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ولـيـس من حـصــة حـزب بـعــيـنه
وعــلى االطــراف الــكــرديــة حــسم
ـوضوع فـي ما بـينـهم أما هذا ا
قدر تـعلق األمـر بنـا فإنـنا جندد
تأكـيد األمر إن كـان مقـترنـاً بفوز
احلـــزب في االنـــتـــخـــابـــات فــإن
ـقــراطي الـكــردسـتــاني هـو الــد
الــــفــــائـــز األول وإن كــــان األمـــر
فـأنـهـا ـقـراطـيــة  مـقــتـرنـاً بـالــد
تقضي بأن يكون لـنا كحزب فائز
مرشحنا) واشارت الى انه (بعد
اجـتـمـاع رئـيس احلـزب مـسـعود
الـــبـــارزانـي مع أعـــضـــاء كـــتـــلــة
فـأنـنـا مـتـمـسـكـون ـقـراطي  الـد
بـاحلــصـول عـلى مــنـصب رئـيس
جـــمــــهــــوريـــة الــــعــــراق ألنه من
استحـقاقنـا كما أنـنا متـمسكون
ـرشــحـنـا لـلـمــنـصب). بـدورهـا
ــتــحــدثــة بـأسـم احلـزب قــالت ا
فــيـــان دخــيل فـي بــيــان امس ان
(الـــبـــارزاني اجــتـــمع مـع كــتـــلــة
احلــزب وتـمت خـالل االجـتــمـاع
مناقشـة ملفات عـدة حيث تطرق
الـــــــــبـــــــــارزانـي الـى االوضــــــــاع

السياسية في العراق بشكل عام
والــــتـــطــــورات االخـــيــــرة عـــقب
استـقالـة نواب الـكتـلة الـصدرية
كـمــا أكـد أنه بـغض الــنـظـر عـمن
شـهد فنحن اصحاب سيتصدر ا
قضية مشروعة والبد من الدفاع
عن احلقـوق الدسـتوريـة للـشعب
الــــعــــراقـي). وال يـــزال مــــنــــصب
يشـكل نقـطة رئيس اجلـمهـوريـة 
خالف بــ احلــزبــ الــكــرديـ

برغم انـسـحاب الـكتـلـة الصـدرية
قـراطي  وارتـفاع احللـيـفة لـلـد
حـــظـــوظ اإلطـــار الـــتـــنـــســـيـــقي
بحسب احلليف لالحتاد الوطني
الذين اكدوا ان (اطراف مراقب 

الـتـنـســيـقي جتـري حـراكـا حـذرا
بــعـد تــصـعــيـد خــطـابي لــلـتــيـار
ومــخــاوف من جتــدد الــصـــدري 
اخلالفات في حال استمر تعطيل
تشكيل احلـكومة اجلديـدة). فيما
رأى عـضـو ائـتالف الـنـصـرسالم
الزبـيدي أن رئيـس ائتالف دولة
ـالـكـي لـيـست الـقــانـون نــوري ا
لـــديه الـــرغـــبــة بـــتـــولي رئـــاســة
احلـــكـــومــة.وقـــال إنه (ال يـــوجــد
اتــفــاق عـــلى شــخــصــيــة رئــيس
مجـلس الـوزراء حـتى اآلن برغم
فــــتح بــــاب احلــــوار مع جــــمـــيع
األطـــراف الــســيـــاســيــة). بــدوره
أفاد مصدر  بتعرض مقر حركة

امــتـــداد إلى هــجــوم مـــســلح في
بـــابـل. وقــــال إن (مــــجــــهــــولـــ
هاجموا مقر احلركة وسط احللة
دون تـسجيل فـرقعات الـنارية با
اي اضرار مادية او بشرية). الى
دعا رئـيس الـتـيار الـصدري ذلك 
مقتدى الـصدر إلى إقامة  صالة
جمـعة مـوحدة في مـدينـة الصدر
بــبــغــداد في  مـنــتــصف الــشــهـر

اجلاري. 
كتـبه تلقـته (الزمان) وقال بيـان 
ؤمـنات ـؤمنـون وا امس (أيهـا ا
ـسـلـمـات اسـعوا ـسـلـمـون وا وا
الى ذكر اللـه وذروا الدنيـا فهذه
دعوة مـني خـالصـة لـله سبـحانه
وتـعـالى بـأن نـعود إلـى أيام الـله
وذلك بإقامة صالة جمعة تعالى 
موحـدة لعـمـوم صلـوات اجلمـعة
في الــعـراق مـع بـقــاء الـصــلـوات
قــدر اإلمـــكــان وذلك فـي مــديــنــة
الـصـدر بـذكـرى اقـامـة أول صالة
عظم جمـعة في مسـجد الـكوفـة ا
من قـبل الـشـهـيـد الـوالـد بـعـد ان
ؤمـنـ علي عـليه أقامـهـا أميـر ا

