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ـائز بـغـدادهم احلـبيـبـة وقد ضـوَّع أدبـاء الـعراق بـعـبـير إبـداعـهم ا
وفـدوا إلـيهـا من مـحـافظـات الـعراق كـافـة تسـبـقـهم قلـوبـهم  يومي
التـاسع والعاشر من الشهر اجلاري حلـضور مؤتمرهم اإلنتخابي
(دورة الشـاعـر الراحل زهـيـر بهـنـام بردى الـذي انتـقل إلى رحـمة
ـاضي) وكـم كـانـوا مـشـتـاقـ لـبـهاء الـله تـعـالى في 26 نـيـسـان ا
ـة وألنـوارهـا وأزهارهـا وأشـجـارها بل عـاصـمـتهـم العـزيـزة الـكر
وحتى أحـجارها وقد فـتحت بغداد عـينيهـا على سعـتهما لـتتكحل
برؤيـة أبنـائها أدبـاء الوطن الـذين حمـلت كلـماتـهم وحروفـهم هموم
الـنــاس والـشـوارع واألحــيـاء واألنـهـار وتــضـمـخت بــروح الـتـاريخ
سـتقبل وكـانوا ومـازالوا الـسعاة إلى اخلـير والـنقاء واحلاضـر وا
ـنـتـم ــ حـد اإللـتـصاق ــ إلى وطن واجلمـال والـبـياض واأللق وا
تدفق تواصـل ا زاهر بـأبنـائه البـررة وبخـيراته الـوفيـرة وبإبداعـه ا

الشامخ العالي.  
ــؤتـمــر اإلنـتــخــابي بـحــضـور 1336أديــبـا من أصل ولــقـد ازدان ا
 2515 أديبا هو عدد أدباء العراق وكتابه أي بنسبة مشاركة

ــئـة وكــان فـرصــة لـلــتـواصـل بـ األدبــاء واإلتـصـال بــلـغت 53 بـا
بـاشـر بيـنهم مـن أجل تبـادل باقـات اإلبـداع وحتقـيق احلوارات ا
ــشــاريع اجلــديـدة فــضال عن حتــقـيق ـثــمــرة وطـرح األفــكـار وا ا
الهـدف األساس وهـو اختـيار مـجلس مـركزي جـديد لإلحتـاد العام
لألدبـاء والــكـتـاب في الــعـراق يـفـضـي إلى انـتـخــاب رئـيس جـديـد
وأم عـام جديد وأعضـاء جدد للمـكتب التـنفيذي لإلحتـاد ونشير
كـلفـة بإدارة اإلنـتخـابات من إعالن هنـا إلى تمـكن اللـجنـة العـليـا ا

النتائج في اليوم نفسه (ليال) وهذا ما يعدُّ جناحا لها.  
ونـذكــر هــنـا أن أول انــتــخـابــات في تــاريخ اإلحتـاد الــعــام لألدبـاء
ـوافق  7 أيـار والــكـتـاب في الـعــراق قـد جـرت في يــوم اخلـمـيس ا
1959 م وتمخضت عن تلك اإلنتخابات انتخاب أول هيئة إدارية
وتـألــفت من: مــحـمــد مـهـدي اجلــواهـري رئــيـســا وصالح خـالص
سكرتـيرا عاما ومـحمد صالح بحـر العلوم أمـينا للصـندوق  فيما
فاز بـعـضويـة الـهيـئـة كل من: ذنـون أيوب د. مـهـدي اخملزومي د.
ـيـعة عـلي جـواد الـطـاهـر عـبـدالـله كـوران عـبـد الـوهـاب الـبـيـاتي 
ـلك نوري عـبد اجملـيـد الونـداوي علي جـليل عبـاس عمـارة عـبد ا

الوردي عبد الكر الدجيلي يوسف العاني وسعدي يوسف.
حتـيــة بـطـول الــعـراق وعــرضه لألدب الـوطــني اخلـالص ولــلـثــقـافـة
الوطـنيـة اخلالصـة وحتيـة بسعـة حب العـراق ومجـده ألدباء الوطن
وإلبداعـهم الثر الـراقي وجلَمال حروفـهم الزاهرة وشـكرا الحتادنا

ثابر وشكرا لبغداد احلبيبة وأهلها الكرام. تجدد وا العريق وا
{ وأسـفـرت االنـتـخـابـات عن فـوز كـل من: عـمـر الـسـراي و جـمال
الهـاشـمي و منـذر عـبد احلـر و حـسن الـبحـار و عـلي الفـواز وعـبد
ـعـمـوري و جـبـار الـسـادة الــبـصـري و عـارف الـسـاعـدي ونــاجح ا
الـكــواز و رجـاء الـربـيـعـي و راويـة الـشـاعـر و عــلي فـرحـان و عـلي
شبـيب وغرام الربيعي و فاضل ثامر وعمران اخلياط وحنون مجيد
ـنعم األمـير ومـعن غالب وعبـد األميـر اجملر و عـلي اإلمارة و عـبد ا

سعودي وحمد الدوخي. وغنام محمد وعدنان الفضلي وعمار ا
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عـلق الـرياضي ـوت أمس ا غـيب ا
الـكبيـر معد ومـقدم أشهـر البرامج
الــريـاضــيـة الــتــلـفــزيـونــيـة مــؤيـد
ـــتـــحــدة الـــبـــدري في الـــواليـــات ا
االمـــريـــكـــيــة عن  88عـــامـــاً وافــاد
مــقـربـون من الـبـدري امس بـوفـاته
ـــرض. بــــعـــد صــــراع طـــويـل مع ا
والــبــدري الــذي نــال قالدة االبـداع
مـن االســـتــاذ ســـعـــد الـــبـــزاز قـــبل
اعـــوام من مـــوالـــيــد  2 تـــشـــرين
الـــثــاني  1934درس الـــبــدري  في
ثـــانــويـــة األعــظــمـــيــة فـي بــغــداد
وتـخرج منها عام  1953ثم التحق
عـهد العـالي للـتربيـة الريـاضية بـا
فـي جـــامـــعــــة بـــغـــداد عـــام 1954
وتـخـرج مـنهُ عام  1957  وحـصل
عــلى بـعـثـة دراســيـة إلى الـواليـات
ــــتـــحـــدة وهــــنـــالـك نـــال درجـــة ا
ـاجـسـتـيـر في الـبـكـالـوريـوس ثم ا
الـعـلوم الـرياضـيـة وهو أول مـعلق
ريـاضي عـراقي وتقـاعد من الـعمل
الـوظيفي عام  .1993تـعلم البدري
الـقراءة والكتابـة في الكتاتيب قبل
درسة االبتدائية وبعدها دخـولهِ ا
درس فـي ثــانــويــة األعــظــمــيــة في
بـغداد وتـخرج مـنهـا عام 1953ثم
ـعـهـد الـعــالي لـلـتـربـيـة الـتــحق بـا

الـسـيـنـمـا العـراقـيـة قـسم األخـبار
الـريـاضـيـة وتـرأّسَ حتـريـر جـريدة
ـالعب  اما في الـتلـفـزيون فـعمل ا
معلقاً منذ  1963و مقدماً لبرنامج
(الـــريــاضـــة في أســـبــوع) لـــلــمــدة

.1993 - 1963

الـريـاضـيـة في جـامـعـة بـغـداد عـام
 ?1954وتــخــرج مــنـهُ عـام .1957
ولـقد حصل على بـعثة دراسية إلى
ــتــحــدة وهــنـالـك نـال الــواليــات ا
اجـستير درجـة البكـالوريوس ثم ا
في الـعـلوم الـرياضـيـة. وتقـاعد من
الــعــمل الــوظــيـفـي في عـام .1993
ـــنــاصب الـــتي شـــغــلـــهــا أمــ وا
صــنــدوق اإلحتــاد الــعــراقـي لــكـرة
الـــقــدم ومــديـــر عــام الـــريــاضــة
ـــدرســـيـــة ومـــديـــر األلـــعــاب ا
الـريـاضـية في وزارة الـشـباب
 1962وأســـتـــاذ فـي كـــلـــيــة
الـتـربيـة الريـاضيـة جامـعة
بـغـداد وسـكـرتـيـر االحتـاد
الـعراقي لكرة القدم 1970
 1977 –ورئــيـس االحتـاد
الــعــراقي لــكــرة الــقــدم في
1988  1980 1977و 
وكــــــان لـه الـــــعــــــديــــــد من
ـشـاركـات والكـتـابات في ا
الـــــصـــــحف واجملالت
أولــــهـــا ســـلـــســـة
اسمها الغيث
عــــــــــــــــــام

1957
وعــــــــــمل
مـــــحــــرراً
فـي مـجـلة
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ذكرى استذكر العراقيون امس 
ــوصل بــيـد عــنــاصـر سـقــوط ا
ومــا رافـقـهــا من مـآسي داعش 
وخـــــســــائــــر بــــاالرواح ودمــــار
بـالـبـنـى الـتـحـيـتــة في مـرحـلـة
ــفـوضــيـة الــعـلــيـا وصــفـتــهـا ا
باالسـوأ التي حلقـوق االنسـان 
شهدتها االنسانية فيما طالبت
ـديــنـة وعـودة بـإعــادة إعـمــار ا
نــازحــيـــهــا ومـــعــرفــة مـــصــيــر
ـتورط فـقودين ومـحاكـمة ا ا
ـدني رتكـبة ضد ا باجلـرائم ا
فـي مــحـــاكم دولــيـــة. ودعت في
بــيــان تــابــعــته (الــزمــان) امس
ــعــنــيــة واجملــتــمع اجلــهــات ا
الــدولي ومـنـظـمــاته اإلنـسـانـيـة
الى (تـــقـــد الـــدعم واإلســـنــاد
ـوصل إلعــادة إعـمــار مـديــنـة ا
واالرتــقــاء بــواقــعــهــا اخلــدمي
ـهـجـرين والـتـاريـخي وعـودة ا

إلى مـــنــاطق ســـكــنـــاهم وبــذل
عرفة مصير زيد من اجلهود  ا
فقودين) مشـددا على (أهمية ا
ـــحــاكــمــة حتـــقــيق الـــعــدالــة 
ـوصل ـتـســبـبــ بـســقـوط ا ا
ـــــتــــــورطــــــ في اجلــــــرائم وا
دنـي وضرورة رتـكبة ضـد ا ا
مــثـولـهم أمـام احملــاكم الـدولـيـة
ــا لـــنــيل جـــزائـــهم الــعـــادل و
يــضــمن عــدم تــكــرار مــثل هــذه
اجلــرائم الــبــشـــعــة فــضالً عن
تــــعـــويـض ذوي الــــضــــحــــايـــا
). وما ـدنيـ ـتضـررين من ا وا
زال الـنازحـون القـاطـنون داخل
يـبـحثـون عن فـرصة اخملـيمـات 
بـعـد العـادتـهـم الى مـنــاطـقـهـم 
اعــادة اعـــمــار مـــنــازلـــهم الــتي
دمــرتـهــا داعش خالل عـمــلـيـات
ــديـنــة من قـبــضـتـهم. حتـريـر ا
أكد نـائب رئيس مجلس بدوره 
النواب شاخوان عبدالله أحمد
وصل أن مـلف سـقوط مـديـنـة ا

قـائم ولم يـغـلق. وذكـر في بـيان
اطـلــعـت عـلــيـه (الـزمــان) امس
(اسـتـذكر مـرور ثـمـاني سـنوات
عـلى سـقـوط مـحــافـظـة نـيـنـوى
ـة والــفــاجـعــة األلــيــمــة جلــر
ســبــايـــكــر عــلى يــد عــصــابــات
داعش في شـهر حـزيران 2014
ومـا تـبـعـهـا من مـآسي وجـرائم
مـروعـة بـحق الـشـعب في عـديد
من منـاطق الـعراق أسـفرت عن
اسـتــشـهــاد وإصـابــة وتـغــيـيب
ـــدنـــيـــ عـــشـــرات اآلالف من ا

ــدن) اليــ من ا وتــهــجــيـــر ا
واشـــار الـى انه (لألسـف أكـــثــر
ــتـهـمـ مـا زالـوا طـلـقـاء دون ا
حـسـاب أو قـصـاص وسـنـعـمل
عـلى تـفـعـيل تـوصـيـات الـلـجـنة
الــنــيـابــيــة الــتـحــقــيـقــيــة الـتي
تشـكلت عام 2014 بعـد أحداث
ـــلف مـــا زال ـــوصل وهـــذا ا ا
قـــائــــمـــاً ولم يـــغـــلق) مـــجـــددا
مــطــالــبــته بـ(تــعــويض عــوائل

الــــشـــهــــداء وذويـــهـم وتـــقـــد
اخلـدمـات األسـاسـيـة لـلـمـنـاطق
احملررة وتأم عـودة النازح

إلى مناطقهم). 
من جانـبه  قال مـحافظ نـينوى
جنم اجلــــبــــوري في تــــصـــريح
امس إن (حـــجم الـــدمـــار الـــذي

تــــعــــرضـت له نــــيــــنــــوى خالل
اجـتـيـاحــهـا من قـبـل عـصـابـات
ــكن تــصــوره وكــان داعـش ال 
كــبــيــرا جـــدا حــيث ان جــمــيع
دارس ـؤسسـات وا الدوائـر وا
ومـراكز الـشـرطة بـاالضـافة الى
ــــوصل والــــقـــيـــارة مــــطـــاري ا
واجلـــســــور ومـــرافـق احلـــيـــاة
دمــرت بــالـــكــامل) واضــاف ان
(نـينـوى شـهدت ثـورة عـمرانـية
في عـامي  2019و 2020 عــبـر
ـدمـرة اعـادة جــمـيع اجلـسـور ا
بــاســـتـــثـــنـــاء اجلـــســر الـــرابع
واخلـامس) مـؤكـدا ان (اجلـسر
الـــرابـع واخلـــامس ســـيـــنـــجـــز
بـــشــكـل كـــامل نـــهـــايـــة الـــعــام
اجلـاري). واجـتـاحت عـصـابات
داعش في  10 من حــــــزيــــــران
 2014 عـــدداً من مــدن الــعــراق
وخـلـفت خـسائـر كـبيـرة تـمـثلت
بـــدمـــار مـــحـــافـــظـــات األنـــبـــار
وكركوك ونينوى باإلضافة الى

صالح الــــــدين وديــــــالى ورأى
ـــدمـــرة في ــدن ا خـــبـــراء ان ا
الـعراق وعـلى وجه اخلـصوص
في نــيــنــوى جـراء الــعــمــلــيـات
حتـتـاج الى اعـوام الـعـسـكـريـة 
. إلعــادة احلـيــاة فــيــهــا مــجـدداً
ـــديــنـــة ال تــزال مــؤكـــدين ان (ا
بــــحــــاجــــة إلـى الــــكــــثــــيــــر من
االهـتمـام إذ تعـاني من قـلّة في
اإلعــــمـــار وحـــمالت الــــتـــرمـــيم
اخلـجــولـة وال ســيـمــا األحـيـاء
ن من ـة في اجلـانب األ الـقـد
ـديـنة).وخـاض الـعـراق بدعم ا
مـن الـتــحــالف الــدولي مــعـارك
عنيـفة الستـعادة السـيطرة على
انــطــلــقت من تــشـرين ــوصل  ا
األول عــام  2016 واســـتـــمــرت
نحو  10أشـهر لـتـنتـهي بـطرد
مسلحي داعش في تموز 2017
 مـــخــــلّـــفــــة عـــدداً كـــبــــيـــراً من
ـدنــيـ ودمـار في الــضـحــايـا ا

نازل. البنى التحتية وا

جنم اجلبوري 
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خيـرا بـعد اسـتبـشـر العـراقـيـون 
ـة كورونـا وانتصـارهم على هز
اجلــائــحــة بــاخلـروج مـن الـنــفق
ــرعب الــذي فــقـدوا فـي رحـلــته ا
ليعودوا مرة االقارب واالصدقاء 
اخـرى في خوض مـعـركـة شـرسة
ضـد ما يـسـمى بـاحلمى الـنـزفـية
شهد وغطت التي باتت تتصدر ا
عــلى اصــابــات كــورونــا بــعــدمــا
نـازل وتختلس الى كانت تدهم ا
بـحــيث سـجـلت االجـســاد خـفـيــة
وزارة الصحة في اخـر احصائية
لـهـا  162إصـابــة بـضـمــنـهـا 27
ـتـحدث بـاسم حـالـة وفـاة.وقـال ا
الــوزارة ســيـف الــبــدر في بــيــان
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس إن
(آخـر إحـصـائـيـة رسـمـيـة يـخص
فــايـروس احلــمى الــنـزفــيـة مــنـذ
مـــطـــلـع الـــعـــام اجلـــاري وحـــتى
هي  162إصــابـة مــنــهـا 27 االن
حـــــالـــــة وفـــــاة) واشـــــار الى ان
ــــؤكـــدة  (نــــصف اإلصــــابــــات ا
تماثل اصـحابهـا للشـفاء) وتابع
ان (أولى حـاالت الــوفـاة ســجـلت
كـــــانـت في من ب  27حــــــالــــــة 

مـحـافــظـة اربـيل ). وكـانت وزارة
قد الـصحـة في اقـلـيم كـردسـتـان 
اكـــــدت تــــــســــــجـــــيـل اول وفـــــاة
بــالـــفــايــروس. وقــالـت في بــيــان
امس انه (وبعد تأكد اصابة أحد
ـــرض احلـــمى ـــشـــتـــبه بـــهم  ا
الذي يبـلغ من العمر 27 النزفيـة 
عامـاً من قـرية كـورزي في ناحـية
نطـقة سوران وادخاله خليفـان 
ـسـتـشـفى ونـتـيـجـة رقـوده في ا
ستـشفى وتـلقي العالج اال انه ا
تـــوفى يـــوم امس) واضـــاف انه
( تــسـجــيــله كــأول حـالــة وفـاة
بــــســـبب احلـــمـى الـــنـــزفـــيـــة في
االقلـيم). ومـرض احلمى الـنزفـية
مرض فـايروسي يـنتـقل عبر هو 
ــــــــاشــــــــيــــــــة إلى الــــــــدواجن وا
ومن ثم ينتقل عن طريق اإلنسان
العـدوى من شـخص آخـر وتـبلغ
مـعـدالت الـوفـيـات لـلـمصـابـ به
ـئـة حـسب مـنـظـمـة نـحو  40بـا
ــيـة.ومن أعـراضه الـصـحــة الـعـا
ارتــــفــــاع درجــــة احلــــرارة لـــدى
ـــصــاب ونـــحــول عـــام وآلم في ا
وكذلك العـضالت وغثـيان وتـقيـؤ
ظهور الـبقع الـنزفيـة حتت اجللد
وأمــــــاكن زرق اإلبــــــر وفي الــــــفم

واألنف بـــعــد خـــمــســـة أيــام من
ـعدل االصـابـة به والسـيـمـا أن ا
الـعــام حلـضـانــته تـمــتـد من يـوم
واحـــــــد إلى  14يـــــــومـــــــاً وأهم
نازل إجراءات الوقاية منه رش ا
ـبيـدات احلـشـريـة وتعـقـيـمـها بـا
ـشـكوك فـيـها ومراقـبـة احلاالت ا
بكر في وإحالتـها الى الفـحص ا
بحسب ما افاد كن أسرع وقت 
به خــــبـــراء . وبـــرغم االجـــراءات
الــــتي اعــــلــــنت عــــنـــهــــا وزارتي
الــصـحــة والـزراعــة في مــتـابــعـة
اماكن اجلزر الـعشـوائي والعمل
رض على تـطـويق بؤر انـتشـار ا
اال ان االجـــــــراءات مــــــــا زالت ال
تـلـبي الـطـمـوح .وقـال مـواطـنـون
في احـاديث لـ (الــزمـان) امس ان
(الـــوزارتـــ وبـــرغم تـــأكـــيـــدهــا
متابـعة امـكان اجلزر الـعشوائي
وفــــحـص الـــلــــحــــوم فـي احملـــال
اال نتشرة في االسواق احمللية  ا
ان اغلب هذه االماكن تـشهد جزر
كـــمــا ان الـــلـــحــوم ال عـــشـــوائي 
حتـــمل اخــتـــامــا من قـــبل دوائــر
الــــبــــيــــطــــرة) واشــــاروا الى ان
(احلـكــومـة مــطـالـبــة بـاسـتــنـفـار
مالكات هات الوزارت من اجل

ــــــــرض الى مـــــــنـع تــــــــفـــــــشـي ا
ســواء عن احملــافــظــات االخــرى 
طريق العدوى او الـلحوم التي ال
ــســتــمــر) تــخـــضع لــلــفــحـص ا
مـؤكـدين (اسـتــعـدادهم لـلـتـعـاون
مع دوائــر الــوزارتــ لــلــحــد من
ــرض من احلــيــوانـات انــتــقـال ا
كــمــا كـان الــوضع الى االنــســان 
عــــلـــيه خـالل تـــفـــشـي جـــاحـــئـــة

كـــــورونــــا). وبــــدأ الــــفــــايــــروس
بـاالنـتـشـار مـؤخـراً في مـحـافـظـة
ذي قــار حــيث ســجــلت عــدد من
االصابات والوفيات .والفايروس
بشـكل عـام يـهـدد حيـاة االنـسان
واحلـــيــوان عـــلى حـــد ســواء اذ
مــنع حتــاول صــحــة احملــافــظــة 
انتـشـاره وتـفشـيه بـعد تـسـجيل
ــرضــيــة. الــعــديــد من احلــاالت ا

فـيمـا حتث الـصـحـة في اكـثر من
الـــزراعــة بــاجــراءات مــنـــاســبــة 
ــراقــبـــة امــاكن ذبح احــتـــرازيــة 
واشي وبيع حلـومهـا الحتواء ا
ــرض قــبـيـل دخـول فــصل بــؤر ا
الــــــصـــــيف وارتـــــفـــــاع درجـــــات
احلـــــــــرارة.وفـي إطــــــــــار هـــــــــذه
أعـلن مـدير االجـراءات الوقـائـيـة 
صـحــة مـحــافـظــة كـركـوك نــبـيل
حــــمــــدي فـي تــــصــــريح امس ان
(ازالــة حــظــائــر احلــيـوانــات من
ــنع اي ــديـــنــة خــطــوة  داخل ا
ـــرض احلــمى انـــتــشــار جـــديــد 
الـنـزفـيـة) واسـتـطـرد بـالـقـول ان
(الــــصــــحــــة وبــــالـــــتــــعــــاون مع
الـقـائـمـمـقـامـيـة ودوائـر الـبـلـديـة
قامت بحملة كبرى وأزالت نحو
ئة من حظائر احليوانات  90با
فـي خــــطـــــوة تــــهــــدف الـى مــــنع
ــــرض) الفـــتــــا الى انــــتــــشــــار ا
(الــقـيــام وبــالـتــعــاون مع دوائـر
الــبـيـطــرة بـحــمـلــة لـلـوقــايـة من
ـرض مــنـهــا اجـراءات خــاصـة ا
بـيدات) وتابع بالتـعقـيم ورش ا
ان (األوضاع جـيدة في احملـافظة
وحـــالــيـــاً ال تــوجـــد اي اصــابــة

جديدة باحلمى النزفية).
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{ دمـــــــــــشـق (أ ف ب) - بـــــــــــدأت
الـسلطـات السوريـة أعمال اإلصالح
في مــــطــــار دمـــشـق الــــدولي بــــعـــد
األضـرار الـتي تـسـبــبت فـيـهـا غـارة
إســــرائـــيــــلـــيــــة وادت إلى تــــعــــلـــيق
الـــرحالت اجلــويــة عــلى مــا ذكــرت
وزارة الـنـقل الـسـوريـة لـيل اجلـمـعـة
الــــســــبت.وذكــــرت وكـــالــــة األنــــبـــاء
الـسوريـة الرسـمـية (سـانـا) اجلمـعة
أن "الـــــعــــــدوان أدى إلى إصــــــابـــــة
مـواطن مـدني بجـروح ووقـوع بعض
ادية" من دون أن تشير اخلـسائر ا
ــــطـــار.وأكــــدت وزارة الــــنـــقل إلى ا
الــســوريـة الــسـبـت في بـيــان خـروج
ـــــهـــــابط عـن اخلــــدمـــــة بـــــعــــد أن ا
"تـــــضـــــررت في أكـــــثـــــر من مـــــوقع
وبــــشــــكـل كــــبـــــيــــر" اثـــــر الــــغــــارة
اإلسـرائيـليـة.وأشارت الوزارة الـنقل
إلى أن "كــــوادرهــــا فـي الــــطــــيـــران
ـدني والشركات الـوطنيـة اخملتصة ا
تعمل على إصالح األضرار الكبيرة
ــطــار وســيــتم فــور الــتي حلــقـت بــا
إصـالحـهــا والــتـأكــد من سالمــتــهـا
وآمـانهـا إعـادة واستـئـناف احلـركة
توقـفة منذ يوم التـشغيلـية للمـطار" ا
ــرصــد الــســوري اجلــمــعـــة.وأكــد ا
حلـــــقــــوق اإلنــــســــان أن الــــقــــصف
اإلسـرائيـلي طال مـستـودعات تـابعة
حلـزب الله الـلـبـنانـي وقوات إيـرانـية

في محيط مطار دمشق. 

