما مِن داءٍ إلّـا و فَصَمَ ظهـرَهُ دواء مَا خَالَ هَـجرَ احلبـيب فلَيسَ
لـهـجـرِ احلَـبـيبِ من طَـبـيب. راقَـني خِـتـامَ مـا قَـالَ اخلـبـيرُ األديـب (وَال يُـنَـبِّئُـكَ مِـثْلُ خَـبِـيرٍ)
نَجـيب فأومَـأتُ أنْ نَعَم ولـعَلَّ مَكـمَنَ دوائهِ في أوبةِ احلَـبيب قالَ أجَـل فإلزَمْ كُـثَيـبَاً حولَ
حيِّيكُمُ أو عُـرْقُوباً من عَرَاقِيبِ وتَرَقَّبْ كما تَتَرَقَّبُ في أفاقِ الورى حَدقاتُ رؤوسٍ خَضَّبَها
َ تُـمـسي إذ الـغُرُوبُ َـشـيب تَـرَقَّبْ صُـبـحـاً إذ الـشّـروقُ لِنـدى الـفَـجـرِ يُـذيب وتَـرَقَّبْ حـ ا

. لِصدى الهجرِ يُصيب. قُلتُ إي وَلكِن عَلَّ احلَبيبَ يَسمعُ فيَستَجيبُ
ِ مُـتهَـتكٍ مِن طَـبيـبٍ لَبـيب وقَـسَمَـات تَـفسحُ أَرَقَ وهلِ الـطبُ إلّا لَـمَـسات تَـمـسحُ عَرَقَ جَـبـ
ِالئِكِ بـعدَ ِ مُتـبَـتكٍ في شـريانـهِ مُريب وإذ إِسْـتَـأْثَر الـطّـبـيبُ صَنْـعَـتُهُ مِن عـلى أرائِكِ ا رنـ
عـنـاءٍ كـادَ للـصّـخـرِ أن يُـذيب وإذ تَـرى الـطّـبـيبَ لـآلالمِ مُتَـعَـسـسَـاً ولألورام مُـتَـحَـسـسَاً 
ومُتَـفَرسَاً لألسـقامِ بِتَـفَرُّسٍ عَجـيب وإذ تراهُ مُتَـمَترِسَاً فـي ميادينِ الـوبا كأنَّهُ للـسَّقيمِ ابْنُ
أُمّ ويَدفعُ عـنهُ كَوَلِيٍّ حَـبيب وإذ أنـاملُهُ تَعـزفُ على خَـيْشُـومِ العِلَلِ حلنَ شـفاءٍ طَـروبٍ غيرِ

رَتيِب. وإذ تَرى مِيثاقَ الطَّبيبَ للمالئكِ مِيثاقَ وفاءٍ وعهدَهُ عهدَ صفاءٍ مَهيب
ورغمَ أنَّ مِدادَ حَرفي يَـنْحَبِسُ وال ينْبَجِسُ في مَثْـوىً ذوي تَوَعُّكٍ بُؤساءَ بِتَخصِيب وودادَ
طَرفي يَنْطَمِـسُ وال يَنْغَمِسُ في مأوىً ذوي تَـنَسُّكٍ أطباءَ بِتَـخضِيب وما خَطَّْت بـنانيَ كتاباً
مِن قـبلُ في بـاءِ الـوَباءِ وال أَطَّتْ عَـنـانيَ بـخـطابٍ في داءٍ ورَمْـدَاءَ بـبـهاءٍ وتَـرحِـيب بـيدَ أنَّيَ
سـأدعُ بنانيَ أن تَتـحَلّقَ في عنانيَ بِـتَشذيب وتَتَـألَّقَ في بَيانيَ لـلطَّبيبِ "أديب" عَـلَّها تُؤَطِرُ

َ ألفٍ وياءٍ بِتَرتِيب. إمتناناً غيرَ مُتَزلّفٍ وتُعَطرُ إفتناناً غيرَ مُتَكلّفٍ ما ب
لكأنّيَ بالطبِ عابرُ سبيلٍ َمرَّ يَستَعلِمُ عن دارِ األديِب ليَتَعَلَّمُ منهُ رَسَمَاتِ التَّجَرُّدِ بِتَنسيب
َهارةِ فيَفُوزَ بِتَدريب وإذ هُنالكَ ويَتَغَنَّمُ منه لَمَسَاتِ التَّمَرُّدِ بِتَسريب ويَتَنَغَّمُ منهُ هَمَسَاتِ ا
في دارِ األديـب لن تُضـطَـرَّ إلبـانـةِ الدَّاءِ لن تـفـعـلَـهـا بإِقْـتِـضَـابٍ ولن تَـعوزَ لـتَـطْـنِـيب. فَدارُهُ
ترميَ الدَّاءَ مِن فورِها بِـنَبْلِ الرَّصانةِ رَميـاً وتَطويَ الوَباءَ في غَورِها بـحَبلِ احلَصانةِ طَيَّاً
ٍ وتَـحتَفِلُ فال ضِيـافةَ لـلدَّاءِ في الدَّارِ وال تَـجوزُ على طَـبيبٍ نَـقِيب. دار تَكـتَفِلُ بِـعلمٍ رَص
بِـفَهمٍ حَـصـ لهُ تَمـلِكُ وحتـوزُ بِتَـهـذيب وال يَطِـيبُ الـتَّطَـبُبُ إال معَ أديـبِنـا أن يَطِـيبَ طَـبيب

" وعَرْشُها لهُ صاغراً يَستَجِيب. عَرَشَ على نواصيَ "البَاطِنيةِ
َـحارِيب كلَّ آالمٍ تُصَيـرُ البالَ كاسِداً َساجدِ وا نا رَبُّ ا وَقَانا رَبـُّ
بِــتَـقـطِـيب وأَورَامٍ تُـغَــيـرُ احلـالَ فـاسِـداً و يَـعِــيب وَلَـئِن أقـبَـلَتِ
َرءِ أن األيامُ بإيِالمٍ يَـبغيَ اجلَسـدَ بِتَعـذيب فَمِن حُسنِ حَظ ا
يَـحظى بِـطـبـيبٍ جنـيبٍ غـيرِ كَـئـيب فـأَنـعِمْ بِـطَبـيبٍ هـوَ لـلـسَّقمِ
قـيـمِ حَـمـيمٍ حَــبـيب وذاكَ لَــعَـمـريَ هـوَ خـصــيم رَهـيب ولـلــسـَّ
الطَّبيبُ أديبُ. ومَـا فَتِئَتْ أسبـابُ الشفاءِ مُـغَلَّقَةً بـيدِ احلَسيبِ

ُجيب.  الرَّقيبِ ومُعَلَّقَةً بِدُعاءِ ذي داءٍ الى السَّميعِ ا
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ـقـاولـ والـشـركـات من ذوى اخلـبـرة تـدعـو دائــرة الـشـؤون الـهـنـدسـيـة في ديـوان الـوقـف الـسـني / مـنـطـقـة الـسـبع أبــكـار ا
ـرجان / بـغداد) و بـكـلفـة تخـميـنـية قـدرها (٦٩١٫٠١٢٫٠٠٠) (سـتمـئة واالختـصاص لالشـتراك في مـنـاقصـة (صيـانة جـامع ا
وواحد وتسعـون مليون وأثـنى عشر ألف دينـار فقط) احملسـوبة على (اخلطـة األستثمـارية) راج مراجـعة قسم حفظ وإدارة
ذكـورة أعاله لـغـرض شـراء العـطـاءات مـقابـل مبـلغ (٢٥٠٫٠٠٠) (مـائـتان ـبـاني الـتاريـخـيـة واجلوامع االثـريـة في الـدائـرة ا ا
وخـمسون الف ديـنار) غيـر قابلة لـلرد مع استالم اسـتمارة مـعلومـات لطالـبي العطاءات وان آخـر موعد لـتقد الـعطاءات هو
ذكورة أدنـاه ويتحـمل من ترسو ـستمـسكـات ا ـصادف  (٢٠٢٢/٤/٢٠) على أن يـستصـحب طالب الـعطاء ا يـوم  (األربعاء)  ا
ناقصة دون تعويض ناقصة أجور نشر اإلعالن علماً أن الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ولها احلق بإلغاء ا عليه ا
هـا في صنـدوق العـطاءات لـدى سكـرتير نـاقصـة. وتوضع الـعطـاءات عنـد تقـد مقـدمي العـطاءات ويـعاد ثـمن شراء وثـائق ا

ناقصة وأسم العمل وتاريخ الغلق). اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان (مدرج عليها اسم الشركة ورقم ا
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١. تأمينات أولية بنسبة ٣ % من مبلغ العـطاء و البالغ ( ٢٠٫٧٣٠٫٥٠٠)  (عشرون مليون وسبـعمئة وثالثون الف وخمسمئة
ـؤسـس لـلشـركة ـفوض أو ا ـدير ا دينـار) تقـدم على شـكل صك مـصدق أو خـطـاب ضمـان مقـدمة مـن قبل مـقدم الـعطـاء أو ا

دة ستة أشهر . ناقصة حصراً على أن يكون خطاب الضمان نافذ  شاركة في ا ا
ناقصة نافذة لنهاية العام احلالى . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

ـقاول رقم (١) قـاول العـراقي نـافذة وصادرة من وزارة الـتخطـيط وفق تعلـيمات تـسجيل وتـصنيف ا ٣. هـوية تسـجيل ا
ناقصة. لسنة ٢٠١٥ وبدرجة / وصنف تؤهله للمشاركة با

ماثـلة عـلى ان تكون صـادرة من اجلهـات التعـاقدية نـجزة او االعمـال ا ٤. تـقد رسـالة تعـريفـية للـمقاول وتـأييـد باألعمـال ا
احلكومية.

قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا
قدم اهمـية بالغة في قـاول بتحديد مـدة تنفيذ الـعمل مع تقد جدول تـقدم العمل (و سيـكون جلدول تقدم الـعمل ا ٦. يلتزم ا

مفاضلة ب العطاءات) .
ـسـعرة و يـتم تدوين أسـعار ٧. عـلى مـقدم الـعطـاء أن يوقع اسـتـمارة تـقد الـعطـاء و عـلى كل صفـحة من جـداول الـكمـيات ا
داد أو بـشكل مـطبـوع رقمـاً وكتـابتـاً بالـدينـار العـراقي و ال يجـوز احلك أو الشـطب و كل تصـحيح فـي األسعار أو العـطاء بـا

غيرها يجب إعادة كتابته رقما و كتابة و التوقيع إزاءه .
٨. على مقدم العطاء تقدم احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني ألخر ثالث سنوات على أن تكون رابحة.  
٩.   عـلى مقـدم العـطاء تـقـد شهـادة تأسـيس الـشركـة و محـضر اجـتـماعـها الـتـأسيـسي أو قرار الـتأسـيس (مـصدق بـتاريخ

حديث ال يتجاوز ثالثة اشهر) وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.
صارف. تقدمة من احد ا الية للشركة ا ١٠. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا

عدة من قبل دائرتنا. ١١. يلتزم مقدم العطاء تقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا
١٢. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .

ـوعـد الـنهـائي لـتـقد الـعـطـاء وبقـيـمة ـاثل واحـد منـجـز خالل الـعشـرة سـنـوات قبل ا ١٣. عـلى مـقـدم العـطـاء تـقد عـمل 
(٣٤٥٫٥٠٦٫٠٠٠) (ثالث مائة وخمسة وأربعون مليون وخمسمئة وستة االف دينار).

١٤. على مقدم العطاء توفير السيولة النـقدية البالغة (٢٧٦٫٤٠٥٫٠٠٠) (مئتان وستة وسبعون مليون وأربعمئة وخمسة ألف
دينار) عند تقد العطاء.

١٥. علـى مقدم العـطاء تقد الـعطاء في الـقسم الرابع وفق ما ورد في الـوثائق القـياسية لـعقود األشغـال وستعـتمد كمـعايير
كتوبة للعطاء بصيغة األعالن.  للتأهل حيث تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق ا

ـها في صـندوق الـعطـاءات لدى سـكرتـير الـلجـنة في دائـرة الشـؤون الهـندسـية في الـديوان  ١٦. تـوضع العـطاءات عـند تـقد
ناقصة واسم العمل). (مدرج عليها رقم ا

١٧ . سيهمل كل عطاء لم يتضمن أي فقرة من الفقرات أعاله.
صادف (٢٠٢٢/٤/١٣). ناقصة اعاله في يوم (األربعاء) ا  ١٨. سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم عن ا

باني التأريخية واجلوامع األثرية. مالحظة: يتم أستالم اخملططات من قسم حفظ وإدارة ا
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قاولـ والشركات من ذوى اخلـبرة واالختصاص تدعو دائـرة الشؤون الهـندسية في ديـوان الوقف السني / منـطقة السـبع أبكار ا
ائة لالشتراك في مـناقصـة (صيانة مـرقد وجامع حـس باشا/ بـغداد) و بكـلفة تخـمينـية قدرها (١٫٨٩٢٫٩٩٥٫٠٠٠) (مـليار وثـما
واثـنان وتـسعون مـليون وتـسعمـئة وخـمسة وتـسعون ألف ديـنار فـقط) احملسوبـة على (اخلطـة األستـثماريـة) راج مراجـعة قسم
ـذكـورة أعاله لـغـرض شـراء الـعطـاءات مـقـابل مـبـلغ (٢٥٠٫٠٠٠) ـبـاني الـتـاريـخـيـة واجلـوامع االثـريـة في الـدائـرة ا حـفظ وإدارة ا
(مائتان وخـمسون الف دينار) غير قابلة للرد مع اسـتالم استمارة معلومات لطالبي العـطاءات وان آخر موعد لتقد العطاءات هو
ذكورة أدنـاه ويتحـمل من ترسـو عليه ـستمـسكـات ا صـادف  (٢٠٢٢/٤/٢٠) على أن يـستصـحب طالب الـعطاء ا يوم  (األربـعاء)  ا
نـاقصة دون تـعويض مقدمي ناقـصة أجور نشـر اإلعالن علمـاً أن الدائرة غـير ملزمـة بقبـول أوطأ العطـاءات ولها احلق بـإلغاء ا ا
ها فـي صندوق العطاءات لدى سكـرتير اللجنة في دائرة ناقصة. وتوضع العـطاءات عند تقد العطاءات ويعاد ثمن شراء وثـائق ا

ناقصة وأسم العمل وتاريخ الغلق). الشؤون الهندسية في الديوان (مدرج عليها اسم الشركة ورقم ا
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١. تأمـينات أوليـة بنسبة ٣ % من مبلغ الـعطاء و البـالغ ( ٥٦٫٧٩٠٫٠٠٠)  (ستة وخـمسون ملـيون وسبعـمئة وتسـعون الف دينار)
شـاركة في ـؤسسـ للـشركـة ا فـوض أو ا ديـر ا تـقدم عـلى شـكل صك مصـدق أو خطـاب ضمـان مقـدمـة من قبل مـقدم الـعطـاء أو ا

شروع. دة ستة أشهر واذا كان مقدم العطاء مشروع مشترك يقدم بأسم ا ناقصة حصراً على أن يكون خطاب الضمان نافذ  ا
ناقصة نافذة لنهاية العام احلالى . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

قاولـ رقم (١) لسنة قاولـ العراقـي نافذة وصـادرة من وزارة التخطـيط وفق تعلـيمات تسـجيل وتصـنيف ا ٣. هوية تسـجيل ا
ناقصة. ٢٠١٥ وبدرجة / وصنف تؤهله للمشاركة با

ـمـاثلـة عـلى ان تـكـون صـادرة من اجلـهات الـتـعـاقـدية ـنـجزة او االعـمـال ا ٤. تـقـد رسـالـة تعـريـفـيـة للـمـقـاول وتـأيـيد بـاألعـمـال ا
احلكومية.

قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا
ـقـدم اهمـيـة بالـغة في قـاول بتـحـديد مـدة تـنفـيذ الـعـمل مع تقـد جـدول تقـدم الـعمل (و سـيـكون جلـدول تقـدم الـعمل ا ٦. يلـتـزم ا

مفاضلة ب العطاءات) .
سعـرة و يتم تـدوين أسعار الـعطاء ٧. عـلى مقدم الـعطـاء أن يوقع استـمارة تـقد العـطاء و على كـل صفحـة من جداول الكـميـات ا
داد أو بـشكل مـطبـوع رقمـاً وكتـابـتاً بـالديـنار الـعراقي و ال يـجوز احلك أو الـشطـب و كل تصـحيح في األسـعار أو غـيرهـا يجب بـا

إعادة كتابته رقما و كتابة و التوقيع إزاءه .
٨. على مقدم العطاء تقدم احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني ألخر ثالث سنوات على أن تكون رابحة.  

٩.   على مقدم الـعطاء تقـد شهادة تـأسيس الشركـة و محضـر اجتماعـها التأسـيسي أو قرار الـتأسيس (مصـدق بتاريخ حديث ال
يتجاوز ثالثة اشهر) وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.

صارف. تقدمة من احد ا الية للشركة ا ١٠. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا
عدة من قبل دائرتنا. ١١. يلتزم مقدم العطاء تقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا

١٢. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .
ـوعــد الـنـهـائي لــتـقـد الـعـطــاء وبـقـيـمـة ـاثل واحـد مـنــجـز خالل الـعـشــرة سـنـوات قـبل ا ١٣. عــلى مـقـدم الـعــطـاء تـقـد عـمـل 

(٩٤٦٫٤٩٧٫٥٠٠) (تسعمئة وستة واربعون مليون واربعمئة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دينار).
١٤. على مقدم العطاء توفير السيولة النقدية البالغة (٧٥٧٫١٩٨٫٠٠٠) (سبعمائة وسبعة وخمسون مليون ومئة وثمانية وتسعون

ألف دينار) عند تقد العطاء.
١٥. على مقدم العطاء تقـد العطاء في القسم الرابع وفق ما ورد في الـوثائق القياسية لعـقود األشغال وستعتمـد كمعايير للتأهل

كتوبة للعطاء بصيغة األعالن.  حيث تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق ا
ها في صـندوق الـعطاءات لـدى سكـرتير الـلجـنة في دائرة الـشؤون الـهندسـية في الـديوان (مدرج  ١٦. تـوضع العـطاءات عنـد تقـد

ناقصة واسم العمل). عليها رقم ا
١٧ . سيهمل كل عطاء لم يتضمن أي فقرة من الفقرات أعاله.

صادف (٢٠٢٢/٤/١٣). ناقصة اعاله في يوم (األربعاء) ا  ١٨. سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم عن ا
باني التأريخية واجلوامع األثرية. مالحظة: يتم أستالم اخملططات من قسم حفظ وإدارة ا
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ـقاول والشركات من ذوى اخلـبرة واالختصاص لالشتراك في تدعو دائرة الـشؤون الهندسيـة في ديوان الوقف السني / منـطقة السبع أبكار ا
درجة ادناه: ناقصة ا ا

و بـكلفة تخـمينية قـدرها (٥٧١٫٣٦٣٫٠٠٠) (خمسمـئة وواحد وسبعـون مليون وثالثـمئة وثالثة وستـون ألف دينار فقط) احملسـوبة على (اخلطة
ـذكورة أعاله لـغرض شراء الـعطـاءات مقابل ـباني الـتاريخـية واجلـوامع االثريـة في الدائرة ا األستـثماريـة) راج مـراجعة قـسم حفظ وإدارة ا
مبلغ (٢٥٠٫٠٠٠) (مائتان وخمسون الف دينار) غير قابلة للرد مع استالم استمارة معلومات لطالبي العطاءات وان آخر موعد لتقد العطاءات
ـناقصة ذكـورة أدناه ويتـحمل من ترسـو عليه ا ـستمسـكات ا صادف  (٢٠٢٢/٤/٢٠) عـلى أن يستـصحب طالب الـعطاء ا هو يوم  (األربعـاء)  ا
ناقـصة دون تعـويض مقدمي الـعطاءات ويـعاد ثمن أجور نـشر اإلعالن علـماً أن الدائـرة غير مـلزمة بـقبول أوطـأ العطـاءات ولها احلـق بإلغـاء ا
ـها في صـندوق العـطاءات لـدى سكرتـير اللـجنـة في دائرة الشـؤون الهـندسيـة في الديوان نـاقصة. وتـوضع العـطاءات عنـد تقد شراء وثـائق ا

ناقصة وأسم العمل وتاريخ الغلق). (مدرج عليها اسم الشركة ورقم ا
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١. تأمينات أولية بنسبة ٣ % من مبلغ العطـاء و البالغ ( ١٧٫١٤١٫٠٠٠)  (سبعة عشـر مليون ومئة وواحد واربـعون الف دينار) تقدم على شكل
ناقـصة حصـراً على أن يكون شاركـة في ا ؤسسـ للشركـة ا فـوض أو ا ـدير ا صك مصدق أو خـطاب ضمـان مقدمة من قـبل مقدم الـعطاء أو ا

دة ستة أشهر . خطاب الضمان نافذ 
ناقصة نافذة لنهاية العام احلالى . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

قاول رقم (١) لسنة ٢٠١٥ وبدرجة قاول العراقي نافـذة وصادرة من وزارة التخطيط وفق تعلـيمات تسجيل وتصنـيف ا ٣. هوية تسجـيل ا
ناقصة. / وصنف تؤهله للمشاركة با

ماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية احلكومية. نجزة او االعمال ا ٤. تقد رسالة تعريفية للمقاول وتأييد باألعمال ا
قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا

ـقدم اهـميـة بالـغـة في مفـاضلـة ب قـاول بتـحـديد مـدة تنـفيـذ الـعمل مع تـقد جـدول تـقدم الـعمل (و سـيـكون جلـدول تقـدم العـمل ا ٦. يـلتـزم ا
العطاءات) .

داد أو بشكل ـسعرة و يتم تدوين أسعار العطاء با ٧. على مقدم العطاء أن يوقع استمارة تـقد العطاء و على كل صفحة من جداول الكميات ا
مـطبـوع رقمـاً وكتـابتـاً بالـدينـار العـراقي و ال يـجوز احلك أو الـشطب و كل تـصحـيح في األسعـار أو غيـرها يـجب إعادة كـتابـته رقمـا و كتـابة و

التوقيع إزاءه .
٨. على مقدم العطاء تقدم احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني ألخر ثالث سنوات على أن تكون رابحة.  

٩.   على مـقدم العطاء تقـد شهادة تأسيس الـشركة و محضر اجـتماعها الـتأسيسي أو قرار التـأسيس (مصدق بتـاريخ حديث ال يتجاوز ثالثة
اشهر) وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.

صارف. تقدمة من احد ا الية للشركة ا ١٠. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا
عدة من قبل دائرتنا. ١١. يلتزم مقدم العطاء تقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا

١٢. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .
وعد النهائي لـتقد العطاء وبـقيمة (٢٨٥٫٦٨١٫٥٠٠) (مئتان اثل واحد منجز خـالل العشرة سنوات قبـل ا ١٣. على مقـدم العطاء تقد عـمل 

وخمسة وثمانون مليون وستمئة وواحد وثمانون الف وخمسمائة).
١٤. على مـقـدم العـطاء تـوفيـر السـيـولة الـنقـدية الـبـالغـة (٢٢٨٫٥٤٥٫٢٥٠) (مئـتان وثـمانـيـة وعشـرون ملـيون وخـمـسئـة وخمـسة واربـعون الف

ومائتان وخمسون دينار) عند تقد العطاء.
١٥. على مقـدم العطاء تـقد العطـاء في القسم الـرابع وفق ما ورد في الوثائق الـقياسـية لعقـود األشغال وستـعتمد كـمعايـير للتـأهل حيث تقدم

كتوبة للعطاء بصيغة األعالن.  ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق ا
ـها في صـندوق الـعـطاءات لـدى سكـرتيـر اللـجنـة في دائـرة الشـؤون الهـندسـيـة في الديـوان (مدرج عـليـها رقم  ١٦. توضع الـعطـاءات عنـد تـقد

ناقصة واسم العمل). ا
١٧ . سيهمل كل عطاء لم يتضمن أي فقرة من الفقرات أعاله.

صادف (٢٠٢٢/٤/١٣). ناقصة اعاله في يوم (األربعاء) ا  ١٨. سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم عن ا
باني التأريخية واجلوامع األثرية. مالحظة: يتم أستالم اخملططات من قسم حفظ وإدارة ا
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ـؤهلـ وذوي اخلـبرة من ـالـية واالداريـة في مـجلـس القـضـاء االعلى دعـوة مـقـدمي العـطـاءات ا يسـر دائـرة الشـؤون ا
ـقاولة والـشركـات العامـة لتقـد عطـاءاتهم لعـمل مشـروع انشاء دار الـقضاء في الـشعب والـذي تبلغ مـساحة شركات ا
ـزمع انشـاء بـنايـة تـتكـون من (٣) طـوابق وبواقع (٤٤) غـرفـة من ضمـنـها قـاعة االرض اخملـصصـة له (٢١٩٣) م٢ ومن ا
لـحقـة (بـنايـة احلـرس بنـاية مـرافعـات عـدد (٣) مع (٦) مجـامـيع صحـية مـع (٧) وحدات صـحيـة لـلقـضـاة مع االبنـيـة ا
وقع وشبكة مياه االمطار واجملاري االستعالمات بناية احلمـامات للمراجع بناية غـرف الكهرباء) مع تنفيذ اعمـال ا

والبنى التحتية.
شروع سوف تنشر في الصحف الوطنية. ناقصة لهذا ا  ان ا

ـؤهـل والـراغـبـ في احلـصول عـلى مـعـلـومات اضـافـيـة االتـصال (قـسم الـعـقـود/ دائرة ١- عـلى مـقدمـي العـطـاءات ا
الية واالدارية والعنوان االلكتروني hjc.iq@ hjc.contracts٢٠١٨ خالل الفترة من التاسعة صباحا وحتى الشؤون ا

قدمي العطاءات. دينة بغداد ) وكما موضحة بالتعليمات  الواحدة ظهرا حسب التوقيت احمللي 
طـلوبة (تكـون الشركة من ضـمن الشركات الـعراقية غيـر مدرجة ضمن الـقائمة الـسوداء ويتمتع ٢- مـتطلبـات التأهيل ا

العاملون بها بخبرة تخصصية مع توفر رأس مال تشغيلي ضمن حساب الشركة).
ـنـاقصـة بعـد تـقد طـلب حتريـري الى الـعنـوان التـالي (جـمهـورية هـتـم شـراء وثائق ا ٣- بـامكـان مقـدمي الـعطـاء ا
العـراق/ محـافـظة بـغداد / جـانب الـكرخ / حي احلـارثـية / مـوقع سـاعة بـغداد / قـسم الـعقـود) وبـعد دفع قـيـمة الـبيع

للوثائق البالغة (٢٥٠٫٠٠٠ مائتان وخمسون الف دينار فقط ).
٤- يتم تسليم العطاءات الى العنوان الـتالي (جمهورية العراق/ محافظة بغداد / جانب الكرخ / حي احلارثية / موقع
سـاعة بغداد / قسم العقود) خالل (ستـة وثالثون يوم) من تاريخ نشر االعالن علما ان اخر مـوعد لتسليم العطاءات هو
تأخرة دينة بـغداد العطاءات ا صادف (٢٠٢٢/٥/٩) فـي تمام الساعة الثانـية عشر ظهرا بالـتوقيت احمللي  ) ا (االثن
ـثلـيهم الـراغبـ باحلـضور الى الـعنوان الـتالي سـوف ترفض وسـيتم فـتح العـطاءات بـحضـور مقـدمي العـطاءات او 
( داولة) يـوم (االثن (جمـهورية الـعراق/ محـافظة بـغداد / جانب الـكرخ / حي احلـارثية / مـوقع ساعة بـغداد /قاعـة ا
صـادف (٢٠٢٢/٥/٩) السـاعـة الثـانيـة عـشر ظـهرا حـيث ان كل الـعطـاءات يـجب ان تتـضمن ضـمـان للـعطـاء (بـصيـغة ا
بلغ (١٩٫٣٥٩٫٢٣٠) تـسعة عشر مـليون وثالثمائـة وتسعة وخمـسون الف ومائتان خـطاب ضمان مصـرفي مصدق)  و

وثالثون دينار فقط. 
ـشار الـيـهـا انـفـا هي (مـجلس الـقـضـاء االعـلى / قـسم الـعـقود/ مـبـنى سـاعـة بـغداد/ مـحـافـظـة بـغداد/ ٥- الـعـنـاوين ا

جمهورية العراق).
ا تـتـطلـبه الـوثيـقـة القـيـاسيـة (وثـيقـة تنـفـيذ عـقـود االشغـال الـصغـيـرة) بكـافة ٦- في حـال عدم الـتـزام مقـدم الـعطـاء 

اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاؤه.
٧- ان الكلفة الـتخمينية هي (١٫٩٣٥٫٩٢٣٫٠٠٠) مليار وتسعمائة وخـمسة وثالثون مليون وتسعمائة وثالثة وعشرون

الف دينار عراقي فقط.
٨- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.

٩- ان يـكـون حجـم السـيـولـة الـنـقديـة (١٤٥٫١٩٤٫٢٢٥) مـائـة وخـمـسة واربـعـون مـلـيـون ومائـة واربـعـة وتـسـعون الف
عتمدة. صارف ا ومائتان وخمسة وعشرون دينار فقط على االقل مودعة في حساب الشركة ضمن احد ا

١٠- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات الغير مستجيبة.
قدم العطاء اي تضارب مصالح. ١١- ان ال يكون 

ستخدمة خاضعة للفحص وناجحة قبل تنفيذ العمل. واد ا ١٢- يجب ان تكون ا
ستخدمة عند تسعير العرض الفني. واد ا ١٣- يجب ذكر منشأ ا

ناقصة اجور النشر واالعالن . ١٤- يتحمل من ترسو عليه ا
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مـن فــوز كـــبـــــــيــر عـــلى الـــكــرخ
ويـكــون قـد اســتــــــعـد فـي فـتـرة
ــــــيـــنــاء ـــواجـــهـــة ا الـــتـــوقف 

بقـــــوة .
W d UM «Ë ¡ö d  

وأعـــلـن الـــنـــائب األول لـــرئـــيس
احتاد الكرة عـلي جبار بان اخر
لـــقــاء في دوري الـــدرجــة االولى
ـؤهل بـ كــربالء والـنـاصـربـة ا
متاز سيقام في ملعب للدوري ا
كربالء الـقد ومن دون جـمهور
لــكـنه لم يـعـلن عن مـوعـد الـلـقـاء
ــذكــور الــذي كــان مــقــرر له ان ا
يـقـام في السـابع والـعـشرين من
ـاضي لـكـنه اجـل لـعدم الـشـهـر ا
ـــلــعب جلـــمــهــور اســتــيـــعــاب ا
الـــفــريـــقـــ وطـــمــوحـــاتـــهم فى
احلـصــول عـلـى بـطــاقـة الــتـاهل
الــثـــانـــيــة الـــتي يـــكــفـي كــربالء
مـتـصـدر اجملـمـوعـة الـثـانـيـة 44
الـتـعـادل لـنـيـلـهـا فـيـمـا يـتـوجب
عـــلى الــنـــاصـــريــة  43حتـــقــيق
الـــفـــوز اذا مـــا رغـب الـــصـــعــود
ـمتـاز حلم واللـعب في الدوري ا
االثـنـ جــمـهـورهـمــا الـكـبـيـران
لـــلـــعـــودة لـه وكـــان احلـــدود قــد
ــقـعــده في الـدوري تــاهل وعـاد 
ـــوسم بــــعـــد االبــــتـــعــــاد عـــنـه ا
احلالي قبل ان ينهي االمور كما

يجب.