السالم).
ــا قـال مــضــيـفــا (ذلك تــطـبــيــقـاً 
الـشـهـيــد بـشـأن االسـتـمـرار عـلى
صالة اجلـمـعـة الـتي ضـحى من
أجــلــهــا وأجل إعالء كــلــمــة الــله

الـعــلـيــا بـدمه ودم أوالده وأرجع
اجملــتــمع إلى طــاعــة الــلـه ونــبـذ
الــــدكــــتـــاتــــوريـــة وكــــانت صالة
اجلــمـــعــة سالحــاً فـــعــاالً لــذلك)
داعـيـا الـعــراقـيـ إلى (إقـامـتـهـا
مــوحــدة في مــديــنــة الـصــدر في
مــنــتــصف الــشــهــر اجلــاري وال
تـهــابـوا حـراً أو صـعــوبـة فـالـله
حــــامــــيــــكم ومــــؤيــــدكم). وكــــان
قد طالب مسؤول سرايـا السالم 
ـكتب .وكرم ا بالـتـهيـؤ الي طـار
محـافظي األنبار اخلاص للـصدر
عـلـي فـرحـان الــدلـيــمي و كـربالء
نـــــصـــــيف جـــــاسـم اخلـــــطـــــابي
والـــبــصـــرة  أســعـــد الــعـــيــداني
ومـــــيـــــســـــان عـــــلـي دواي أمس
ـا تـثـمـيــنـاً جلـهـودهم احلـثـيـثـة 
يقدمـوه من خدمات حملـافظاتهم.
مـــتــمــنــيــاً لـــهم (دوام الــتــوفــيق
وأن واإلســتـــمــرار في عـــطــائــهم
يــكـــون ذلك دافــعـــاً وحــافــزاً الى
مـســؤولي احملـافــظـات األخـرى 
ـزيد لـلـقـيام بـواجـبـاتـهم وبـذل ا
مـن أجل تــــــــقـــــــد اخلــــــــدمـــــــة
لـــلــمــواطـــنــ ) بــدوره  اعــرب
احملـافظـون عن (شـكـرهم لـلـصدر
ــبـــادرة ) مــؤكــدين عــلـى هــذه ا
(دوام األســتــمـــرار بــواجــبــاتــهم

.( واطن جتاه محافظاتهم وا
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رور العـام اللواء اوعز مديـر ا
احلـــقــوقي طـــارق اســمـــاعــيل
الـــربـــيـــعي  الـى مـــنــتـــســـبي
الــدائـرة كــافــة بــالـدوام خالل
ايام عـيد األضـحى  مؤكداً ان
(هـــذا االجــراء اتـــخــذ بـــهــدف
رور تقـلـيل حـوادث السـيـر وا
ـواطـنـ مـا يـعـكر وجتـنـيب ا
صفو احـتفالهم بـالعيـد) فيما
اشــــاد مـــواطــــنـــون (بــــالـــدور
الــوطــني واالنــســاني لــرجــال
ـرور وجــهـودهـم في تـنــظـيم ا

ـــرور وضـــبط الـــشـــارع بـــرغم ا
سوء االحـوال اجلـوية والسـيـما
خالل العواصف التـرابية  حيث
ــــــرور ودوريــــــاته تـالزم فــــــرق ا
ـركبات منـاطقـها وتـنظم حـركة ا
ـواطـنـون رئـيس بـدقـة). ودعــا ا
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي الى
(ايالء هذا اجلهاز االمـني الفعال
أهمية خاصة وتلـبية احتياجاته
عـنـويـة الـتي تـنـعكس ـاديـة وا ا
ــواطــنــ وأرواحـهم عــلى امن ا
بــتـقــلـيل احلــوادث الـتي تــسـبب

ال العام واخلاص). هدراً في ا
واعـلن الـربـيـعي عن قـيـام مواقع
ــرور فـي بــغــداد واحملــافــظــات ا

بـاجنــاز نــحـو 13 ألف مــعــامــلـة
مـتـنوعـة يـومـيـاً  مـشـيراً الى ان
واقع نتـسبـ في هذه ا (دوام ا
يــبــدأ من الــصــبــاح الــبــاكــر الى
ساء وبـنوبتـ  وان جهودهم ا
ادت الى نوع من االنـسـيابـية في
توفير الوقت واجلهد للمراجع
نـتـيـجـة اجنـاز مـعـامالت اصـدار
اجـــــازات الـــــســــــوق وجتـــــديـــــد
ـــركــبـــات خالل 24 ســـنـــويـــات ا