إلـــكـــتـــروني في بـــغـــداد بـــعــد
مسـاومتـه لفـتاة بـنشـر صورها
مـقـابل مـبـلغ مـالي). وقـال بـيان
تلـقته (الـزمان) أمس إن (مـفارز
مديرية مكافحة إجرام احملافظة
التـابعة لـوكالة الـوزارة لشؤون
الـــشـــرطـــة تــمـــكـــنت من الـــقــاء
الـقبض عـلى متـهم  بعـد تهـديد
الــفــتــاة بــنــشــر صــورهــا عــلى
مواقع التواصل اإلجتماعي إذا
ال قدره لم تدفع له مـبلغـاً من ا
مــلـيـون ونـصـف ديـنـارعـراقي).
ـشــتـكــيـة بــلـغت وأضـاف أن (ا
كافحة فارز مكتب الكـاظمية 
اإلجـرام حول تـعـرضهـا إلبـتزاز
إلـــــكــــــتـــــرونـي من قــــــبل أحـــــد
األشـخـاص وتــهـديــدهـا بــنـشـر
صـورهــا حــيث شــكـلــنــا فـريق
عمـل للـتحـري وثم القـبض على
ـــشـــهــورد ـــتـــهم  بـــاجلــرم ا ا
بـتز دونت موضـحاً أن أقـوال ا
بـــــاإلعـــــتـــــراف وقـــــرر قـــــاضي
الـتــحـقـيق تـوقـيـفه وفق أحـكـام
ــــــــــادة  430مـن قــــــــــانــــــــــون ا

العقوبــات ).
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كشفت محافظة ميسان حصيلة
مـهولـة للـحـرائق التي شـهدتـها
احملــافـظــة في يـوم واحــد فـقط.
وقال بيـان تلقـته (الزمان) أمس
ــفـارز تــمـكـنـت من إخـمـاد إن (ا
سـتة حـرائق انـدلـعت الـيوم في
احملافـظـة). وأضاف أن ( الـفرق
عـــاجلت حــرائـق مــتـــفـــرقــة في
أحـــــيـــــاء وقـــــرى وهي قـــــريـــــة
الــرسـيــتم بــســتـان عــائــد ألحـد
ـــواطــنـــ قــضـــاء كـــمــيت و ا
حــريق بـســتــان بــنـاحــيــة عـلي
الشرقي في قـرية حميـد مطشر
و حـــريق بـــســـتــان حـي اإلمــام
الـصادق و بـسـتـان في منـطـقة
أجــريت الــغـــربي خــارج مــركــز
احملافظة ). وأوضح أن ( مفرزة
ـــــدني من مــــــركـــــز الـــــدفــــــاع ا
لـــلـــطــوار تـــوجـــهت لألمـــاكن
ـــذكــورة وأخـــمــدت الـــنــيــران ا
فـيـهــا). في غـضـون ذلك أعـلـنت
وكـالـة وزارة الداخـلـيـة لـشؤون
الـشــرطـة (الــقـبض عــلى مــبـتـز

WKLŠ∫ اطباء كربالء في حملة تلقيح ضد كورونا
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ـوت نـحو اجلـرف لـيقـدمهم وضـمـائرهم وهم يـشـاهدوا أبـنائـهم يـساقـون في زحـمة ا
الظالميـون قرابينـاً الى النهر شـاهدوا أبنائـهم مكبلـ يحسبـهم العدو أذالء اما هم
فحسـبوا أنفسهم ماض نحو تاريخ موزون اخلطى كأقدامهم التي مشت ولم يثقلها
ـاً وال ضـرها الـعـنـاء شبـاب في مـقـتبل الـعـمـر قدمـوا صـوراً تـكاد تـعـجـز ان تأتي ا
ـوت ال شكـوى صدرت مـنهم ولم ـثلـهـا حتى اسـاطيـر القـصص الوفـاً يسـتـقبـلوا ا
يـثـيروا ضـجـيـجاً او بـكـاء كـانت في تلـك اجملزرة دروسـاً وعـبـراً للـوطـنـي والـغـيرة

كن ان يفهمه إال الشرفاء. وت وهذا الذي ال  جتسدت في الصمت عند ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7298 Sunday 12/6/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7298 األحد 12 من ذي القعدة 1443 هـ 12 من حزيران (يونيو) 2022م

Z_alhilly@yahoo.com

 dOIH « …d ŠË r U¹«

wÒK(« b¹“

Íœ«Ë qOKł

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com

dCš_«Ë dLŠ_« 5Ð —«dI «

بغداد

wÐUM'« s¹b « Õö

sÞuK  wH¹dFð

كالم أبيض

هـكذا أفـهم الوطن  وأخـتلف في تـعريفـي له عن كثيـرين  لقـد قالـوا أنه : تلك الـرقعة
فهوم احلديث للوطن رء فيهـا  أي البلد با اجلغرافـية من األرض التي يولد وينشأ ا
ال  أيقنت اآلن بـعد عـمر لـيس بالقـصيـر عجـنته جتـارب من األسى واالحباط واألمل
ان الـوطن لــيس األرض  بل الــوطن هـو الــنـاس  فــاالنــتـمــاء بـاألصل لــلـنــاس الـذين
يـسكـنون هـذه األرض  اما األرض فـاالنـتمـاء لهـا يأتي بـعـد االنتـماء لـهم  وبدونه لن
يكون لألرض انـتماء اال فـي حدود اجلنـسية  ولـذا سرعان مـا يغادر الـناس أرضهم
ـجرد فقـدان الشـعور بـاالنتـماء لألهـل  او يلـوذون بالعـزلة وتـخيـم عليـهم الـكآبة ان
كــانــوا غــيــر قــادريـن عــلى الــهــجــرة  وأقــصــد بــاألهل اجلــمــيع من احلــاكــمــ الى

. احملكوم
ـرء مـتفـوقـا على الـالمنـتـمي يعـني الـرافض لـلـمجـتـمع  وليـس بالـضـرورة أن يكـون ا
اجملتمع بفـهم وادراك الواقع والوجود فلسفيا ليشعـر بعدم االنتماء  كما عند الكاتب
شتركات ب أفراد اجملتمع  كولن ولسن فـي جانب من طروحاته  بل عندما تغيب ا
ــعـنـى فـقــدان االنـســجـام بــيـنــهم  ويــحـدث ذلك فـي حـال اســتالب احلـقــوق وهـدر
ـرء ان روح الـعدوان الـكـرامـات واالقـصاء والـتـمـيـيـز والـتـهـميش  وعـنـدمـا يـتـلـمس ا
تحكمة في الواقع . ان االنتماء الوطني واالنسجام اجملتمعي واألحقاد  والـغلبة هي ا

صناعة سياسية أوال  فان فسدت السياسة اهتزت القيم وتوحش اجملتمع.
مـنـذ أكـثـر من قـرنـ قـال جـان جـاك روسو ( 1712): ان الـوطن هـو األرض واحلق 
وانا أرى ان احلق أوال  فـمن شأنه خـلق االنسـجام  وال حق  بال عـدل  لذلك قيل :
قاليد االمور التافهون  لك  وبدونه يهيمن الفاسدون  ويتحكم  ان العدل أسـاس ا
فتتأخـر الدول  وتكره الناس أوطانها وتفر بجلودها  ويطيب لها العيش في الغربة 
ـوت هــنـاك  هل اذكّـركم  كــبـار مـبــدعـيـنــا تـوسـدوا الــغـربـة وافــتـرشـوا بل وحــتى ا
نية  لن أذكر األسـماء فحضـراتكم تعرفونـها  اما عامة احلسرة عنـدما صادفتـهم ا

الناس فلسنا بقادرين على عدهم.
ليس غريـبا أن نسـمع من الشاشـات واللقـاءات الشخـصية كالمـا عن الوطن ال نرغب
بسـمـاعه  وال نتـمـنى لقـنـاعات أبـنـاء الوطن ومـشـاعرهـم أن تكـون بهـذه احلـال  لكن
احلـقيقـة التي لم يـعد يغـطيـها حلـو الكالم او اغـماض العـيون : ان الـوطنيـة تتراجع 
والوطـنـية كـمـا تعـرفون هي : الـشـعور بـحب األهل  أي االنـتمـاء لهم  وعـلـيه ال قيـمة
لألوطان ان لم يـكن احلب ب األهل عميقـا   معه يتأصل االعتـزاز بالبالد واالهتمام
ـباهـاة بـهـا مع اآلخرين  لـمـات وا بـهـا واحملـافظـة عـلى جـمالـهـا والـدفاع عـنـهـا في ا
ولكثـير من مظـاهر الواقع دالالت تـختلف عـما ذكرت   فـسلوك الالمـباالة والغـلبة هو
الشائع في اجملـتمع  حتى يشعرك ذلك ان غابة بدأت بالتشكل وصارت لها مالمح 

ولو كانت الفرص مؤاتية لغادر الناس الوطن.
ـرسـومـة في األذهـان عن الـوطن أتــمـنى ان أكـون مـخـطـئـا في قـولـي :  ان الـصـورة ا
عنى األرض راسخ سلـبية جـدا  أرجو أال نـغالط أنفـسنـا  أعرف ان حب األوطـان 
ـا يـعـززه  لوحـده قـد يـتالشى  وفي ظـروف معـيـنـة قد في الوجـدان  لـكـنه بـحاجـة 
يتحول الى كـره  هذه أفكـار ووقائع ندونـها حبـا بأهلنـا وأرضنا  ألن فـيها مـصيرنا

جميعا  ال أخطر من تراجع الشعور باالنتماء لألهل والبالد.
لألسف لم يسـأل أهل احلل والعقـد فينـا عن أسباب شـيوع روح الصـراع ب الناس
بدل الـتـعـاون  واتسـاع الـسـلوك الـعـدواني بـدل التـسـامح والـرحـمة ونـكـران الذات 
كـثيـرة هي االمور الـتي صارت ظـواهـر بعـد ان كانت حـاالت  وكلـها تـشيع الـكراهـية
وطن الذي قُدر لنا أن نعيش فيه. ب أفراد اجملتمع  ويدفع ثمنها ا
ـشاعر ال تُبـنى األوطان بالـكراهيـة واألحقاد  فـمن شأن هذه ا
تأجيج الـصراعات  ونتـائجها تـفكك اجملتمع وتـصدع بنيانه 
ـلح : كيف لـنا تغـذية احملبـة واالنسجـام ب الناس والسؤال ا
ا يحفظ بالدنا من االنـهيار ? . فأشد من أجل عيـش آمن  و

االنهيارات تلك التي تنبع من النفوس وتتقبلها العقول.

ـا هـو االكـبـر  واعني به قـلق من نـوع جـديد يـعـيـشه طـيف واسع من اجملـتمع  ور
جيش العـاطلـ عن العمل  الـذين يشـكلون مـساحة واسـعة من اجملـتمع الى  جانب
ـتقـاعديـن   فهـذا الطـيف  ال يقـوى عـلى التـبضع  ـعدمـ  وصـغار ا ـعوزين  وا ا
وشراء مـا يـتمـناه  وتـتمـناه عـائـلته  ومـثالي عـلى ذلك  هـوما يـشاهـده هذا الـطيف
يـوميـا في ذهـابه ومـجيـئه  واثـناء مـروره في االسـواق ومحـال الـقصـابـة  انواع من
اللحـوم الطازجة  فـهو يطـلق زفرات احلسرة  حـيث تنتـصب امامه حتذيرات وزارة
الصحـة التي تشير يوميا عبـر وسائل االعالم  الى مرض احلمى النزفية التي يزداد
ـواشي ـيـت تـسـبــبه ا رقم االصـابــة بـهـا  وانــتـشــارهـا في الــعـراق  وهــو مـرض 

صابة .. واخلراف ا
ـسـتورد  وأمـام هذا الـقـلق  وفي تـصـور نـفـسي  اجته هـذا الـطـيف الى الـلـحـوم ا
كن للـعائلة وكله أمل  انهـا خالية من االمـراض  وأمينـة صحيا  وكـلفتهـا أقل  و
تمـشـية امـورها الـغـذائيـة  لكـنه فـوجئ أن اسعـارهـا تضـاعفت .. فـقـفل هذا الـطيف
راجعاً  خـائباً  فهـو أسير ب رحى امـراض اللحوم احملـلية  وسنـدان غالء اللحوم

ستوردة !  ا
فهل من حل لـهذا الطيف الذي يعيش في دوالب مـهزوز على هامش احلياة  ويعاني

شكالت االقتصادية والنفسية  فتلبسه القلق  وانعدام راحة البال .. الكثير من ا
ستوردة لقد أشـرت الى جزئية بسيطة  وهي الغالء الذي طـرأ على اسعار اللحوم ا
طـبخ الفـقراء  لـكن في االفق امـور ال تخـفى على  وهي الـنافـذة الغـذائيـة الـوحيـدة 
واطن العراقي  ينـبغي ان يكون  لها من يدرك االنسـانية  وخصائـصها .. فحيـاة ا
مـستـوى م عـلى قدرة الـفرد عـلى التـعايش مع الـغالء ومكـافحـته  وكذلـك تطـلعات
نحو التعليم والصحة والسكن واحلرية   فكلما زادت االسعار صعب على الفرد ان
ـعـيـشـة في تـفاقـم واضح  ومـا تزال يـتـعـايش  وأن يـواكب يـومه  فـمـشـكـلـة غالء ا
البطـاقة التـموينـية تراوح في مـكانها  بـ الوعود واالعالم والـواقع  و انني اخشى

ان ينتج  عن هذا الواقع فجوة كبيرة ب أفراد اجملتمع ومن بيدهم االمر.
ختصـر السطور اقـول : ال بد ان تكون هـناك حمايـة   والسيما لـلفقيـر من تقلبات
ن  يـزيـدهـا بال مـبــرر  فـالـفـقـر اذا  اسـتـفـحل دون إجـراءات االسـعــار ووضع حـد 
انـسـانــيـة  يـصــبح  أبـا اجلـرائـم كـلـهـا  وهــو الـذي يـصــنع لـصـوص
احلــاجــة  كــمـا ان الــفــقــر يـقــضي عــلى جــمــيع الــفــضـائل..
(وادعـوكم الى مشـاهـدة الـلـقاءات الـتـلـفزيـونـيـة  اجلمـاهـيـرية
ـباشـرة  فهي خـيـر دليل عن الـطيف الـيـوميـة  في البـرامج ا

الذي حدثتكم عنه) ..
ودمتم.

ورةُ الـتي يـجبُ أنْ تـبـقى مالزمـةً لـصـاحبِ الـقـرارِ األحـمـرِ أو األخـضـرِ أنَّ هـذهِ الــصـُّ
ـقـامِ وسـمـو الغـايـةِ واحلـفـاظِ على ـسـؤولـيـةِ ورفـعةِ ا األلـوانَ حُـددتْ لـلتـذكـيـرِ بـعظمِ ا
حقوقِ الـنَّاسِ ورعايةِ مصاحلِهِم والتّعاملِ مع كل شؤونِـهم بحياديةٍ ومصداقيةٍ وأمانةٍ
ـقامِ ـا يـحـفظُ هـيبـةَ ا وحرصٍ فـإذا كـنتَ قـادراً على جتـسـيـدِ معـاني هـذهِ الـصّورةِ 
وسـمعـةَ صاحـبهِ وحقوقَ الـنَّاسِ فـأمسكِ الـقلمَ وإذا ال فـإنَّ طلـبكَ للـقلمِ أو الـتَّمسكِ بهِ
مَـا الِـمُـونَ ـ إِنـَّ ا يَـعْـمَلُ الـظـَّ ظـلم لكَ ولـلـنـاسِ. وَلَـا تَـحْـسَـبَنَّ الـلَّهَ غَـافِـلًـا عَـمـَّ

يُؤَخرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (ابراهيم: 42).
القرارُ األحـمرُ أو األخضرُ لتنظيمِ شؤونِ النَّاسِ وحفظِ حقوقِهِم
وأمـنِــهِم وعـيــشِــهم الـرَّغــيـدِ ال تُــصـغـي لـلــوهمِ أو الـفــسـادِ أو
اهـدُ واخلَصمُ يطـانِ وانتَ تـكتبُ الـقـرارَ ألنَّ قلـمكَ هـو الشـَّ الـشـَّ

على عَدلِ أو ظلمِ ما قرَّرتَ.
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في الـذكـرى الـسـنويـة الـثـامـنـة على
هـذه الــكــارثــة كــان لــنـا حــواراً مع
رئــــيـس وزراء الــــعــــراق الـــــســــابق

الكي: األستاذ احلاج نوري ا
{ دولــة رئــيـس الــوزراء الــســابق ونــحن
نقـف على أبـواب الـذكرى الـثـامنـة جملزرة
وكـارثــة ســبـايــكــر وكــون سـيــادتــكم هـو
سـلـحة آنـذاك ما القـائـد العـام للـقـوات ا
هــو شــعــوركم ونــحن الــيــوم عـلـى أبـواب

ذكرى تلك اجملزرة?
- ال شك أن من تـــمـــر عـــلـــيـه ذكــرى
اسـتـشهـاد أبـنـائنـا وبـهـذه الطـريـقة
ـة القـاسـيـة ال شك بـأن تـأخذه الـظـا
ـــرارة واحلــســـرة عــلـــيــهـم وعــلى ا
شـبـابــهم اجلـانب الـثـاني يـدعـوني
اذا ويـدعـوا كل مـخـلص ان يـبـحث 
ــــاذا  قـــــتل هــــؤالء الــــشــــبــــاب و
اســـتــشـــهــدوا? ومـن الــذي خـــانــهم

وخذلهم?
والـقــضـيــة مـعــروفـة خــذلـهم قــائـد
الــفـرقــة الـذي انــســحب وسـحب كل
الـضــبــاط الـركن الــذين كــانــوا مـعه
وأصـبـحت صالح الـدين تـائـهـة بـيد
العشائر الـذي خذلهم هي القرارات
الــتـي صــدرت الى قـــيــادات الـــفــرق
ومــنـهـا الـفـرقـة الـثـالـثـة عـلى حـدود
سورية بأن يـنسحبـوا. الذي خذلهم
هـو قـرار مـحـافظ نـيـنـوى الـذي قـال
لثالث ألف منـتسب في الشرطة ان
انـــســحـــبــوا وبــذلـك مــهـــدوا لــهــذه

ة وامثالها. اجلر
 انـا أقـول ان احلـرب فـيـهـا خـسـائـر
ولـكن ان تــلـتـقي تـصـرفـات الـبـعض
مع الــغــدر واخلــيـــانــة من اآلخــرين
فهذا ما يجعـلني اتألم صحيح بعد
ــوصل تــشـكــلت مــحـكــمـة سـقــوط ا
وصـدرت احــكـام اعــدام بـحق الـذين
انــســحـبــوا من قــادة الـفــرق وبـحق
الــــذين أمـــروا بـــســــحب الـــشـــرطـــة
واجليش والـذين مهـدوا لذلك ولكن
ـة بالـذات بحـاجة تبـقى هـذه اجلر
الى مالحقة لـكل من ارتكبهـا عندنا
وصل وغـير جرائم كـثـيرة جـرائم ا
وصل وجرائم الفـلوجة ولكن هذه ا
عركة ة غادرة ان نـستمر بـا اجلر
رصاص مـقابل رصـاص ونسـتشـهد
فـهـذا طـبـيـعي (كـتب الـقـتل والـقـتال
علينـا وعلى احملصنـات جر الذيول)
ولــكن بـهـذه الـطــريـقـة الـغـادرة ضـد
مجمـوعة من الشبـاب الذين خرجوا
وهـم عــــــزل مـن اجل االلــــــتــــــحــــــاق
بـعـوائــلـهم وان كـنت اسـجل عـلـيـهم
خطـأ ( رحمة الـله عليـهم) اذ ما كان
ـــفـــروض أن يـــخـــرجـــوا كــون من ا
ـديـنـة كـانـت تـائـهـة وقـائـد الـفـرقة ا
انــســحـب فــلــذلك نــزلـت الــعــشــائــر
ـوجــودين عـلــمـاً بـأن لـتــتـصــيـد بــا
عــنــاصـر داعش لـم تـقم بــالــقـتل في
حادثة سبـايكر الذي قـام بالقتل هم
الـعـشــائـر وهم الـذيـن اسـتـقــبـلـوهم
وقــتــلـوهم ولــكن اتــمــنى ان تـذهب
وتـــســـمع من وزيـــر الـــدفـــاع ألكــون
مـنـصـفـاً لي ومـا عـلي وزيـر الـدفاع

كان احد قادة العمليات
داخل قـــــــاعـــــــدة

ســـبــايــكــر
ومـــــــعه

علي الفـريجي وحتدث بـها صراحة
ــســجل يــقـول وعــنــدنــا الـفــيــديــو ا
نع الشباب حاولنا بكل الـطرق ان 
كـي ال يـخـرجـوا لـكـنــهم لم يـكـتـرثـوا
لـــكـالمـــنـــا لـــلـــحـــد الـــذي وصل الى
االصـطدام بـينـنـا وبيـنهم فـقـلنـا لهم
(ســــوف تـــضــــيـــعــــون وان الـــوضع
مـجهـول) وكـلمـا حـاولنـا ان نـثنـيهم

عن اخلروج ازدادوا اصراراً.
- لـنـقـل بـأنـهم شـبـاب واخـطـأوا وخـرجوا
مـن الـــقــــاعــــدة ولـــكـن عـــنــــد خــــروجـــهم

تستقبلوهم بهذه الدرجة من اخليانة?
- نلوم الشباب ونقول ما كان عليهم
تـــرك الــقـــاعــدة ونـــلــوم الـــقــيــادات
ــــفـــروض اال يـــســــمـــحــــوا لـــهم فـــا
بـاخلـروج وعـنـد سـؤالي لـهم قـالـوا
ـنعـهم اصطـدموا (سيـدي ما نـگدر 
ويــانه وارادوا فــتـح الــنــار عــلــيــنــا
وعــلـــيــهم). جـــرت مــحـــاكــمــات و
االعـتراف عـلى الـقتـلة مـن قبل أبـناء
صالح الـدين الـذين اعـتـرفـوا من هم
القتلة ولم تكن داعش هي من نفذت
القتل بل قتلوهم على أساس طائفي
لـكـن رغم احملـاكـمــات الـتي جـرت إال
انـهـا لـم تـشـفي صـدورنـا وال صـدور
اهــالــيـهـم اذ يـجب ان يــعــدم هـؤالء

عالنية نتيجة لعملية الغدر هذه.
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{ اخلـصــوم الـســيـاســيـون يــروجـوا بـأن
ـالـكـي ولكـونـه قـائـداً عـاماً احلـاج نـوري ا
سـلحة آنذاك يـعتبـر مقصراً في للـقوات ا
تعـزيز وتوفـير احلمـاية لهـذه القاعـدة فما