ـاضي وسـيـخـوض لـقـاء الـغد ا
ــديــر جــديــد بــعــد اســتــقــالــة

السابق سامر سعيد.
W UMB «Ë ¡UMO*« 

 وعــنـد الــعــاشـرة لــيال تــنـتــظـر
ـيـنـاء الـبـصـري الـذي يـحـارب ا
من اجل الـبــقـاء الـبـعــيـد طـبـعـا
لالن مـهـمة جـديـدة حتت انـظار
جــــمــــهــــوره واالمل فـي جتـــاوز
نـحس الــنـتـائج واالمل في قـلب
االمـــور واخلــروج شـيء فــشيء
عن اخر النفق الـذي استمر فيه
ــنــافــسـة بــســبب الــتــدني فـي ا
والزال بعـيد كـثــــــيـرا عن رغبة
اهل البـصرة الذين يـرون تزايد
صـعــوبــة البل تــعـــــــقــد األمـور
حــتى عـنــدمــا يـتــواجــد بـيــنـهم
عــنـدمــا فـقــد الــكـثــيـر من نــقـاط
ـــيـــدان الـــذي كـــان يـــفـــتــرض ا
توظيفه لدعم النتائج األكثر من
مخيبة ليس امام الـــــعشاق بل
ـتابـعـ للـدوري وخشـية عـند ا
ان يــــفـــشـل بـــعــــد الــــفــــريق في
اســــتـــــغالل مـــــا تـــــبــــقـى له من
مقـابالت فيـما يسـعى الصـناعة
الى اســتــغالل حــالــة اصــحــاب
ـضـغـوط من جـمـهوره االرض ا
و الـنـتـائج والـعـودة بـالـنـتـيـجة
امام ثقة عـناصره التي تداركت
تراجع الـفتـرة االخيـرة والتـقدم

الساعة الثالثة والنصف وفيها
ســتـواجه نـوروز خــامس عـشـر
ـوقف27 الــســاعي بــثــقـة إلى ا
ـيــدان الـذي حتـول الــفـوز فـي ا
ـرحلة ـصلـحته مـنذ انـطالقة ا
الـقـائـمـة وجنح في قـهـر جـمـيع
الــضـيــوف عـنــدمـا تــغــلب عـلى
جـــيــرانـه زاخــو بـــهـــدف وعــلى
الــــوسط بــــنـــفس الــــنـــتــــيـــجـــة
واكـتــسح الـصــنـاعــة بـربــاعـيـة
لواحـد اي انه جـمع تسع نـقاط
قرة من ثالث مباريـات اإلياب ا
له لالن وسط طـموحـات التـقدم
ـتــو قع عـلى مـتـذيل الـتـرتـيب ا
ســامـــراء عــبــر االســـتــفــادة من
عــــامــــلـي االرض واجلــــمــــهـــور
الــفـرصـة الـتي اليـريـد اهـدارهـا
حتت اي مـــــــســـــــوغ كـــــــان النه
ـتـذيل ـرشح لـهــا و سـيـجــد ا ا
ســامـــراء نـــفــسـه امــام مـــهـــمــة
خـطـرة النه لالن لم يـظـهـر عـلى
ـبــاريــات حـتى في قــد حتــدي ا
مــــلـــــعــــبه فـي ســــجـل مــــخــــيب
ـــكن بـــتــــلـــقي17خـــســــارة ال 
مــعــاجلــتـــهــا بــكل مـــا يــتــعــلق
بـتـحسـ الـترتـيب مـا تـبقى له
من اسـتــحـقـاقــات حـتى نــهـايـة
ــوسم في اســوء مــشــاركــة له ا
مـنذ تـواجده في الـبـطولـة التي
تـعود لـبدايـة ثمـانيـنيـات القرن

لـــيال تـــقــام مـــواجــهـــة صــاحب
الــتـرتــيب اخلــامس الـوسط 44
الــبـاحث عن افـضل نــتـيـجـة في
ـرحـلـة احلـالــيـة الـتي شـهـدت ا
تـــراجـــعــا بـــعـــد اربع تـــعــادالت
وخـــــســــارة مـن نــــور وز وفــــوز
وحــيـد عـلى األمــانـة و سـيـكـون
االمــر رائـعــا وجــيــدا وجـعــلــهـا
ـوسم اذا ما تـمكن من نتـيـجة ا
حتقيق الفـوز باحلاق اخلسارة
ــــتـــصـــدر وتــــشـــويه االولى بـــا
ســـجـــله ويـــرى الـــطـــرف اآلخــر
ــعــروفـة انه ــددج بـاالســمــاءا ا
سـيـكـون امـام حتـديـات الـذهاب
هم مـا يـتعـ على واالخـتبـار ا
ــــدرب واالعـــبـــ الــــتـــصـــرف ا
كـفريق مـتـقدم عـلى اجلـميع في
كل شـيء ويــرفض الــتــوقف في
أيــة مــحــطـة كــانـت حتت رغــبـة
حتـــقـــيـق االنـــتـــصــــار الـــثـــاني
والعشرين واحلفاظ على نظافة
ســــــجــــــله بــــــدعـم من عــــــدد من
ــتــوقع سـيــرافــقـونه انــصـاره ا
ـباراة من اجل النـتيجة لعب ا
بعـد االداء الواضح واالفـضلـية
ــاضي بـــهــزـــــيــمــة في الـــدور ا

النفط .
bG «« …«—U

 وتـــــقـــــام يـــــوم غـــــد الـــــثـالثــــاء

مـــبـــاراتـــ حـــيث االولـى عـــنــد

ــنــافــسـة وان مع مــتــطــلـبــات ا
يـعود لـيقدم نـفسـه بشكـل مؤثر
كـــمــا هـــو والــســـعى إلى بـــنــاء
االمـــــال عـــــلى خـــــبـــــرة مـــــدربه
ساهمة عـلى عطاء عناصره وا
التي تـتـمـتع بـالـلـياقـة الـبـدنـية
الـــعــالـــيــة واالنــســـجــام واالهم
ــــهـــدد من حـــمــــايـــة مــــوقـــعه ا
الضيـوف عبر حتـقيق النـتيجة
ــطــلــوبــة في مــهــمــةســتــكـون ا
اخـتـبـارا صـعـبـا بـعـد الـسـقوط
اضي و ـتـصـدر الـدور ا أمـام ا
سـيكـون عـلى التـشـكيل حتـقيق
الـنـتـيـجـة االيـجـابـيـة واخلروج
بـفـوائـدهـا بـعـدمـا اخـذيـحـضى
ــتــابــعــ بــاهــتــمــام اقــرانه وا
بــفــضل نــوعــيــة االداء الــعــالي
نظم وبالقادر والعمل اجلاد وا
ــــســـار االمـــور عـــلى الــــعـــودة 
ــتــمــيـزة من خـالل من جتـاوز ا
بوابـة النـجف السابع  37التي
ضــعـفت مــؤخــرا بـعــد خــسـارة
الـطالب والـكهـربـاءتـواليـا لـكنه
يــتــطــلع إلى حتــقق االهم و في
ان يــتـحــسن عــبــر لــقـاءات
الذهـاب الصـعبـةالتي
واجـهات تمـثل ا
ـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــة ا
خـصوصـا لـقاء
الـــــيـــــوم امــــام
هـدف حتـقـيق
الـــنــــتـــيـــجـــة
وحــــــــــافـــــــــز
احلــــصـــول
على موقع
الــــــنـــــــفط
مـبـاشـرة
والعودة
بـاإلجناز
فــــــــــــــــي
ســـبـــاق
حتـسـ
ـــــراكــــز ا
مـع بـــــــــدا
الــــــــــعــــــــــد
الـــتــــنـــازلي
لــــلــــمــــرحــــلـــة
الــــــــثـــــــانـــــــيـــــــة
والـــبــطــولــة والن
احلـــصــــول عــــلى
كـــــامـل الـــــنـــــقــــاط
ســـيــجــعـل مــنه في
وضع افـــضـل وهــو
مـــــا يــــنـــــطـــــبق عـــــلى
ـــــضــــيـف وكل فـــــرقــــة ا
تسـعى لـلدفـاع عن ألوان

فريقها .
وعـنـد الــسـاعـة الــعـاشـرة
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أسـتقـبل مـحافظ ذي قـار مـحمـد هادي الـغـزي  منـتـخب شبـاب مـديريـة الشـبـاب والريـاضة
الفائز بلقب بطولة كأس وزير الشباب والرياضة بعد تغلبه على نادي الرمادي .

وثـمن احملـافظ جـهود االعـبـ واحلـصول عـلى الـبـطـولة داعـيـا إلى اهـمـية اسـتـمـرار الـفريق
طلوبة لالعب لكي يـكون رافدا لفرق أندية احملافـظة النهم يشكون القاعدة وتام األجـواء ا
الـكرويـة.واوعـز الـغزي الى الـقـائمـ عـلى الريـاضـة في احملافـظـة بضـرورة االهـتمـام جـميع
الفئات العمرية التي تمثل االندية في مختلف االلعاب الذي سينعكس بالشكل االيجابي على
نتخبات الوطنية بخامات جيدة من ستوى احمللي ورفد ا حتقيق االجنـازات الرياضية على ا

. الالعب
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بـواقع ذهبـيـتان واربـع فضـيات
ــــنـــتــــخب وبــــرونـــزيــــتــــ ثم ا
ــركــز الــســابع الــبـــريــطــاني بــا
بــاربـع مــيـــدالــيـــات ذهـــبــيـــتــان
وفـــضــيــة وبــرونـــزيــة وتــمــركــز
ـركز ـنـتخب الـبـلجـيـكي عنـد ا ا
الــثــامن بـــذهــبــيــتـــ وفــضــيــة

واحدة .
ـنـتخـبـان الـيـونـاني  وتـقـاسـم ا
ــركــزيـن الــتــاسع والـــكــويــتـي ا
والـــــعـــــاشـــــر عـــــلـى الـــــتـــــوالي
بـحــصــولــهــمــا عــلى فــضــيــتـ
وبــرونـزيــة واحــدة ثم الــتــشـيك
ـركـز احلـادي عــشـر بـفـضـيـة بـا
واحـــدة وبـــرونـــزيـــتــان واحـــتل
ـــركــز ــنـــتــخب الـــســـوفــاكي ا ا
الـثـانـي عـشـر بـرصـيـد بـرونـزية

ـنتـخـبات واحـدة . ولم تـتمـكن ا
(اوزبــكــســتـان  –االردن  –كـوت
ديـفوار ) من احلـصـول عـلى اية
ميـدالية لـتحـتل الترتـيب الثالث
عـشـر حـتى اخلـامس عـشـر عـلى

التوالي .
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مـــبـــارك لـــلــعـــراق هـــذا االجنــاز
ــــشــــرف الــــريــــاضـي الــــدولـي ا
ــبــيــة ومــبــارك لــلــجـــنــة الــبــارا
الــعــراقــيـة و لـالحتــاد الـعــراقي
للعبة اداره  –مدرب  –حكام –
اعالمي  –اداري هذا الـعطاء
واالبـداع الـكبـيـر الذي جـاء عـبر
ــــتـــابــــعـــة بــــوابـــة احلــــرص وا
ـبـرمج والـتـخــطـيط الــسـلـيـم وا
كـانت نــتـائــجه مــثـمــرة بـوقـوف WK∫ جانب من تتويج فريق احللة للناشئ بكرة السلة

يـحل شـهـر الـفــضـائل والـصـوم رمـضـان عـلى الـعـالم االسالمي اجـمع وفي
ـتحـمورة حـول افق االلعاب حضـرة هذا الشـهر تـنطـلق الكـثير من االفـكار ا
ـذكور انطالقا من ارسـتها خالل ايـام الشهر ا الريـاضية واتسـاع فرصة 
تنـظيم البطوالت الـرمضانية التي تـعنى بسالمة البـدن وتهييء البراز مواهب
ـنـافــسـة وحتـقـيق وامــكـانـيـات ريـاضــيـة تـنـطــلق من رحـاب الـشـهــعـر الفق ا
الـبطـوالت ..وحـقيـقـة فان هـنالـك الكـثيـر من االحتـادات التي تـعـتني بـتـسيـير
ـذكـور السيـما من خـالل اطالق بطـوالت كرة انشـطتـهـا خالل ايام الـشـهر ا
شـاركة وحتقيق صغرة والـتي تطرز ليـالي الشهـر الفضيل بـنسب ا القـدم ا
ـا يـجعل مـن امسـيـات الـشهـر فـرصـة البراز الـطـاقات الـتـنافـس الشـريف 
ــهـمـة الـتـي تـعـنى بــالـتـرويح والــتـرفـيه حــالـهـا حــال الـبـطـوالت الـريــاضـيـة ا
الـرمضـانـية الـتي تقـام خالل الـشهـر وغايـتـها الـرئيـسيـة لم الـشمل وحتـقيق
ـشاركـة من اجل الـترفـيه وتـطريـز امسـيـات الشـهـر الى جانب مـا لذ نسب ا
ـوروثات الـغذائـية الـتي عادة مـا تطـرز موائـد االفطـار الى جانب وطاب من ا
االلعاب الـشعبـية التي اصـبحت تقـاليد مـوروثة تعـنى بها مـجتمـعات مخـتلفة
دن العراقية فـتلك اجملتمعات عادة ما جتتمع من اجملتـمع الواحد اخلاص با
عـنـد لعـبـة احملـيبس او الـعـاب اخـرى مخـتـلـفـة تتـبـاين مـا ب مـديـنـة واخرى
شـاركة التي عـادة ما تكون سـمة مشـتركة لدى لتـسهم بابراز روح االلـفة وا
ـبـارك عـنـد انـديـتـنـا ومـدى الـعـراقـيـ بـصـورة عـامـة ..نـعـود الفق الـشـهـر ا
ـشاركـة خالل الـشهـر فـكل االنديـة يتـوجب عـليـها اسـهـامهـا بتـنـشيط روح ا
تنـظيم اجـندة مـحددة في خـضم هذا الـشهـر الان تركن الى مـا يبـرزه بعض
اخلبـراء في ان يكون السـبات وايقاف االنـشطة الريـاضية عنـوانا الغلب تلك
ا تبدو ايام الشهر االحتادات او تـعذر اقامة مباريات بعد ساعة االفطار وا
ـذكـور مـنـاسـبـة البـراز تـخـلص الـبـلـد من افـة االرهـاب الـتي حـددت سـاعـة ا
ا حـدا بان تـكون بعض نازل عـند سـاعة مبـكرة  امسـيات الوطن بـاتخـاذ ا
دن مـقفـرة وخالـيـة من روادها عـند االفـطـار او ماتالهـا من سـاعات بـينـما ا
ا يعـزز الصورة جتد ان احلـياة تنـطلق في هـذه الساعـات لدى تلك الـدول 
تخذة لدى العراقي بان يومـهم ينتهي عند ساعة مبكرة من تخوم النمـطية ا
تـد الى فـجر الـيـوم التـالي مـثلـمـا هو مـوجود فـي دول تتـخذ من ـسـاء وال ا
الـسـهـر سـمـة لـهـا وتــطـلق فـعـالـيـاتـهـا عـنـد سـاعـات تـبـدو غـيـر مـالـوفـة لـدى
العـراقيـ ..على وسائل اعالمـنا الـتي تعـنى بشؤون الـرياضـة ابراز جوانب
ـارسـالت انـديـتــنـا خالل هــذا الـشـهــر الان تـركن تــلك االنـديـة الى من 
االبتـعاد عن االجواء الرياضية او غيرهـا كونها التتناسب مع الصوم
خالل فـتــرات الـنـهـار والـركــون الى مـائـدة االفـطــار عـنـد حتـديـده
فـبـذلك يـنــتـهي الـيـوم الن تــكـون الـريـاضـة مــادة ثـانـويـة بل عـلى
ـادة االعالمـيـة اخلـاصـة بـاالجـواء الـعـكـس يـتـوجب ان تـكـون ا
الرمـصضانية وكيف يـتعايش معهـا الرياضي خصوصا وانه
ـتــواصل الا ان يــتـوقف عن ــســتـمــر وا البـد لـه بـالــتـدريب ا
التـدرب او الـتمـرين بـحجـة فقـدانه لـلسـوائل اضـافة الى ان
البـطوالت الرمـضانيـة التي تقـام في مثل هذه االيـام فرصة
مهـمة ومـحطـة لتـمـرير الـرسائل الـتي من شانـها ان تـكون
نـافـذة بـشـان اقـران الـرياضـة بـكـونـهـا رسـالـة مـحـبة ولم
ـنـاصب الـتي شـمـل جـمـيع اخملـتـلـفـ خــصـوصـا وان ا
تـهــافت عـلــيــهـا اربــاب الـريــاضـة ادت الى انــقـســامـات
ا خـصوصا في مـناصب بعض االحتـادات او االندية 
حـدى الى تداول االتهامـات واالختالفات التي زادت من
شرخ ريـاضتـنا ووسـعت االنـقسـامات بـينـهم لذلك تـبقى
تـخاصم في شاركـة وللم الشمل بـ جميع ا مسـالة ا
الــشـــان الــريــاضي فــرصــة التــخــاذهــا من قــبل كــدعــوة
للـتصـالح والـتجـاوز على كل االخـفــــاقـات التي مـنــــــيت
بهـا ريـاضـتـنـا ومازالت بـارزة حـتى االن خـيـبـة االمل جراء
تـوديع مـنتـخـبـنا الـوطـني فـرصة عـمـره بـالتـفـريـد باالسـتـئـثار
ـــلــحق االســـيــوي ــؤهل خلـــوض مـــبــاراة ا ـــركــز الـــثــالـث ا بــا
وبـالـــــــتـالي عــدم ادراك مـا يـعــنــيه تــاجـيل الــقـبض عــلى حــــــلم
ـشـاركة فـيه بـعـد نـحـو اكـثـر من اربـع ـونـديـال وا الـوصـول الى ا
ـشــاركـة الـيـتــيـمـة الـتي عـامــا مـرت عـلى ا
مثـلــــــت تواجدنا ببـطولة كاس العالم
كـسيك الـتي جرت مـباريـاتهـا في ا
فـي عـام 1986 وبــوجــود جـيـل مـا
يزال يـعـتبـروه االغـلبـية بـكـونه جيل