ساعة).
وكـشف الـربـيـعي عن (قـيـام فـرق
رور بتـوزيع ارشادات السالمة ا
خالل ايــــام الــــعــــيــــد مــــرفــــقــــة
ـواطـنـ عـلى بـالـتـهــاني حلث ا

االلـتـزام بقـواعـد الـسـيـر واالمان
وعــــدم الــــوقـــوع فـي اخملـــالــــفـــة
الـقـانـونــيـة). ودعـا الى (الـتـريث
ـــركــبـــات واحــتــرام في قـــيــادة ا
ـرور بوصـفهـا طريـقاً ارشادات ا
للسالمـة وبلوغ الـغاية على وفق
الـتــعـلــيـمـات) مــؤكـداً ان (رجـال
ــرور سـيــؤدون واجــبـاتــهم في ا
الـتقـاطـعات والـشـوارع لتـجـنيب
ـــــــواطــــــنـــــــ االزدحـــــــامــــــات ا
ـروريـة والسيـما واالختـنـاقات ا
فـي امــــاكن الــــلــــهـــو واحلــــدائق

العامة). (تفاصيل ص 2)
عـلى صـعـيـد آخـر  اكـد مـسـؤول
الــعالقـــات واالعالم في مــديــريــة

ــقــدم احــســان شــرطــة كـــربالء ا
يــــــوسـف االســـــدي انـه  وضع
خـــطــة امــنـــيــة حلــمـــايــة الــزوار
الـــقــادمـــ من احملـــافـــظــات الى
ـنــاسـبــة عـرفــة والـعــيـد كــربالء 
بــالــتـعــاون مع قــيــادة عـمــلــيـات
كـــربـالء وشـــرطــــة احملــــافــــظـــة.
وأوضح االسدي لـ(الزمان) أمس
انه (سيـتم نشر األجـهزة األمـنية
واالسـتــخـبــاراتـيــة عـلى احملـاور
الــــثالثــــة  –كــــربـالء- بــــغــــداد 
كـــربـالء- بـــابل  كــــربالء- جنف
والطـرق الـرئيـسـة التي يـسـلكـها
الــزائـرون) مــشـيــرا الى (الـقــيـام
بـعـمـلــيـات اسـتـبـاقـيـة لـلـمـنـاطق

الــصـحــراويــة وبـحــيــرة الـرزازة
ــشـــاركـــة احلـــشـــد الـــشــعـــبي
وطــيـران اجلــيش كــمــا سـيــكـون
هـــنـــاك دور بـــارز لــلـــكـــامـــيــرات
احلــراريــة لـلــمــنــاطق في عــمـوم
احملـافـظـة بــاإلضـافـة الى تـنـفـيـذ
أوامـر الـقبض الـقـضـائـيـة فضالً
ـــتــفــجــرات عن أجـــهــزة كــشف ا
ـرور النسـيابـية وتفـعيل مـفارز ا

العجالت) 
مـؤكـداً ان (اخلــطـة سـتـكـون ذات
مرونـة وانـسيـابـية عـالـية بـهدف
تــســهـيـل حـركــة الــزوار بــاجتـاه
احملـافظـة لـكـون كربالء سـتـشـهد
تـوافـد مـاليـ الـزوار خالل هـذه

ـنـاسـبــات) مـبـيـنـا ان (اخلـطـة ا
ســـتــرافــقـــهــا حــمـالت تــوعــويــة
وتــثــقــيــفــيــة لألعـالم والــشــرطـة

اجملتمعية).
وبتوجيه من قائـد قوات الشرطة
االحتـاديـة الـفـريق صـالح نـاصـر
الـعـامـري افـتـتح الـلـواء الـثـاني
الــفـرقــة األولى شــرطـة احتــاديـة
بــاإلشـتــراك مع عـمــلـيــات بـغـداد
شـوارع مـنطـقـة الـبـلـديـات ضمن
قـواطع مـســؤولـيـة الـلـواء. وقـال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(افتـتاح الـطـرق واالزقة الـفرعـية
ــغـــلـــقـــة وازالـــة الـــتـــجــاوزات ا
بـالـتـنـسـيق مع الـدوائـر األمـنـيـة

واخلــــدمــــيــــة يـــأتـي تــــنــــفــــيـــذاً
ـراجع الـعـلـيـا في لـتـوجـيــهـات ا
وزارة الـــداخــلـــيــة واســتـــجــابــة
ـواطــنـ وفي اطـار ـنــاشـدات ا
ــــؤســـــســــات اخلــــدمــــيــــة دعم ا