هو جوابكم?
- هــذا مـنــطق الــســيــاســيــ الـذين
ـاء الـعـكـر انا االن يـتـصـيـدون في ا
قلت لك ان القـاعدة اميـنة وانا نزلت
ـا نـزلت فــيـهـا ولــو لم تـكن امـيــنـة 
بـــهــا قـــالــوا لي ســـيــدي احـــتــمــال
صـــواريخ وكـــذا قـــلت لـــهـم انــا آت
وذهـبت الـقـاعــدة امـيـنـة و حــقـيـقـة
محـصـنة و وفـرت كل احلمـايات لـها
وكل طيران اجليش في سـمائها كان
مـوجـوداً ولـكن مـا الـعـمل مع شـباب
اصـروا بـالــذهـاب لـبــيـوتــهم الـقـوة
ـوصل  فـيـها كـانت هـائـلـة وحـتى ا
من الــقـوة مــا ال تـسـتــطـيع ال داعش
وال غـير داعش ان تـكـسرهـا لـكن ما
الذي في يـدي وان اجتـماعـاً عقد في
أربـيل بـ جلـنـة تـضم عـزة الـدوري
وثــوار الـعــشـائــر وحـتى االمــريـكـان
البـسهم حـاضـرين في االجـتـمـاع  
العسكرية يخططون قلت لألمريكان
مـا هـو حــضـوركم في هـذه اجلـلـسـة
قالـوا هؤالء ليـسوا رسمـي قلت ال
ـالبــــــســــــهم هـم جــــــالــــــســــــون و 
الـعـسـكـريـة وصـدر من الـقرارات ان
الـكـرد يــنـسـحــبـون وانـســحب قـائـد
الفرقة الرابـعة وقائد الفـرقة الثالثة
الــســنــة يــنـســحــبــون وانــســحــبـوا
الـــشــرطـــة وانــســـحب قــائـــد احــدى
ـقاتلون انـسحبوا جـميعا الفرق وا
بــحــيـث انــا ارســلـت قــوة وإضــافــة
للقـوة ارسلت قيـادة مقر متـقدم قمة
الـضـبـاط الــذين عـنـدي عـبــود قـنـبـر
وعــلي غــيـدان ومــديــر الـشــرطـة
هـؤالء هم من شـكل الـقوة
والـــقــرار هــنــاك وانــا
متـواصل معـهم حلد
الساعة الواحدة او
الــــثــــانـــيــــة بــــعـــد
مــنـــتــصف الــلــيل

الكي يتحدث إلى هشام جمال داود Y¹bŠ∫ نوري ا

ومع عـبـود قـنـبـر سـالـته مـا الوضع
عــنـدك? قــال نـحن مــسـيــطـرون عـلى
اجلــانب االيـــســر وغــداً نـــعــبــر الى
ن وفـي الــــســــادســـة اجلــــانب األ
صـباحـاً اتـصل و قال (والـله سـيدي
مــا ادري شــنــو الــلـي صــار قــلت له
شـنـو الـلي صـار قـال الـفـرقـة مـاكـو
شـــلـــون?  قـــال الـــكل نـــزع مالبـــسه
ولـبس مــدني وانـسـحب).فـاخلـيـانـة
بدأت من هناك مثالً قـائد الفرقة 12
ئـة  سـنة من يقـول انا عـندي 45 بـا
ئة  اكراد وفي حلظة فرقتي و40  با
يقول وجـدت ان الفرقة لم يـبق منها
ـــئــة مـن أبــنـــاء اجلــنــوب اال 15 بــا
والـــوسـط وهـــذا عـــدد غــــيـــر كـــافي
حلـمايـة الفـرقة فـما بـالك من حمـاية
نـطقـة قلت له مـا الذي حـدث? قال ا
انسـحبـوا كلـهم سألـته هل هـجموا
داعـش فـــقـــال (لم اشـــاهـــد داعش ..
هـجـموا عـلـينـا الـبيـشـمرگـة وقـاموا
ا بسـرقة الفـرقة ودخـلوا مكـتبي) 
اضـطـره ان يـسـحب الـسالح ويـقـتل
مــنـــهم ثـالثــة وهـــرب واخــتـــفى في
كــــركــــوك فــــتـــرة مـن الــــزمن الى ان

انقذناه.
مـسـلـسل من اخلـيـانـات كـله تـصـمم
في اجتماع عقد في أربيل حضروه
االمريـكان واالمـريكـان حضـروا فيه
ــــالــــكي مـن اجل ان يــــعـــــاقــــبــــوا ا
ويـعـاقـبـوا الـشـيــعـة ألنـنـا لم نـغـلق
احلــــدود مع ســــوريــــة ولم نــــوقف
الــطـيــران عـلـى سـوريــة ولم نـوقف
الـتــحـاق اجملــاهـديـن لـيــقـاتــلـوا في
الكي السـيدة زينب لـذلك قالـوا ان ا
ـنطـقة فـتم هذا ضـد مشـروعنـا في ا
االنـتــقــام واسـتــجــابـوا لـه اجلـهــلـة

ظلل ووقعت الكارثة. وا
ـالـكي بـأن { هـل يـعـتـقـد احلــاج نـوري ا
ـنـاطـق وبـالـتـعـاون مع داعش أبــنـاء تـلك ا
انــتــقــمــوا من اجلــنــود نــتــيــجــة إلصــرار

سيادتكم على اعدام الطاغية?
- قـــطـــعــاً جـــزء مـــنــهـــا هـــو اعــدام
الـطـاغـيـة أقـول لك بـصـراحة ان كل
الـدول الـعـربـيـة تـقـريـبـا اال الـكـويت
ــالــكي ألنه حلــد االن حتــقــد عــلـى ا
اعدم صدام و وقفـوا مواقف شديدة
ضـدي والى اآلن يـقـفـون ضدي ألني
اعـدمت صــدام ومـقـولـتـهم (ان هـذا
قائد عربي سني شلون يعدمه واحد
شـيعي) ووقـفـوا ضدي بـعض أبـناء

الــعــراق  من الـســنـة وبــعــضـهم من
الشيعة ايضاً بعضهم استاء إلعدام
صــدام النــهم من الــبــعــثــيــ وهـذا
رمـزهـم فـكـانت لـهـم مـواقف لـيـست
ـا ضــد اجلـيش ضــدي فـحــسب وا
الــعـراقي وضـد الــشـرطـة الــعـراقـيـة
ـوصل يـقـولوا بـحـيث اجلـيش في ا
عـنه هـذا جـيش صـفـوي هـذا جـيش
ـالــكي اذا تــمـر ســيـارة عــسـكــريـة ا
يــرمــوهــا بــاحلــجــارة فــعــبــأوا كل
ــوصل واالنــبــار ضـد الــشــعب في ا
اجلـيش ألنه جـيش صـفـوي وجيش
الكي الذي اعدم صدام فقطعا لها ا
ـواقف  بـل قـالــهـا لي عالقــة هــذه ا
واقف التي احدهم اننا وقفنا هذه ا
نـــقـــر انـــهــا خـــيـــانـــة ومــا كـــان من
فروض ان نخون ولكن مع األسف ا
اخـذنـا اجلـو الـعـدواني الـذي تـكون
ضـدك وضـد الـشيـعـة وكـنـا نـخشى
عـــلى انــفـــســنـــا من بــقـــاءك وبــقــاء
الـشيـعـة في احلـكم وقال والـله كـنا
فـي فـتـرة ال نـنــام في بـيـوتــنـا ألنـنـا

نخاف.
ــاذا يـخـافـون وأنــا لم أظـلم احـداً و
كما ولم اعتقل شخصاً بدون قضاء
ولـكن ألنـهم يـعرفـوا أنـفـسـهم وماذا
عنـدهم من مواقف تـتعـلق باخلـيانة

جتاه القضية السياسية.
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{ الزال هـناك سـر او حـلقـة مـفـقودة في
هـذه اجملـزرة والـكارثـة من خـالل لقـاءكم
بأحـد الناجـ او االستماع إلـيهم ما هو

استنتاجك الشخصي?
ا شعر - استنتاجي الشخصي هو 
هــؤالء الـشـبــاب رحـمـة الـلـه عـلـيـهم
بــــحــــصـــول حــــالــــة من الــــفـــوضى
بـانــســحـاب قــائـد الــفـرقــة الـرابــعـة
ـديـنـة أصـبحت تـقـريـبـاً منـفـلـتة وا
فصارت نيتهم ب خوف وب رغبة
وشوق ألهلـهم فأرادوا ان يـخرجوا
على اعـتبـار انه لم يعـد هنـاك ضبط
عسـكري لكن الـضبط العـسكري في
القاعـدة كان موجـوداً قائد عـمليات
صالح الدين عـلي الفـريجي مـوجود
في الـقــاعـدة وزيــر الـدفــاع سـابــقـا
والــذي كـان ضـمن عـلــمـيـات الـدفـاع
موجود في الفـرقة  فال يوجد شيء
يـشـعرهم بـأنـهم سـيقـتـلون والـفـرقة
كـانت امــيـنــة والـقــيـادات مــوجـودة
وطـمـأنـوهم وقـالـوا لـهم ابـقـوا وانا

وظــفت كل طـيــران اجلـيش لـتــوفـيـر
ياه واالكل للموجودين داخل حتى ا
الــفـرقـة وبــعـثت من هـنــا مـجـاهـدين
مـــقــاتــلـــ من كـــتــائب االمـــام عــلي
ــنـــتــظـــر وقــوات وكـــتــائب االمـــام ا
الـشـهـيـد الـصـدر وغـيـرهم بـعـثـتـهم
ودخـلـوا لـلـقـاعدة وشـكـلـوا حـصـانة
ـاذا الـشـبـاب وضـمـانـة لـكن ال اعـلم 
تــكـونت عــنـدهم هــذه الـرغــبـة وهـذا
الـهـلع والـقلق الـذي دفـعـهم الرتـكاب
خطأ اخلروج اجلماعة قلت لهم كما
ــعــنى وزيـر الــدفـاع ذكــر لي بــهـذا ا
وذكرهـا ايضـا الشـاب الناجـي منهم
قال (احنا نيتـنا بعد ماكو شي خلي
نطـلع نروح الهلـنا شـكو عدنـا باق
بالقاعـدة?) وحاولت قيادة الـعمليات
تـنع كمـا ذكر ان تـمنـعنـا لكـننـا لم 
بأنه يعترف بصحة كل ما قاله وزير
ـــرحــلـــة وعـــنــد الـــدفـــاع عن تـــلك ا
خـروجــهم تـلـقـفـهم اخلـونـة وغـدروا
بـــهم بـــعــد ان قـــالــوا لـــهم تــعـــالــوا
لــــنـــوصـــلـــكم الـى مـــحـــطـــة وقـــوف
الـسيـارات(الـكراج) كي تـتـمكـنوا من
الذهاب ألهـلكم واركـبوهم واخذوهم
الـى مـــنـــطـــقـــة الـــقــــتل انـــا ذهـــبت
وشــاهــدت مــكــان الــواقــعــة واآلن ال
أسـتـطـيع قـول الـعـدد فـالـعـدد 1700
من الــذين اســتــشــهـدوا امــا الــذين

فقدوا فال اعرف.
ـفـقـودين ابـلـغـتــني الـعـمـلــيـات ان ا
1700 اما كم العدد احلقيقي والكلي
للشـهداء فال اعرف محـتمل ان يكون
العدد أكـثر ففي مـناطق أخرى تمت
تــصـفــيــتـهم الن الــعــشـائــر هــجـمت
عـلـيـهم وهي الـتي مـارست عـمـلـيات

الثأر والقتل الطائفي.
تبـقية على ـدة الزمنـية ا { نظـراً لقصر ا
واليتـكم آنذاك إذ لم يكن هنـاك وقتاً كافياً
التـخــاذ اجـراء مــنـاسب لــكن هل تـعــتـقـد
بأنك قـدمت شـيـئاً لـعـوائل الشـهـداء كونك
تـبقـية رئيـس وزراء خالل الثالثـة أشهـر ا
تلـك? وماذا تـقـول لـعـوائل شـهـداء مـجزرة

سبايكر في كل ذكرى سنوية?.
- بـــالــــتـــأكــــيـــد أوال انــــا حــــاكـــمت
سؤول عن هذه الـقضية والحقت ا
الـقـتـلـة من أبـنـاء الـعـشـائـر من الـبو
عــجــيـل والــبــو نـــاصــر وهــذا شيء

طبيعي.
امـا ابــنـائــنـا فــاعـتــبـرنـاهـم شـهـداء
ووفـرنــا لــعــوائــلــهم رواتب شــهـداء

وحــــقـــوق شــــهــــداء حـــرصــــاً عـــلى
ــدة وهم في عــوائــلــهم وانــتـــهت ا
اهتـمـام من قبل الـعمـليـات ومن قبل
احلكومة ويـستحقـون أكثر من هذا
ــوجـود في الــسـيـاق ان ولــكن هـو ا
مـن يــســـتــشـــهــد فــعـــلى مـــؤســســة
الـشـهـداء ان تـرعى اهـله وتـقـدم لهم
اخلـدمـات والـسـكن و تـوفـير ذلك
وإذا كــان هـنـاك بـعــدنـا من لم يـوفـر
هـــذه احلــقـــوق فـــأنــا اعـــتــبـــر هــذا
تقصـيراً وينـبغي ان ال يقـصر معهم
احــداً امــا الــذي اود قــوله فـي هـذه

ناسبة: ا
اوالً اتــرحم عـلـى الـشــهـداء رضـوان
ي الــله تــعـــالى عــلــيـــهم وأســجل ا
واسـفي لـلـتـصـرف الـذي صـار كـمـا
وأسجل شـديد غـضبي مـن العـشائر
ـــة وبــقـــيت الـــتي مـــارست اجلـــر
اتــابــعـــهــا واطــالب بـــإعــدام كل من
ة الـتي حصلت ساهم بـهذه اجلـر
وابـــــعث سـالمي واحـــــتـــــرامـي الى
عــوائل الـشــهـداء وأقـول لــهم قـضى
الـلـه امـراً ان تــكــون هــذه اخلــيــانـة
ويـكـون ابـنـائـكم شـهـداء وهي حرب
واحلــرب مـــعــروف عـــنــهـــا انــهــا ال
تـرحم في الـصقالويـة صـارت عـدنا
مـشــكــلــة بـعــد خــروجي من رئــاسـة
الــوزراء إذ  قــتل 720 شــخص في
آل بـــو مــحـل في االنــبـــار هــذه هي

احلرب في طبيعتها ال ترحم.
ولكن أقول لهم ان من قـدمتموهم ان
شـــاء الــــله بــــعــــ الــــله شــــهـــداء
ومـسكـنهم اجلـنة ولـكن عنـدي كلـمة
ارجـوهــا مــنـهـم هي ان ال يـلــعــبـوا
عـلى مـشـاعـرهم الن هـنـاك مـنـاكـفـ
ســيــاســيـــ قــتــلــوا اكــثــر من هــذا
الـعـــــدد من الـنـاس األبـريـاء بـطـرق
مـخـتـلـفـة و لم يـرف لـهم جـفن واآلن
ـطالـبـة بـسبـايـكر يـرفـعون شـعـار ا
ـة ان ال ارجـو مـن عـوائــلــنــا الــكــر
يـكونـوا مادة إعالمـيـة لهـؤالء الذين
لم يرحموا الناس وأتمنى عليهم ان
يـــعـــرفــــوا احلـــقـــيــــقـــة وان ال يـــتم
استـغالل دم أبـنائـهم ودم شهـدائهم
أساة التي نـحن فيها وشهدائنـا وا
حلـركــة سـيـاســيـة إعالمــيـة هــدفـهـا
الـتـضلـيل والـذين يســــــتـخدمـونـها
لــلـتـضـلـيل لـو فــتح مـلف جـرائـمـهم
لـكــــــانت تــفـوق ســبـايــكـر عــشـرات

رات. ا

نوري
الكي ا
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كــرمت قــنــصــلــيــة اجلــمــهــوريــة
قراطية الـشعبية اجلزائرية الـد
في دولــــة االمـــارات الــــعـــربــــيـــة

ـــتـــحـــدة الـــشـــاعـــرة ا
الـــعـــراقـــيـــة ســـاجـــدة
ـــــوســـــوي وجـــــرى ا
الــــتــــكــــر في مــــقـــر
الــقــنـــصــلــيــة بــدبي
حــيث  اســـتــقــبــال
ــوسـوي الــشــاعـرة ا
من قـــبـل الـــقـــنـــصل
اجلـــزائــــري الـــعـــام
مــحــمــود مــحــمــدي
الــــــــذي رحـب خالل
الـلــقـاء بــالـشــاعـرة
وثــمن مــبــادراتــهـا
في دعم قــــضــــايـــا
احلــزائــر وتــكــر
ثـــــــــــورتـــــــــــهــــــــــا
الــتــحــريــريـة من
جــانــبـهــا ثــمــنت
الـــــــــشـــــــــاعــــــــرة
ــــــــــــوســــــــــــوي ا

www.azzaman.com
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نـظـمت مـنـظمـة  األغـذيـة والـزراعة
(فـــاو) بـــالـــتــــعـــاون مع مـــرشـــدي
مـــديــــريـــة زراعــــة نـــيــــنـــوى دورة
تدريبيـة مكثفـة على مدى يوم 5
و 6حـــــــزيــــــران اجلـــــــاري وحتت
شـعـار (حتسـ تـصنـيع وتـسويق
مــنــتـوجــات االلــبـان الــتــقـلــيــديـة)
حــضـــرتـــهــا  25امـــرأة مـن قـــريــة
الــعـمـلــة الـتـابــعـة لـنــاحـيـة زمـار 
تعـلمت الـنساء فـيهـا تقنـيات حول
ـمــارسـات اجلـيــدة لـلـتــعـامل مع ا
األلــبــان ومـعــاجلــتــهــا مع جتـارب
عمـلية تـوضيـحية لـصنع منـتجات
األلبـان  التـركيز بـشكل مـلحوظ

ـعـاجلـة عــلى اجلـوانب الـصـحـيـة 
األلـبـان الـتقـلـيـدية ( الـلـ اجل

الزبدة السمن البلدي اللبنة ) مع
إدخال تقـنيات جـديدة حول كـيفية
صـنع أنـواع مـخـتـلـفـة من االجـبان
سـتـهـلك الـعـراقي الـتي يـرغـبـهـا ا
وكـــانت تـــســــتـــورد من الـــبـــلـــدان
اجملــاورة وبــاإلمــكـان صــنــاعــتــهـا
مــحــلـيــا كـالــلــبـنــة وجـ احلــلـوم
وغـــــيـــــرهــــمـــــا كـل هـــــذا من أجل
احلــصــول عــلى مــنــتــجــات ألــبـان
صــحـيـة وآمـنـة إلى جـانب األفـكـار
البـسـيـطـة لـصنع مـنـتـجـات رائـعة
ـــكن أن تـــكــون تـــنـــافـــســيـــة في
األســواق  كـــمــا تـــلــقـت الــنـــســاء

ــشـاركــات تـدريــبًـا عــلى تـشــغـيل ا
وكـيــفـيــة اتـبـاع جــهـاز الــبـسـتــرة 
خـطـوات مـعـايـيــر نـظـافـة احلـلـيب
اجلـــيــدة فــضـال عــلى ذلك نـــظــافــة

اجلهاز.
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 شرح الـنظـري عن اللـ واجل
وصـــنـــاعـــتـــهــمـــا فـي قــاعـــة بـــيت
ـســتـفــيـدة صــابـرين ــصـنــعـة وا ا
بـيـنـمــا تـطـبـيق الــعـمـلي في غـرفـة
الــتـأهــيل صــنــاعـة الــلــ في بـيت
ـسـتـفـيـدة حكـيـمـة ثم ـصـنـعـة وا ا
رشدات اللواتي صناعة الل مع ا
رافــقن  خــبـيــر الــفــاو د. الــشـاذلي
كــيـــولي. أمــا الــيــوم الــثــاني فــقــد

خــصص خـبـيـر الـفـاو د. الـشـاذلي
كــيــولـي لــفــحص احلـــلــيب  وهي
ـنتجـات االلبان  ادة األسـاسية  ا
وأكــد خـالل شــرحه عـــلى أهـــمــيــة
فحص احلليب قـبل االستعمال كي
ـنــتــجـة عــلى مــنـتــجـات حتــصل ا
خــالــيــة مـن الــغش  وعــدم اهــدار
اجلـهــد في مـنــتـجــات غـيــر الئـقـة.
وبـعــد ذلك قـامت مـرشـدات الـدورة
بإجراء الفحص اخملـتبري للحليب
ــــشـــاركــــات بــــالـــدورة كي أمـــام ا
تترسخ عـمليـة  فحص احلليب من

مارسة العملية.  خالل ا
وقـال خـبـيـر فــاو الـشـاذلي كـيـولي
(تسعى مـنظمة فـاو جاهدة إليجاد
شـراكـة حـقـيـقــيـة مع هـذه الـفـئـات
وتمـكينـهن وهذا هـو من أولويات
ـــــنـــــظــــمـــــة  وذلك مـن أجل دعم ا
أسرهن بشكل مسـتقل مؤكدا على
ضـرورة تـفـعـيل دورهن  وان هـذه
الـدورات سـتــؤدي لـتـحــسـ قـدرة
القطاع أيضا وتـساهم  في عملية
الـتـنــمـيـة الـوطـنـيــة لـلـحـفـاظ عـلى
ـنـتج احملــلي وحتـسـ ــوارد وا ا

جودته).  
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وعن اجلانب العملي للتدريب على
صــنـــاعــة االجــبـــان أكــد اخلـــبــيــر
الشـاذلي كيـولي انه ( فيـه اتباع
نـهج تشـاركي وتـفاعـلي في صورة
تـــعـــكـس روح الـــعـــمل اجلـــمـــاعي
والتـطوير الـذاتي اسهم في اطالق
نوعـيات جـديدة من االجـبان تـنتج
ألول مـــرة في الـــعـــراق ونـــيـــنــوى
حتديدا والتي القت مذاقها الرائع
ــشــاركــات والــلــواتي انــدهــاش ا
أكـدن عــلى خـوض هــذه الـتــجـربـة

لرفد السوق احمللية بها).
ـصـنـعـة هـدى خـالد بيـنـمـا قـالت ا
جميل من احلمـدانية التي شاركت
في تــدريب مـصــنــعـات الــعـمــلـة –
نـاحـيـة زمـار: كنـا في الـبـدايـة مثل
مصنعـات  العملة نـستخدم الطرق
الــتـقــلـيــديـة الــتي تــوارثـنــاهـا من
اهـــــلــــنــــا  ولـــــكن اآلن وبـــــفــــضل
الــتـدريـبــات الـعــمـلـيــة اسـتـطــعـنـا

اسـتـخـدام الـتـقـنـات احلـديـثـة بدءا
مـن عـمـلـيـة فــحص احلـلـيب مـرورا
ـعـدات الـتي دعـمـتـنا بـاسـتـخـدام ا
بـهـا مـنظـمـة الـفـاو فضـال على ذلك
الـطـرق احلديـثـة لصـنـاعة االجـبان
وأنـــواع جـــديــــدة القت رواجـــا في

االسواق احمللية.
وأضـافـت (نـتـطـلع ان يـسـتـمـر دعم
ـصـنـعـات من ـنـظـمـة لـنــا نـحن ا ا
أجل االرتقاء بصناعة تلك منتجات
نزلية كي نسد وتطوير الصناعة ا
حـاجـة الـسـوق الـذي يـتـزايـد يـوما

بعد يوم).
وفي بغداد التقـى ام بغداد عمار
ـمثل مـوسى كـاظم رمـزي نـعـمـان ا

اخلـاص لـلبـنك الـدولي في الـعراق
ـعــدة لـتــطـويـر ـشــاريع ا لـبــحث ا
الــبـنى الــتــحـتــيـة في الــــعـاصــمـة

بغداد .
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(امــ بــغـــداد اســتـــقــبل نـــعــمــان
ـشــاريع ــنــاقــشـة دعـم ا ــكــتــبه 
احليويـة التي اعدتهـا امانة بغداد
ـتمـثـلة لتـطـويـر البـنى الـتـحتـيـة ا
اء والصرف الصحي). شاريع ا
من جـــانــبه ابــدى نـــعــمــان (دعــمه
ـهــمـة ــشــاريع ا المــانـة بــغـداد وا
الــتي يـــســتـــطــيـع الــبـــنك الــدولي
تـــمـــويــلـــهـــا ضــمـن االتــفـــاقـــيــات

.( عدة ب اجلانب واخلطط ا

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

©Ÿ® U{d « ÂU ù« —«u½√ XÒKÞ√Ë

 wÐUM'« w dð rÝU

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7298 Sunday 12/6/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7298 االحد  12 من ذي القعدة 1443 هـ 12 من حزيران (يونيو) 2022م

V¹—bð∫ عامالت من زمار خالل دورة الفاو

…dŽUA « ÂÒdJð dz«e'«
ÍuÝu*« …błUÝ

ـا لـلـشـعر الـتـكـر وعـدته تـكـر
والـــشــاعـــر الـــعـــراقـي ومـــعــززاً
لــلـــروابط االدبــيـــة والــثـــقــافـــيــة
الــوثـيــقـة الــتي تـربط الــشـعــبـ