ذهبي اليتكرر ..
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ـنـتـخب الـعـراقي لـتـنس انـهـى ا
ــبي مــشــواره الــطــاولـــة الــبــارا
الـريـاضي الـى جـمـهـوريـة مـصر
الــعـربـيـة لـلـفـتـرة من 30 مارس
2022 لغاية 2 ابريل 2022 بان
ــنــتــخب طــرزت صــدور جنـوم ا
رجـــــال  – ســـــيــــــدات بـــــتــــــسع
مـيـدالــيـات اثـنـان مـنــهـا ذهـبـيـة
واربـع ذهـــــــــــبـــــــــــيــــــــــات وثـالث

برونزيات .
ـركـز اخلـامس واحـتل الـعـراق ا
ـشــاركـة في فـي تـرتـيـب الـدول ا
ــبـيـة الــبـطــولـة الـدولــيـة الــبـارا
لتنس الطاولـة التي اقيمت علي
ـغـطـاة بـاسـتـاد هـيـئة الصـالـة ا
قـنـاة الـسـويس بــاالسـمـاعـيـلـيـة
ـــنـــافـــســات ووسط حـــالـــة من ا
الـقـويـة بـ جـميـع الالعـب في
الــــــفــــــردي رجــــــال وســــــيــــــدات
والــــــزوجي رجــــــال وســــــيـــــدات

والزوجي اخملتلط .
وجـاء الـتـتـويج الـعـراقي بـتـسع
ميداليات في منـافسات البطولة
الـتي شارك فـيـها (15) مـنتـخـبا

وكما يلي :-
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الـــيـــوم االول والـــثـــانـي حـــصــد
جنــومـنــا في خــتــام مـنــافــسـات
الـفـردي لـبـطـولـة مـصـر الـدولـية
ـــبـــيـــة عـــلى ( 6) ست الــــبـــاراو
مـــيــدالـــيـــات ( ذهـــبـــيـــة واحــدة
وثالث فضيات وبرونزيتان ) .
 وحــصــلـت الالعــبــة الــعــراقــيــة
جنــلــة عـــمــاد عــلى اول ذهــبــيــة
لـلـعـراق في الـبـطولـة كـمـا تـمكن
الـالعب عــــــلـي عـــــبــــــد االمـــــيـــــر
والالعـبــيـتـ هـديل عـلي ورسل
فــــــاضل مـن احلـــــصــــــول عــــــلى
مـيـداليـة فـضـية لـكل مـنهم فـيـما

حــصـــد الالعب ســعـــيــد مــوسى
ومـواطــنه مــنـتــظـر فــاروق عـلى

يدالية البرونزية. ا
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وفي الــيــوم االخــيــر لــلــبــطــولــة
حـصـلـت الالعـبـتـ الـعـراقـيـت
رسل فــاضل وهـــديل عـــلي عــلى
ذهــــبـــــيــــة مــــنــــافــــســــات زوجي
السيدات ونال الـثنائي العراقي
سعيد موسى وزينب حسن على
فـــضـــيـــة مـــنــافـــســـات الـــزوجي
اخملــتـلـط فـيــمــا كــسب الــبـطالن
الــــعـــراقـــيــــان ســـعـــيــــد مـــوسى
وومـــحـــمــــد عـــدنـــان بـــرونـــزيـــة

مسابقة زوجي الرجال.
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ــيــدالـــيــات فــقــد وفـي تــرتــيـب ا
نتـخب الفرنسي جدول تصدر ا
االوســـمـــة بـــســـبع مـــيـــدالـــيــات
خـمـسة مـنـهـا ذهبـيـة وفضـيـتان
ـنتـخب الـروماني ثـانـيا وجـاء ا
بـرصـيـد سـبع مـيـدالـيـات ايـضـا
اربــعــة مــنــهــا ذهـبــيــة وفــضــيـة
واحــدة وبــرزنــزيـــتــان ثم احــتل
ـركـز الـثالث ـنـتـخب الـهنـدي ا ا
بــرصـيــد ست مــيـدالــيــات ثالثـة

ذهبية وفضية وبرونزيتان .
ــــصـــري ــــنــــتـــخـب ا وحــــصل ا
مـسـتـضـيف البـطـولـة اعـلى عدد
ـــيــــدالـــيــــات حـــيـث كـــسب من ا
جنــومه(24)  مــيـــدالــيـــة بــواقع
ذهـبيـتـان وخمس فـضـيات و17
ـركز بـرونـزيـة لـكـنه وقـف عـنـد ا
ــنــتـخــبـات الـرابـع في تـرتــيب ا
ــــركــــز اخلــــامس اعــــقــــيــــبه بــــا
ــــنــــتــــخب الــــعــــراقي بــــتــــسع ا
مـــيــدالـــيـــات ذهـــبـــيــتـــان واربع

فضيات وثالث برونزيات .
ـركـز ـنـتـخب اجملـري بـا وجـاء ا
الـســادس بـرصـيـد 8 مـيـدالـيـات

شارك في بطولة مصر الدولية بية ا W∫ وفد العراق للبارا uD
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جنــوم الــلــعــبــة فــوق مــنــصــات
الـتــتـويج في مــصـر احملــروسـة
وهم يــتـطــلـعــون لــلـوقــوف مـرة
اخرى باحملافل الدولية ليرفعوا
اسم وعلم العراق عـاليا ان شاء

الله
 مــثل الـعـراق في الـبـطـولـة وفـد
االحتاد العـراقي لتنـس الطاولة
ــبـي وتــالف من ســمــيــر الــبــارا
الــكـردي رئــيــسـا ومــحــمـد عــبـد
احلــمـيــد وجـمــال جالل مـدربـ
والالعـبـات رسل فاضل  –جنـلة
عــمــاد  –زيـــنب حــسن  –هــديل
علي والالعب سـعيد موسى –
مــحــمـــد قــحــطــان  –عـــلي عــبــد
االمير  –حسن حـمزة  –منـتظر

فاروق .
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تـــوج فــــريق نــــادي احلــــلـــة بــــطالً
لبـطولـة دوري الشـباب لـكرة الـسلة
بعد فوزه على فريق نادي اخلطوط
ــبــاراة الــنــهــائــيــة 71 - 83 في ا

نقطة .
وتـاهل احلـلة لـنـهائي الـدوري بـعد
فوزه بـنتـيجة 81 نقطـة مقابل 48
نـقــطـة عـلى فـريق زاخـو في نـصف
نهائي دوري الشباب لكرة السلة .
بـيــنــمـا تــاهل فــريق اخلــطـوط الى
باراة النهائـية على حساب فريق ا
احلـي في مـــبــــاراة حـــمـــلـت طـــابع
الــنــديــة لــتــقــارب الــنــقـاط و االداء

للفريق انتهت بنتيجة 66-62.

ومن جهة اخرى توج فريق سيدات
القـوة اجلويـة لكـرة الصـاالت بلقب
بـطـولـة كاس الـعـراق لـلنـسـاء بـعد
فـــوزه عـــلى فـــريق ســـيـــدات نــادي
ـــبــاراة الـــنــهـــائــيــة الـــزوراء في ا

للبطولة.
ــبـــاراة جــرت عــلى قـــاعــة بــابل وا
لـلـمـوهـبـة في الـسـاعـة الثـانـيـة من
بـعد الـظهر وانـتهـت بفـوز اجلوية

بهدف مقابل هدف للزوراء.
ـــبــاراة بـــالـــلــون ولـــعب الـــزوراء ا
األبـيـض فـيــمــا لـعب فــريق الــقـوة

اجلوية باللون األزرق.
وبـــلــغت العـــبــات فــريـــقي الــزوراء
ـبـاراة الـنـهـائـية والـقـوة اجلـويـة ا

لبطولة كأس العراق لكرة الصاالت
ـاضي بـعد لـلـسـيـدات اخلـمـيس ا
أن تــفـــوقـن عــلـى فـــريــقـي الـــدفــاع
اجلــوي وشــبــاب الـوطـن في الـدور
نـصف الـنهـائي بـالبـطـولة اجلـارية

أحداثها في مدينةِ احللة.
وكـان فـريق سـيدات الـقـوة اجلـوية
لكـرة الصـاالت قد تـفوق عـلى فريق
شــبـاب الـوطن بــنـتـيـجـة 1-13 في
الــدور نـصف الــنـهــائي فــيـمــا فـاز
فــــريـق ســــيـــــدات الــــزوراء لــــكــــرة
الـصاالت عـلى نظـيـره فريق الـدفاع
اجلـــوي بــــنــــتـــيــــجـــة 2-7 ضـــمن
باراة البطولة نفسها ليتأهل إلى ا

النهائية.

 ôUB « ”Q  VIK  s Òu  W u'« «bO

w U d « r U  ≠W d UM «

يـسـتـأنف الـيـوم االثـنـ الرابع
من نيسـان احلالي دوري الكرة
متاز باقامة مبارات على ان ا
تــــــقــــــام يـــــوم غــــــد الــــــثـالثـــــاء
مـواجـهـتـ ايـضـا ضـمن الدور
الـــــســـــادس والـــــعـــــشـــــريـن من

سابقة . ا
n M «Ë jHM « 

 ففي مـلعبه يـستقـبل النفط في
ـــــوقع الـــــســــادس 39 عـــــنـــــد ا
الــســاعـــة الــثـــالــثــة والـــنــصف
عـصرا الـنجـف ويامل اصـحاب
االرض عــلى تــعـــويض نــكــســة

الــــــــــشـــــــــــرطــــــــــة
واسـتـعادة
الـــتــوازن

باسم
قاسم
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ية في دورته التاسعة ÊUłdN∫ مشاهد من مهرجان بابل للثقافات والفنون العا

·uO{Ë w*UF « U¼—uCŠ sŽ ÀÒb×²ð “u —

o _« lÝ«Ë Î«d ł ÊËd³F¹

uJ ½uO « t²×²² ≈ qÐUÐ ô≈ tOKŽ —bIð ô ÊUłdN

fLý bLŠ√

w×K  rÝUł bL×

رئــيس قــسم االعالم بــكــلــيــة االعالم في جــامــعــة االمـام
جعفـر الصـادق اعلن ان الـقسم اقـام السبت نـدوة علـمية

واطنة). بعنوان (دور وسائل االعالم في تعزيز ا

 qNKN  b³Ž rOF½

ـانيا قيم في ا الكـاتب العـراقي ا
وسوعة العربية صدرت لـه عن  ا
لـلــدراســات والـنــشـر في بــيـروت
رواية (سبية إيزيدية في مزهرية)

تقع في  151 صفحة.

d¼U « rþU

»uNO  ‰UO½«œ 

الطـالب السوري فاز مع زمـيليه تاج زهـرة ومحمد صالح
ـسابـقة الـنثـر الكالسـيكي الـروسي التي تـنظـمها وزارة
سرح الوطني جيفايا كالسيكا) التربية الروسية (إدارة ا
ــســابــقــة طالب من  80 دولــة من ســنــويــاً.وشــارك في ا

الدول التي يتعلم طالبها اللغة الروسية كلغة ثانية.
·ËËb2 dOB½

Í—uM « ”U³Ž

مـثل السوري اشـار الى  متابـعيه عبر مـواقع التواصل ا
ـسـلــسالت الـتي يــشـارك فــيـهـا خالل اإلجــتـمـاعـي الى ا
رمضـان احلـالي وهي (حارة الـقـبة والد الـبـلد مع وقف

التنفيذ).

شاكل في العمل لكن قد تواجه عـند الظهيرة بـعض ا
احلظ يسعفك في آخر دقيقة.

qL(«

 فتـرة مـناسـبـة لإلفصـاح عن حـقيـقـة مشـاعـرك جتاه
الشريك بعد طول تردّد.

Ê«eO*«

ـساء لـبعض االمـور العـالقة احلـبيب قـد يشـغلك في ا
بينكما.رقم احلظ 7 .

—u¦ «

أطـلب الــدعم الـذي تــريـده من الــعـائـلــة أو األصـدقـاء
أزق. رقم احلظ 4. للخروج من ا

»dIF «

 تتعقد األمور وحتتاج إلى الكثير من الهدوء والتفكير
السليم حملاصرتها. 

¡«“u'«

كـثف مـواعــيـدك واهـتمّ بـعالقـاتـك ال سـيـمـا تـلك الـتي
الي.  تتعلق بالدعم ا

”uI «

تـتوتـر عالقـتك مع احلبـيب جتـنب استـفزازه وتـعامل
معه بليونة ولطف.

ÊUÞd «

تختفي الـضغوط نسبياً مع الشريك وتتفقان على بدء
صفحة جديدة. 

Íb'«

حتمل إليك هذه الفترة التشنج وتدفعك إلى التصرف
بشيء من الغرابة. 

bÝô«

ـسـألـة كـانت تـتـلـقـى الـدعم الـذي تـريـده وجتـد احلل 
عالقة منذ زمن. رقم احلظ: 11.

Ë«b «

تـخـتفي الـضـغـوط الثـقـيلـة ويـطـمئن بـالك وتـتـمكن من
إنهاء مسؤولياتك بسهولة. 