روري).  وتخفيف الزخم ا
ــنــاطق بــدورهـم اعــرب اهــالـي ا
التي  افـتـتاح الـطـرق فيـها عن
ــا تــبــديه شــكــرهـم وتــقــديــرهم 
قـطــعـات الـشـرطــة االحتـاديـة من
جــهـــود لـــتـــخــفـــيف الـــعـــبئ عن
ـهـام  كـاهـلـهـم فـضال عن أداء ا
والــــواجـــبـــات الــــتي تـــقـع عـــلى
عــاتـقــهم بــحـمــايــة أمن وسالمـة

. واطن ا
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الناقل للـفايروس وتهـيئة خزين
ستعملة بيدات ا للطوار من ا
بـــــالـــــرش والـــــتـــــغـــــطـــــيس في
سـتشفـيات الـبيطـرية في حال ا
فـــــضـال عن حـــــدوث أي طـــــار
ـسـتـوردة فـحـص احلـيـوانــات ا
إلى الـــعــراق وحـــجـــرهـــا حلــ
الـتأكـد من سالمـتـهـا من احلمى

النزفية)
 وبــشـأن الـوقــايـة من الـكــولـيـرا
وجه الـكـاظـمي  (وزارة اإلعـمار
واإلسكـان والـبلـديات واألشـغال
بتـشـغيل الـعامـة وأمـانة بـغـداد 
مـشـروعـات ومـجمـعـات تـصـفـية
ـيـاه بـكـامل طـاقـاتـهـا وتـهـيـئة ا
مـادتـي الـشب والـكــلـور) وتـابع
وجه الـــبـــيـــان ان (الــــكـــاظـــمي 
بــتــعــطــيل الــدوام الــرســمي في
ؤسـسات احلـكومـية الدوائـر وا
ـنـاسـبة ـقـبل  كـافـة األسـبوع ا
على حلـول عـطلـة عـيد األضـحى
ان تـبــدأ الــعــطـلــة يــوم الــسـبت
قـبل وتنـتهي يـوم اخلمـيس ا

ـقتـرنـة مع تأسـيس جـمهـورية ا
عــلى ان يـتم اسـتـئـنـاف الـعـراق
الــدوام الـرســمي يــوم األحـد 17

تموز اجلاري). 

راجع والتجمعات البشرية با
الـكــبـيـرة) واضــاف ان (الـفـقـرة
تــضــمـنت ايــضـا عــدم الـســمـاح
وظفي هذه الدوائر بالدوام في
حال عـدم وجـود ما يـثبت خـلوه
من كـورونـا بـنـتـيـجة فـحص بي
سي ار ســــالب قـــد أجـــري خالل
أسبوع أو عـدم وجود مـا يثبت
وتـتـحـمل تـلــقـيه لـقـاح كــورونـا 
الـــــوزارات واجلــــــهـــــات غـــــيـــــر
ــرتـبـطــة بـوزارة واحملــافـظـات ا
كــافـة مــسـؤولـيــة تـطــبـيق هـذه
اإلجــــــراءات ومـــــــتــــــابـــــــعــــــــــة
ـــوظف مـــنـــســـوبـــيـــهــا وعـــد ا

اخملالف غائباً بدون راتب).
 ووجـه رئــــــيـس احلـــــــكــــــومــــــة
مــــصـــطــــفى الــــكـــاظــــمي خالل
اجلــلــســة االعــتـــيــاديــة جملــلس
الـــوزراء  بــإقــرار الــتــوصــيــات
ثبتة بـشأن الوقاية من احلمى ا

النزفية. 
ودعــا الـكـاظــمي خالل اجلــلـسـة
في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس
وزارة الـزراعــة الى اتـخـاذ عـدد
تــنــفــيــذ من االجــراءات مــنــهـــا 
حـــمالت الـــرش والــــتـــغـــطـــيس
ــكـافــحــة الــقـراد لــلـحــيــوانــات 