. الشقيق
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ـات هـاتـفيـة وارسـال صـور  عبـر مـواقع الـتواصل قد تـقـوم بـعض الزوجـات بـإجـراء مكـا
االجـتـمـاعي مع شـباب غـربـاء عـنـها  وان ذلك يـطـرح سـؤالـ هـما : االول - هل ان ذلك
يشكل ضررا لـلزوج يتيح له طلب التفريق القضاءي عن هذه الزوجة ! الثاني - هل تكفي
ات الـهـاتفـيـة والـصور ادلـة إثـبات لـتـحريك الـزوج شـكوى الـزنى ضـد زوجته ! ـكـا هذه ا
لالجـابـة على مـا تـقدم نـقـول : جواب الـسـؤال االول  : نعم ان الـزوج يـصيـبه الـضرر من
ـات زوجـته مع الشـبـاب الغـربـاء ويـتاح له ان يـقـيم دعوى بـالـتـفريق عن هـذه الـزوجة مكـا
ادة (40/ 1) من قـانـون األحـوال الـشـخـصـية لـلـضرر الـذي اصـابه اسـتـنـادا الحـكـام ا
وعـلى احملكـمة ان تفـرق بيـنهمـا  وتطـبيـقا لذلك قـضت محـكمـة التمـييـز االحتاديـة بتاريخ

. 2017 /9 / 11
نـسوبة لـلميـز عليـها - الزوجة - بان " التـحقيـقات توصـلت الى ان الصور الـفوتغـرافية ا
ـمــيـز - الـزوج - بـوجـود عالقـة ـربـوط صــور مـنـهـا ايـدت ادعـاء ا ـات الـهــاتـفـيـة ا ـكـا وا

للمذكورة مع الغير ويشكل ضررا جسيما ويخل باحلياة الزوجية يوجب التفريق ". 
ات والـصـور لـلزوجـة مع الـغـربـاء ادلة ـكـا جواب الـسـؤال الـثـاني نقـول : كال ال تـكـفي ا
ـة الـزنى يقـصـد بهـا وطء الـرجل امراءة ـة الزنى  الن جـر إلثـبـات ارتكـاب الـزوجة جـر
اجنـبية عنه عـمدا من غيـر شبهة وهذا االمـر يتطلـب اتصاال جنسـيا محرمـا ومن غير هذا
ـة الزنى باركانـها كافـة  وهذا غيـر متحقق كن القـطع او اجلزم بقـيام جر االتـصال ال 
ـة الزنى  ات والـصور لـلـزوجة  مع الـشـباب الـغربـاء  عـليه ال تـقـوم جر ـكـا في حـالة ا
وتطـبيقا لـذلك قضت محكـمة استئـناف بغداد الـكرخ االحتادية بـصفتها الـتمييـزية بتاريخ
ـشـتـكي ـتـحـصـلـة في الـقــضـيـة الـتي تـمـثـلـت بـشـهـادة ا 17/ 4/ 2016 بـان " األدلــة ا
ـتـهـمـ بـهذه ـشتـكي وا ـتـهـمـة زوجـة ا ـات الـهاتـفـيـة اجلـاريـة مـا ب ا ـكـا والـرسـائل وا
القضـية عن طـريق الهـاتف النـقال ومواقع الـتواصل االجـتمـاعي ال تكفـي لتكـوين القـناعة

ـادة (377/ 1) من قــانـون ــة الــزنى وفق ا إلدانــتــهـا عـن جـر
ـات الزوجـة الهـاتفـية ـا تقـدم ان مكـا العـقوبـات ".  يتـضح 
وتــواصـلــهــا مع الــشـبــاب الــغـربــاء عــبـر وســائل الــتـواصل
االجـتماعـي يسبب ضـررا للزوج وتـستجـيب احملكمـة لدعواه
شبوهة ال ات ا كا بالتفـريق عنها للضرر  وان كانت هذه ا
ـة كما تـكفي التهـامهـا بالزنـى لعدم تـوافر اركـان هذه اجلر

يشترطها القانون .

في احلادي عشر من ذي القعدة سنة  148هـ
حملات انسانية في سيرة االمام الرضا (ع)

االمـام الرضـا (عـليه الـسالم) قمـة رسالـية شـامخـة وَوَجْه نـاصِع لإلمامـة احلقـة والزعـامة
الربانية الصاحلة .

وهـو االمــام الـثـامن من ائـمـة الــهـدى من اهل الـبـيت (ع) الـذيـن أذهبَ الـلهُ عـنـهم الـرجس
وطهرهم تطهيرا .

أئمتُنا الطيبون الهداةُ 
شموس وأنوارُهم بازَِغهْ

وقـد مأل الـدنــيـا عـلـمـاً وهــدَّى وصالحـاً وبِـرّاً  وحــسـبُـنـا أنْ نــقف عـنـد بـعـض الـلـمَـحـات
باركة. االنسانية في سيرته ا
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الوظيفة االجتماعية للمال 

" فرّق (عليه السالم) بخرسان مالَهُ كُلَّه في يوم عرفة فقال له الفضل بن سهل :
َغْرم فقال : إنّ هذا 

غنم ال تَعُدنَّ مغرماً ما ابتَعْتَ به أجراً وكرماً " بل هو ا
ـال في مـنـظور االمـام الـرضـا (ع) ال يشـكل إال مـغـنـماً مـتى كـان في سـبـيل الله إنـفاق ا
ـســتـضـعــفـ من عــبـاده واالّ فـانّ الــله هـو الـغــنيّ عن كل تـلك وسـبـيل الــله هـو ســبـيل ا

االنفاقات .
أنـفق (سالم الله عـلـيه) كل مـا لديه في يـوم من أشـرف أيـام الله قـدراً وشـأناً  –وهـو يوم

عرفة  –معتبراً ذلك مغنماً ال مغرماً  أي (ربحاً ال خسارة) .
والسؤال اآلن :

كيف يكون ذلك ?
ـال ال قيمـة له عند االمام (ع) انها نـظرة عمـيقة الـداللة الى الوظـيفة االجـتماعـية للـمال فا

قدار ما يُسهم في اخلدمة االجتماعية والبرّ االنساني. إالّ 
ـثوبـة الربـانـية قـانونـاً مـطردا في ظل الـنظـرية ويشـكل الـتالزم ب اخلـدمة االجـتمـاعـية وا
االسالمية التي كـان االمام الرضا (ع) حريصـاً على اقترانها بأروع الـتطبيقات من خالل

جتسيداته احليّة .
مـنوحة لـصاحب اخلدمة ثـوبة االلهـية ا وهكذا كـلما عـظمت اخلدمـة االجتمـاعية عـظمت ا

ال . ومن فاز برضوان الله وثوابه فهو "الرابح" وان فَقَد ا
ال مع جتميع االصفار فهو "اخلاسر" في ميزان التقو الرباني . على عكس احملتفظ با

كن سرّ هذا الدرس البليغ . وهنا 
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عمق احلرص على الكرامة البشرية 
" جاءه خراساني صادر من احلج فقال :

قد افتقدتُ نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلةً .
فدخل (ع) احلجرة ثم خرج وردَّ الباب وأخرج يده من أعلى الباب وأعطاه مئتي دينار .

فقيل له :
لقد أجزلتَ ورحمتَ فلماذا سترتَ وجهَك عنه ?

فقال (ع) : 
مخافةَ أنْ ارى ذُلّ السؤال في وجهه " .

ال نـعـرف في تاريخ احلـضارات كـلـها مُـعطى انـسـانيـاً نبـيالً يـوازي صنـيع االمام (ع) مع
هذا اخلراساني .

انه يتحاشى مواجهة صاحب احلاجة بالرغم من احسانه الكبير اليه 
خشية أنْ يرى ذُلَّ السؤال في وجهه .

وهكذا عاشت االنسـانية ربيعها على يد االمام الرضا (ع) بـينما تشهد احتضارها اليوم
نبهرين بها من انصاف الرجال . عاصرة وا ادية ا على يد احلضارة ا
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احلنو على البائس 

قال ابراهيم بن العباس :
ـعروف والـصـدقة في الـسـر واكـثر ذلك يـكـون منه في الـلـيالي " كـان الرضـا (ع) كـثيـرَ ا

ظلمة ". ا
أولــيـاء الــله ال يـغــمض لـهم جــفن  وال يــهـدأ لــهم بـال حــ يـرون مــعـانـاة الــبـائــسـ من
ـتـضوريـن من سعـار احلـاجة والـفـاقة وَدَوْرُهم ـسـتضـعـف من ذوي األكـبـاد احلرّى وا ا
ـوات ولكي دَوْرُ الـنـفحـات الـشذيـة الـتي تهب لـتـنعـش ودور الغَـيْث الـذي يُحـيي االرض ا
يـكون عـملـهم خالـصاً لـوجه الله فهـم يبتـعدون عن االضـواء ويتـخيـرون غلس الـليل الـبهيم

باشرة مهامهم تلك .
ـتـرفـ الـذين مـاتت قـلـوبُـهُم ولم يـعـودوا هـذا عـلى الـعـكس تـمـامـاً من احلـكّـام الـطـغـاة وا
يـفـكـرون إالّ بـذواتـهم وشـهـواتـهم ومـلـذاتـهم وذلك هـو حـضـيض االنـانـيـة والـتـدحـرج الى

القاع..!!
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النزعة االنسانية الرائدة 
ائدة له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم فقال له بعض اصحابه : دعا (ع) 

جُعلتُ فِداكَ لو عزلتَ لهؤالء مائدة .
فقال (ع) : إنَّ الرب تبارك وتعالى واحد 

واألم واحدة 
واالب واحد 

واجلزاء باالعمال " .
ـكـان وأنْ يـسـتـقر في صـاحب هـذه الـنـزعـة االنـسانـيـة ال بُـدَّ أنْ يـحـطم أسـوار الزمـان وا

حنايا القلوب والوجدان .
ساواة واالخاء االنساني العام بـعيداً عن كل نزعة فوقية او انه يجسد روح االسالم فـي ا

طبقية او عِرْقيّة ...
ـسـتـضـعـف  –والـسـود منـهم بـوجه وهـذا الـسـبق احلـضـاري لالسالم هـو الـذي جـعل ا
خاص  –يـقـبلـون على اعـتنـاقه بـعد أنْ جـربوا ظـلم االنسـان (االبـيض) وحضـارته الزائـفة

ومدعياتها اجلوفاء .
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كرم الضيافة 
نزل بـالرضا (ع) ضـيف وكان جـالساً عـنده في بعض الـليل  فـتغيّـر السراج فـمدّ الرجل

يده ليصلحه فنهاه االمام وأصلحه بنفسه 
وقال :

إنا قوم ال نستخدم أضيافنا " .
انـظـر الى النـفس الكـبيـرة كيف تُـصِرّ  –ومن موقع الـطُهـر والصـفاء واالشـراق - على أنْ
ـة ال يلـذّ لـها إالّ الـبـذل وفي ذلك نشـوتـها وال يـروق لـها إال ـبـادرة الكـر تكـون صـاحبـة ا

مكارم االخالق ...
واالمام الـرضـا (ع) يـكـشفُ بـهـذا الـتـواضع عن واقع ذاته الـنـبـيـلـة الـتي انـطوت عـلى كل

خصائص السمو االنساني والعظمة والنبل الذي ال يُحد .
قالة واختمها : قرأت باألمس بيتيْن جميل أحببت أن أزين بها ا

قال الشاعر :
قصدتُ أبا اجلواد بأرض طُوسٍ 

ا أُريد أبو اجلوادِ فجاد 
وكيف يردني وهو ابن بابِ 
راد ? احلوائجِ وابنُه بابُ ا

رزقـنا الـله واياكم الـتشـرف بزيـارته في الدنـيا ونـيل شفـاعته
في اآلخرة 

انه سميع مجيب .
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ساكن للضباط الكائنة في ستـثمرين الراغب باالستثمار مراجعة جمـعية بناء ا وعلى الشركات وا
ـواصـفات الـعـامة بـغـداد / زيـونة/ شـارع الـربيـعي/ مـقـابل جامـع الربـيـعي للـحـصـول على كـشف ا
مـقـابل مـبلـغ قدره (١٥٠٫٠٠٠) فـقط مـائـة وخـمـسون الـف دينـار غـيـر قـابل لـلـرد ليـتم بـعـدهـا تـقد
ستمـسكات الثبوتيـة وبواقع (١٠) نسخ وبظرف مغلق العروض الفنية والـتجارية مرفقا بـها كافة ا
واحد خالل مـدة اقصاهـا نهايـة الدوام الـرسمي ليـوم ٢٠٢٢/٦/٢٧ لغرض دراسـتهـا من قبل اللـجنة
ـناسب ويـتحـمل من يتم قـبـول طلـبه تكـاليف نـشر اإلعالن وكـافة ـذكورة اعاله واخـتيـار الـعرض ا ا
ـوافـقـات األصـولـيـة من اجلـهات ذات ـصـاريف األخـرى إضـافـة إلى اسـتحـصـال كـافـة ا الـرسـوم وا

شروع. العالقة النشاء ا
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنية. شروع مصادقة من اجلهات ا ١. كافة التصاميم واخملططات اخلاصة با
٢. نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة مع محضر اجتماع.

. ٣. حتاسب ضريبي آلخر سنة وبراءة ذمة مصادقة أُصولياً
٤. كتاب يؤيد عدم تسجيل الشركة في القائمة السوداء.

٥. عنوان الشركة.
ماثلة. ٦. األعمال ا

ثله (مخول أو معاون). فوض أو من  ستمسكات الثبوتية للمدير ا ٧. ا
ستـثمر بتـقد إمتيازات لـلجمعـية والوزارة بعـمل خصم للضـباط وعوائلـهم على كافة ٨ . يتعـهد ا

شروع. مرافق ا

ت

١

اسم القطعة

٦٥٤/١ م٣٧ بعويرة

ساحة ا

٣٨ دو و٨ أولك

نوع االستثمار

مجمع سكني جتاري

تــعـلن جلـنــــــــــــة االسـتـثــمـار في وزارة الـدفـاع عن تـوفــر فــــــــرصـة اسـتـثـمـاريــة عـلى الـقـطـعـــــــــة
ساكن للـضباط حسب التفاصيل رقـــــمة ٦٥٤/١ م ٣٧ بعويرة والعائـدة ملكيتها الى جمـعية بناء ا ا
ا ال يتعارض مع بينـة ازاءها واستنـادا الى قانون االستـثمار الرقم (١٣) لـسنة ٢٠٠٦ وتعديـالته  ا

وصل. دينة ا التصميم االساسي 
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .

WIDM  w  ©Â≤¥® ‰uDÐ  «—UO K  XÐUŁ d ł ¡UA½« l  o¹dÞ jOK?³ð) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعالن ا
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ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الـرسـمي الى العـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الشـبـانة - بـنايـة ديـوان محـافظـة ميـسـان - الطـابق االول - قسم الـعـقود احلـكومـيـة) وللـحصـول على

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼d?Oſ ô w© وعلى شـكل خـطاب ضـمان (صـادر من احد «d?Ž —U?M¹œ n « Êu?F?Ð—«Ë WzU?L?ŁöŁË ÊuO?K?  dA?Ž bŠ«® ©±±[≥¥∞[∞∞∞® ١- التـأميـنات االولـية والـبالـغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —UM?¹œ n « WzUL?ŁöŁ® ©≥∞∞[∞∞∞® ناقصـة والبالغ احلـكوميـة لغرض شراء الـوثائق القـياسيـة على ان يتـم دفع مبلغ مـستنـدات ا

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø∂Ø≤≤® ·œU?B*« ©¡UFÐ—ô«® Âu?¹ ÊuJO?Ý WB UM?*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø∂Ø≤±® ·œUB*« ¡UŁö¦? « Âu¹ ÊuJ?OÝ WB U?M*« ozUŁË lO?³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ

?¦Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بشـكل علـني في نفس يـوم الغـلق امام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة رسـمية «®

دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا ا

©≤∞≤≤Ø∂Ø±μ® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»UF?Ð—ô¡) ا ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عـقد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة على اسـتفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
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ناقص مـستجيبة عند ـقدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخـطيط وتكون العطاءات ا « ‰U?Gýô« œuIF  W?OÝUO  WI?OŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ناقـصة في حال عدم التـزام مقدم العطاء طلـوبة في شروط ا ـالية ا عايير الـتأهيل احملددة فيـها بفروعهـا كافة والشروط الـقانونية وا تـلبيتهـا 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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١- / مهـندس (مـدني) عدد
(١)

٢- / مــهـنــدس (مـيــكـانـيك)
عدد (١)

بلغ (١١٣٫٣٩٥٫٥٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٣٤٠٫١٨٦٫٥٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (الثامنة) واجازة 
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .

رقم بالعدد ٢٩١١ في ٢٠٢٢/٣/١٥ واشارة الى االمر االداري ا
©W¹Ëœô«Ë  UŠUIK « qIM  ¥ ≠ ≤ W u?LŠ ©…œd³ ® œ«dÐ  «—UOÝ eO?N&) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميـسان/ قسم العقود احلكوميـة عن اعالن ا
π WM±∞≥© وبكلفة تخمينية مقدارها ®∞∞∞]∞∞∞]∏≥≤©  rO U ô« WOLM?ð) درجة ضمن تخصيصات رفق مع الوثيقـة القياسية وا وحسب جدول الكميات ا

ÆÂu¹ ©π∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ ÊuOK  ÊËdAŽË ÊULŁË WzULŁöŁ

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الـرسـمي الى العـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الشـبـانة - بـنايـة ديـوان محـافظـة ميـسـان - الطـابق االول - قسم الـعـقود احلـكومـيـة) وللـحصـول على

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضـمان(صادر من احد ا «dŽ —U?M¹œ n « Êu½UL?ŁË ÊU²zU Ë 5?¹ö  WŁöŁ® ©≥[≤∏∞[∞∞∞® ١- التأمينات االولـية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø∂Ø≤≤® ·œU?B*« ©¡UFÐ—ô«® Âu?¹ ÊuJO?Ý WB UM?*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø∂Ø≤±® ·œUB*« ¡UŁö¦? « Âu¹ ÊuJ?OÝ WB U?M*« ozUŁË lO?³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ

?¦Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بشـكل علـني في نفس يـوم الغـلق امام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة رسـمية «®

دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا ا

©≤∞≤≤Ø∂Ø±μ® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»UF?Ð—ô¡) ا ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عـقد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة على اسـتفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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ناقصـ مستجيبة قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخـطيط وتكون العطـاءات ا « e?ON−² « œu?IF  WOÝU?OI « WIO?Łu ØWEŠö/ يتم اعتماد (»

ناقـصة في حـال عدم التـزام مقدم طلـوبة في شـروط ا اليـة ا ـعايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعـها كـافة والشـروط القانـونيـة وا عـند تـلبيـتها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.  العطاء 
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١- مهندس (ميكانيك) عدد
(١)

بلغ (٦٥٫٦٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٩٨٫٤٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- هوية غرفة جتارة نافذة.

٣- / فــنـي (مــســاحــة) عـدد
(٢)

©W UŽ W dý Ø ‰ULA « “Uſ W dý®
ناقصات التالية ادناه: تعلن شركة غاز الشمال (شركة عامة) الكائنة في محافظة كركوك عن اجراء ا

ناقصة اعاله: فعلى الراغب باالشتراك با
نـاقصة ـواصفـات اخلاصة بـا ١- مراجـعة مـقر الشـركة الـكائن في( مـحافظـة كركـوك / طريق كـركوك - بيـجي) الستالم ا

اعاله.
بلغ قدره (١ %) ما عدا الـشركات احلكـومية وتكـون على شكل صك مصـدق او خطاب ضمان ٢- تـقد تأمـينات اوليـة 

دة (١٢٠) مائة وعشرون يوما من تاريخ الغلق. ركزي العراقي نافذ  عتمدة لدى البنك ا صارف ا صادر من ا
ناقصـات صادر من الهـيئة العـامة للـضرائب ومعنـونا الى شركة مانـعة من الدخـول في ا ٣- تقدم الشـركات كتـاب عدم ا

غاز الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للشركات العراقية.
٤- ارفاق شهـادة تأسيس الشـركة مقـدمة العطـاء صادرة من وزارة التـجارة / دائرة تسـجيل الشـركات الوطنـية بالـنسبة
ـلحـقية الـتجـارية العـراقيـة في بلد للـشركات الـعراقـية و/ او هويـة غرفـة التجـارة وشهـادة تسجـيل مصـادق علـيها من ا

الشركة.
ؤيـدة من قبلـنا. ويتـطلب استالم ـشتـرك امالء اجلزء الـرابع من الوثيـقة واعـادة النسـخة االلكـترونيـة ا ٥- عـلى كافة ا
ـعلومات اخلاصة عـلنة قبل موعد الـغلق لغرض ملـئها وتوقيع ا تضمـنة الوثائق القـياسية للـطلبات ا القرص (CD) وا

وعد احملدد. بكم وتسليمها في ا
٦- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مـباشرة في االستعالمات الرئيسية للشركة في غرفة الشركات وبحضور
ـشـاركة وفي حـالـة مصـادفـة عطـلة رسـمـية فـيـكون في الـيـوم الذي يـلـيه دوام رسمي هـو يـوم غلق اصـحاب الـعـطاءات ا

ناقصة.  ا
ناقصة اجور نشر االعالن. ٧- ان شركة غاز الشمال غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه ا

ا تـتطـلبه الـوثيـقة الـقيـاسية ـرسلـة بالـبريـد االلكـتروني وفي حـالة عـدم االلتـزام بتـقد الـعطـاء  ٨- تهـمل العـطاءات ا
وشروط االعالن.

ناقـصة غير قابلة للرد اال في ناقصة االصـلي مع العطاء وبخالفه يستبعـد عطاءه علما ان ثمن ا ٩- ارفاق وصل شراء ا
ناقصة من قبل شركتنا. حالة الغاء ا

دة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق. قدمة نافذة  ١٠- تكون العطاءات ا
ـكن مـراسـلـتـنا عـبـر الـبـريد ـعـلومـات يـرجى زيـارة مـوقعـنـا االلـكـتروني ( www.ngc.oil.gov.iq ) و ١١- لـلمـزيـد من ا
(ngc_info.iqoil@yahoo.com) (ngcoil.gov.iq@gmail.com) (ngc_contract@ngc.oil.gov.iq) االلـــــــكــــــتـــــــروني

œ«u*«Ë  U b)« W¾O¼ d¹b  Ø¡

رقم الطلبيةت

١٢٣٢١/٢٠٢٠

الكلفة
التخمينية
٦٤٠٠٠٠
دوالر

عدد مرات
االعالن
الثالث

تاريخ
الغلق

٢٠٢٢/٠٧/٠٦

تاريخ
ؤتمر ا

٢٠٢٢/٠٦/٣٠

مبلغ
التأمينات
٦٤٠٠
دوالر

سعر البيع
للطلبية
٢٠٠٠٠٠
دينار عراقي

واصفات ا

Molecolarsieves 4/A

t¹uMðØÂ

ـرقمة احلـاقا" بـاعالن شركـة غاز الـشمـال (شركـة عامـة) الطـلبـية االسـتيـرادية ا
ــنـشـور في الــصـحف (الـزمــان بـالـعـدد / ٧٢٧٥ (٢٠٢٢/٢٣٥٧) االعالن االول وا
ـؤتـمر دى ٥١٨٣) في ٢٠٢٢/٥/١٦ تـقـرر ان يـكون تـاريخ ا والـصـبـاح ٥٤٠٤ وا

(٢٠٢٢/٦/٢٥ بدال" من ٢٠٢٢/٦/٧).
... لذا اقتضى التنويه...
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رقم ١٣/٢١٥ مـقاطـعة ١٨ عـلوة الـفحل الـواقع في الكـوفة تبـيع مـديريـة تنـفيـذ الكـوفة الـعقـار ا
الـسـهـام العـائـد لـلمـديـنـ كل من (مـطشـر جـيـاد حـس و نـدى مـطـشر جـيـاد وزيـنب عالء عـبد
الزهرة) احملجوز لقاء طلب الدائن (اديب صـائب جعفر) البالغ (٢٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتان وتسعة
ديرية خالل مدة ثالث وعشرون ملـيون دينار عراقي فعلى الراغب بالشراء احلضور في هذه ا
يـومـا تبـدأ من الـيوم الـتـالي للـنـشر مـسـتصـحبـا مـعه التـأمـينـات الـقانـونـية وقـدرها ١٠ % من

شتري. قدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على ا القيمة ا
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١- موقعه ورقمه: - الكوفة ١٣/٢١٥ مقاطعة ١٨ علوة الفحل

٢- جنسه ونوعه : - دار
٣- حدوده واوصافه : بلدية الكوفة

٤- مشتمالته:- الـعقار عـبارة عن خربة ايل لـلسقـوط ويتألف من حديـقة امامـية بظمـنها مرافق
وصالة وغـرفتي نوم ومـطبخ وصحـيات وملـحق صالة خـارجية وغرفـة نوم ومطـبخ السقف من

الطابوق والشيلمان وهو ال يصلح للسكن وال يحتوي على شبابيك وابواب
٥- مساحته:- (٩ اولك و٢٠ متر)

٦- درجة العمران:- رديئة جدا جدا وايل للسقوط
٧- الشاغل : - ال يوجد

ـقـدرة:- (١٩٤٫٠٦٢٫٥٠٠) مـائــة واربـعـة وتـسـعــون مـلـيـون واثــنـان وسـتـون الف ٨- الـقـيـمــة ا
وخمسمائة دينار.