¡«—cF «

كن مــتــفــائـالً وصــبــوراً قــريــبــاً تــصل إلى الــنــتــائج
اإليجابية التي تطمح إليها.

 u(«

Âu−M «Ë X½√ ULKJ « oÐUDð

اكــــــتب مـــــرادفـــــات
ومــعـانـي الـكــلـمـات
الــتـي تــقــرأ افــقــيــا
وعـموديا في الوقت

ذاته:
 1- لــقب العب كــرة

قدم اسباني
 2- يشعل

 3- مـن بـه مـــــــرض
مزمن

 4- يثقل باجلراح

الـشـاعـر الـعـراقي تـلـقى تـهـاني االوسـاط الـثـقـافـيـة لـنـيـله
ستنصرية ـاجستير من كلية االداب باجلـامعة ا شهادة ا
عرفـة احمللـية والـسيـاق الثـقافي لألمراض عن رسالـته (ا

االنتقالية دراسة انثروبولوجية في محافظة ميسان).

s¹œ«bŠ d¹bſ

ــطــرب الــعــراقي اعــلن عن حــفـلــة في عــيــد الــفــطـر في ا
قبل. ابوظبي بدولة االمارات العربية في الرابع من ايار ا

مع اجلـــمــهـــور حـــول الـــفــلـم والــتـــجـــربــة
الـشـخصـيـة والسـيـرة الذاتـيـة منـذ مـغادرة
ـســرحـيـة والـدهــا لـلــعـراق بــعـد بــطـولـتـه 
الـطنطل للفنـان الكبير طه سالم. وفي ندوة
و مـحـور الـثـقـافـة الـعـربـيـة بـفـرنـسـا  قـدم
ـسـتـشـرق ـهـرجـان مداخـلـتـ هـامـت  ا
فـرنسي همـا : ( الشعر الـعربي في فرنسا
ـوســيـقى والــهـويـة .. االن  غــوريـوس) و(ا
الـعــربـيــة في فـرنــسـا   .. كــولـ هــوسّـيه)
تالهــمـا حــوار اداره الـشــاعــر شـوقي عــبـد

األمير.
œd «  «Ëb½

وفي نـدوات الـسـرد قدمـت ندوتـان هـامـتان
ــغـربي عــبـد الـقــادر الـشـاوي لـلــروائـيـ ا
ـبخـوت والذين سـاحا والـتونـسي شـكري ا
في خــصــوصــيــات الــروايــة الــعــربــيــة في
شرق وبفرنسا ـغرب العربي وعالقتها با ا
فـي حـــ قــدم  ســـرداً ومـــدارس حـــديــثـــة 
الــشــاعــر الـــعــراقي حــمــيـــد قــاسم روايــته
اجلـديـدة على ظـهـر سمـكـة وخصـوصـيتـها
في جتـربـته  قـبل ان يـقدم قـراءات شـعـربة
ي تاله فـي الــنـدوة في يــوم الــشــعــر الــعــا
ذاتـهــا ونـدوات اخــرى  لـشــعـراء عــراقـيـ
وعـرب منهم :موفق محـمد (العراق) يحيى
الـسـمـاوي ( الـعـراق  –اسـتـرالـيـا) جـمـانـة

الـطراونة (االردن) رضوى فـرغلي (مصر)
لـيــنـدا ابــراهـيم (ســوريـا) ر قــيس كـبـة
(الــعــراق  –بــريــطـــانــيــا) عـــبــد الــوهــاب
الــعـــريض (الـــســـعــوديـــة) زعـــيم نـــصــار
ـغـرب) كـر (الـعـراق) فــدوى الـزيـاني (ا
شـغـيـدل (الــعـراق) عـبـد الـرزاق الـربـيـعي
(الـعـراق - عـمـان) عبـيـر الـديب (سـوريا)
جــرجـس شــكــري (مـــصــر) هـالل كــرخــان
(تـركــيـا) فــريـد حــسـيــنـوف (اذربــيـجـان)
لــويـــسال تـــرابـــازو (ايــطـــالـــيـــا). وضــمن
ـسـائـيـة قـدمت قـراءات فـعـالـيــات نـوروز ا
شـعرية موسيقية للشاعرة التركية الكردية
الـشـــــهـيــرة  بـيـجــان مـاتــور. وقـد اصـغى
ـسـرحه الـكـبـيـر الى اجلـمـهـور الـبــابـلي 
الـشـاعـر الـكبـيـر أوديـنس وهـو يـخـاطـبهم
: (الـصــديـقــاتُ واألصـدقــاء أحـيــيـكم قــائالً
واحــدًا واحــدًا  و أحــيى الــقــائــمـ عــلى
ية مـهرجـان بابل الثـقافـات والفنـون العـا
ــة لـلـمــشـاركـة في شـاكــرًا دعـوتـهـم الـكـر
دورته الــتـاســعــة. اسـمــحــوا لي أن أحـيي
ــيــادين في ــبــدعــ في جــمــيع ا عــبــره ا
الــــعــــالم كــــلـه وبــــاألخص أولـــــئك الــــذين
يـعـيــشـون في هـذا الـعــصـر بـ طـوفـانـ
طـوفان احلـروب القـاتلـة وطوفـان  اخلراب
ـهـرجـان جـسـرًا واإلبـادات .أجـد في هـذا ا

الـشــاعـرة االردنـيـة شـاركـت  في احـتـفـالـيــة يـوم الـشـعـر
ــاضي ــغـــرب  اخلــمــيس ا ي الــتي أُقـــيــمت في ا الــعــا
ونــظـمــتـهــا اإليـســيـســكـو حتت شــعـار (آفــاق الـقــصـيـدة
السـيّدة) وقرأت حـدادين عدداً من قـصائدهـا الوجـدانية

والوطنية من أحدث مجموعاتها الشعرية.

سـفيـر جـمـهوريـة اذربـيجـان في بـغـداد ضيـفـته اخلـميس
ـاضي منـصـة (متـروبـوليـتان) في نـدوة فـكريـة سـجالـية ا
بــعــنـوان (الــعــراق واذربــيـجــان /الــعالقــات الــتـاريــخــيـة
شاركه فيها استاذ التاريخ تغـيرات السياسية الدولـة) وا

واخلبير السياسي معتز عبداحلميد.

vFMð WO UI¦ « ◊UÝË_«

5 Š s¹b «—u½

 d¼UD « nÝu¹ wKŽ ≠ qÐUÐ

اخـتــتم مـؤخـرا مــهـرجـان بــابل لـلــثـقـافـات
ـيـة الـتـاسع ايـامه الـعـشـرة والـفـنـون الـعــا
بدع ـشاركات قياسية لـعدد كبير من  ا
ـــائــة الــعـــرب واالجـــانب جتــاوز عـــددهم ا
وثالثـ مــبـدعـاً وضــعـفـهم من الــعـراقـيـ
بـأطيـاف الثـقافـات كافـة.. شعـراء وساردين
وكـتـاب ســيـنـاريــو ومـسـرحـيــ  وفـنـانـ
ـثل وتشكيـلي وخطاطـ وموسيقي
ومــغــنــ ونــاشـريـن ..مــعــرض تـشــكــيــلي
مـخـصص لـلتـشـكـيـلـيات الـعـراقـيـات وآخر
لـلخط العـربي  وفعـاليات جـمعت عدداً من
غرب الى أهم اسـماء الثـقافة الـعربيـة من ا
ـسـرحـيـة ( كل مرة ـشـرق واهم االعـمال ا ا
الـفــائـز بـجـائــزة أفـضل عـمـل في مـهـرجـان
قـرطاج 2021 ومـخـتلـفـان الـعرض الـبـابلي
الــــرصــــ والــــعــــرض االردني اخملــــتــــلف
ـميز حارس أدريـنال والعـرض البصري ا
ــقـبــرة )وغــيــرهــا. عــروض سـيــنــمــائــيـة ا
ــهـنــد حــيـال  ال مــخـتــارة (شــارع حـيــفــا 
تـخــبــروا اجنـلــيـنــا  لــلـمــخــرج ذو الـفــقـار
ـطــيـري  الــنـهــايـات  لــلـمــخـرج الــكـردي ا
مثـلة دياري هـاورى مصطـفى وبحضـور  ا
ـثلة به عـمر احلاصـلة على جـائزة افضل 
من مـهــرجـان الــسـلــيـمــانـيــة الـســيـنــمـائي

هـند كلثوم فـوتغراف  للمـخرج السوري ا
هـاملت بغداد للـمخرج طه الهاشمي  ايل
كـامينو للـمخرجة عشـتار ياس التـشيلية
الـعــراقـيـة  وفـلـم تـسـجـيــلي عن اخملـرجـة
ـصرية الكبيـرة ايناس الدغيدي مع ندوة ا
يزة معها. ابتدات الندوات بندوة حـوار 
(شـكـراً دمشق) اخملـصـصة لـرمـوز الثـقـافة
الــــعــــراقــــيــــة الـــــذين أقــــامــــوا بــــدمــــشق
(اجلــواهـري مــظــفـر الــنـواب  مــصــطـفى
جـمــال الـدين احــمـد الــوائـلي الــبـيـاتي 
هــادي الـعــلـوي) حــيث حتــدث الـشــاعـران
ريـاض الـنعـمـاني ومحـمـد مظـلـوم عن تلك
احلـقـبـة من عـمـر الـعـراق ومـبدعـيه وكـيف
اسـتــقــبــلـتــهم دمــشق وعــاشـوا فــيــهـا. ثم
ـيــاً  حـيث اعـقــبـتــهــا نـدوة الــعـراق ..عــا
هـرجان شخـصيت عـراقيت اسـتضاف ا
ــيــاً وهــمــا اخملـرج حــقــقـتــا حــضــورا عــا
ـسـرحي حازم كـمـال الدين الـذي يـعد من ا
ــســرح الـبــلــجــيـكي ــمــيـزة بــا االسـمــاء ا
ــعــاصــر وقــد تــضــمـــنت الــنــدوة فــلــمــا ا
تـسجيلياً عنه ثم حوار معه حتدث فيه عن
جتـربـتـه داخل الـعـراق وخـارجه  ثم تـلـته
مـثلة العـراقية التـشيلية نـدوة اخملرجة وا
ــهــرجــان عــشــتــار يــاســ الــتي عــرض ا
فـيـلـمـهـا الـروائي ايل كـامـيـنو  تـاله حوار

ـمثلـة االمريـكية { نـيويورك  –وكـاالت - وجدت ا
ـي مور احلـب من جـديـد مع طـاهي سـويـسري د
مــشــهــور مــقــيم في نــيــويــورك وكــشــفت مــجــلـة
ـمـثـلـة تـعـيش مع دانـيـال هم وهـو (بـيـوبـل) ان (ا
طـاهـي سـويـسـري مـشـهــور يـعـيش في نـيـويـورك
ولـديه عـدة مطـاعم في نـيويـورك ولوس اجنـلوس
تلك كذلك مطعمـاً في مدينة لندن).الطاهي وهـو 
الـبالغ من الـعمر  46 عـاماً هـو ايضـاً مؤلف لـكتب
وصــفـات وقــام بـتــأسـيس جــمـعــيـة عـام  2017 ال
تـبـغى الـربح مـلتـزمـة بـإنـشاء نـظـام غـذائي اكـثر
انـصـافـاً واسـتـدامـة. وهـو حـصل عـلى اول جنـمة

من ميشالن بعمر الـ 24 سنة.
ـــيــة من أصــول وأعـــلــنت عــارضـــة األزيــاء الــعــا
فـلسـطيـنيـة بيال حـديد أنـها قررت أن تـدخل عالم
. وسـتشـارك بـيال حـديـد كـضـيـفة الـتـمـثـيل أخـيـراً
ــسـلــسل الـشــهـيـر شــرف في اجلـزء الــثـالث من ا
مثل األمـريكي رامي يوسف (رامـي) من إخراج ا
سـلسل ي أوورد). وا والـذي رشح جلائـزة الـ (إ
عــبــارة عن قــصــة حـيــاة رامي ويــتــكــلم عن فــئـة
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ـسـرحيـة بـكلـيـة الفـنـون اجلمـيـلة في جـامـعة قـدم قسم الـفـنون ا
ـسـرحـي عـرضــاً مـســرحـيـاً ــوصل وكـروب مــا بـعــد الـظـالم ا ا
سـرح الـصـيـفي  الشـور الند في اضـيـة عـلى قـاعـة ا اجلـمـعـة ا
مـنطـقة الـغابـات السيـاحيـة ضمن فـعاليـات احتـفال غـرفة جتارة
ـعـرضـها االعالني األول فـي محـافـظـة نيـنـوى. ووفـقا ـوصل  ا
لـصــفـحــة الـكــلـيــة في (فــيـســبـوك) فــأن كـروب مــا بـعــد الـظالم
ـسرحـي هو فـرقـة فنـية مـحـترفـه عامـلة بـنـشاط واسـتـمرار في ا
محافظة نينوى وينتمي أحد مؤسيسه وهو الفنان عمر اكرم إلى
سرحية بصفة محاضر. والعرض بعنوان(متحف قسم الفـنون ا
ـثـلـيه ــواقف) حـاكى مـخــرجه مـحـمـد اســامـة مع مـجـمــوعـة  ا
وبــطـريـقـة حــديـثـة تـضـحــيـات أبـنـاء الــعـراق رجـال امن وكـوادر
صحـية وهندسية وفالح من اجل اعمار العراق والتخلص من
ائية العصـابات الظالمية عبر مجموعة من الصور الصامتة اال
ـعبـرة صاحـبهـا مـؤثرات صـوتيـة جمـيلـة وتقـنيـة اضاءة داعـمة ا
ـسرحي.كـما شـارك طلبـة كلـية الـفنـون اجلمـيلة لـثيـمة الـعرض ا
ـعـرض فني ـرحلـة الـثـالـثـة في قـسم الفـنـون الـتـشـكيـلـيـة  من ا
ـي ضمن حاكى فـيه الطلـبة اساليـب جملموعـة من الفنـان العا
دة ـوصل والـذي اسـتـمـر  كـرنـفـال إصـدار دلـيل غـرفة جتـارة ا

يوم .
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الْلَّـُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَاإلِيْمَانِ وَالْسَّالمَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنـ
عَلَى الْصَّالةِ وَالصِّيَامِ وَتِـلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّـُمّ سَلِّـمْنَا لِرَمَضَانَ

. ْ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّالً يـارـبـ العـالِـم
قـال رســول الــله (ص) مــهــنـئــاً أصــحـابـه بـقــدوم شــهـر
رمـضــان (أتـاكـم رمـضــان شـهــر يــغـشــاكم الــله فـيه
فيـنزل فـيه الرحـمة ويـحط اخلطـايا ويـستـجيب الـدعاء
ويباهي بكم مالئكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن

الشقي من حرم فيه رحمة الله).
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سـلـوكيـات بسـيطـة يـحبـذ االتزام بـها خالل
شهر رمضان منها:أجعلوا في ديكور البيت
ـسات فنية الجواء رمـضان تزيد فيه الفرح
االشــخـاص الــذين ال يــصــومـون والــســرور
عـليهم عـدم اجملاهرة بـافطارهـم سواء بعذر
أو بـغـيـر عذر مـراعـاة لـلـصائـمـ . الـصفح
ـغـفـرة واحملبـة في هـذا الـشهـر الـفـضيل وا
عــدم رفع صــوت الــقــرآن الــكــرـم واالدعــيـة
والســـيــمــا اذا كـــنت تــســكـن في عــمــارة أو
الـبـيـوت قـريـبـة مع بـعـضـهـا الـبـعـض لـعدم
دعــوة اإلفـــطـــار في إزعـــاج الـــصـــائـــمـــ  
قرب واما االسـبوع االول تكون للعائلة وا
االسـبــوع الـثـاني فـهـو لـلـراحـة و األسـبـوع
الـثالث يـكون للـدعوات سواء كـانت لإلفطار
و أو الـسـحور و االسـبـوع االخيـر لـلعـبادة 
دعـوة االديان األخرى علـى االفطار الن شهر
الـصـيام هـو شهـر الـله والله لـكل الـبشـرية.
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الشيء يدل على إن رمضان يطل برأسه على شباكي وال العمارة التي قبالتي  . لم احلظ تلك االهلة التي
ـارة الذي يـنهـكم الطـلوع ـقيم لـوحـده والذي يـقضي مـعظم الـليل فـي تأمل ا تـزين نافـذة  اجلار الـشيخ ا
ركـبات وال تقـشف في سير الـراجل .. الشيء ستـمر حتى يـبلغـوا شققـهم  بصعـوبة .. الحظـر على ا ا

نزل حتى السحور .. هذا النص مكتوب قبل ثبوت الرؤيا .. يحد من بقاء الناس خارج ا
يز هذا العـام .. فخطة الدولة هو االسـتغناء عن الكمـامة التي كانت تالزمنا حتى  إنني اتنبأ برمـضان 
(تـخت الـنـوم) في رمـضـان الـذي مـضى . اخـطط لـغـزو الـعـراق.. لـكي (أرمـضن ) هـنـاك كـمـا يـقـول أهل
ة في الـديـوانـيـة وشاي في الـشـاجلـية االردن . فـأنا وفـق دعوات افـتـراضـية فـيـسـبـوكيـة مـعـزوم علـى دو

وصل ..! ومسكوف في عكركوف  وكشكا  ح اصل  ا
تـنـبي ? هـو اخلـارج من خاصـرة الـشـارع النـاعم الـغـائم شارع الاعرف كـيف سـيـكون الـلـيل في زقـاق ا
نتهية عطل لـتشكيل احلكومة ; العادة مجد شارع الرشيد والكاظمي ا الرشيد ثمة مساع  –رغم الثلث ا

سة حنان على نصب احلرية ; اجمل واطول الفتة نحتية في الشرق كله .. واليته يقرر ان يضفي 
قلبي مقبوض في نيتي فك احتباسه باالجتاه جوا الى  بغداد!

ساغفر لاليام كل عظيمة اذا قربت متى خنت بغدادا وبـغداد بلدة اذا رمت عنها الصبر خانني الـصبرا
بعد البعاد مزارها.