وكـانـت االمـانـة الـعــامـة جملـلس
الـوزراء قـد أعـلـنت ان الـلـجـنة
وظف العـلـيا وجـهت بتـغيـيب ا
لـقح ضـد كـورونـا وقالت غـيـر ا
في بــــيـــان امـس ان ( الـــفــــقـــرة
السابعـة من قرار اللجنـة العليا
الواردة ضمـن توجيـهات رئيس
ـــتـــعـــلـــقــة مـــجـــلس الـــوزراء ا
بـاإلجـراءات الوقـائـيـة لـلـحد من
فــايــروس كـورونــا نــصت عـلى
ــــراجــــعــــة عـــــدم الــــســــمــــاح 
ـواطــنـ لـلــوزارات والـدوائـر ا
ــــكـــتــــظـــة ذات الـــطــــبــــيـــعــــة ا
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رفـــعـت وزارة الــــصـــحــــة امس
تـوصـيـاتهـا الى الـلـجـنة الـعـلـيا
للـصـحة والـسالمة الـوطنـية من
جــائــحــة كــورونـــا تــزامــنــا  مع
فـيمـا اكدت حلـول عيـد األضحى
عـدم وجـود قـيـود جـديـدة. وقـال
مـــديـــر عـــام تــعـــزيـــز الـــصـــحــة
بـالــوزارة هــيــثـم الـعــبــيــدي في
تــــــصـــــريـح امـس ان (هـــــنــــــالك
اجتـماعا اسـبوعـيا نرفع خالله
تتضمن توصيات للجنـة العليا 
رؤيـة وتوصـيـات الـوزارة بـشأن
ــوقف الــوبــائي والــتــلــقــيـحي ا
الــــــــيـــــــــومي) واشـــــــــار الى ان
(الـتـوصــيـات تـضـمـنت اإللـتـزام
بــاالجــراءات الــوقــائــيــة وكــارت
بـرغم انــهــا مـســتــمـرة الـلــقــاح 
لكنه  تخفيف الـقيود بشأنها
ـاضـيـة) وتـابع ان ـدة ا خالل ا
(توصـيـات الوزارة احلـالـية هي
اإللــتـزام بـاإلجــراءات الـوقــائـيـة
.( ـــلـــقـــحــ وحـــاســـبـــة غــيـــر ا
وســجــلت الــوزارة امس  2364
اصابة بـالفـايروس مقـابل شفاء
 986دون رصـد وفــيـات جـديـدة.

vKŽ …dDO « rJ×¹ w½b*« ŸU b «

dzU š ÊËœ WOÐuM'« …bLÝ_« o¹dŠW¹U u «  «¡«dł≈ œÒbAMÝË …b¹bł œuO  ô

5×ÒIK*« dOſ W³ÝU× Ë

مالبسات احلـادث والتوصل الى
وهـمـا مـتـهـم هـويـة الـفاعـلـ 
اثــنــ الــقي الــقــبض عــلــيــهــمـا
اتـــخــاذ االجــراءات الــقـــانــونــيــة
بـحـقـهـمـا بـعـد تـدوين اقـوالـهـمـا
بـاالعـتـراف ابــتـدائـيـا وقـضـائـيـا
ـادة 342 ق وتـوقــيـفـهــمـا وفق ا
ـــتـــهـــمـــ ع) واشـــار الـى ان (ا
سبح بـخروجـهما  مـن ا اعتـرفا 
ـنطـقـة الـغـابـات واثـناء الـقـريب 
كـان قـام احدهـما سيـرهـما فـي ا
برمي اعقاب سجائر على االرض
لــيـــشـــاهـــد احـــتـــراق االعـــشــاب
الـيـابـسـة من عـدمه  ثم قـام مـرة
اخــرى بــحـرق الــعــشب الــيـابس
بـواســطـة الـقـداحـة  بــيـنـمـا قـام
تـهم االخر بـتصـويره  وموثق ا
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ـــدني تــــمـــكـــنت فـــرق الـــدفـــاع ا
ومالكـــــات وزارة الــــصـــــنـــــاعــــة
ــعـــادن من الــســيـــطــرة عــلى وا
حـريق الـشـركة الـعـامـة لـصـنـاعة
األسـمـدة اجلـنــوبـيـة.وذكـر بـيـان
تلقتـه (الزمان) امس ان (احلريق
ــواد الـتــالـفــة لــلـخط نــشبَ في ا
ُـتـوقف فـي بـرج الـتـبـريـد األول ا