زايدة/ الساعة الثانية ظهرا من اليوم االخير من االعالن ٩- موعد ا
زايدة: داخل مديرية تنفيذ الكوفة ١٠- مكان ا
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يعلن االحتاد العام للتعاون /مديرية صندوق التعاون عن مايلي :.
دخل (٣٫٧٥ م) وبـطول ـساحـة الـكلـيـة (١١٤م٢)  اوال// عن تـاجـير مـحل رقم (٦) ا
(٣٫٨٠ م) ويـلـيه الـقـاعـة بـعـرض (١٠م) وطـول (٧٫٧٥ م) ومـلـحق بـهـا مـخـزن بـطول
أمـون التـعاوني قـرب دائرة مـرور الكرخ مـقابل (٣٫٨٠ م) وعرض (٦ م) فـي مجـمع ا

برج بغداد.
ثـانيـا //تـأجـير احملالت الـكـائنـة في مـجمـع اخلضـراء الـتعـاوني في حي اخلـضراء

نقل التالية:. مقابل أفران ا
(مـحل رقم ١ / محل رقم ٢ / محل رقم ٣ / محل رقم ٤ / محل رقم ٥ / محل رقم ٦ /

محل رقم ٧+٨ / محل رقم ٩ / محل رقم ١٠)
دة خمس سنوات حـسب نظام بيع وايجار أموال وعـقارات التنظيـمات التعاونية و
زايدة العلنية احلضور الى مقر االحتاد العام للتعاون .فعـلى الراغب باالشتراك با
الـكـائن في الـبـاب الـشـرقي مــدخل شـارع اخلـلـفـاء مـقـابل عـمـارة اخلـيـام خالل (١٥)
خمـسة عـشـر يومـا من اليـوم التـالي من تـاريخ نشـر االعالن في اجلريـدة /وستـكون
ـزايـدة بــعـد (١٥) خـمـسـة عـشـر يـوم من الـيـوم الــتـالي من تـاريخ نـشـر االعالن في ا
زايدة اجلريدة في تـمام السـاعة  (١٠) العـاشرة صبـاحا /وفي حالـة مصادفـة يوم ا
ستـمسكات زايدة في الـيوم الذي يلـيه . مستصـحب مـعهم ا عـطلة رسـمية تكـون ا
الـرسـميـة مع الـتأمـينـات الـبالـغة (٢٠ %) من الـقيـمة الـتـقديـريـة للـتـأجيـر وعلى ان
زايدة أجـور االعالن والداللـية والبـالغـة قيمـتها(٢ %) من يتـحمل من تـرسو علـيه ا

القيمة التقديرية للتأجير .
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شركة عامة

REPUBLIC OF IRAQ
THE COUNCIL OF MINISTERS

IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC)
IRAQ DRILLING COMPANY (IDC)
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ـرقمـة (١٩ - خدمـات - ٢٠٢٢ - البـصرة) ـناقـصة ا نـشيـركم الى تمـديـد موعـد غلق ا
وازنـة (تشغـيلـية) - نـوع التبـويب (استـئجـار آالت ومعدات) اخلـاصة بـتقد نـوع ا

خدمة تفكيك وحتميل ونقل وتفريغ ونصب معدات:-
أ- جهازي احلفر واالستصالح اخلفيفة / IDC-34  IDC-33 في حقول ميسان النفطية
عدد النقالت (٥٨) ثمـانية وخمسـون نقلة ب احلـقول (حقل الفكـة - حقل البزركان -
حقل ابـو غرب) وعدد اثـنان نـقلة العـادة اجلهازين من مـحافـظة ميـسان الى محـافظة

البصرة.
ب- جهازي احلفر واالسـتصالح الثقيلة/ IDC-49  IDC-51 في حقول ميـسان النفطية
عـدد نـقالت (٦) سـتـة نـقالت بـ احلـقـول (حـقل الـفـكـة - حـقل الـبـزركـان - حـقـل ابو

غرب) وعدد اثنان نقلة العادة اجلهازين من محافظة ميسان الى محافظة البصرة.
ليـكـون اخـر مـوعد لـتـسـلـيم الـعطـاءات الـسـاعـة الثـانـيـة عـشر ظـهـرا من يـوم االثـن
ـصـادف ٢٠٢٢/٦/١٥ وان اخـر مـوعد ـصـادف ٢٠٢٢/٦/٢٧ بـدال من يـوم االربـعاء ا ا
ـصـادف ٢٠٢٢/٦/٢٣ بـدالً من يـوم االثـنـ ـنـاقـصـة يـوم اخلـمـيس ا لـشـراء وثـائق ا

صادف ٢٠٢٢/٦/١٣ .  ا
مع التقدير
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وافق ٢٠٢٢/٦/٢٩ . الساعة  ١١ صباحاً يوم (االربعاء) ا
وافق درجـة يوم اخلـميس ا ٦- سيـتم عقد مـؤتمـر في مقر وزارة الـتخـطيط / الطـابق االول / القـاعة ا

ناقصة.  ٢٠٢٢/٦/٢٣ الساعة (١٠) صباحاً لإلجابة على االستفسارات اخلاصة با
٧- يـجب ان تتـضـمن الـعـطـاءات ضمـان لـلـعـطاء ( تـأمـيـنـات اولـية ) عـلى شـكل خـطـاب ضـمان او صك
دة ال تقل عن w © نافذ  «dŽ —UM¹œ n « ÊuF³ÝË W LšË WzULF³ÝË 5¹ö  W Lš ® ©μ[∑∑μ[∞∞∞® بلغ مصدق 

ناقصة. (١٢٠) يوم من تاريخ غلق ا
٨- الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 

ناقصة اجور نشر االعالن.  ٩- يتحمل من ترسو عليه ا
 ١٠- الكـلفـة التـخمـينـية االجـمالـية لـلمـناقـصة (٥٧٧٫٤٧٩٫٠٠٠) (خـمسـمائـة وسبـعة وسـبعـون ملـيون

واربعمائة وتسعة وسبعون الف دينار عراقي).
ـناقـصة عـطلـة رسمـية فـان اليـوم الذي يـليه سـيكـون موعـد تاريخ  ١١- في حـال مصـادفة تـاريخ غلق ا

الغلــق.
ناقصـة الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العام رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط  ١٢- تخضع هذه ا

عتمدة في جمهورية العراق .  لحقة بها والقوان واالنظمة ا ا
 ١٣- تكون االسعار شاملة للضرائب والرسوم .

ليء اجلزء الـرابع من الوثيقة وفي حـالة عدم ملئ اية مـعلومات تخص  ١٤- يـلتزم مقدمي الـعطاءات 
االقيــام سوف يهمل العطاء .

تـطلبات احملـددة في اجلزء الثـاني/ ورقة بيـانات العطـاء / الفقــــرة ١٥ - يـلتزم مـقدم العطـاء بتلـبية ا
(١٣-١) من الوثيقة القياسية .  
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¡UA½« شروع ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم  ١- يسر وزارة التخطـيط دعوة مقدمي العطاءات ا
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ؤهـلـ والراغـبـ في احلصـول عـلى مـعلـومـات اضافـيـة مراجـعة (وزارة ٢- على مـقـدمي العـطـاءات ا
التخطيط / قسم العـقود)خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة (٨) صباحاً ولغاية الساعة (١٢) بعد

قدمي العطاءات .  الظهر وكما موضحة بالتعليمات 
طلوبة : ٣-  متطلبات التأهيل ا

بلغ قدره (٥٧٫٧٥٠٫٠٠٠) فقط سبعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسون الف  أ- السيولة النقدية 
دينار عراقي ال غير. 

ـا ال يــقل عن (١٧٣٫٢٥٠٫٠٠٠) مــائـة وثالثــة وسـبـعــون مـلــيـون ومــئـتـان ـاثــلـة  ب- تـقــد اعـمــال 
وعد النهائي لتقد العطاء.  وخمسون الف دينارعراقي خالل مدة ال تتجاوز العشر سنوات قبل ا

ناصب ت- الكـادر القـيادي للـمشـروع والعـامل فـيه/ على مـقدمي الـعطـاءات اثبـات توفر الـعامـل بـا
هندس العراقي .  الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة من نقابة ا

٤- بإمكان مقدمي العطاء الراغب في شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقد طلب حتريري الى
سـتردة البـالغـــــة (١٥٠٫٠٠٠) (وزارة التخـطيط / قـسم العقـود ) وبعد دفع قـيمة الـبيع لـلوثائق غـير ا
ـؤهلـ والراغبـ في احلصـــــــــول مـائة وخـمسون الف ديـنار عراقي) وبـإمكـــــــــــان مقدمي الـعطاء ا
عـلى مـعلـومات اضـافيـة االتصـال (وزارة التـخطـيط /قســـم الـعقــــــــــود ) على الـبريـد االلكـترونــــــــــي

contracts.dep@mop.gov.iq
٥-  يــتم تــســلــيم الــعــطـاءات الـى الـعــنــوان االتي ( بــغــداد / كــرادة مـر / مــقــر وزارة الــتــخــطـيط /
وافق ٢٠٢٢/٦/٢٩ وعـد احملدد يوم (االربـعاء)ا االستعـالمات االلكـترونيـة / صنـدوق العطـاءات ) في ا
الـساعة (١١) صـباحـاً بتـوقيت بـغداد غيـر مسـموح الـتقد بـالبـريد االلـكتـروني سوف ترفــــــــــــــــض
ثـليهم تأخـرة عن التـوقيت احملدد وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او  العطـاءات ا
درجة) في الراغب باحلضـور في العنوان االتي (بغداد / وزارة التخطيط /الطابق االرضي / القاعة ا
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ملعبه مع الصـناعة والرغبة
ـــــصـــــاحلـــــة جـــــمـــــهــــوره
وطمـوحـات الـتقـدم خـطوة
كبـيرة عـبـر االستـفادة من
ظـــروف الـــلــــقـــاء وبـــدعم
عاملي االرض واجلمهور
فـــــــضال عـن اهــــــمــــــيــــــة
الــنـتــيــجـة والــتــحـول و
االنتـقال لـواحد من اهم
ادوار بــطـــولــة الــكــاس
ــصـافي فــيـمــا يــريــد ا
الـوحــيــد من بــ فـرق
الــدرجـــة االولى الــذي
ــــذكـــور بــــلغ الـــدور ا
اخـــــتــــزال مـــــوســــمه
احملــــبـط بــــتــــجــــاوز
ـهمـة عـبر حتديـات ا
إظـــــــهـــــــار قـــــــدرات
رة عـنـاصـره هـذه ا
رغم فـــشــلـــهم في
جتـــــنب هـــــبــــوط
الـفــريق لـلــدرجـة
الـــثـــانــــيـــة لـــكن
االمـور تــخـتـلف
تــــمـــــامــــا امــــام
ـباراة طـبـيـعـة ا
ولــتـــعــلــقـــهــا في bOFÝ ”UO « d UÝ
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صــلــيـخ عــلى اجلــنــســيــة بــالــركالت
الـترجـيـحـية بـخـمـسة اهـداف الربـعة
وتـــقــدم الـنـجـف عـلى كــربالء بـهـدف
والـكـهـربـاء عــلى الـدجـــــيل وأقـصـاء
الــقــاسم لــلــبــيــشــــــمــركــة بــنــفـــــس

النتيجة .
16‰«—Ëœ

وشـهـد الـدور الــتـالي خـروج الـنـجف
ـته من حتت انـظــار جـمــهـوره بـهــز
االمــانــة بــهــدفــ وتــمــكن اربــيل من
إقـــصــاء الـــشــرطـــة بــفـــارق الــركالت
الترجيحية باربعة اهداف لثالثة كما
ابـعــد الـوسط مـن قـبل زاخــو بـركـات
اجلـزاء بــاربـعــة اهـداف لــواحـد وفي
ملـعبه خرج نـوروز على يـد الكـهرباء
بـــخــســـارته بـــهــدفـــ ودفع الــزوراء
بالقاسم خارج البـطولة بفوزه بهدف
وســـقط نـــفـط الــبـــصـــرة من الـــبـــطل
اجلــــــــــويـــــــــــة بــــــــــركـالت اجلــــــــــزاء
بــخـمــســةاهـداف لــهــدفـ ويــذكـر ان
القـوة اجلوية بـطل النـسخـة االخيرة
بــعـدمــا تـغــلب عــلى الـغــر الـزوراء
بـــفـــارق ركالت الـــتــرجـــيح يـــاربـــعــة
باراة اهداف لهـدف بعـدما انتـهت ا
بالـتعـادل السـلبي كـماسـيلـتقـيان في
الثالث العشرين اجلاري في الدور ما

قبل االخير من الدوري.

اخلــــاســـر وحــــســـمـت الـــعــــديـــد من
ـــبــــاريـــات بـــفــــارق ركالت اجلـــزاء ا
وشهد الدور 32 مشاركة تـسعة فرق
من الدرجة األولى وثالثة من الـثانية
في الـــدور32 كــــمــــا شــــهــــد خـــروج
الـــطالب بـــعــد خـــســـارتــهـم بــركالت
اجلــزاء في مــلــعب زاخــو بـثــمــانــيـة
يـنـاء بـعد اهـداف لسـبـعـة وخـروج ا
ته من الكرخ بهدف لواحد كما هز
اقـصي الديـوانـيـة من الـوسط بـفارق
الـركالت التـرجـيـحيـة بـثالثـة اهداف
لواحد وابتعاد سامراء بخسارته من
ديــــالى احــــد فــــرق الــــدرجــــة االولى
بهدفـ كمـا غادر النـفط البـطولة من
ـذكـور بــخـسـارته من نـوروز الـدور ا
بـفارق الـركالت الـترجـيـحـية بـاربـعة
اهـداف لـهـدفـ كــمـا الـزم الـصـنـاعـة
على تـرك التـصفـيات بـعدمـا هزم من
ــــصــــافـي بــــفــــارق ركالت اجلــــزاء ا
بـخــمـسـة اهــداف الربـعـة وفي بــقـيـة
النتائج تغلب الشرطة على الصوفية
بهـدف واالمـانـة علـى سوق الـشـيوخ
بـهـدف واجلـو يـة عـلى نـفط مـيـسـان
بـهــدفـ لـواحــد وتـغـلـب اربـيل عـلى
الرمـادي بفارق الـترجـيحيـة بخـمسة
اهــداف الربــعــة وفــوز الــزوراء عــلى
الـصـنـاعـات بــثالثـة اهـداف و تـغـلب

التأهل لـلدور الـنصف النـهائي وحلم
اللعب فيه.
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وبــعــد ان عــزز امــاله في الــبــقــاء في
ـمـتـاز ويـعـيش فـتـرة جـيـدة في ظل ا
ـتــطـور والــنـتــائج الـتي ــسـتــوى ا ا
جنى فيهـا من شبح الهـبوط سيدخل
عنوبات مـرتفعة امام ضيفه الكرخ 
اربـــيل الــذي الزال يـــواجه حتـــديــات
الـذهـاب في الـدوري لـكـنه مـؤكـد اعـد
الـــعــــدة لـــلـــدفع بـــاالمـــور بـــاالجتـــاه
الـصحـيح عـبـر الـتركـيـز عـلى انـتزاع
وسم والذهاب للدور االكبر. نتيجة ا
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وتـــقـــام قـــمـــة الـــكـــاس بـــ الــزوراء
واجلوية وكالهـما يـبحث عن احلسم
وفي حــاجـة إلظــهــار الـقــوة والــلـعب
بخيار الفوز الذي يسيطر على تفكير
الـفـريـقـ و جمـهـورهـمـا وسـعـيـهـما
ـوسم بــاحلـصـول عـلى لـقب النـقـاذ ا
ــداواة جـراح الــبــطــولــة الــثــانــيــة و
االحباط الـكبيـر في الدوري وخسارة
اي مـنهـمـا اليـوم سـيـزيد من مـعـاناة
ـوسم وتــوتـر الــعالقـة مـع انـصـاره ا
وكـــانت قـــد شــارك 158 فـــريــقـــا من
جـمــيع الـدرجـات فـي الـبـطــولـة الـتي
جــــرت ضــــمـن عــــدة ادوار بــــخـــروج

ـــــتـــــلك ـــــقـــــدوره مـن ذلك النـه  و
مــقــومـات حتــقــيق فــرصــة الــفـوز و
الوصول لذلك النه افضل من الطرف
ـتــعب الــذي يــجـد اآلخــر احملـبـط وا
ـني الـنـفس ـهـمـة لـكـنه  صـعـوبـة ا

بايقاف الكهرباء.
bG «  U¹—U³

وجتـــــري يــــوم غـــــد االثــــنـــــ ثالث
مواجـهـات ضمن نـفس الـدور وفيـها
تــــظــــهــــر الــــفــــرصـــة
ســانــحــة و مــتــاحـة
لـــزاخــــوفي ضـــرب
كــومــة عــصــافــيـر
بـــحـــجـــر واحـــد
عـــلـى حـــســـاب
مـــــــــصـــــــــافي
اجلـــــــنـــــــوب
ـقـدمـة وفي ا
ايــــــــــقــــــــــاف
ســــــلـــــســـــلـــــة
عـثرات وهـزائم
الـدوري واخـرها
تــــعـــــادله في
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ـباراة الـنهـائية عـقب فوزه عـلى نادي جنح فريق الـدفاع اجلـوي لكـرة السـلة في الـتأهل إلى ا
الـديوانية بـنتيجة 70 _ 78 في مبـاراة النصف نهـائي والتي جرت بيـنهما عـلى قاعة الشعب

غلقة. ا
وأضاف الدفـاع اجلوي عضوا جديدا إلى قائمة ضحاياه في مباراة حامية تسلح فيها العبيه
وسم نح لنفـسه فرصة اخلروج من ا ة واللـعب بروح الفريق الواحـد لكي  باالصـرار والعز

ؤازرة للفريق. ببطولة غالية يقدمها عربون محبة للجماهير العاشقة وا
وسيواجه الـدفاع اجلوي في مبـاراته النهائيـة نظيره نادي الـقوة اجلوية الفـائز هو اآلخر على

راكز فقط . حساب نادي الشهداء واجلرحى لتحديد ا
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ومـــاكس فــيـــرســتـــابن ســائـق ريــد بــول.
وحـقق بـيــريـز الـفـائـز بـسـبـاق مـونـاكـو
أفضل زمن للفـة على مضمـار باكو البالغ
طوله  6003أمتـار مسـجال دقيـقة واحدة
و45.476 ثــانــيــة مــتــفــوقــا بــفـارق 0.4

ثانية أمام فيرستابن الذي حل ثالثا.
ـركـز الــثـاني بـفـارق وجـاء لــوكـلـيــر في ا
0.207 ثـانيـة خـلف بـيـريز بـيـنـمـا احتل
ـركـز كـارلـوس سـايــنث سـائق فـيـراري ا
الـرابع.وواجه لــويس هـامـيــلـتـون سـائق
مـــرســـيـــدس بـــعـض الـــصـــعـــوبـــات في
ـــركــز الــتـــجــربـــة األولى لـــكــنـه احــتل ا

ـشـارك بـبـطـولة ـبي حتت سن 23 عـامـا وا ـنـتـخب االو مـهـما مـضـى قطـار ا
قامة حاليـا في اوزبكستان فعلـينا الوقوف عند بية االسيـوية ا نتـخبات االو ا
ـنـتـخب الـكـويتي والـتي جنح مـا جـرى من احـداث وكـوالـيس مـباراتـنـا امـام ا
علوم ان نتـخب العراقي بالظفـر بنتيجـتها بثالثية نـظيفة لهدف وحـيد فمن ا ا
منتـخباننا العراقية عجزت منـذ زمن ليس بالقصير من الفوز لذلك غابت بناءا
على مـا تقدم ثقافـة االحتفال باالهـداف وتمخض عن هذا االمر ثـقافات غريبة
نحى نتيجة خضوع الالعب العراقي للضغط اجلماهيري الذي جعله ينحى 
االحتـفال بالفوز الى فواصل غير مـحمودة العواقب اضافة الى ان االشارات
نـتخب الـوطني وفـي مباراة اءات الـتي تصـدر من العب يرتـدي فانـيلـة ا واال
مـنقـولة لـلجـماهـير يجـب ان تخضـع للكـثيـر من التـاويالت والتـفسـيرات مـهما
تولدة نتيجـة تلك االحتفاالت التي يبدو ظاهـرها عفويا بينما كانت العـقوبات ا

حتمل رسائل سلبية غير مامونة اجلوانب ..
لـقد احـتـفل الالعب الـعراقي مـنـتظـر بـتـسجـيـله للـهـدف لكن طـريـقة االحـتـفال
فجرت عـليه الكثير من االنتقادات السلبيـة السيما مع عمره الصغير وابتعاده
تابـع ويـحمـلهم الـكثـير من االفـكار الـتي تقضـم من فرحة عن كل ما يـثيـر ا
ـقص التي بـرزت في اكثر من الفـوز وتعكـر صفـو احملتـفلـ السيمـا طريـقة ا
احتفـال للالعب العراقي وهي طريقة غـريبة يجري من خاللها تمرير رسالة
نـتخب وقـد توقف عـند مثل ستـوى ا ـنتقـدين من التـحدث او الـتطـرق  نع ا
ـنـتـخب الـعـراقي عـلي عـدنـان في اخر تـلك الـطـريـقـة التـي احتـفل بـهـا العب ا
تابع ليؤشروا نسـخة من بطولة كاس اال االسيويـة الكثير من احملللـ وا
ان مثل تـلك الـتصـرفـات تودي بـالالعب الى ان يـكون عـرضـة لنـيل الـبطـاقات
نتخب االخر لونـة النها تؤشر استفزازا وتاثيرا سـواء للجماهير او العبي ا ا

باراة ويوجهها الى غير اجتاه .. ا يشعل فتيل ا
شـاهد السيـما مع اضاعة بـاراة التي حفـلت بالكـثير من ا ايضـا في سياق ا
الالعب الكـويتي يوسف الرشيدي وكـيفية انتقاد لـقطات احملاورة التي جمعت
نـتقدين بالالعب الـعراقي منـتظـر بالـرشيدي والـكثـير من االمـور التي اولهـا ا
ـتـابـع اضـافـة التـهـام احـد مـقدمـي البـرامج الـريـاضـيـة لـلالعب الـكـويتي وا
اءة بتعـمده اضاعة الركلة ونحوه بالتالي خليانة الفانيلة التي يرتديها مع اال
التي بـدرت منه لالعب الـعراقي بـعد اضـاعته للـركلـة والكـثيـر من االمور التي
ـشهـد والـذي لم تـمر مـرور الـكرام بـدلـيل الـكثـيـر من الـتاويالت رافـقت هـذا ا

شهد والكثير من الكالم الذي حام حولها .. التي رافقت ا
ـا تـشهـده مالعب الفـرق الشـعبـية وهل تـدركـون ان منـتخـباتـنا بـدات التـاثر 
والـذي تـزايد بـهـا االهـتمـام بـشكل غـريب ومـؤثـر السيـمـا من جانب مـديـريات
الـشـبـاب والـريـاضــة حـتى اضـحت اقـامـة بـطـوالت تــلك الـفـرق الـهم الـشـاغل
ـديـريـات ومع جل احـتـرامـنا لـتـسيـيـر دفـة االنـشـطة الـتي تـضـطـلع بـهـا تلك ا
للفـرق الشعبيـة فان ما تشهده مالعـبها من ظهور الكـثير من االمور اخلادشة
باريات الرسمية باريات وفق مبـدا اليتناسب مع اجواء ومناخـات ا وتسـيير ا
السـيـمـا مع خـضـوع االخـيرة لـبـرتـوكالت وابـقـاء شـخـصـية الـالعب الـعراقي
ـباريـات اخلاصـة بـالفـرق الشـعبـية قـارنـة مع اجواء ا بـطابـع اكثـر رسمـية بـا
واجملامالت الـتي جتري والثقافات اخملـتلفة التي تتـباين ب العب واخر وبيئة
ـبـاريـات عـلى ـبـاريـات والـفـرق وتـسـيـر دفـة ا واخـرى وتـشـكل طـابع تـلـك ا
نتـخبات من التاثر باجواء وفقهـا وعلى وتيرتها لذلك علـينا ان نبعد العب ا
نع العبي الفئات العمرية من ان يخوضوا غمار الفرق الشعبية او نسهم 
مثل تـلك البطوالت التي جتـري اوال على ارضيات غـير مناسبـة ناهيك عما
ـباريات من ثـقافات وافـدة تغيـر من طبيـعة الالعب الذي تضـخه مثل تلك ا
يـشارك بـبـطـوالت دوليـة وهـو في مـهمـة لـتمـثـيل مـتتـخب الـبـلد وعـلـيه تقع
مـسـؤوليـة تـمثـيل اقـرانه من شـباب الـوطن خـاصـة واننـا نـعد مـنـتخـبـنا
نتـخب االمل مهما بـي في هذه البطـولة با االو
كانت نـتـائجـه الالحقـة الـتي ستـسـفر عـنـها
مشـاركتـه بالـبطـولة االسـيويـة السيـما وان
نـتـخب جنح بشـكل وباخـر بتـقد هـويته ا
ــنــافــســة وقـدرتـه عــلى الــعــودة وحتـقــيق ا

االنتصار في اكثر من مباراة بالبطولة.
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متاز Í—Ëœ∫ احدى مواجهات فريقي الكهرباء وامانة بغداد في الدوري ا

ـرة الــوحـيـدة الــتي أنـهى الـرابـع في ا
فيها السباق.