عـطـفي الثـقيل في شـارعي اجلـاردينـز  دون ان الفـت نظـر أحد ; فـالكـل مثـلي يتـدرعون انـا اسيـر االن 
ويـتـحـوطـون  من نـزالت بـرد في طـقس التـؤتـمن عـقـبـاه .. ثـمـة مـنـخـفض (عـاطل ) كـمـا يـصـفه شـوفـيـرية
التكـاسي الذين يصـدقون تنبـؤات محمد الـشاكر الـطقسيـة وهو اشهر شـخصيـة ينافس عمـر العبدالالت
البسات الـبراقع يا سعد شيَّـ ولعني بهواهن ل الذي يغني : يا سـعد لو تشوف الشـيب ماني بشايب

واشهد إن الهوى واحلب فيه العجايب. عذبني معاهن مرة واتركنّي صايب ذقت ا
طعم عراقي يقول لي : بالله عليك  اشحال لوكان وهو يدعوني على وليمة افطار 

سافرات الوجوه شو راح يصير مع عمر ?!
ـا سـوف هــذا رمـضـان الــسـادس عـشــر ; وانـا الامـلك اال صــورا تـخـمــيـنـيــة 
ـملـكة شرط يحـصل ; فهـذا اول رمضـان النلتـزم فيه بـأوامر الـدفاع .. الغت ا
سالمـة الـقـادم الـيـهـا واعـفـته من مـسـحـة كـورونـا لـكن صـاحـبي الـذي وعـدني
بسمك مسكـوف حتت زقورة عكركوف ;ة ملزم بانتظار نـتيجة الفحص السلبية

التي جتعله يتمتع بطاقة ايجابية وهو يهبط في مطار بغداد بانتظاري .
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دخل أحـد احلـمـقى
عــــــــلـى أحــــــــد
اخلــلــفــاء في
إحــدى لـيـالي
رمـضـان وهــو يـأكل
فـدعاه اخلـليـفة لـيأكـل فقال:
. ـــؤمـــنــ إنـي صــائـم يـــا أمــيـــر ا
فـسـأله: هل تَـصِل الــنـهـار بـالـلـيل?
فــأجـابه: ال ولــكـني وجــدت صـيـام

الليل أسهل.

والن مـائـدة اإلفـطـار لـهـا طـقـوس روحـانـية
لـذا جتنب الـضحك أو اخلروج عن الـسياق
األخـالقي . مع اإللتـزام الـتام بـالـذوق وعدم
الـــتــصــرف بـــشــكل تـــنــسى نـــفــسك واالكل
والــشـرب بــطـريــقـة غــيـر الئـقــة وانت حـول
مــــائـــدة اإلفــــطـــار حــــتى لــــو كـــنـت جـــائع
جــدا.وتـقــد الــهـديــة عـنــد حـضــور دعـوة
و يــجب إفـــطــار كــاحلــلـــويــات أو الــورد . 
احلــضـور قـبل اإلفـطـار بــنـصف الـسـاعـة.و
ارتــداء مـالبس مــحــتــشـــمــة والســيــمــا في
الـعـمل. عـدم الـتـذمـر و السـيـمـا في الـدوائر
ـناسب واألعـمـال األخرى. اخـتـيار الـوقت ا
لـلـزيـارة في شـهـر رمـضـان وعـدم احلـضور
فـي األوقــات مـــبــكـــرة الن الــعـــوائل امــا ان
تــكـــون في حــالــة نــوم أو جتـــهــز لإلفــطــار
.وعـدم اإلسراف والتكـلف في مائدة اإلفطار

 . عدم نسيان الفقراء واحملتاج
{ عن مجموعة واتساب

عــربـيًــا بـ الــذات واالخــر  جـســرًا عـالي
الــتــطــلع واسع األفق احــتــفــاء بــاإلنــسـان
وابــداعـاته تــلك الـتي ?عــمـلت انــطالقـا من
ـتوسط عـملت شـرقي لـبحـرنا ا احلـوض ا
عـلى الـتأسـيس للـحـضارة اإلنـسـانيـة على
ا مـسـتـوى الـكون  فـلـوال هـذه االبـداعـات 
عنى احلضاريّ كـان لتاريخ اإلنسان هـذا ا
ـكن القول إن سـتوى  الـكوني وفي هـذا ا
نطقة العربية من هـذه اإلبداعات في هذه ا
ا الـعالم ليست مجرد جزء من التاريخ وإ
الـتاريخ فـي صورته اإلنـسانـيـة العـليـا هو
نـفسه جـزء مـنهـا). ثم قرأ قـصيـدة الوقت 
الـتي كــتـبــهـا أثــنـاء اجـتــيـاح الــصـهــايـنـة
ــــوســــيـــقى لــــبـــيــــروت عـــام 1982. وفي ا

ـهرجـان عدداَ من الـفنـان اسـتضـاف ا
ـصريـ  والـلبـنانـيـ والسـوري ا
والـــــــســـــــودانــــــيـــــــ واالتــــــراك
وااليــــرانـــــيــــ اضـــــافــــة الى
الــعــراقــيـــ حــيث ضــمــهم
ـسـرح الـبـابـلي الـشـهـيـر ا
في فـــعــالـــيـــات تــمـــيــزت
بــــالــــرقي واالحــــتــــفــــاء
ـــوســيــقى بــالـــتــراث ا
والــــــــغــــــــنـــــــــــــــــائي

الشرقي.
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مـسـلمـة تـعيش في نـيو
جــيـرسي األمـريـكـيـة.لم
يــبــدو واضــحــاً الـدور
الـــذي ســـتــؤديـه بــيال
ــســلـسل حــديــد في ا
ولـكنـها نـشرت عـبر
حـسـابـهـا اخلـاص
عـــــــــلـى مـــــــــوقع
الـــــــــــتــــــــــواصـل
اإلجــــــتـــــمـــــاعي
صــورة لـلــخـبـر
وأعــــــــــــربـت عـن
حــمـاسـهــا لـهـذه
الــتــجــربــة وعن
إعـجـابـهـا بـهذا

سلسل. ا

ي مور د
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نـعـت االوسـاط الــثــقـافــيــة والــفـنــيــة شـيخ
ــصـــورين الـــعــراقـــيـــ الــفـــوتـــوغــرافي ا
ــعــروف نــورالــدين حــســ الــذي وافــاه ا
االجل عن عـمر نـاهز اخلامـسة والسـبع
ــبـارك اثــر نـوبـة في االول من رمــضـان ا
قـلبـية تـرافقت مع فـترة طـويلـة من معـاناته
ــرضـيــة. و الــراحل من جــيل ريـادة  فن ا
الـفـوتوغـراف العـراقي  وكـان االقرب الى
الــرائــد االول مــراد الـــداغــســتــاني . و له
ـعـارض الــفـنـيـة الـشـخـصـيـة  عـشـرات ا
ـوصل ويـعـد ابـرز من وثـقـوا احلـيـاة في ا
ومـنــاطق في الــعـراق عـبــر الـفــوتـوغـراف.
ونـال الـراحل مـيـداليـات وشـهـادات تـكر
مـتعـددة عـبر سـنـوات عطـائه الـغـنيـة.وكان
ـؤسس االول جلمـعيـة الـتصـوير الـراحل ا
في نـينوى وترأس هيئـتها االدارية سنوات
طـويلـة وتـتلـمذ عـلى يده جـيل من الـفنـان
في مـجــال الـتـصـويــر.وقـال فـنـانـون
ومـثـقـفـون ان (الـعراق
خـــســـر بـــغـــيـــابه
قـــامــة فـــنــيــة
وثـــقـــافـــيـــة
كبيرة).
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نقوشة) التي تزينت بفوانيس رمضان في اولى لياليه مرددين االغاني الرمضانية التراثية وصل يحتفون بحلول الشهر الفضيل في (عوجة ا اطفال ا
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{ لــنــدن  –وكـــاالت - عــلى الـــرغم من
حـبه الـكـبـيـر لألمـيـر فـيـلـيب لم يـحـضر
دوق سـاســكس األمـيــر هـاري الــقـداس
اضي. التـذكاري لرحيله في  29 آذار ا
وفــــقًــــا ألحـــــد اخلــــبــــراء يــــأسف دوق
ساسـكس لعدم قيامه بـالرحلة. إنه قرار
نـادم علـيه بـشـدة. وقبل أسـابـيع قلـيـلة 
أعـلن األمـيــر هـاري أنه ال يــريـد الـعـودة
تـحدة خوفًـا على سالمته. مـلكة ا إلى ا
ألنه مـن خالل تــــرك صــــفــــوف الــــتــــاج
الـبـريــطـاني  وافق زوج مـيــغـان مـاركل
على االنـفصـال عن الفـريق الذي يـعتني
ـــتـــحـــدثـــ بـــحـــمـــايـــتـه. وكـــتب أحـــد ا

الـرســمـيــ بـإسـمـه في بـيــان صـحـفي:
ـتــحـدة دائـمًـا مـوطن ــمـلـكـة ا (سـتـظل ا
األميـر هاري وبلد يـريد أن تكون زوجته
وأطـفــاله آمــنــ فــيه. لــقــد ورث األمــيـر
هـاري عـنــد والدته خـطـرًا عــلى سالمـته
مـــدى احلــيــاة. . في  29آذار / مــارس
 2022 في وســتــمــنــســتــر أبي  كــانت
عائلـة ساسكس الغـائب الرئـيسي عن
تـكـر األمـيـر فـيـلـيب  والـذي حـضـرته
لـكـة إلـيـزابـيث الـثـانـية عـلى الـرغم من ا

مشاكلها الصحية).

أرســلت إلى سـمـيـث إخـطـاراً مـدّته
 15يـوماً عـلى األقلّ تبـلغه فـيه بأنّ
مـجــلس إدارتـهـا سـيـصـوّت بـشـأن
االنـــتــــهـــاكـــات الــــتي ارتـــكــــبـــهـــا
والـعـقـوبـات التي قـد تـفـرض عـليه
جـــراء ذلـك في مـــهـــلـــة ســـتـــتـــيح
لـــلـــمــــمـــثّل "الـــفـــرصــــة لـــكي يـــتم
االســــــتــــــمـــــاع إلــــــيه مـن خالل ردّ
مـــكـــتـــوب". وأضـــتـف الـــبـــيــان أنّ
مــــجــــلـس اإلدارة ســــيــــقــــرّر خالل
اجـتمـاع سيـعقد في  18نـيسـان ما
إذا كـان سـيـتّـخـذ "إجـراءً تـأديـبـيـاً"
ضـدّ الـنـجم الـهـولـيـوودي ومـاهـية
كن أن يـشمل هذا هـذا اإلجراء. و
اإلجـــراء تـــعـــلـــيق عـــضـــويـــة ويل
ـيـة الـتي تـضم ســمـيث في األكـاد
حـوالى عشرة آالف عضو أو حتى

طرده منها.
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من مـنكم أسس رابطـة أساتذة اجلـامعات في 2003.. ومن مـنكم
ــسـاواة تـرأس وفــودا وقــابل أعــضــاء مـجــلس احلــكم يــطــالب 

أساتذة جامعات العراق باقرانهم في دول اخلليج ?
ـر من فضـائيـة اجلـزيرة ..الـوحيـدة وقتـها ومن منـكم خاطـب بر
في الـعـراق..بــحـدة وجـرأة مـطـالـبــا بـإطالق سـراح سـتـة دكـاتـرة
اخـتـطـفـتـهم الـقـوات األمـريـكـيـة..وبعـث له بـعـضو مـجـلس احلـكم
صباح اليوم التالي ليقابل مدير مكتبه ويحقق إطالق سراحهم?
ومن مـنـكم كـان له الـدور الـفـاعل فـي إقـامـة أول مـؤتمـر لـلـتـعـلـيم

العالي بعد السقوط يوم كان الدكتور طاهر البكاء وزيرا?
ومـن مــنـكـم يــوافق مــؤتــمــر أيــلــول ٢٠٠٤  عــلى ســبــعــة أهـداف
وضـعـهـا لـلـتـعـلـيم الـعـالي من أصل تـسـعـة .. ومـعـتـمـدة اآلن في

الوزارة? 
ومن منكم أسس اول جمعية نفسية في العراق عام ٢٠٠٣?

تـنـسـون من الف خـمـسـ كـتابـا بـيـنـهـا تـسـعـة مـنـهـجـيـة  تدرس
بـجامعـات عراقيـة وعربية,وتـنسون كثـيرين هم أحق بـالتكر من

هم كثيرين تتباهون اليوم بتكر
عتـبنا لـيس عليـكم بل على زمان تـراجعت فيه القـيم حتى ب من

يفترض أن يكونوا قدوة
ملحوظة

األخ الــوزيــر الـــدكــتــور نـــبــيل كـــان عــضــوا مـــعي في الــلـــجــنــة
ؤتـمر التـعليم الـعالي االول بعـد السقـوط التي كنت التـحضيـرية 

مقررها . ويتذكر (احلسجه).
يومـها كنـا طالبـنا بزيـادة رواتب األساتـذة فحصـلت نقيـصة.كنت
ؤتمر  فقـلت ما قاله شاعر جنـفي كان حارس مولدة انا عـريف ا
ولـدة..فخـسروه ثـمنـها فـقلت فدخـلت جامـوسه وقطـعت اسالك ا

ما قاله..
ياجماعه هالسنة فد هوسه

هم نقيصه وهم نطح جاموسه
نح كنا نترجى الزيادة وا

تالي راتبنه على األول رجح
يستر الله هالسنه معكوسه
تفضل سيادة الوزير

تـصاعد الـتصفـيق في القـاعة وح وصل
نصة.. همس قائال الدكتور طاهر إلى ا

ما جتوز.. الزم  تربطها بحسجه!
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ن صام عن الكره والنفاق والنميمة رمضان مبارك على اجلميع 
واحلقـد. وخـلق التـوازن بـ حتقـيق فـريضـة الـرب وب فـريـضة
تنـقية النـفس من الشوائب العـالقة في اخلاليا. ألن الـصيام ليس
منّـة لتباهي العبد الستعـراض منجزاته الدينية أمام اآلخرين وال
أل وإشــبـاع ـان والــتــقـوى أمــام ا شــجــاعـة ديــنــيـة ألثــبــات اإل
الغـرائز والرغبـات لرفع منـسوب النرجـسية..     يخـطأ من يقول
ـعدة نـهارا إن شهـر رمـضان فـريـضة تـمارس مـن اجل تفـريغ ا
ومـلـئــهـا لــيال أو الـنــوم نـهــارا والـقــيـام لــيال بـالــصالة. بل هـو
ارسـة لتدريب النفس عـلى تَحمُل صبر مـعاناة الزمن واإليثار
والـتـضــحـيـة وتـصــفـيـة األبــدان من شـوائب األحـقــاد وتـنـشـيط
الدورة الـدمـويـة من اجل الـقضـاء عـلى أكـسدة الـدم الـفـاسد في
نـفـوسـنـا ونـقل األوكـســجـ الـنـقي إلى عـقـولـنـا. بل هـو فـرصـة
لـعالج تـصـلـب شـرايـ الـشـر الـذي يـتـراكم في جـدران حـيـاتـنـا

ليمنع تدفق اخلير في أوعية السلوك.
سـأقـول كالمـا صـريـحـا لـقد أصـبح شـهـر رمـضـان الـيـوم عادة
ـعنى ـاني وتـعبـدي; ذهـبت عـنه روح ا اجـتـمـاعـية بال مـحـتـوى إ
األصيل لـلتدين احلقيقي والفطرة اإلنسـانية البسيطة التي كانت
. فـقد كـانت موائـد رمضـان جتمع األهل متـعلـقة بـعقـول األقـدم
واجلـيــران عـلى مــحـبــة األلـفــة والـتــضـامن االجــتـمــاعي. فـاحلي
يتـحول إلى أسـرة واحدة تتـبادل احملبـة مع صحون الـكرم حيث
فـطـرة الـعـبـادة والـتـعـبـد تـسـكن في الـبـيـوت سـرا والق الـعـشرة