حــيث  الـــتــابع إلـى الــشــركـــة 
الــــســـيـــطـــرة عـــلـــيه) وتـــابع ان
(مالكـــات اإلطـــفــاء فـي الــشـــركــة
تـــمــكـــنت وبــالـــتــعـــاون مع فــرق
دني من إخـماد احلريق الدفـاع ا
دون تـسـجـيـل خـسـائـر مـاديـة أو
بــشــريـة) ولــفت الـى ان (الـعــمل
جــاري في الــشـركــة والــتــسـويق
مُــسـتــمــر بـصــورة إنـســيـابــيـة).
والــقت قـيــادة شــرطـة مــحـافــظـة
نـيــنـوى الـقــبض عـلى مــتـهـمـ
أثــــنــــ ضــــالــــعــــ في حــــريق
الــغــابــات بــاجلـانـب االيـســر من
ـــوصـل. وقــــال بــــيـــان تــــلــــقت ا
(الـزمـان) امس انه (بـعـد تـشكـيل
فــريق عــمل يــتــكــون مـن ضــبـاط
مــــديــــريـــة شــــرطــــة ابـي تــــمـــام
ومديريتي استخبارات ومكافحة
بـاشراف دني  ارهاب والـدفـاع ا
مــبـاشــر من قــبل قـائــد الـشــرطـة
الـلـواء لـيث احلـمـداني  تـتـبع
ــراقــبـة والــكــشف عن كــامــرات ا

 ∫œULš«
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دني ا
تخمد
حريق
معمل

االسمدة
الكيمياوية
في البصرة

اصــــطـــــدم قـــــطــــار نـــــقل اخـــــرى
ــركـبــة عــلى طــريق مــســافــرين 
بــغـــداد  الـــبــصـــرة.وقــالت وزارة
النقل فـي بيان تـلقـته (الزمان) إن
(حادثـا مؤسـفا وقع اثـر اصطدام
ـــســافــرين قــادم من قــطــار نــقل ا
البصرة بأجتاه بغداد بالقرب من
ــركــبـة حــمل قــريــة الـعــفــاجلــة 
وذلك ادة الرمل  محـملة  كبيرة 
ـعابر غير الـنظامية على نتيجة ا
خــطـــوط الـــســكك). بـــدوره  قــال
مــديــر عــام الــســكك طــالب جــواد
كـــاظم احلـــســــيـــني ان (مـــنـــاطق
السكك وقطاراتها تتعرض يومياً
إلى ظواهـر سلبـية غـير حـضارية
بانـشاء مـعـابر غـير نـظـاميـة على
خــطــوط وامالك الـــشــركــة ورمي
احلـــجـــارة عـــلى الـــقـــطـــارات في
ــشــخــصــة لـدى بــعض األمــاكن ا

جلـــان الـــتــــجـــاوزات الـــفـــرعـــيـــة
ستمر برغم التحذير ا والرئيسة 
وفــرض غــرامـــات وانــذارات وفق
ـتجـاوزين) ولفت القـانون عـلى ا
الى ان (هــــذه الـــظــــاهـــرة اخـــذت
بــاالســتــفـــحــال والــتــجــاوز عــلى
مـحــرمــات الـســكك وقــد تـســبـبت
بالضرر الكبير في انسيابية سير
الـــــقــــطـــــارات بـــــاالضــــافـــــة الى
ـــتــــكـــررة لـــقـــطـــارت احلـــوادث ا
ـسافـرين) وتابع ان البـضائع وا
(عـلى الـقـوات االمــنـيـة واجلـهـات
اخملتصة واحلكومات احمللية كال
ضمن حدود مـسؤولـيته او حدود
احملافـظـة دعم الـسـكك والـوقوف
معها بـإصدار القـرارات الصارمة
وفــرض قــوة الـقــانــون لــتــوفــيـر
ــمـــتـــلـــكــات احلـــمـــايــة الـالزمـــة 

الشركة).
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أســتــأنف مـــطــار بــغــداد الــدولي
الحـة اجلويـة بـعد امس حركـة ا
توقـفـها لـسـاعات بـسبـب تصـاعد
الغبار. وقـال بيان تلـقته (الزمان)
امس انـه ( مـــــعــــاودة حـــــركــــة
ـــطــار إلى الحــة اجلـــويــة في ا ا
طــبـيــعــتــهـا وانــســيـابــيــة جـدول
الـرحالت اجلــويـة ووصــول مـدى
الـرؤيـة  600مـتــر بـعــد تـوقــفـهـا
بـســبب ســوء األحــوال اجلــويـة).
قـد قررت في ـطار  وكانت ادارة ا
وقت ســــابـق  تــــعــــلــــيـق رحالته
اجلوية بعد مـوجة غبار اجتاحت
بغـداد واحملافـظات. فـيما تـوقعت
الـهـيــئـة الـعـامــة لالنـواء اجلـويـة
والرصد الـزلزالي الـتابـعة لوزارة
ان يــكـــون طــقـس الــيــوم الــنـــقل 
االثـــــنــــ صـــــحــــوا فـي الــــوسط
والــشـمــال مع اســتــمـرار الــغــبـار
جـنـوبـا. وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان
تـلــقـتـه (الـزمــان) امس ان (طـقس
اليوم االثـن سـيكـون صحواً في
نـطـقـت الـوسـطى والـشمـالـية ا
ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم
الــسـابـق فـيــمــا ســيــكــون طـقس
ـــنــطـــقـــة اجلــنـــوبـــيــة صـــحــواً ا
ومغبـراً ودرجات احلـرارة ترتفع
قليالً عن اليوم السابق لتصل في
مــحــافــظــة الـــبــصــرة الى نــصف
درجــــة الــــغــــلــــيــــان) مـن جــــهـــة