حقق سـيـرجيـو بيـريـز سائق ريـد بول
أفضل زمن اليوم اجلمـعة في التجربة
احلرة األولى لسباق اجلـائزة الكبرى
ــقـــرر في أذربــيـــجــان ضــمن ا
مـنــافـســات بـطـولــة الـعـالم
لــــســـبــــاقـــات ســــيـــارات

الفورموال .1
ــركــز واحــتـل بــيــريــز ا
األول مــــتــــفــــوقـــا عــــلى
تـشـارلـز لـوكـلـيـر سـائق

فـــــــــــيـــــــــــراري

ـــركــز الــرابـع مــتــفـــوقــا عــلى ا
كارلوس سـاينز سـائق فيراري

الثاني.
وجاء لـويس هامـيلـتون سائق
ــركــز الـثــاني مــرســيــدس في ا
عـــشـــر فــيـــمــا احـــتل زمـــيــله
بــالـــفــريـق جــورج راسل
ــركـز الــســابع خـلف ا
بيير جاسلي سائق

ألفا تاوري.
ويتصـدر فيـرستابن
ترتيب فئة السائق

بـفـارق  9نـقــاط أمـام
لـوكــلـيــر لـكــنه أنـهى
هــــذا الـــســــبـــاق مـــرة
واحــدة فـــقط بـــعــدمــا
شــــارك فــــيه 4 مـــرات
ركز واحتل فيرسـتابن ا

- وكاالت- حـقق تشـارلز لـوكلـير { برلـ
سائق فـيراري أفـضل زمن اليـوم اجلمـعة
في الــتـجــربــة احلــرة الــثــانــيــة لــســبـاق
قرر في أذربيجان بعد اجلائزة الكبرى ا
غد األحد ضـمن منـافسات بـطولـة العالم

لسباقات سيارات فورموال-.
وجاء سيرخيو بيريز وماكس فيرستابن

سائقا ريد بول خلف لوكلير مباشرة.
واستطاع بيريز الـذي فاز بسباق جائزة
مــونـاكـو الــكـبــرى أن يـتـفــوق الـتــجـربـة
احلــرة األولـى لــكن لــوكــلـــيــر تــمــكن من
تــسـجـيل أســرع زمن لـلــفـة في الـتــجـربـة
احلـرة الثـانيـة عـلى مـضمـار باكـو الـبالغ
طـوله  6003كــيــلــومــتـرات حــيث حــقق

دقيقة و43.224 ثانية.
ـركز الثـالث بفارق وجاء فيـرستابن في ا
0.356 ثانية عن لوكلير فيما جاء بيريز
ـركـز الــثـاني بـفـارق  0.248ثـانـيـة. في ا
وجاء فرنـاندو ألـونسو سـائق ألب في

السـادس خلف فـيرنـاندو ألـونسـو سائق
ألــبــاين.امـا مــيك شــومــاخـر الــذي حـذره
ـزيد من فريـقه هـاس من أنه ال يـحتـمل ا
التـصادمـات فـقد تـوقف بسـيارته بـعد 3

لفات فقط بسبب مشكلة.
ويتصـدر فيرسـتابن التـرتيب العـام لفئة
السائق ببطــــولة العالم بفارق  9 نقاط
أمــام لـــوكــلـــيــر لـــكــــــنه لـم يــتـــمــكن من
اسـتــكـمـال ســبـاق أذربـيــجـان سـوى مـرة
واحــدة خالل 4 مـــشــاركـــات وقــد أحــرز
ركـز الرابع في نـسخة  2019 وتعرض ا
لــتـصـادم عــنـدمــا كـان في طــريـقه لــلـفـوز
بــالــسـبــاق في
الــــــــــعـــــــــام

اضي. ا

wÐU d « rÝUÐ ≠W¹d UM «

ــتـــواجــد في يــامـل فــريق االمـــانــة ا
متاز إقصاء دائرة الهبوط للـدوري ا
الـكـهـربـاء من الـدور الـرابع الـنهـائي
لبطـولة كأس الـعراق عنـدما يلـتقيان
الـيوم األحـد في مـلـعب الـتـاجي عـند
السـاعـة الرابـعة و 45د بدون مدربه
عـصـام حـمـد الــذي فـضل االسـتـقـالـة
ؤكـد ستكـون غاية في هـمة ا وترك ا
الصعوبة امام مـن يخلفه في حتقيق
نتـيجـة اليـوم واالنتـقال للـنصف
ــوسـم لــكن الـــنــهـــائي اجنـــاز ا
االهم مـن يـــقــــدر عـــلـى انـــقـــاذ
الــفــريق الــهــبــوط في اخــطـر
واضـيق اوقـات الـدوري عـلى
بـعــد ثالثــة ادوار من نـهــايـة
وسـم على عـكس الـكـهـرباء ا
ــعــنــوبـات الــذي ســيـلــعب 
ـستـوى الذي عالـية في ظل ا
اســـتـــمـــر يـــقـــدمه مـــدعـــومــا
ـدة ـطـلــوبـة في ا بـالــنـتـائـج ا
األخيـرة ويـريـد أن يظـهـر قـويا
وبـــــــــحــــــــال افــــــــضـل في

ـنـافــسـة األخـرى ا
ايـــــــضـــــــا

ايوب
 اديشو
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بــايــرون كـــاســتــيـــلــو ظــهـــيــر فــريق
برشـلونة جـواياكـيل ولد في تـوماكو
بــكــولـومــبــيــا عـام 1995 ولـيس في
مــديـــنــة جـــنـــرال بــيـــامــيـل باليــاس
اإلكـوادوريـة عـام 1998 كمـا ورد في

أوراقه الرسمية.
ـقدم إلى وتُـظـهر الـوثـائق بـالـطـلب ا
ــزورة" الــفـــيــفــا شــهــادات مــيالده "ا
بــجــانب حتــقــيق إكــوادوري داخــلي
يــعـــتـــرف بـــوجــود تـــنـــاقــضـــات في
وثائقه.وبعد شهر  تمكنت ماركا من
الـوصـول إلى وثـائق أصـلـيـة جـديدة
مـن شــأنـــهــا أن تـــكــون أفـــضل دلــيل
لــلــتــحــقـق من أن الالعب كــولــومــبي
ـلــكـهـا بــالـفـعل في حــقًـا والـفـيــفـا 

حــوزتـه.وعـــقــد مـــحـــامـي تــشـــيـــلي
إدواردو كارليـتسو مـؤتمرا صـحفيا
اضي لوسـائل اإلعالم يوم الـثالثاء ا
لـتقـد نـتائج الـتـحقـيـقات اجلـديدة.
من بــيــنـهــا اثـنــان يــبـرزان: شــهـادة
التـعمـيـد وتقـرير الـتسـجيل الـصحي
لــبـــايــرون كــاســـتــيـــلــو.وبـــتــاريخ 1
يالد حـزيران 2022 تشـيـر شـهـادة ا
إلى أن الالعب قـد  تعـمـيده في 25
كــــانـــون األول  1996في أبــــرشــــيـــة
تــومــاكــو (نــاريــنــيــو كــولــومــبــيـا).
باإلضـافة إلى ذلـك تتـضمن الـوثيـقة

ــذكـورة مـراسـم الـتــعـمـيــد الـتي  ا
االحــــتــــفــــال بــــهــــا في األبــــرشــــيــــة
ذكورة.الـوثيقة الـثانيـة ذات الصلة ا
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أعـــلن االحتــاد الـــدولي لــكـــرة الــقــدم
الـــفــيــفــا أن اإلكــوادور ســـتــلــعب في
نهائـيات كـأس العالم  2022 بعد أن
رفـض الــفــيــفــا مــزاعم تــشــيــلي بــأن
اإلكـوادور دفــعت بالعـب غـيــر مـؤهل
بــايــرون كـاســتــيـلــو لــلـمــشــاركـة في
الـتصـفـيات.وطـلب االحتـاد التـشـيلي
لكرة القـدم من االحتاد الدولي الـفيفا
ـاضي الـبت في أهلـية العب الشـهر ا
إكوادوري زاعمـا أنه استـخدم جواز
ا يثير سفر وشهادة ميالد مزيف 
الشـكوك حـول مشـاركة اإلكوادور في
كـأس العـالم هـذا العـام. وقـال الفـيـفا
في بيـان "بعـد مراجـعة موقـف جميع

ـعـنـيـة والـنظـر فـي جمـيع األطـراف ا
الـــوثــائق قــررت جلـــنــة االنــضــبــاط
بالفـيفا إنـهاء جمـيع اإلجراءات التي
بـدأت ضـد االحتـاد األكـوادوري لـكرة
القـدم".وأضاف: "الـقرار احلالـي يقبل
الطعن أمام جلنة االستـئناف التابعة
لـلـفـيــفـا".واإلكـوادور واحـدة من أربع
دول في أمــريـكــا اجلــنـوبــيـة تــأهـلت
حتى اآلن بـطريقـة مبـاشرة إلى كأس
الـــعــالم فـي قــطــر بـــرفــقـــة الــبــرازيل

واألرجنت وأوروجواي.
ـــركــز وتــخـــوض بــيـــرو صــاحـــبــة ا
ي األســبـوع ــلـحـق الـعــا اخلــامس ا
قبل.يـذكر أن تشـيلي قالت في وقت ا
ســـابـق إنــهـــا تـــمـــلك دلـــيال عـــلى أن

تتوافق مع تسجيل بـايرون كاستيلو
في الصحـة العامة الـكولومـبية هذه
الوثيقة الرسمية التي تُظهرها ماركا
علومات التالية: حصريًا تنبثق من ا
أن بـايـرون كـاســتـيـلـو ضـمن "قـاعـدة
ـنتسب إلى نـظام الضمان بيانات ا
االجـتـمـاعي في الـصـحـة" داخل قـسم
نـاريـنـيـو في بـلـديـة تـومـاكـو.ووفـقًـا
لــدفـاع تــشـيــلي فـإن الـالعب الـدولي
ـزايا حالـيًـا مع اإلكوادور "يـتـمتـع با
والـــضــــمـــانــــات لـــكــــونه مــــواطـــنًـــا
كولـومـبيًـا".وخاض كـاسـتيـلو ثـماني
مباريات من إجمالي 18 بالتصفيات
مع اإلكوادور وحصـد خاللهـا الفريق

»d²Ž»÷∫ فيفا يرفض اعتراض منتخب مصر14 من 26 نقطة.
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أســـفــرت قــرعـــةُ بــطـــولــة كــأس
الــعــرب لــكــرةِ الــصــاالت الــتي
حتـتضنها السعوديةُ للفترة من
20 ولــــغـــايـــة 26 مـن حـــزيـــران
احلــالي عن وقــوعِ مــنــتـخــبــنـا
الـوطـنيّ في اجملـمـوعـةِ الـثـانـية
مـع مـنـتـخـبي مـصـر واجلـزائـر
فــيـمــا ضـمت اجملــمـوعـة األولى
ــــــغـــــرب كـالً من الــــــكــــــويت وا
والـــصـــومـــال ومـــوريـــتـــانـــيـــا
وجـاءت مـنـتـخـبـات الـسـعـوديّـة
وفـلسطـ وليبيـا في اجملموعة
ـنـتـخـبات الـثـالـثـة.و تـوزيعُ ا
عــلى ثالثـةِ مــسـتـويـات إذ ضمّ
ـستوى األول السعـودية البلد ا
ـغـرب ومـصـر ــسـتـضـيـف وا ا
ـستـوى الثـاني منـتخـبنا وفي ا
ــسـتـوى والــكـويت ولـيــبـيـا وا
الـــثــالث اجلـــزائــر وفــلـــســطــ
ومـــوريـــتـــانـــيـــا والـــصـــومـــال
وحـسب نـظـام الـبـطـولـة تـتـأهلُ
مـن اجملــــمــــوعــــةِ األولى ثـالثـــة
مــنـتـخـبـات واألول والـثـاني من
كـلِ مجـموعـةٍ وأفـضل ثالث من
اجملـمـوعـتـ الـثانـيـة والـثـالـثة
إلـى الــدور ربع الــنــهــائي.وأكــدَ

ـنـتـخـبـنا مـديـر اجلـهـاز الـفنيّ 
نـــاظم الـــشـــريـــعــة إن الـــقـــرعــة
وضــعــتــنــا في مـجــمــوعــةٍ تــعـدُّ
ـــنـــتــخب األصـــعبَ بـــتـــواجــد ا
ـــصــري الــذي يـــعــدّ من أقــوى ا
مـنتـخبـات قارة إفريـقيـا كما أن
تـلك العـب مـنـتخب اجلـزائـر 
.وأشـارَ الشـريـعة ـسـتوى عـالٍ
إلى إن حـظـوظ تـأهل مـنـتـخـبـنا
لــلـــدورِ الــثــاني لــيــست بــاألمــرِ

نـتـخب الـسـهل ولـكـن ا
ســـــــيـــــــقــــــاتـل مـن أجل
سـتوى جـيدٍ الـظهـورِ 

مـوضحاً وتـقد أفـضل ما لديه
إن الـوقـوع فـي مـجـمـوعـةٍ بـهذه
ا ـسـتـوى هـو أمر مـتـوقع طـا ا
أنـك تــلـــعب فـي بــطـــولـــةِ كــأس
الـــعـــرب والــــتي تـــضم من دون
ـــنـــتــخـــبــات أدنـى شكٍ أقــوى ا
الـعربيّـة وبالتـالي عليـنا العملُ
مــبـــكــراً من أجل الــوصــوِل إلى
أقــــصى درجــــات اإلســــتــــعـــدادِ

واجلاهزيّة.

نتخب الوطني للصاالت V¹—bð∫ تدريبات ا
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أَخـتَتمْت مُديـرية التُراث الـشعبي العراقي
بـرنـامـجـهـا لـلـمـهـرجـانِ الـسـنـوي لـلـتراثِ
الـشعبي الـعراقي بدورته 16 حتـت عنوان
تــراثـنـا هـويــتـنـا والـذي أُفــتِـتَحَ  األربـعـاء
تـذوقـ تـمْددّ ـاضي وتـلـبـيةً لـطـلـبـاتِ ا ا
الـعرض لـنِـتاجـها الـفني الـتراثي ألسـبوع

كامل.
ـهــرجـان جـدارةَ الــعـطــاء الـفـني وأثــبت ا
والـــدراسي الـــذي قـــدمهُ مـــعـــهـــد احلــرف
والـفنون الشعـبية من خاللِ الثيـمة الفنية
الـتي حـمـلـتـهـا األعـمـال الـفـنـيـة الـتـراثـيـة
ـرحلـة اخلـامـسة. ـشـاريعِ تـخـرج طلـبـةِ ا
ــديـر الــعـام لــدائـرة الــفـنـون وعــنه قـال  ا
الـعامة  فـاخر محـمد أن (الفـنون الشـعبية
تــعــد ذاكــرة شــعب وبــجــهــودٍ مــشــهـودة
لـــلـــدكـــتـــورة مـــنى أســـعـــد عـــبـــد الــرزاق
والــدكــتــور جــعــفــر صــادق عــايــد قــدمـوا
بـأمـكــانـيـات بـسـيـطـة وذاتـيـةَ مـسـتـويـاتٍ
عـالـيـةٍ من النـتـاجِ الـفني الـتـراثي وأحـياء

هرجان). احلرف والفنون الشعبي في ا
مـن جانبٍ أخـر أكـد الـوكـيل االقـدم لووارة
الـثقافة نـوفل أبو رغيف على ضرورة دعم
هـذا الـنـوع من الـفنِ واحلـفـاظ عـليـهِ كونهُ
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- شــــاركت  حـــبـــوب  فـي تـــأســـيس
جـمعـيـة الصـلـيب األحـمر الـلـبنـانـية
وعملت كعـضو في مجلس إدارة دار
ـسلـمات وجمـعية الـشابات األيتام ا

قاصد. سلمات ومستشفى ا ا
 Y U¦ « “U$ù«

- عـمـلت الطـبـيـبـة سنـيـة بـعـدها مع
الصـلـيب األحمـر الـلبـنـاني وكرست
 50عامًا من حياتها للخدمة الطبية.

lÐ«d « “U$ù«
- قـدمـت  اخلـدمـات الــطـبـيــة بـشـكل
مـجاني لـلـنـساء الالتي ال يـسـتـطعن

حتمل التكاليف.
f U)« “U$ù«

- كـانت الـطبـيـبـة سـنـيـة  واحدة من
أوائـل ثالث تـــخـــرجن مـن الـــكـــلـــيــة
األمــريـكــيـة الــصـغــيـرة لــلـبــنـات في

.(AJCW) بيروت
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ي غوغل احتفـى محرك الـبحث الـعا
في  10حزيـران بالـطـبيـبة الـلبـنانـية
األصـل الــدكــتـــورة ســنــيـــة حــبــوب
ونــشـــر رســمـــا لـــهــا فـي  الــلـــوجــو

وقع. اخلاص با
وقع ان الدكتـورة سنية التي وذكر ا
ولـدت عام 1901  شـخـصـيـة مـلـهـمـة
مهـدت الـطريق لألجـيـال القـادمة من

النساء.
فـي الــســطـــور الــتــالــيـــة انــقل أبــرز

اإلجنازات التي حققتها  حبوب;
 ‰Ë_« “U$ù«

- حصـلت الطـبيـبة الـلبـنانـية سـنية
على شهـادتهـا الطبـية في عام 1931
وتعـتبـر اول امـرأة من لبـنان درست
الــــطـب في اخلــــارج وكــــانت كــــذلك
اخلريجـة العربيـة الوحيـدة من كلية

الطب النسائية في بنسلفانيا.

يُـعَـد هويـة الـبلـد الـتي تُحـاكي كُلُّ الـعالم
وعـلى صـعـيـدٍ مـتصـلٍ أوضح وكيل وزارة
د الـثقافة  عمـاد جاسم عن السعي اجلاد 
ـنــظـمـات اجلــسـور مع كـافــة الـوزارات وا
ــعــهــد الــعـريـق كـونـه احـدى لــدعم هــذا ا

ايقونات اإلبداع. 
ــهـرجــان تـقــد عـرضــاً تـراثــيـاً وشــمل ا
مـتـمـيـزاً شمل االغـاني الـتُـراثـية واالكالتِ
الـــتُــراثــيـــة واالزيــاءِ واخلــزف والـــفــخــار
والـنــحت والـتـطـريـز واحلــيـاكـة لـلـسـجـادِ
الــــيــــدوي واخلـط والــــزخــــرفــــة والــــرّسم
ـعـادنِ فضالً والـتـصـمـيم و الـطـرق عـلى ا
عن فــتحِ أبـواب مـتـحف الــتـراث الـشـعـبي
الــعـــراقي أمــام الــزائــريـن وفــتحِ احلــجــز

لالعمالِ التُراثية للراغب باالقتناء.
ــعـرض (الــزمــان) جتــولت فـي اجــنــحــة ا
ـصمـم رئيس قـسم الـسـجاد في والـتـقت ا
ــعـهـد أمـجـد مـحــمـد الـذي قـال ان (قـسم ا
الـسـجـاد يـبـدأ من الـسـنـة االولى لـلـطـالب
والــســجــادة الــيــدويــة أول خــطــوة تــبــدأ
الــــســـجـــادة عـن طـــريق الــــرسم الـــرســـم
الـتـراثي الـعـراقي بـعـدهـا يـتـحـول الرسم
إلى نــقــاط عـبــارة عن مـربــعـات وخــطـوط
ـوجــــــــودة بـيــانـيـة يـتـبع احلـرف الـفن ا
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ـطـرب حـا الـعـراقـي فـيـديـو كـلـيب طــرح ا
ألغـنـيـته اجلـديــدة "غـيـر آني" وتـعـاون  في
تصـوير الكليب مع اخملرجة الـلبنانية رندلى
قـديح  الـتي إخـتــارت تـصـويـر الــكـلـيب في
شـمال لبنان.و كشف الـعراقي عن تفاصيل
األغـنيـة والـهـدف منـهـا وحتـدث عن تـعاونه
مع اخملــــرجــــة رنــــدلى الــــتي أشــــارت في
وقع الـفن إلى إعتـمادها لوك حديـثها وفـقا 
مــخــتـلـف حلـا ونــقل صــورة جــديـدة عن
الـتي إعتـاد اجلمـهـور أن يراه فـيهـا وقالت

إن طابع الكليب مختلف.

قـبول الطلبة من اجلنس و تعليم الطلبة
باد األساسية لعمل اجلداريات). ا

وحتــدثت لـ(الــزمـان) الــتـدريــسـيــة اصـيل
داود قــائــلـة (نــقـبـل الـطــالب عــلى أسـاس
ـوهــبـة احلــرفـة مــهـمـة احلــرفـة ولــيس ا
ألنـهـا تـمثل الـفـولكـلـور الـعراقي من خالل
ـعـارض مع الـنـتـاجات الـديـكـور وإقـامـة ا
والـيوم نـشـاهد ـهنـة  يـكـتسـب اخلبـرة وا
نـتاجات الطلبة من مـجسمات النجارة من

خالل الفولكلور الشعبي العراقي).
ـهـرجان ـشـاركة في هـذا ا ومن األقـسـام ا
قــسم اخلـزف والــسـيــرامـيك حتــدثت عـنه
التدريسية عاتكة محمد سعيد قائلة (نبدأ
ـرحلة األولى عن طريق التشكيل والط ا
ــرحـلـة ـوهــبـة الى ا وااللــوان وتـتــطـور ا

الـرابـعة واخلـامسـة  تكـون كامـلة و
نتاجات الطلبة تقيم من خالل
جلــــان بـــعــــدهــــا تـــدخل
الفرن واأللوان حتى
تـــــخــــرج بــــهــــذه

النتيجة).
 واخـــــيــــرا

أمــــــــــــامــه حــــــــــــتـى تـــــــــــــكـــــــــــــتــــــــــــمـل).
عن ذلك حتدث التدريسي عمر محمد قائالً
ـعـرض يـقــام سـنـويــا تـعـرض فـيه (هــذا ا
رحلة الرابـعة واخلامسة نـتاجات طلبـة ا
مــدة الـــدراســة خــمس ســـنــوات يــتــخــرج
الــطــالب فـنــان مــلـتــزم واألوائل يــكـمــلـون
الــدراسـة في كــلـيــة الـفــنـون اجلــمـيــلـة أو
عهـد يوفر الصوف الـفنون التـطبيقـية. وا
وااللـوان للطالب ومشـاريع التخـرج لطلبة
ـرحـلـة الـرابـعـة واخلـامـسـة مـضـيـفا أن ا
خط النحت  عـدد االقسـام سبـعة: الـسجـاد
الــتــصــمــيم اخلــزف ســيــرامــيك وزخــرفــة
عـادن والـطرق اخلـيـاطة واالزيـاء قـسم ا

على النحاس).
و قـال التدريسي حيـدر القره غولي رئيس
قـسم اخلط والزخرفة (القسم يعلم الطالب
عـلى خـامات مـخـتلـفة  يـتـدرب على اخلط
والزخرفة واالعمال اليدوية يكون مختصاً
بــالـتــراث واحلــضـارة الــعـراقــيـة وهــنـاك
اســاتـذة مــخـتــصـ في هــذا اجملـال وكل
مـرحـلـة هـنـاك طـلـبـة مـتـمـيـزين وأعـمـالـهم

متميزة).
ـيــاء عـبـد احلـمـيـد واشـارت الــتـدريـسـيـة 
رئـيسـة قسم اخلـياطـة واالزياء قـائلـة (يتم
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{ لــنــدن - وكـــاالت - تــداول رواد مــواقع
الـــتــواصـل االجــتــمـــاعي صـــورة لــلــمـــمــثل
االمـريـكي جـوني ديب الــذي شـوهـد بـرفـقـة
رجـــال أمن وهم يـــخـــرجـــوه من فـــنــدق في
ــمــلـكــة الــبـريــطـانــيــة. ألول وهـلــة يــعـتــقـد ا
ـشـاهـد انه يـتم طـرد ديب خـارج الـفـندق ا
لــيـتـبـ انـه يـتم حـمـايــة ديب من حـشـد من
. وظهـر جـوني ديب في الـصورة ـشجـعـ ا
فـي حـالـة مـحـزنـة وهـو يـحـمل فـنـجـانًـا من
الــقـهـوة في يـده ويــرتـدي نـظـارة شــمـسـيـة
وشـعره فوضـوي تمامًـا. قال مصـدر مقرب
مثل البالغ من العمر  58 عامًا: "أينما من ا
عـجبـون". إذا قال ديب ذهب يـهجم عـليـه ا
إنه "وجد حـيـاته" منـذ انتـهاء مـحاكـمة آمـبر

هيرد فإن هذه احلياة بعيدة عن الهدوء.