االجتماعية تشتعل وهجاً في األمكنة الشعبية.
ــاذا يـذكــرني قـدوم رمــضــان الـيــوم بـرمــضـان األمس ال أدرى 
حــيث الــهـــيــام بــأجـــوائه وطــقـــوسه ولــيــالـــيه الــســـاحــرة وألــقه
االجتـماعي وأناشـيده الـبسـيطـة (ماجيـنا يـاما جـينـا حل الكيس
ــسـحـراتي) وألــعـاب رمـضـان اجلــمـاعـيـة وأنـطـيــنـا) وطـبـول (ا
ـقــتـرن بـحـرارة ــا الـشـعــور بـاجلـو االحـتــفـالي ا (احملـبـيس). ر
الــعـــيش واالنــتــمـــاء وحــرارة احملــبــة بـــ أســر احلي الــواحــد
وتـسـابـقـهم بـتـوزيع وجـبـات الـفـطـور حـتى جتـد في بـيـتـك رائـحة

طعام كل عائلة فتحتار أي نوع تأكله واي شراب تشربه. 
ياله من شـهـر جمـيل وزمن أجـمل يرتـفع فـيه منـسوب الـفـضيـلة
واالحـتــرام لـشـهــر رمـضــان الـذي يــؤلف قـلــوب الـنــاس ويـكـون
عشر ومنعشا بأيامه وطقوسه البسيطة ذاق وا عصـيرا لذيذ ا

بهرة بصدق العالقات والتقوى. والق لياليه وحميمته ا
ـاضي أسـاسه ـاضـي فـلـسـفـات ونـظـريــات عـديـدة فـا وحلـنـ ا
سيـكولوجي يطلق عليه مصطلح النوستولوجيا وهو احلن إلى
ــثـــالي حــيث الــشــعــور بـــاآلمــان الــنــفــسي والــراحــة ــاضي ا ا
ـاضي (يــوهــانس هــوفـر). كــمـا إن واالطـمــئــنـان بــالــعـيش فـي ا
ـاضي والــعـيش فــيه هـو حــالـة الـتــأزم مع احلـاضـر اسـتــدعـاء ا
قـريزي) بيـنمـا يراه البـعض مرضا واللـحظة اآلنـية (تـقي الدين ا
و األمل فيـصبح االنسحـاب من احلاضر أسـلوب حياة. يعـيق 
ـا الـتـحـرر من فـالـسـعـادة لـيـسـت هـروبـا من الـواقع ومـآسـيه إ
عـنى آخر فأن تأثـيره فـينا وسـيطـرته علـينا (بـرترنـاد رسل). و
ـثـاليـة والـبـركـة "أيـام زمـان واهل ـاضي كـأنه فـيـه ا الـنـظـر إلى ا
زمـان أيـام راحـة الـبال" وهـي صوّر مـتـخـيـلة لـلـمـاضي اجلـميل

مزوج باحلسرة. صحوب بالتبكيت وا واألصيل ا
اضي كـاثار حياة لزيـارته والبكاء على شخـصيا لست معـنيا با
ـاضي له عيـوبه كمـا له جوانـبه اإليجابـية. لـكنـني هنا أطالله فا
أصف حـالــة إنـسـانـيـة دون الــغـاء احلـاضـر ومــتـغـيـراته. أحـاول
تـوصـيف قيم إنـسـانـية إيـجـابـية مـرتـبـطة بـالـعالقـات االجـتمـاعـية
الراقـية الـتي بدأت تـنخرهـا شرور الـتعـصب العـنصـري والديني
والـطــائـفي والـقـومي. ألن رمــضـان لـيس مـجــرد طـقـوس وعـبـادة
مُجـرّدة من قـيم احملبـة والتـآلف والـتسـامح فهـو خـزان لفـضائل

اخلير والعطاء.
لنـعترف أن رمـضان أصبح الـيوم شهـرا عاديا مـثل كل األشهر
حيث غـابت عنه دورة فضائل التسامح واحملبة وفُقدت عن أيامه
احتـرام قـيم اآلخر وسـلـوكيـات الـشـهر الـفـضيل وصـار شـهرا
لـلـتـباهي وثـرثـرة الـنـفاق وحتـولت مـسـاجـده إلى أبـواق للـسـلـطة
وأثـارة الـكـراهــيـة. وصـار بـعض الــنـاس يـجـتـمــعـون عـلى مـوائـد
ـال احلـرام ويــسـهـرون عــلى بـرامج تــلـفـازيــة تـثـيـر الـصـيـام بــا
األحقـاد والعنف والـف أو نبش التـاريخ والطوائف واألديان أو
مشـاهدة مسلسالت تـمتلئ بالدعـارة والشذوذ واخملدرات وإثارة
الغـرائز البدائية. مـثلما أصبح سحـوره في خيم ومقاهي الدخان

والشيشة عالمة فارقة.
لست واعـظاً دينياً ولن أُكفّر أحداً سواء كان صائما أو مفطرا
لكـنني أتمنى أن يكـون رمضان شهرا لـتهذيب النفـوس ومفتاحا
لفـتح أبواب احملبة وتـآلف القلوب وليس شـهرا للفـ والبغضاء
د ـبتذلـة. وما أكثـر الدروس والعظـات التي  والتـنابز بـاأللقاب ا
بهـا رمضـان فـهو شـهر الـصـبر والـتـسامح وتـنـقيـة اجلسم من
األدران وســمــوم احلـــقــد والــصــوم عـن الــنــفــاق
زدوج; معدة والنـميمـة واالبتعـاد عن الصيـام ا
فارغـة تـلـبي نـداء الـرب وعـقل يـكـهـرّب احلـياة

زرى.   بجيَف الواقع ا
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yaaas@hotmail.com /اكـثـر االلـهـه حـكـمـة كـانون األول
شــهــر كـســلق شــهـر االله (نــركـال)
الــبـطل الــكـبـيــر كـانــون الـثـاني /
شــهـر تـبت شـهــر االله بـابـسـوكـال
وزيــــر االله انــــو واالله عــــشــــتـــار
شـــبـــاط / شــهـــر االله (ادد) ســـيــد
ـــيــاه والــســمــاء واألرض اذار / ا
وهـو شـهـر االلـهـة السـبـعـة (االلـهة
الـــعــظــام). وال يــزال يـــعُــمل بــهــذا
الــتـــقــو في الــعــراق وفي الــدول

العربية كذلك في تركيا.

اجلـمــاعـات الـزراعـيـة الـقـرويـة في
الــــعـــالـم ومن االشــــهـــر االكــــاديـــة
واشـهرهـا: نيـسان/ هـو شهر االله
(أنــوو انــلـيل)  أيــار/ وهـو شــهـر
- تموز / االلـه (ايا) سيد الـشعوب
هــو شــهــر االله (نــتــورتــو)الــبــطل
- ايـلــول / هـو شـهـر االله الــكـبـيـر
- تشرين (عـشتار) سـيدة الشـعوب
األول / هو شهر االله (شمش)بطل
كـل الـعـالم تـشـرين الـثـاني/ شـهـر
اراه ســاحــ شــهــر االله (مـردوخ)

يــسـتـعــمل كـتـقــو قـومي من قـبل
بــــعض اآلشــــوريــــ في الــــعـــراق

وسوريا.
والــسـنـه االكـديه الــعـراقــيـة :تــبـدأ
بــشــهــر نــيــســان حــسب الــتــقـو
الـبـابـلي وتـنـتـهـي بـشـهـر اذار وقد
كــــانت بـــدايـــة الــــتـــقـــو االكـــدي
الـعراقي (االشوري) في  4750ق م
وكــانـت بــدايــته شــرق كــركــوك في
الـشمال الشرقي للـعراق في منطقة
جــرمـو الـتي تــعـد واحـدة من أقـدم

اآلشـوري بلـيلة االعـتدال الـربيعي
ــــدوّنـــات األثـــريــــة تـــبـــقى إال أنّ ا
ــــرجع األوّل واألخـــيــــر ومـــنـــهـــا ا
ــســـمــاريـــة في مـــتــحف األلـــواح ا
ـاذا يـسـتـمـر 12 يـومـا لــنـدن. أمـا 
الن يــقـول الـكـاتب صـادق الـطـائي:
الـرياضـيات الـبابلـية كـانت تعـتمد
الــنــمط الــســتــيــني فـي احلــسـاب
وبـذلك يـكـون الـعدد  12 ذا اهـمـيـة
كـبيـرة باعـتبـاره اجلذر األهم ومن
هــنـا جـاءت قــدسـيـة الـرقم  12 في
ــســـتــعـــمــلـــة حلــد اآلن األبـــراج ا
ـــكـــنــنـــا أن نالحظ أن الـــســـنــة و
الــبـابــلــيـة مــا زالت تــسـتــخـدم في
حـسـاب األبراج لـهذا نـرى أن برج
(احلــمـل ـ أبـريـل) هــو أول األبـراج
القـترانه بـشهـر نيـسان أول شـهور
الـســنـة الـبـابـلـيـة كـذلك انـعـكـست
قــدســيــة الـرقم 12 عــلـى ســرديـات
األديـان اإلبـراهيـمـية كـمـا نرى ذلك
فـي أسبـاط بـني إسـرائـيل وعددهم
ـــســــيح  12وحــــواريي يــــســــوع ا
وعـــددهم  12 وائـــمـــة الـــشـــيـــعـــة
اإلمــامـيــة عـددهم 12 وغــيـرهـا من
الـــتـــنــــوعـــيـــات الـــتي اســـتـــمـــدت

قدسيتها من هذا الرمز البابلي.
الــــتــــقــــو األكــــدي الــــعــــراقي او
الــتـــقــو اآلشــوري الــعــراقي هــو
الــتــقــو الــذي كــان يــســتــخــدمــة
األكـديون والعموريون واآلشوري
فـي بالد الـــــرافــــديـن في ســـــوريــــا
والــعــراق وبــقي مــســتــعــمـالً مــنـذ
 4747ق.م إلـى  100م. وال يـــــــزال
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في  1نـيسان يبدا عيد رأس السنة
اجلـديـدة الجـدادنـا الـبـابـلـي ومن
حــقـنـا وواجـبــنـا ان نـحــتـفل بـهـذا
الـعـيد مـثل كل شعـوب العـالم التي
تـعتـز بتـاريخـها.ولـنبـدا بالـتهـنئة:
كل عـام وانتم بـخير وعراقـنا بالف
خـيـر.وحـسب تـاريخ بالد الـرافدين
فــان الـعـيـد يــسـتـمـر  12يــومـا وله
اسـماء اشهرها اكـيتو وفي اللغات
ـــة (بــالــســومــريــة: أكــيــتي الــقــد
.( ) (وباالكدية: ريش شات سنو
ـؤرخون ان اكـيتـو هو عـيد يـقول ا
رأس الـــــســــنــــة لـــــدى األكــــاديــــ
والـــــبـــــابـــــلـــــيـــــ واآلشـــــوريـــــ
والـكـلدانـي من بـعدهم. ويـبدأ في
الـــيـــوم األول من شـــهـــر نـــيـــســان
. ــدة اثـني عــشـر يــومـاً ويــسـتــمـر 
ويــعــود االحــتــفـال بــرأس الــســنـة
الـرافـديـة في األول من نـيـسان إلى
الــساللـة الـبــابـلـيـة األولى أي إلى
يالد إذ مـطلع األلف الـثاني قـبل ا
 عـلى عـهـد هـذه الـساللـة تـرتيب
حــلــقــات احلــيــاة بــشــكــلـهــا شــبه
الـنــهـائي في حـيـاة سـكـان بالد مـا
بــ الـنــهـرين ســواء من الـنــاحـيـة
الــــديـــنــــيـــة أو االقــــتـــصــــاديـــة أو
ــوسـوعـة االجــتـمـاعــيـة. وحـسب ا
احلــــــرة فـــــــأن الــــــتـــــــأريخ  لــــــدى
الـسـومـريـ كان يـعـتـمـد عـلى عدة
عناصر طبيعية وأهمها القمر فقد
كـان مـعـلـومـا بـأن شـهـر "نـيـسـانو"
(نــيـســان) يـبــدأ بـحــسب الـتــقـو
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بـأشخاص كـثر  قامـوا بعمل مذهل
خـالل الـــعــــام الـــفـــائـت".وأضـــافت
الرسالة "نشعر بالصدمة والغضب
ألن هـذه اللحظات حجـبها السلوك
ـــقــــبـــول والــــضـــار ألحـــد غــــيـــر ا
ـسـرح". ــرشـحـ عــلى خـشـبــة ا ا
ـيـة األربعـاء الـنـظر وبـدأت األكـاد
فـي "اإلجراءات الـتـأديبـيـة الواجب
اتّــخـاذهـا" في حق سـمـيث. وقـالت
فـي بــيــانــهــا أنّ مــجــلس إدارتــهــا
بـــــاشــــر األربـــــعــــاء الـــــنــــظـــــر في
"اإلجـــراءات الــتــأديــبـــيــة الــواجب
اتّـخاذها ضدّ ويل سـميث النتهاكه
ـا في ذلك ـية  سـيـاسـات األكـاد
ـنـاسب االتـصـال اجلـسـدي غـيـر ا
ــسـيء أو اخلــطــيــر والـــســلــوك ا
ـــيــة". وتـــقـــويض نـــزاهــة األكـــاد
ـــيــة وأوضـح الــبـــيـــان أنّ األكـــاد

ـشـاهـدين الـذي تابـعـوا احلـفـلة وا
مـن مـنـازلــهم".وتـابع "أســتـقـيل من
ــيــة فــنــون عـــضــويــتي في أكـــاد
الــسـيـنـمــا وعـلـومــهـا وسـأقـبل أي
عــــواقب يــــراهــــا مـــجــــلس اإلدارة
مـناسبـة". وقال في بيان االسـتقالة
ــيـــة. حــرمت "خـــنت ثـــقــة األكـــاد
مـــرشـــحـــ آخـــرين وفـــائـــزين من
فــــرصـــة االحــــتــــفـــال بــــعــــمـــلــــهم
االســتـثــنـائي. أنــا مـحـطـم الـقـلب".
وكـــانـت رســـالـــة وقـــعـــهـــا رئـــيس
يـة ديفيـد روب ومديـرتها األكـاد
العامة داون هادسون ووجهت إلى
ــــيـــة اآلالف مـن أعـــضــــاء األكــــاد
ــبــاشــر شـــددت عــلى أن "الــنـــقل ا
لالحتفال الرابع والتسع لتوزيع
جــــوائــــز األوســــكــــار األحــــد كـــان
يــــفـــتــــرض أن يــــشـــكـل احـــتــــفـــاءً

الـسـيـنـمـا وعلـومـهـا.وكـتب سـميث
فـي الـبــيــان "أفــعــالي فـي احلــفــلـة
الـرابعـة والتـسعـ لتـوزيع جوائز
ـة األوســكــار كــانـت صــادمــة ومــؤ
وغــــيـــر مـــبــــررة".أمـــا كـــريس روك
وضـوع للمرة األولى فـتحدث عن ا
مـسـاء األربـعاء في مـسـتـهلّ عرض
قــدمـه في بــوســطن.وقــال "مــا زلت
أحــاول نـــوعــاً مــا اســتــيــعــاب مــا
حــدث" مـؤكّـداً أنّه "في مــرحـلـة مـا
سأحتدّث عن هذا الهراء وسيكون

األمر جدياً ومضحكاً". 
ـمـثل عــلى صـعــيـد مــتـصل بــادر ا
األمــريــكـي ويل ســمــيث إلى إعالن
ية األمريكية اسـتقالته من "األكاد
لــفــنــون الــســيــنــمــا وعــلــومــهــا" 
مـستبقـاً بخطوته هـذه القرار الذي
ـيـة بـعد يـتـوقع أن تـتـخـذه األكـاد
ــــرتــــقب في 18 اجــــتــــمــــاعـــهــــا ا
نــيــســان.وكــتب ســمــيث فـي بــيـان
نــــشــــره عــــدد مـن وســــائل اإلعالم
ـتخـصصة في هـوليـوود "أفعالي ا
فـي االحـتــفــال الـرابـع والـتــســعـ
لــتــوزيع جــوائــز األوســكــار كــانت
ـــــــة وغـــــــيـــــــر صـــــــادمـــــــة ومـــــــؤ
ـــمـــثل الـــبــالغ مـــبـــررة".وأضــاف ا
الـــثـــالــــثـــة واخلـــمـــســـ "الئـــحـــة
األشـخاص الـذين جرحـتهم طـويلة
وتـشـمل كـريـس وعـائلـتـه والـكـثـير
مـن أصـدقــائـي وأحـبــائـي األعـزاء
وجــمــيـع الــذين كــانــوا حــاضــرين