سافرين يصطدم بشاحنة في البصرة Â«bD∫ قطار لنقل ا «

طبعة العراق 

طارق اسماعيل الربيعي 

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

ضي ا يحاول االطار التـنسيقي 
ــبـاحــثــات تـشــكــيل احلـكــومـة
بــتـــحـــرك حـــذر عــلى اجلـــديـــدة 
االطراف االخـرى بغـية احلـصول
تــأيـــيــد الــقــوى لــتــقــد مــرشح
الـكــتـلـة االكـبــر بـعـد عـطــلـة عـيـد
االضـــــحى وسـط مــــخـــــاوف من
جتــدد اخلالفـات عــقب تــصـعــيـد
خــطــابـي لــلــتــيــار الــصــدري في
اعـــقـــاب دعـــوة ســـرايـــا الـــسالم
واقامة صالة موحدة للجهوزيـة 
فـي وقت يــــــواصل فـي بــــــغـــــداد
احلـــزبــ الـــكــرديـــ في اقـــلــيم
كردسـتـان مبـاحثـاتـهمـا لفك عـقد
اخلـالف عــــلى مـــــرشح رئــــاســــة
اجلـمهـوريـة واخـتـيار شـخـصـية
مــقــبــولــة لــدى اجلــمــيع. وقــالت
قراطي رئيسـة كتـلة احلزب الـد
الــكـردســتـاني فــيـان صــبـري في
تصريح امس ان (مـنصب رئيس
اجلـمــهـوريــة من حــصـة االكـراد
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كلية وأكثر من ألـف وخمسمئة
قسـما وفرعـا علمـيا) وتابع انه
(التزاما منها بجودة اخملرجات
وتـطويـرهـا فقـد أجـرت الوزارة
ي لــطــلــبـة االمــتــحـان الــتــقــو
اجملــمــوعــة الــطــبــيــة وكــلــيــات
الــــتــــمــــريض في اجلــــامــــعـــات
والـكـلـيـات احلكـومـيـة واألهـلـية
حـيث تـضـمنت عـلى حـد سـواء 
االخـتـبـارات مـادتـ دراسـيـتـ
تخصصيت في كل مرحلة بعد
فـي مـــا كـــان ـــرحــــلـــة األولى  ا
ي شامال في االمـتحـان الـتـقـو
ــرحـــلــة الــســادســـة لــكــلــيــات ا

الطب).
ودعـــا الــــبــــيــــان اجلــــامــــعـــات
والــكــلــيــات الـى (إعالن نــتــائج
االمـــتــحـــانــات الـــنـــهــائـــيــة في
مــواقـعـهــا الـرسـمــيـة والـشـروع
بـــبــرامـج الــتـــدريب الـــصـــيــفي
وإجــراء االسـتــعـداد والــتـعـاون
الــــتــــام مـع وزارة الــــتـــــربــــيــــة
الحـتضـان امـتـحانـات الـسادس
االعـدادي وتـوفــيـر الـدعم الالزم
واإلمـكـانـات اخلـدمـيـة الـسـاندة
والـشــروع بـتـنــفـيــذ مـتـطــلـبـات
الــعــام الــدراسـي اجلــديــد الـذي
يــبـــدأ في الـــثــانـي من تـــشــرين