œ«uł włU½ bFÝ

ي والـكـاتب الـعـراقـي صـدر له عن مـكـتـبـة دجـلـة األكـاد
كــتــاب بــعــنـوان (الــعــراق بــعـد 2003 شــؤون وشــجـون-
االحتالل الـدستور  الفـدرالية  الـطائفيـة واحملاصصة

االنتخابات).

r U « bL×

الـفـنـان الــبـصـري الـشــعـبي نـعـته
نـقـابة الـفـنانـ العـراقـي بـعد ان
ــوت اخلـمـيـس اثـر حـادث غــيـبه ا
مؤسـف على طـريق الـفاو. مـقـدمة
الـــعـــزاء  لـــكـل مــحـــبـي خـــشـــابــة
البصرة ولونها العراقي اجلميل.

rþU  œ«R  ¡«dÐ

ـهـنـدسـة الـعـراقـيـة كلـفـهـا مـحـافظ واسط بـادارة نـاحـية ا
زربـاطـيـة وبـذلك تـكـون أول سـيـدة عـراقـيـة يـتم تـكـالـيـفـها

بادارة وحدة إدارية.
XLJŠ —ULŽ

ي الـعـراقـي شـارك في الـنــدوة الـسـحـابــيـة الـتي األكــاد
ــاضي مـنــصـة سـجــاالت في بـغـداد إقـامــتـهـااخلــمـيس ا
مـديـنـةاالبادع األدبـي بعـنـوان (الـدين رحـمـة.. والـكـراهـية

شر).
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التدريـسي في كلـية الهـندسـة بجامـعة االنـبار حتدث  مع
ـيــاه في الــعـراق ــهــنـدس جــاسم األســدي عن (أزمــة ا ا
واحلـلول) بـندوة عـلـميـة  اقامـها اجملـمع العـلمي الـعراقي

اجلمعة.
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ها) عنون(عـيون ا التشـكيليـة االردنية اقامـت معرضهـا ا
ضم مـئة ـلـكي بـقاعـة فخـر الـنسـاء  ـركز الـثـقافي ا في ا

واثن وتسع لوحة فنية.
bO³Ž s¹œU½

الكاتـبة السوريـة صدر لهـا ضمن سلـسلة ثمـرات العقول
في الهيـئة العامة الـسورية للـكتاب كتيب بـعنوان (اخملتار
من كتـاب ادفع بالتي هي أحـسن لعبـد السالم العـجيلي)
ويضم الكتاب باقة من مقاالت حكواتي الفرات العجيلي.

—uBM  d UÝ

ـركـز الـثـقـافي الـعـربي في أبـو االدبب الـسـوري ضـيـفه ا
ــعـنــونـة رمــانـة في نــدوة حـول مــجــمـوعــة الـقــصـصــيـة ا
(الـزائـر) والتي كـون بـنـاءهـا الـفني مـن معـطـيـات اخلـيال

العلمي والواقع.
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صري كتاب صرية العامة للكتاب وضمن سلسلة تاريخ ا صدر حديـثا عن الهيئة ا
غرب خالل الـعصر الوسيط) تأليف بعـنوان (الرقيق والنشـاط االقتصادي في بالد ا
خالـد حس مـحمود. يـنقسـم الكتـاب إلى ثالثة فصـول يتـناول الفـصل األول الرقيق

والــنــشــاط الــفالحـي ويــتــضــمن الــرقــيق
والـنـشـاط الـزراعي والـرقيـق والرعي. إن
مــــجـــاالت عـــمل الـــرقـــيـق في الـــقـــطـــاع
الـفالحي قـد تـعـددت بـ أعـمـال مـرهـقة
شاقة كاحلرث واحلصاد وأخرى تطلبت
جنح درايــة وخــبـــرة ومــعــرفــة خــاصــة 
الــرقــيق في ســبــر أغــوارهــا. ويــتــنـاول
الـــفـــصل الـــثـــاني الـــرقـــيق والـــنـــشــاط
احلـــرفي والــصـــنـــاعي  وقــد تـــعــددت
أعـمالهم في هذا النـشاط ب صناعات
ناجم والـبناء شاقـة مضنـية كـالعمل بـا
والـنجارة  وصناعات أخرى ال تتطلب
جـهدا كبيـرا كالنـسيج وبعض احلرف
الــغــذائــيــة. وأخــيـرا الــفــصل الــثــالث
يـتـنـاول الـرقـيق والـنـشـاط الـتـجاري 
ؤلف الضوء في هذا الفصل وسـلط ا
عـلى أثر الرقيق في احلركـة التجارية
ســواء بــطــريــقــة مـبــاشــرة عن طــريق

االشـتـغـال بـالـتجـارة والـقـيـام بـبـعض أمـورهـا مـابـ جتـار أو وكالء جتـاريـ  وإما
بصورة غـير مباشـرة بدخول الـرقيق كسلـعة رئيسـية في مجـموع احلركة الـتجارية 
غـرب انطالقا من قطبـ أساسي تـزود منهما والتي  رصـد مسالكهـا نحو بالد ا

غاربة بالرقيق وهما أوروبا وأفريقيا السوداء. ا
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ـمثل  عالء رشـيد في بـطولة يـشارك ا
ـسلسل السويـدي (الزيف) مع نخبة ا
من جنــوم الــشـــاشــة هــنــاك.. رشــيــد
سلسل حيث يقول كـشف عن طبيعة ا
ان (الـــعـــمـل يـــتـــحـــدث عـن مـــشـــاكل
الـشباب وهمومهم ابتداءاً من تخبطهم
في الـعـالقـات وانـتـهــاءاً بـتـورطـهم في
ــة).. عـــوالم مـــثـل اخملـــدرات واجلـــر
ـوقـع دنـيـا فـن (تـبـدأ ويـضــيف وفــقـا 
ــة حتـدث اثــنـاء حـفل االحـداث بــجـر
شـبـابي واقـوم انـا بـدور احملـقق الـذي
ــــسـك بــــخــــيــــوط هـــذه يــــحــــاول ان 
ـة... االن نـحن بصـدد تـصـوير اجلـر
اجلـزء االول وسيكون هـناك جزء ثاني
لــلـمــسـلــسل ان شــاء الـله في 2023).
ـسلسل باللـغة السويديـة واالنكليزية ا
وسيعرض بشكل مبدئي على القنوات
الـسـويــديـة. وكـان اخـر اعـمـال رشـيـد
مـســلـسل (جـوري) الــذي عـرض عـلى
اضي قـنـاة (الشـرقـية) في رمـضـان ا

من اخراج علي عباس.

{ لــنــدن -وكـاالت - بــيـنــمــا تـتــواجـد
ــيـة  ســلــمى حـايك في الــنـجــمـة الــعـا
رحـلة ابـحار بعـيدة عن مـنزلهـا عبرت
عن اشـتـياقـها لـكالبـها فـنشـرت صورة
لـها عـلى وسائل الـتواصل االجـتماعي
مع كـلب وكتبت في التعليق: "افتقدت
كالبـي كـثـيــراً لـدرجــة انـني اســتـعـرت
هـذين الـكلـب من مـطعم في ايـطالـيا".
الــصـورة الـتي حـازت عــلى عـدد كـبـيـر
من االعــجـابـات عـلـق عـلـيـهــا مـتـابـعـو
حــايك مـنــهم من قــال انه كـان لــيـفـعل
مـثلها ومنـهم من عبّر عن حبه للكالب
بــيـنـمــا تـغـزل الــبـعض اآلخـر بــجـمـال
سـلـمى حـايك. آخر اعـمـال حـايك كانت
ـاضي في فـيـلم مــشـاركـتـهـا الـشـتــاء ا
(هــــــاوس اوف جـــــوسي) الـى جـــــانب

النجمة ليدي غاغا.
يـة من أصول كـما أطـلت النـجمـة العـا
لـبنانيـة شاكيرا بـفيديو جـديد شاركته
عــبــر صــفـحــتــهــا اخلــاصـة فـي مـوقع
الـتواصل اإلجتماعـي. وظهرت شاكيرا

وهـي حتــمل بــطــاقــات
عـــــلــــيــــهـــــا بــــعض
الــكــلـمــات بــيـنــمـا
ظــهـر والـدهـا وهـو
يـحاول قرأتها كما
وأظــهــر الــفــيــديــو
والـدتهـا التي كانت
جـالسة خـلفها وفي
كـل مــرة كـــان والــدهــا
يـنـجح بـاإلختـبـار كانت

شــاكـيـرا تــبـتـسم وتــشـجـعه.
القـى الــفــيـــديــو رواجــاً بــ
ــتـابـعــ الـذين شـاركـوه ا
عـبر صـفحـاتهـم اخلاصة
وتــفــاعــلــوا مـعـه مـبــدين
إعـجابـهم بحنـية شـاكيرا
عـــلى والــدهــا. في األيــام
األخـــيــرة بــعـــد إعالنــهــا
إنــفـصـالــهـا عن جنم كـرة
ي جـــيــرارد الـــقـــدم الـــعـــا

بيكيه.
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سوء التفـاهم بينك وب شريكك سـيتبدد بسرعة يوم
السعد االربعاء.
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ال تــثق بــبـعـض األشـخــاص الــذين يــخـفــون نــوايـاهم
احلقيقية عنك . رقم احلظ  2.
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ـطـروقـة  سـتـرى إذا قـررت اخلـروج عن األسـالـيب ا
فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك .
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ال تــقـــلل من جــهــودك وال وقــتـك لــتــكــون مــشــاريــعك
ناجحة.يوم السعد االربعاء.
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ـشاكلـك العائـليـة. اتخـذ أسلوب ستـجد حـلوالً جـيدة 
حياة أكثر رويّة .

¡«“u'«

في العائـلة هنالك بعض التغـيير من الطرف اآلخر قد
يكون سببه الغيرة.
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ألنـك صرفت مـالك بدون حـسـاب ستـجد نـفسك اآلن
في حالة مالية صعبة .
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انهض ودافع عن حـقوقك فأنت تستحق األفضل. كل
األنظار موجهة إليك.
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تشعـر بنـدم مؤلم. احلل هو بـاتخـاذ بعض االجراءات
السريعة لتجاوز االزمة.
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عــلــيك أن ال تــرتــبك و أن ال حتس بــالــرهــبــة  اتــخـذ
خطوات جريئة و آراء قوية .
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الــعـائـلــة سـوف تـدعــمك لـتــخـطي ازمــتك . أنت تـقـدّم
أفضل ما لديك.
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اتبع حدسـك فهو لن يخذلك . ال تـقع فريسة الضعف
فهذا الوقت غير مناسب لذلك .

 u(«
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اكــــتب مــــرادفــــات ومــــعــــاني
الـكلـمات أفـقيـا ضمن الـدوائر
ــطــلــوبــة: لــتـــقــرأ الــكــلــمـــة ا
(انـــــكــــــلـــــيــــــزي مـــــخــــــتـــــرع

يكروفون): ا
رأة بـعد  1- فـتـرة تقـضيـهـا ا

وفاة الزوج
 2- نـبات حـولي من الفصـيلة

النجيلية
 3- مستأنسة مع البشر
 4- من مراحل التعليم
 5- التدافع على الشيء

 6- مراحل النمو
 7- تأجيل

 8- وضعت خلسة

حتـــدثت مــديــر قــسـم اخلــيــاطــة واالزيــاء
ــيـاء عـبــد احلـمـيـد (يــتم قـبـول الــعـربـيـة 
الـــطـــلـــبـــة من كال اجلـــنـــســـ ومن خالل
ـــوهــبــة يــوجـــد لــديــنـــا عــرض ســنــوي ا
لـلـمرحـلة الـرابعـة واخلامـسة وهـو عرض
ازيـاء سنوي وكـما ترى هنـاك أزياء بوابة
عـشــتـار ولـوحـات بـغـداديـة وهـنـاك طـلـبـة
مـتـفـوقـ يـعمـلـون كـمـحـاضرين فـي قسم

التصميم مجانا).
وحتـدثت مـديـرة مديـريـة الـتراث الـشـعبي
هرجان مـنى اسعد عبد الرزاق قائلة عن ا
ـعـهـد الـدورة االولى عـام (مـنــذ تـأسـيس ا
ــظــاهـرات 2006 حــصل تــوقـف بــسـبـب ا
وكـورونـا كـان اإلنـتـــــاج ضـعـيـفـاً اما االن
ـــتــخـــصص والتـــوجـــــــد قـــلـــة الــكـــادر ا
تــــعــــيــــيـــنــــات االن مـن خالل الــــطــــلــــبـــة
ـتفـــــوق يعملون كمحاضرين ا

مجانا).

حا العراقي 
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لـيس من بــاب تـفــضـيل طــرف عـلى آخــر لـكن من نــاحـيـة
التـوصـيف اجملـرد لـلمـشـهـد الـعراقي في حلـظـته الـراهـنة
فإن أيـة استـقالـة يـقدم عـليـها الـتـيار الـصدري من مـجلس
النواب ستقود تداعياتهـا الى انسحاب مرجح من العملية
الـسـيـاســيـة وهـذا يـعــني تـغـيـيــراً شـامالً لـقـواعــد الـلـعـبـة
السـيـاسـيـة الـتي قـامت في الـبلـد مـنـذ االحـتالل األمـريكي

للعراق.
تداول أمّا قضيـة قيام مـعارضة داخل النـظام السـياسي ا
ضي في الـترويج فهي اكـذوبة بـرّاقـة وهنـاك مَن يعـجـبه ا
لهـا ألسبـاب االستـقطـاب أو االستـهالك لكن لـيست هـناك
أية قنـاعة جـدية في إمكـانيـة حتقيـقها لـسبب بـسيط هو انّ
العملية السياسية في تـصميمها االساس لم يكن هناك اية

مساحة لوجود معارضة بأي مفهوم متاح.
ـسـتـنـتـجة مـن مراقـبـة طـويـلـة لـهذا  ال زلت عـند قـنـاعـتي ا
سار بـشقيه احملـلي أو الدولي في انّ إيران هي الالعب ا
الـذي يـسـتـطـيع طي صـفـحـة اخلالف حـول الـكـتـلـة األكـبـر
وقيـام حـكـومـة عـراقـيـة جـديـدة وانّ دول اجلوار تـعي ذلك
وتتمناه ايضا فضالً عن انّ الـقوى الكبرى تدرك ما يدور

في هذا الفلك.
والـية إليران في اختبار حيوي اليوم انّ القوى التقليدية ا
لكن الذي سـتقع علـيه مهـمة االجابـة على األسئـلة الصـعبة

صيرية هي إيران وحدها. وا
لقد وجد اإليـرانيون أنفسـهم فجأة في نـهاية العام 2019
في مواجهـة مع شعـارات مضـادة بقـسوة لـهم في العر اق
عبر انتـفاضة تشـرين وهي نتيجـة صادمة لم تكن مـتوقعة
لــزرع كــان يــنــبــغي ان يــثــمــر عن حــصــاد مــخــتــلف وفق
حسابـات اجلمع والطـرح لكن قـراءة إيران جاءت مـتأخرة
ـوالـ لـها في مسـتـنـدة الى مـقـدمات غـيـر صـحـيحـة من ا
العراق كـما أحلق بـسمـعتـها األذى في تـداعيـات انتـفاضة

تشرين.
الـيـوم عـلى طــهـران ان تـصـحح الـقــراءة في الـتـعـاطي مع
ـشهـد الـسـيـاسي الـشـيـعي الـذي حتـرك الى امـام فـيـما ا
قـوالت التي انـتـجته قـبل عقـدين ال تـزال جامـدة وهذا ال ا
ُـعطى الـعراقي اجلـديد يقـبل به التـيـار الصـدري بوصـفه ا
لتفـاعالت عمـرها عشـرون سنة وال بـدّ من أن تعـطي ثمارا
مخـتلـفة حـتى لو كـان طعـمهـا مرّاً فـذلك ال يعـني انّ طعم

االخرين كان حلواً زالالً.
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ـهــمـة أبـدى ســعـادتـهِ أن يـقــوم 
هم األخراج لهذا العمل الوطني ا
شرف لدولة األمـارات الشقيقة وا
طــلب اخملــرج يــوســفي مالحــظــة
واحدة على الـنص و األخذُ بها
). واخملـرج يـوسـفي غني عن فوراً
الـــتـــعـــريـف أخـــرج الـــعـــديـــد من
ـسـلسالت . األعمـال الـدرامـيـة وا
ويـعــد من أهم اخملــرجـ الــعـرب
وقـد أخــرج أغـلب أعــمـال الــفـنـان

الــكــبـــيــر الــراحل عـــبــداحلــســ
عـبــدالــرضـا .. وصــرح الـشــطـري
بالقول (لي الشرف أن أتعاون من
مــــخــــرج كــــبــــيــــر يــــعــــد من أهم
اخملرج على الساحة اخلليجية
والــعــربـيــة وال أبــالغ أذا قــلت ان
ي ومـونـتـيـر يـوسـفي مـخــرج عـا
مذهل محـترف .. وأنا سـعيد جداً
وتـغــمـرنـي الـســعـادة أن أتــعـاون

.( معهُ
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حتـمل مــخــيـلــتـنــا صـورة ذلـك الـصــبي الـرشــيق اخلــفـيف
بـحـركــاته وهـو يــطـيـر مع بــسـاط الــريح فـوق قـبــاب بـغـداد
وأســواقــهــا مــنــزلــقـــاً بــ ســحــابــات الــســمــاء الــزرقــاء
ومتلصصاً بنظره ومحـدقاً في شرفة األميرة اجلميلة وهو

يزهو بعمامته وقميصه وسرواله وحذائه األحمر.
ـكـننـا ان ذلك الـبسـاط يـستـطيع أن لم نكن نـتـصور وال 
يحمل فيالً وال أن نعتـقد ان فيالً يجرؤ عـلى امتطاء بساط

واالرتفاع به ناهيك عن حركات أو مناورات.
غير ان مثل هذا االستغراب ال يصح في عراق اليوم!!

يـبــدو ان حـكـايــات الف ولـيــلـة لم تــتـوقف وأنه يــجب عـلى
شهرزاد أن تصحو من غفوتها الطويلة وأن تعاود احلديث
في مـــا يــجـــري من عـــجـــائب في بـــغـــداد الــقـــرن احلــادي
والعشرين. انني عـلى يق انها سـتروي من احلكايات عن
عراق الـيـوم مـا تنـوء بـحمـله مـجـلدات! حـتى انـهـا سوف ال
تنسى الـسفن الفضـائية الـسومريـة التي حتدث عـنها وزير
النقل احلمـامي! طبعاً وغيـرها كثيـر الكثيـر. ستتحدث عن
ما حل بـابـنـاء الـقادسـيـة من هـزائم وعن مـا يـعـشعش في
رؤوس الــنــاس مـن جــهل وتــخـــلف وعن األبـــنــاء الــذين ال
ـكن حـصـرهم من أبـناء عـلي بـابـا ومـغـاراتهم يعـدون وال 
الـكــبـيــرة. وعن مــا حل بـالــديـنــار الـعــراقي وتــمـره ونــخـله

ومياهه.
ــقـراطـيـة هل سـتـصــدق شـهـرزاد مـا يــقـوله االعالم عن د
? كل يـوم ــواطـنـ احلـكم وسـيــادة الـعـراق والـعــدالـة بـ ا
تقابل شهرزاد آالفاً من العاطل عن العمل وماذا ستقول
اليــ من األرامل واأليــتـام لـهـم? كـيف ســتــطـيـب خـاطــر ا

طلقات? وا
لم تصدق شهرزاد حكاية طيـران الفيل التي سمعتها وهي
في رقـدتهـا ودفـعـتـهـا لـلـنهـوض لـتـصـرخ في وجـوه الـناس
مـسـفـهـة عــقـولـهم وتـســأل: أروني كـيف يـطـيــر الـفـيل عـلى
بساط الريح? لـكنها تـفاجأت وتراجـعت واعتذرت وأسرعت
تـطـياً للـعـودة إلى غـفوتـهـا بعـد أن رأت مـا يفـوق الـفـيل 

بساط ريح!
رأت رئــيس اجلــمـهــوريــة ال يــرضى ان يــكــنى بــالـعــراقي
ان ورئيساً للوزراء ال يسعى الى سيادة بلده ورئيساً للبر

يدير لعبة الفرقة والتناحر ب كتل بشرية!
رأت الـعــالم جــاهالً واجلــنــدي هــاربـاً واالمــام حــرامــيـاً
والـشـرطي سـارقـاً والـقـاضي مـرتـشـيـاً واالسـتـاذ طـالـباً
والــزارع آكـالً والــراوي عـــطـــشــانـــاً والــقـــوي ضـــعــيـــفــاً

! والضعيف قوياً
لم يبق لـشـهرزاد اال ان تـصدق حـكـاية الـفـيل الطـائر وأن
تـبـصم بـالـعـشـرة عـلى رؤيــتـهـا له وأنـهـا تـعـتـذر عن خـطـأ

موقفها من احلكاية!
تصبحـون على خير قـالتها ومضت
الى رقــود عــمــيق حتــاول إســكــات

غضبها!!

ـــاهـــرين في أحـــد أبـــرز الـــهــواة ا
الـعثور على بقـايا ديناصورات في
بــريـطــانـيــا وتـوفي لألسف قــبـيل

جائحة كوفيد-19.
ورأى بــــاركـــر أنّ قــــدرة تــــشـــايس
ـــــدهــــشـــــة في الـــــعــــثـــــور عــــلى ا
ـتحـجرات تؤكـد أنّ إحداث تـأثير ا
فـي هذا اجملال ال يقتـصر فقط على

. تحجرات احملترف علماء ا
وأضـاف أنّ هـذا االكـتـشـاف يـسلط
الــضـــوء عــلى حــقــيــقــة أنّ لــهــواة
اجلـــــمـع دوراً كـــــبـــــيـــــراً في عـــــلم
ـتحـجرات احلـديث وأنّ سخاءهم ا

يساعد في تطوّر العلم.
ـــزيــــد من ويــــرحّب الــــعــــلـــمــــاء 
ـتــحـجـرات الـتـابـعـة لــوايت روك ا
ســبــيــنــوصــور إن رغـب أي هـاوي
ـهــمــة الــتي جــمع فـي مــواصــلــة ا

بدأها تشايس.
 وقـــال بـــاركــــر نـــأمل أن يـــتـــمـــكّن
تحجرات أحـدهم من جمع بعض ا

وإعطائها لنا.  