ــشـاهـدين ــوجـود في الــقـاعـة وا ا
الــــذيـن تـــابــــعــــوا األمــــســــيــــة من
مـنازلـهم.وتسـلّم سميث ( 53عـاماً)
ثل بـعيد الواقعـة أوسكار أفضل 
عـن دوره في "كـــيـــنـغ ريـــتـــشـــارد".
ـــيــة األمـــيــركـــيــة وبـــدأت "األكــاد
لـفـنون الـسـينـمـا وعلـومـها" الـنـظر
فـي "اإلجراءات الـتـأديبـيـة الواجب
اتّـخـاذهـا" في حق سـميث مـشـيرة
إلـى أنّها طـلبت من سمـيث مغادرة
االحــتـــفــال بــعــد مــا حـــصل لــكــنّه
رفـض. وشرح ويل بـاكر حملـطة إي
بـي سي" أنـه نــــصح بــــعــــدم طــــرد
سـمــيث من احلـفـلـة بـعـدمـا حتـدث

إلى كريس روك.
ــنـتج قـائالً "تـوجـهت عـلى وروى ا
ــيـة الــفــور إلى مــســؤولي األكــاد
الــذين كـانـوا هــنـاك وقـلت +كـريس
روك ال يـريـد ذلك+. وقـلت أيـضاً أن
+روك كــان واضــحــاً جــداً فـي عـدم
رغــــــــبــــــــتـه في جــــــــعـل الــــــــوضع
أسـوأ+".وأكـد أن كريس روك رفض
صـراحـةً أيـضـاً أن تـوقـف الـشـرطة
ويـل سـمــيث  وامــتــنع عن تــقـد
شـكوى ضده.واعـتذر سمـيث الحقاً
عـلـناً عـبـر حسـابه عـلى إنـستـغرام
ــنـظــمـ مــعـتــرفـاً بـأن من روك وا
تـــــصـــــرفه "غـــــيـــــر مـــــقـــــبــــول وال
يــغــتـفــر".وأعـلـن سـمــيث في بــيـان
اجلــمــعــة أنه قــرر االســتــقــالــة من
ــيــة األمـــيــركــيـــة لــفــنــون األكـــاد

{ لـوس اجنـلـوس (أ ف ب) - رأى
مــــنـــتج حــــفـــلــــة تـــوزيـع جـــوائـــز
األوســـكـــار في مـــقـــابـــلــة عُـــرضت
اجلـــمـــعــة أن االحـــتـــرافـــيــة الـــتي
أظـــهـــرهــا الـــفـــكــاهـي كــريس روك
وربــاطـة اجلــأش الـتي حتــلى بـهـا
بـعـدما صـفـعه ويل سـميث أتـاحـتا

استمرار األمسية. 
وقـــال ويـل بـــاكـــر حملـــطـــة "إيه بي
سي" الــتــلـفــزيــونـيــة "لـقــد تــعـامل
كــريس مـع تـلـك الـلــحــظــة بــأنــاقـة
واتـــزان مـــكـــنـــانـــا مـن مـــواصـــلــة
احلـفلة".وما لـبث روك بعد تعرضه
لـلـصفـعة أن واصل تـقـد احلفـلة
وقـدم كـما كـان مـقرراً جـائـزةأفضل
فـيـلم وثـائقـي. وحرص الحـقـاً على
الــتــهــدئــة من خالل رفــضه تــقـد
شــكــوى ضـد ويل ســمــيث بــيـنــمـا
كـــانت الــشـــرطــة عـــلى اســـتــعــداد
لــــتـــــوقــــيــــفـه بــــســــبـب مــــا أقــــدم
عـليه.وأضـاف ويل باكر "لـقد سمح
ـواصلة احلفلة لـنا ذلك نوعاً ما 
ـشـكـلـة وهــو مـا أردنـاه".ونـشــأت ا
في حـفـلة األحـد عنـدما تـناول روك
فـي إحدى دعـابـاته الـرأس احلـليق
جلــادا بـيـنـكت سـمـيث زوجـة ويل
صابة بداء الثعلبة الذي سـميث ا
يـسـبب تـسـاقـطاً لـلـشـعـر .ومـا كان
مـن سـمـيث إال أن صـعـد فـجـأة إلى
ــسـرح وصــفع روك عـلى خــشـبــة ا
وجـهه بقوة وسط ذهول اجلمهور
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حـلت الـدهـشـة والـصـدمـة عـلى الـشارع
ـصـري بــعج واقـعــة غـريـبــة شـهــدتـهـا ا
ــحــافـظــة اجلــيـزة مــنـطــقــة الــطـالــبــيـة 
ـــصــريــة حــيث إقـــدم عــروســ عــلى ا
االنتحـار بالقفز من شرفة منزلهما عقب
زفــافـهـمــا بـسـاعـات قــلـيـلــة دون مـعـرفـة
الـــســـبب.وســـاد الـــذهـــول واالنـــدهـــاش
كــبـــيــريـن في اوســاط االهـل واجلــيــران
وابــنــاء اجلــيــزة نــتــيــجــة هــذه احلــادثـة
وكـشــفت الــتـحــقــيـقــات األولــيّـة عن أن
الـشـاب والـفــتـاة تـزوجــا لـيـلــة الـواقـعـة
وقـررا الــقـفــز من شـرفــة شـقــتـهــمـا في
الــطــبــقــة الــعــاشــرة وتــفــاجــأ األهــالي
بسقـوط كل منهما.وأكدت التحقيقات أن
ـتوف هما ع.أ ( 25سـنة) و أ.م (30 ا
سـنة) ولـيـست هنـاك أي شُـبهـة جـنائـية
ُــقــرر أن تـســتــمع وراء الــواقــعــة.ومن ا
جــهـــات الــتــحـــقــيق إلـى أقــوال أســرتي

عرفة األسباب. توف  ا
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ساعدة الـثانوية الـعامة يشرفـنا ا
فـي جـعل هــذا احلـلـم يـتــحـول إلى
حــقــيـقــة.وكــان كــوبـر قــد عــبّـر عن
أسـفه لـعـدم تـخـرجه من الـثـانـوية

خـالل زيــارة قــام بــهــا ســنـة 2018
إلـى حرم مـدرسـتـه الـسـابـقـة وهو
مـا جعل أفرادا من عائلته تتواصل

قاطعة. مع مدارس ا

حـــضــرته عــائـــلــته. وألـــقى مــديــر
مـدارس مقاطعة جـيفرسون بوندي
لـيـرن كـلـمة خالل احلـفل قـال فـيـها
:"تـلتزم مدارس مقاطـعة جيفرسون
ساعدة كل طالب صغيرا كان أم
كــــبـــيــــرا عـــلـى حتـــقـــيـق أحالمه
وبـالـنـسـبـة للـسـيـد كـوبـر كان ذلك
يـــعـــني احلـــصـــول عـــلـى شـــهــادة

وفق مــا أفــادت هــيــئـة الــتــعــلـيم 
ومـواظبـاً على دروسـه لكنـه اضطر
ــدرســة عـام  1938بــســبب لــتــرك ا
انـتقاله ووالدته ألسـباب مالية إلى
فــيالدلـفـيـا.ولــقـد تـكـلـل حـلم كـوبـر
بـالنجاح بعد مـنحه شهادة ثانوية
فـــخـــريــــة من مـــدارس مـــقـــاطـــعـــة
جــــيـــفـــرســــون في حـــفـل تـــخـــرج

فـــيالدلــفــيــا  –وكــاالت - نــال رجل
أمـريـكي معـمّريـبـلغ من العـمر 101
عــامــاً شــهـادة الــثــانــويـة الــعــامـة
وحــقق حـلـمه بـعـد انـتـظـار دام 84
. وحـ كـان مـيــريل بـيـتـمـان عــامـاً
كــوبــر مـراهــقـاً كــان مــنـتــظــمـاً في
مـــدرســة "ســـتــورر" فـي مــقـــاطــعــة
جيفرسون بوالية فرجينيا الغربية

اإلرهــابــيـة مــنــذ عـام  2019. وقــال
قــربــاني عــبـر حــســابه عـلـى مـوقع
إنـــســتـــغــرام (مـــا تــبـــادر إلى ذهن
فـريقي القانوني هو أن أي شخص
خـدم عـلى غـراري في صفـوفه غـير
مــؤهل لــلــحــصــول عــلـى تــأشــيـرة

تحدة). دخول إلى الواليات ا

ـناسبة رأس السـنة الفارسية في
ـطرب البالغ 49  25 آذار. واعـتبر ا
عـاما أن الـقرار األميـركي سببه أنه
أدى خـدمته الـعسـكريـة في صفوف
احلـــرس الـــثـــوري االيـــراني. أُدرج
احلـــرس الــثـــوري عــلـى الــقـــائــمــة
الــسـوداء األمــريـكـيــة لـلــمـنــظـمـات

وكـالـة إرنا بـالعـربـية. ووفق وكـالة
األنــبـاء اإليـرانــيـة كــان عـلي رضـا
قـربـاني في مـطـار تـورونـتـو بـكـندا
عـــنــدمــا مـــنــعــته شـــرطــة احلــدود
األمـيــركـيـة من الـتـوجه إلى مـديـنـة
إرفـاين في واليـة كـالـيفـورنـيـا غرب
ــتـــحــدة إلقـــامــة حــفل الـــواليــات ا

احلــكـومـة اإليـرانـيــة عـلي بـهـادري
جــهـرمي عـبـر تـويـتـر إن "اجـراءات
احلــظـر األمـريـكـيـة اجلـديـدة وعـدم
ـنـشـد إيـراني سـمــاح هـذه الـدولـة 
بـالدخول حتت ذرائع واهية يظهر
عـداوة أمريـكا لـلشـعب اإليراني في
جـميع الظروف" وفق مـا نقلت عنه

{ طهران (أ ف ب) - انتقدت إيران
ــتـحــدة الــســبت لــعـدم الــواليــات ا
نـشد الـتقـليدي سـماحـها بـدخول ا
عــلي رضــا قــربـاني إلـى أراضـيــهـا
ـنـاسـبـة نـهـايـة آذار إلقـامـة حـفل 
عــــيــــد الــــنــــوروز رأس الــــســــنــــة
ـتـحـدث بـاسم الــفـارسـيـة. وكـتـب ا
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وســتـــبث مــجــريــاتـه أيــضــاً عــبــر
اإلنـتـرنت. واعـتـبـرت مـجـمـوعة "ار
ـــنـــظـــمـــة ان هـــذه األرقــام إكـس" ا
مــرضـيــة في ظل اســتـمــرار بـعض
الــــــدول كـــــالــــــصـــــ فـي حـــــظـــــر
الـــســفـــر.ونــتـــيـــجــة الـــصــراع في
ـعـروفة أوكـرانـيـا تـغيب روسـيـا ا
في قــطــاع الــبــرامـج الــتــرفــيــهــيـة
ـعرض. ومن ناحية الـشبابية عن ا
أخــرى  يــتـوقع حــضـور نــحـو 80
مــشـاركـاً أوكــرانـيـاً مـعــظـمـهم في
نـظـمون لـهم. كذلك جـنـاح يوفـره ا
ـــلــتـــقى أتـــاح هـــؤالء مـــتــابـــعـــة ا
افـتـراضـيـاً ألكـثر من  200 شـخص
هم آخـر.والحـظت سـمـيث ان "من ا
جــداً أن يـسـتــمـر األوكــرانـيـون في
الــتـرويج حملــتـوى بـرامــجـهم لـكي
يـكون صـوتهم مـسمـوعاً"  مـشيرة
إلـى أن أربع شـــركـــات أوكـــرانـــيـــة
سـتـكـون مـحـور مـؤتـمـر بـعـد ظـهـر
ـنـاسبـة الـعودة .وأدخلت  االثـنـ
احلـضورية للملـتقى تغييرات على
صـيغته علما أنه كان أصالً يعتزم
اعـــتــمــاد حــلـــة جــديــدة في 2020.
وأوضـــــــحت ســـــــمــــــيـث أن هــــــذه
شارك الـتغيرات تـلبي تطلـعات ا
إلى "مـلتـقى أكثـر فاعـليـة مع عائد
اســتــثـمــارات افـضـل ومـدة أقــصـر
ومــكـــثــفــة أكــثـــر".ودمج الــيــومــان
ـية اخملـصـصـان للـعـروض الـتقـد
لــلــمــشــاريع الــوثــائــقــيــة وبــرامج
األلـعاب في االيام الثالثة للمعرض
الـتي تشـهد تشـبيكـاً وتواصالً ب
شـــــركــــات اإلنـــــتـــــاج والــــتـــــوزيع
ومــشـتـري الـبـرامج الـتــلـفـزيـونـيـة
عـــلى أنــواعــهــا.وحلـظ الــبــرنــامج
نـدوات وورش عمل فردية وأنشطة
تــوجـيـهـيــة وجـلـســات جملـمـوعـات
صـــغــيــرة بـــهــدف تـــســهــيـل عــقــد
الـصفقات وال سيمـا للمشارك في
مـعـرض "ايسـبـورتز بـار"اخملصص
لاللــعـاب اإللـكـتـرونــيـة الـريـاضـيـة

الذي تنظمه أيضاً "آر اكس".

{ بــاريس (أ ف ب) - يــعــود ثـاني
أكـبــر مـلـتـقى لـلـعـامـلـ في مـجـال
الـتلفزيون في العالم  MIPTV إلى
ـهـرجـانـات في مـديـنـة كـان قـصـر ا
الـفـرنـسيـة اإلثـنـ بـصيـغـة أقـصر
لــكــنـهــا مـكــثــفـة أكــثــر وتـتــخــلـله
نـقـاشـات عن مـسـتقـبل الـتـلـفـزيون
في عــــصــــر الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا
MIPTV الـرقـمـيـة.والحـظت مـديرة
الــذي تــســتــمـر الــدورة الــتــاســعـة
واخلـمـسون مـنه ثالثة أيـام لوسي
ســـمـــيـث في حـــديث إلى لـــوكـــالـــة
فـــــرانس بـــــرس ان الـــــصــــنـــــاعــــة
يـة حتـتاج بـعد الـتـلفـزيونـيـة العـا
عــامــ طــغت خـاللــهــمــا جــائــحـة
ـلـتـقى كـوفـيـد- 19 إلـى مـثل هـذا ا
"كـونهـا شهدت قـفزة كـبيرة" إذ "لم
يـسـبق أن كان اسـتهالك مـحتـواها
بـهذه القوة".واعتـبرت سميث التي
تـتولى أيضاً إدارة الـسوق الدولية
ـسمـوع في اخلريف أن لـلـمرئي وا
"مـــا مِن وســـيـــلـــة أفـــضل مـن هــذا
ــلـــتــقى الــدولي لــقــيــاس حــرارة ا
الـسـوق وفـهم اجتـاهـاتـهـا".وعـانى
ـــلــتـــقى والـــســوق الـــتــداعـــيــات ا
ــرتــبــطــة بـــجــائــحـة الــصــحــيــة ا
كـــوفـــيــد-  19أســـوة بـــاألنـــشـــطــة
الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة فـالـغـيت دورة
 MIPTVعــام  2020واقــيــمت عــبـر
اإلنــــتــــرنت فـي نــــيـــســــان/أبــــريل
.2021امـا سـوق  Mipcomفـاقـيمت
فـي تشرين األول  2021بـعد نـسخة
 2020الـتي عقدت افتـراضياً ولكن
بــحــضـور أقل بــكــثـيــر من االعـوام
الـسابـقة وفي غيـاب عدد كـبير من
ـشارك األميركـي واآلسيوي ا

ــشـاركــ الـعـام إذ اقــتـصــر عـدد ا
الـــفـــائت عـــلى  4500 شـــخص في
مــقــابل  13500في 2019. ويــتــوقع
ان يـستـقطب  MIPTV هـذه السـنة
نــــحـــــو خــــمــــســــة آالف مــــشــــارك
ســيـحـضـرون إلى مــديـنـة كـان من
بـيـنـهم  1200 مـشـتـر من  80دولـة
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