الــســبــيــنــوصــوريــات في جــزيــرة
وايـت مـنــهــا سـيــراتــوســوكـوبس
أنــفـريــديــوس الـتي أطــلق عــلـيــهـا

تسمية بلشون اجلحيم.
ـــــشــــارك في وقـــــال دارن نــــايش ا
إعــداد الــدراســة إنّ اكـتــشــاف هـذا
احلـيــوان اجلـديـد يـعـزز نـظـريـتـنـا
اضي ـنـشـورة الـعـام ا الـسـابـقـة ا
والـتي تشير إلـى أنّ الديناصورات
من فــصــيـلــة الـســبـيــنـوصــوريـات
نـــشــأت وأصــبــحت مـــتــنــوعــة في
أوروبـا الغـربية قـبل أن تنـتشر في

أماكن أخرى.
قدرة مدهشة 

ـتـحـجــرات بـنـيك وأشــاد عـلـمــاء ا
تـشايس الذي كان يعطي للمتاحف

أي متحجرات يعثر عليها.
ي لوكوود وهو طالب وقـال جير
دكـتــوراه في جـامـعـة بـورتـسـمـوث
وشــــارك في إعــــداد الــــدراســـة إنّ
ميزة عثر تحجرات ا مـعظم هذه ا
عــلـيـهـا نـيك تــشـايس الـذي يـشـكل

تــــفـــــســــر هــــذه الـــــســــمــــة إلى أنّ
الــسـبـيـنـوصــورات كـانت تـصـطـاد
ــاء وكـذلـك عـلى احلــيــوانــات في ا

اليابسة.
وقــال بـاركـر إنّـهـا كـطــيـور الـلـقـلق
ـياه والـبـلـشـونـيـات تـتـجـول في ا

وتصطاد األسماك على سطحها.
ـتـحــجـرات الـتــابـعـة وعُــثـر عـلـى ا
لـــــوايت روك ســـبـــيــــنـــوصـــور في
مــنـطـقـة ســاحـلـيـة تــضم بـحـيـرات
شـاطـئـة عـادةً مـا يُـعـثـر فـيـها عـلى
عـــــدد قــــلـــــيل مـن مــــتـــــحــــجــــرات

الديناصورات.
وأضــاف بـاركـر أنّ هـذا االكـتـشـاف
يــســاعـد في وضـع تـصــوّر يـوضح
كـــيف كــانت احلــيـــوانــات تــعــيش
ـرحـلـة إذ يـفـتـقـد إرث خـالل تـلك ا
ـتحـجرات في بـريـطانـيا إلى عـلم ا
مـعلومـات واضحة ودقـيقة في هذا

الشأن.
وكـانت مجـموعـة العلـماء اكـتشفت
ســــابــــقــــاً نـــوعــــ جــــديــــدين من

في األحـافـيـر الـفقـاريـة من جـامـعة
مــيـريالنـد لم يـشـارك في الـدراسـة
ــتــحـــجــرات اجلــديــدة فـــكــرة أنّ ا
ــكــتــشــفــة تــبــدو أنــهـا أكــبــر من ا
حــيـوان مـفــتـرس ضـخم اكــتُـشـفت

تحجرة في البرتغال. بقاياه ا
وعـــاش وايت روك ســبــيــنــوصــور
الـذي يأمل الـباحـثون في تـصنـيفه
كـــــنـــــوع جــــديـــــد في الـــــعـــــصــــر
بـكـر قبل نـحو 125 الـطـباشـيـري ا

مليون سنة.
ـــثل أصــغــر وأوضـح بــاركــر أنّه 
حــــــــيــــــــوان مـن فــــــــصــــــــيــــــــلــــــــة
الـسـبيـنـوصوريـات يُـعثـر عـليه في
ـلـيوني أو بـريـطـانيـا أي أصـغر 
ثـالثـــــة ماليـــــ ســـــنـــــة مـن نــــوع

عروف. باريونيكس ا
وتــشـــتــهــر الــســبـــيــنــوصــوريــات
بـــرؤوســـهـــا الــطـــويـــلـــة وتــشـــبه
جــمــجــمــتــهــا الــتــمــاســيح خـالفـا
ربعة. جلمجمة التيرانوصورات ا
وتــشـيـر الــنـظــريـة الـســائـدة الـتي

وفـيما أكـد باركر أنّ تـوفر مزيد من
الـعظام كان ليكون أفضل للدراسة
قـال لوكالـة فرانس برس إنّ األرقام
ال تكذب. هي أكبر من تلك اخلاصة
بـأكبـر فصـيلـة معـروفة عُـثر عـليـها

سابقاً في أوروبا.
وأيّــد تــومـاس ريــتــشـارد هــولــتـز
وهـو عـالم مـتـحـجـرات مـتـخصص

اخلــمـيس مـجــلـة بـيــر جـاي. وقـال
كـريس بـاركر وهـو طالب دكـتوراه
ـعـد الرئـيـسي للـدراسـة إنّ هذا وا
احلـــيــوان كـــان ضــخـــمــاً وجتــاوز
طـوله العشـرة أمتار وإن اسـتندنا
ــثل ـا  ــقـايــيـس ر إلـى بـعـض ا
أكـبـر دينـاصور مـفـترس عُـثر عـليه

في أوروبا.

{  باريس (أ ف ب)  –تـوقع عـلماء
أن مـتحـجرات عـمرها  125 مـليون
سـنة لديناصور عمالق يشبه رأسه
الـتمساح اكتشفها أحد أبرز هواة
الــبـحث عن األحــافـيـر تــعـود عـلى
األرجـح إلى  أكبـر حـيوان مـفـترس

عاش في أوروبا على اإلطالق.
وعـثـر عـلى مـعـظـم عـظـام احلـيوان
ذي الـقـائـمـتـ والـذي يـنـتـمي إلى
فـصـيلـة السـبـينـوصوريـات هاوي
ــتــحـــجــرات الــبـــريــطــاني جـــمع ا
الـراحل نـيك تـشـايس الـذي أمضى
حـــيـــاتـه يـــتـــجـــوّل عـــلى شـــواطئ
اجلــزيــرة الـواقــعـة عــلى الــسـاحل
اجلـنوبي إلنـكلـترا بـحثـاً عن بـقايا

ديناصورات.
واســتــخـدم بــاحــثـون من جــامــعـة
ســاوثــمــبـتــون الــعــظــام الـقــلــيــلـة
ـتـوفرة لـتحـديـد ما أطـلـقوا عـليه ا
تــسـمـيــة وايت روك سـبـيــنـوصـور
(سـبينـوصور الصـخرة البـيضاء)
عـلى مـا ذكـروا في دراسـة نشـرتـها
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ويــقـول لــفـرانس بــرس أتـيــنـا الى
الـــقــلــعـــة لــلــســـيــاحــة والـــتــرفــيه
والـسباحة.. احلمـدلله نحن سعداء

بالزيارة.

رحـــلـــة اســــتـــغـــرقت ســـاعـــات في
الـسـيـارة جتـاوبـا مع رغـبـة ابـنته
الـــــتـي درست عـن الــــقـــــلـــــعـــــة في

درسة. ا

صـفوفه. ويـتذكّـر كيف كـانت زيارة
ــنــوعــة عــلى الــســكـان الــقــلــعــة 

باعتبارها منطقة عسكرية.
ويـعـبّر بـينـمـا يجـلس أمام طـاولة
في مــطـعم مــشـرف عـلى الــبـحـيـرة
الـتي جتـوبـها زوارق صـغـيـرة تقل
الــسـواح احملـلــيـ عن فـرحه ألن
ـــكــان بـــدأ يــســتـــعــيـــد عــافـــيــته ا
ويـقصـده الناس لـلتـنزه باسـتمرار

خالل فصل الصيف.
عـلى ضـفـاف بـحـيـرة األسـد يـنفث
شـبـان دخـان نـراجيـلـهم وتـفـترش
عـائالت األرض مع أطعـمة وفواكه
ويـلهو أطفـال قربها بيـنما تصدح

وسيقى في األرجاء. أصوات ا
من مـحـافـظـة الالذقـية الـسـاحـلـية
قـصـد رضـوان قـهـواتي ( 40عـامـاً)
الـقـلـعـة برفـقـة زوجـته وأطـفاله في

ديـنـة على والـسـكان الـفـارين من ا
وقع الـقـتـال. وتـعدّ الـقـلـعة من أهم
الــقالع الــتــاريــخــيــة ذات الــطــابع
اإلسـالمي فـي ســــوريــــا ويــــعــــود
بـــنـــاؤهــا وفق خـــبـــراء آثــار الى

ملوكية. العصور السلجوقية وا
وفـي الـقـلـعــة مـسـجـد و 35 بــرجـاً
وكـــانت تـــضمّ مـــتـــحــفـــاً يـــعــرض
عـشـرات الـقـطع الـفـخـاريـة تـعرّض

للنهب عام 2013.
) الــذي ويــقــول مــحــمّــد ( 45عــامــاً
اسـتخدم اسماً مستعاراً خشية من
خاليـا التـنظـيم التي مـا تزال تـثير
ــنــطـــقــة اســتــخــدم اخلـــوف في ا
الــتـــنــظــيم الــقــلـــعــة وأنــشــأ عــلى
أطــرافـهـا خــنـادق لـتــدريب أشـبـال
اخلـالفـــة في إشــــارة الى أطـــفـــال
وفـــتــيــان ضـــمّــهم الـــتــنـــظــيم الى

جتــذب الــقــلــعـة زواراً مـن مـنــاطق
سـوريــة مـخـتـلـفـة. وتـسـيـطـر عـلى
ـقراطية ـنطقة قـوات سوريا الد ا
ـؤلـفة من فـصائـل كرديـة وعربـية ا
ــدعــومــة من واشــنــطن والــتي وا
كـانت رأس حـربة في الـقضـاء على

التنظيم مطلع العام 2017.
وتـمركز الـتنظـيم الذي سيـطر على
مـناطق واسعة في سوريا والعراق
اجملـــــــــاور في صـــــــــيف 2014  فـي
الـقـلعـة. وجعل مـنهـا مـنطـلقـاً لشنّ
نطقة. وكانت تشرف هـجمات في ا
عــلى أكــبــر سـجـن أداره الـتــنــظـيم

تطرف قرب سد الفرات. ا
وحتـوّلت بـحيـرة األسد خالل فـترة
ـر مـائي اسـتـخـدمه ــعـارك الى  ا
قـراطـية كـل من قوات سـوريـا الـد
لـــلــدخـــول الى مـــديــنـــة الـــطــبـــقــة

بناء سد الطبقة بالرواد.
ويـقـول عبـدالله اجلـابر ( 41سـنة)
وهـو من سـكـان مـدينـة الـرقـة التي
عـقل الرئيسي لـتنظيم كـانت تعد ا
الــدولـة اإلسالمـيـة في سـوريـا قـبل
دحــره لــوكــالــة فــرانس بــرس لي
ذكـريات كثيرة هنا (..) مضت عشر
ســنـــوات تــقــريــبــا لم أزر خاللــهــا
الـــقـــلـــعـــة جـــراء ظـــروف احلـــرب.
ويـبدي سـعادته لـتمـكّنه أخـيراً من
اصــطــحـــاب أطــفــاله الى الــقــلــعــة
بـعدما كانوا يـتصفحون صوراً من
طـفولـته أثناء مـشاركته في رحالت
ـوقع. ويـوضح كان مـدرسـيـة الى ا
حــلــمـهم أن يــزوروا قـلــعــة جـعــبـر
واألمــــاكـن الــــتي زارهــــا والــــدهم
والــيـوم أحــضـرتـهـم لـيـروهــا عـلى

أرض الواقع.

{ قـلعة جعبر (سوريا) (أ ف ب) –
خـالل ســيـــطـــرة تــنـــظـــيم الـــدولــة
اإلسالمـيـة على مـساحـات شاسـعة
من ســوريـا شــكّـلـت قـلــعـة جــعـبـر
األثـريـة في شـمال سـوريـا مـنطـلـقاً
… لكنـها اليوم لـهجمـات اجلهاديـ
عــادت مـقـصـداً لــزوار بـاحـثـ عن

عارك. متنفس بعد توقف ا
ثابة شبه داخل الـقلعة الـتي هي 
جـزيرة تـقع علـى الضـفة الـشمـالية
لـبـحـيرة األسـد شـمـال غرب مـديـنة
الــطــبـــقــة يــتــســلّق زوار الــساللم
ــرتــفــعـة لــلــصــعــود الى األبــراج ا
والـتمتع بعـبق التاريخ والـطبيعة.
يـلــتـقط أطـفـال صـورا تـذكـاريـة في
أنـحـائهـا وقـرب حـصونـهـا. بيـنـما
تــكـتظ ضـفـاف الــبـحـيـرة الــرمـلـيـة
الـتي تـشـكلت في الـسـبـعيـنـات إثر
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حــدوثــهــا  لــكـن أكــدت أن االصــطـدام
الـذي حـصل في نهـاية أيـار/مايـو كان
ــقــرر الـكــشف في 12 . ومن ا حــتــمــيـاً
تــمـوز/يــولـيــو عن أول صــور عـلــمـيـة
ومـلونـة للـتلسـكوب  أقـوى تلـسكوب

دار على اإلطالق. يتم إطالقه في ا
هــذه الــصــور الــتي يُــتــوقع أن تــكـون
مـذهلة يـنتظرهـا الباحـثون في جميع
أنـــحــاء الــعــالم ومـن شــأنــهــا إظــهــار
الـقـدرات الـهـائـلـة لـتـلـسـكـوب جـيـمس

ويب.

تـأثيرات النيازك الـصغيرة إلى تدهور
ــــرور الـــوقت. أداء الــــتــــلـــســــكـــوب 
وأضــاف مــنـذ اإلقـالع رُصـدت أربــعـة
اصـطـدامات من نـيازك صـغيـرة كانت
أصـغـر وقـابـلـة لـلـقـيـاس وتـتـوافق مع
تـــوقــعــاتــنــا أمــا األخــيــر فــأكــبــر من

توقعاتنا في شأن التدهور.
سؤولة عن وشـرحت ناسا أن الفـرق ا
الـتـلـسـكوب تـسـتـطيع إعـادة تـوجـيهه
مـن أجل جتــــنـب تــــعــــرّض األجــــهـــزة
الـضوئية لزخـات نيزكية مـحتملة قبل

ال يــــزال يـــعــــمل بــــدرجـــة تَــــفـــوق كل
ـهـمـته رغم رصد ـتـطـلـبات الالزمـة  ا
تـأثير عـلى الهامش في البـيانات التي

 جمعها.
وقــد أُطـلق الـتـلـسـكـوب جـيـمس ويب
وهـو مشروع دولي بقيمة  10مـليارات
دوالر بــنـجـاح نــهـايـة الــعـام الـفـائت
وهـو حـالـيا عـلى بـعـد ملـيـون ونصف
مـليـون كيـلومـتر من األرض.  وقال لي
فــايــنــبــرغ مـن مـركــز غــودارد الــتــابع
لــنـاسـا في بـيان كـنـا نـتـوقع أن تؤدي

احلـــصـى لــدى إصـــابـــتـــهـــا الـــزجــاج
األمامي للسيارة. 

وتـكون النيـازك الصغيـرة عادةً أصغر
مـن حـــبــــة الـــرمل وكــــان الـــعــــلـــمـــاء
يـتوقعون أن يـتعرض التلـسكوب لهذا

اخلطر وحتوطوا له.
 وأوضـحت ناسا في مقال على مدوّنة
أن االصـطـدام الـذي حـصـل مـا ب 23
ـرة أكبر من و 25أيـار/مايـو بدا هذه ا

توقع. النموذج ا
لـكن الوكالة طمأنت إلى أن التلسكوب

{ واشــــــنـــــطن (أ ف ب)  –تــــــعـــــرّض
الـتلسـكوب الفـضائي جيمس ويب في
نــهـايــة أيـار/مـايــو الـفــائت الصـطـدام
نـــيـــزكي صـــغــيـــر مـــا أحلق أضــراراً
ـرآته الرئـيسـيـة بحـسب ما طـفـيفـة 
أعــلــنـت وكــالــة الــفــضــاء األمــيــركــيـة
(نــــاســـا) الـــتي أكّـــدت أن احلـــادث لن

همة.   يؤثر على مواصلة ا
ومـن شأن اصطـدام النـيازك الصـغيرة
ــركــبــات أن تــلـــحق بــهــا أضــراراً بـــا
طــفـيـفـة بـسـبب سـرعــتـهـا كـمـا تـفـعل
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ـوســيـقـار عـلي خـصـاف أنـتـهى ا
من تلح وتوزيع أنشودة (حيوا
األمــــارات) كــــلــــمــــات الــــشــــاعــــر
واألعالمي ولــيــدالــشــطــري.. و
األتــفــاق مع   اخملـــرج الــكــويــتي
ـهـمـة عـبـاس يـوسـفي أن يـقـوم 
األخــراج واألشــراف الـــعــام عــلى
االنشودة .. ويعد يوسفي من أهم
اخملـرجـ بـاخللـيـج العـربـي وقد
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شــهــدت بــغــداد الــغــاءً حلــفـل كـان
ي سعد سـيقام للفنان العربي العا
جملـــرد في الــســـنــدبــاد النـــد الــتي
شـهـدت مؤخـرا احـياء عـدة حفالت
لـفـنـانـ عرب تـكـون اول زيـاراتهم
لـبغداد ب جماهيرهم مثل الفنانة

اليسا 
وفـي كل حـفلٍ يـقـام ال يـخـلـو االمـو
ـنـاسـبات من شـائـبـة تـلـحف تـلك ا
من مــعـتـرضـ وحـشــود تـتـظـاهـر
ـنع قـيـامـهـا وجنـاحـهـا بـحـجة ان
الــعــراق بـلــد اسالمي ال يــجـوز ان
تـتبنى مـثل هذه احلفالت الغـنائية
اال انــهـــا تــبــوء بــالــفــشل كــون ان
اخملــالــفـ لــهــذه االصـوات تــكـون
غــالــبــا هي االقــوى وتــقـلـب الـراي
الـــعــام عـــلــيـــهم من خـالل حــمالت
ـوسـيــقى والـفن في تــرحـيـبــيـة بــا
احـضان بـغداد من مـنصـات مواقع
الــتـواصل االجـتـمـاعي اال ان االمـر
كـان مع الفنان سـعد جملرد مخـتلفا
تـــمــــامـــا حـــيث راحـت حـــتى تـــلك
ـرحــبــة بـالــفن تـرفض االصــوات ا
تــــــــــواجــــــــــده مـن خـالل وســـــــــوم
الــكـتـرونـيـة تــنـدد بـتـواجـده جـراء
ـتـعــلـقـة في قــضـايـا االغــتـصــاب ا
مـحـاكم فـرنـسـا والـتي تـتـهـم سـعد

جملرد باغتصاب فتاة 
وهـذا مــا قـسم جـمـاهـيـر الـفن بـ
مـدافـعـة عـنه ومـنـاهـضـة لـتـواجده

واستقباله
هـــذا ان مـــفــردة اغـــتـــصــاب عـــنــد
مـــرورهـــا بـــالـــذهـن الـــعـــراقي هي
مـختلفة ومغايرة قليال للمفردة في
ية عنها الـنصوص القانونيـة العا
في الـــعــراق حــيث كــلــنــا شــهــدنــا
تـــصــريـــحــات قـــانــونـــيــة تـــســمح
لـلـضـحـيـة الـتـزوج من مـغـتـصـبـها
لـتــتـرك مـفـردة مُـغـتـصب صـور في
الـذهن العـراقي و عنـد الغالـبية ان
يـقـوم شـخص بـاالعـتـداء اجلـنسي
الـكامل على فـتاة في الشارع او ان
يـقـوم بخـطفـهـا كمـا حدث مع ريف
فـي درامــا الــعــراق الــهــادف الــذي
ـاس يــتــنـاول قــضـايــا جــريـئــة  (ا

مكسور 
) و الــــذي صـــرحـت به مـــجــــســـدة
الـشـخصـية الـداعمـة لتـواجد سـعد
جملـرد الحيائه حفال في بغداد انها
تـسـانـده لـتـصـديـقـهـا ببـراءته رغم
ــراة انـــهـــا جــســـدت دورا يـــدعم ا
ويــــغـــذي قـــضــــايـــا االغــــتـــصـــاب
بـتـسـلـيـطـهـا الـضـوء في مـشـهـدها

الذي تعرضت فيه لالغتصاب.
لــــكن لالغــــتـــصـــاب وجـه اخـــر في
ي وهـو غصب الفتاة الـقانون العا
مارسة دون رغـبة منها وان عـلى ا
كــانت زوجـة او حـبـيـبـة سـبق وان
قــامت بـيـنـهــمـا عالقـات حــمـيـمـيـة

. عديدة برضا كال الطرف
في قــضــيــة ســعــد جملــرد اتــهـمــته
عنى اراد صـديقته انه اغتصبها 
فـــعل ذلك دون رغــبـــة مــنــهــا وقــام
بـضـربـهـا لرفـضـهـا ذلك وان حدث
ذلـك بـيــنـهــمــا بـحب مـن قـبل او لم
يـحدث فـقد وصـلت القـضيـة الزمة
فـي احملـاكـم الــفــرنـســيــة ومــازالت
عـالقـة لم تثبت الـتهمـة ولم تنفـيها
بررين لـتبرئته منـها لذلك بعض ا
لـســعـد يـقـولـون بـان الــتـهـمـة غـيـر
ثـابته النـها تعـرفه ويلـتقيـان دائماً
وهـي من ســمــحت لـه مــســتــدرجــة
ا ايـاه لـذا ال يـعـتـبر مـغـتـصـبـاً ا
ابـتـزازاً من قـبـلـها بـحـقه قـد يـكون
اتهاما لتشويه سمعة وهذا ما راح

الـيه اغلب زمالئه مشاهير الفن من
انـاث وذكـور  خـصوصـا ان حـادثة
مـــــشـــــابـــــهـــــة وقـــــعت مـع الالعب
الـبرازيـلي نيـمار حـيث استـدرجته
احـدى صـديـقاته لـلـيـلة حـمـيـمة ثم
اتـهمته بـعد ذلك باغتـصابها اال ان
كـامرة سرية كانت مـثبةً انقذته من
الــتــهــمــة لــتــبـ ان صــديــقــته من
اســتــدرجـته لــتــوقع به مــسـتــغــلـةً
قـوان االغـتصاب  لـصاحلـها وقد
يــكـون مـدانـاً كـمــا راح الـكـثـيـر من
جماهير الفن العربية  ان الفعل قد
وقـع من سـعـد لسـوابـقـه مع فـتـياة

اخرى  تثبيتاً للتهمة عندهم.
ـنـع لـهـذا الـسـبب لــكن احلـفل لم 
ا لغي من محاوالت تتاجج فـقط ا
عـند احياء اي حـفلٍ في بغداد  كما
ـقـالـة حـيث مــر ذكـر ذلك في بـدء ا
ـنع تــظـاهــرات مـنــظـمــة تـطــالب 
اقـامـة احلـفـالت بـحـجـة ان الـعراق
ثل بـلد اسالمي ال يجوز له احياء 
هــذا اجملـون ان يــولـد فـي الـعـراق

وجنـح اصــحــاب هــذه الــهــتــافــات
الـيوم  لـعدم وجود مـدافعـ كاف
عـن الفن واحلـفل كمـا كل مرة فـقد
قـاطعـة احلفل انـشغل غـالبـيتـهم 
وعــدم حــضــور حــفل فــنــان مـتــهم
بــقـــضــيــة اغــتـــصــاب وكــان بــذلك
ـتخـاصمـ اعني ب تـوافق ب ا
نع رحـب به  مـانعي الـفن وب ا
حـفـل سـعـد كل بـلـغـته الـتي يـقـوى

عليها.
وكــان اول تــصـريـح لـســعــد جملـرد
بـعــد حـادثـة مـنع احلـفل ( مـعـقـول
الـعراق هيك) معلنـا استغرابه عما
حـدث. كان من البسـاطة ان تستمع
ادارة احلـــفل لـــلـــجـــمـــاهـــيــر قـــبل
استقدام الفنان والتعاقد معه  وان
تــتــوقع ذلـك دون احــراج نــفــســهـا
والــضـيف والـعــراق وخـلق صـورة
عـن الـــعــــراق وشــــعــــبه  تــــخــــيف

هم. التواجد الفني العربي ا
وال نـنسى ان لذلك التواجد انفتاح

ثقافي واقتصادي وفني مهم.
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