قبــــل). األول ا
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وجــهت وزارة الـتــعـلـيـم الـعـالي
والــبـحث الـعـلــمي  اجلـامـعـات
بـــاعالن نــتـــائج االمـــتــحـــانــات
الـنـهائـيـة الـتي شارك بـهـا أكـثر
من مليون و 50ألف طالب. وقال
بــيـان لـلــوزارة تـلـقــته (الـزمـان)
امس انه (اسـتـنـاد الى الـتـقو
اجلــــامـــعـي لـــلــــعــــام الـــدراسي
ــــاضـي ومــــا يـــــرتــــبـط به من ا
ــــيــــة ووحــــدات بــــرامج أكــــاد
دراسية وتـوقيتـات واختبارات
فــــقـــد اخـــتـــتــــمت اجلـــامـــعـــات
والـكـلـيـات في الـثـاني من تـموز
اجلـاري امـتـحـانـاتهـا الـنـهـائـية
ســـواء الـــســــنـــويـــة مــــنـــهـــا أم
الـــفــصـــلــيـــة في تـــخــصـــصــات
اجملــمـوعـة الـطـبــيـة والـصـحـيـة
والطب البيطـري والتخصصات
الهندسـية والعلمـية واإلنسانية
كـافـة) واشـار الى ان (أكـثـر من
مــئــة مــؤسـســة تــعــلــيــمـيــة من
اجلامـعات والـكليـات احلكـومية
شــهـدت امــتـحــانـات واألهـلــيـة 
منـتظمـة خاضـها ملـيون وثالثة
وخــمــســـون ألــفــا وســبــعــمــئــة
وتسعة وثـمانون طالـبا توزعوا
ب خمسمـئة وإحدى وخمس
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ذلك من خـالل مــقــاطع الــفــيــديـو
الـتي  ضــبـطـهـا بــأجـهـزة احـد
حيث سـيتم احالـتهمن تهـم  ا
الى احملاكم اخملتـصة بعـد اكمال
مراحل التـحقيق لـيناال جـزائهما
الـــــعــــادل). في وقـت  ضــــبــــطت
مفـارز مركز شـرطة نـفط اجلنوب
وكــراً لـلـمــتـاجــرة بـصــورة غـيـر
شـرعـيـة فـي الـبـصـرة بـداخـله 3
خزانات كـبيرة وصـهريج إضافة
إلى مواد أخرى. وقال بيان امس
ان (قسم سيطرات مديرية شرطة
تـــمــكـن من ضــبط نـــفط الــوسط 
ــنـتـوج صــهـريـجــ مـحــمـلـ 
نفطي دون إي مـوافقات رسـمية
حـــيـث  إلـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى

.( ركبت سائقي ا
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وتسـليـمـها إلى اجلـهات ذات الـعالقة
ـتـهمـ إلى اجلـهات وإحالـة جـميع ا
الــقـانــونــيـة لــيـنــالــوا جـزاءهم وفــقـاً
للـقـانـون). وحدد وزيـر الـتـجارة عالء
اجلـــــبـــــوري حـــــاجــــة الـــــعـــــراق من
احملـــصـــول.  وقــــال في تـــصـــريح ان
(موسم التـسويق اجلـاري للحـنطة لم
يــنـــتهِ  وهــنـــاك تــســويـق في بــعض

لكن بـنسب مـتفاوته وفي احملافظـات 
مـحـافظـات أخـرى بـنـسب مـتـوسـطة)
مـشـيــرا الى ان (الـتـســويق بـلغ حـتى
اآلن مليون و 50 ألف طن مع تأكيد
أن العراق بحاجة إلى شراء ما ال يقل
عن مـلـيـون طن كـحـاجـة قـصـوى لـسد
احلاجـة احملـليـة) مـبيـنـا ان (الشـركة
ـواد الـغذائـية تـقوم العـامـة لتـجارة ا

الوطـني محـاوالت تهـريب نحـو ألفي
طن من محصول احلـنطة في عـمليات
مـتفـرقـة بـأربع مـحافـظـات.وقـال بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس أنه (من خالل
تابـعة التي تقوم عمليات الـتدقيق وا
بهـا مفـارز اجلهاز  تـمكـنت من ضبط
طن و 500كـيـلـوا من احلـنـطـة مـخـزنة
بـــشــكل غـــيــر أصـــولي في الـــنــجف)
ـفـارز احــبـطت تـهـريب وأضـاف ان (ا
حملـصـول احلـنـطــة بـكـمـيـة تـصل إلى
 طــنــا في مـحــافــظــة الـديــوانــيـة 190
كــانت مــوزعــة بــ خــمس مــركــبـات
حمل وإلـقـاء القـبض عـلى أصـحابـها
فـــضالً عن ضـــبط مـــحــاولـــة تـــهــريب
حملــصــول الــرز في احملــافــظــة ذاتــهـا
ـواد بـكــمـيــة تـصل إلى  15طـنــا من ا
اخملصـصـة ألغـراض السـلـة الغـذائـية

ـنــوعـة الــبـيع والــتـداول حـيث 
ـسـؤول عـنـهـا) إلـقـاء الـقـبـض عـلى ا
ولفت الى انه ( ضـبط ست مركـبات
ـعدة محـمـلة  140 طـنا من احلـنـطـة ا
لــــلـــبـــيـع في الـــســــوق الـــســـوداء في
مـحـافـظـة نـيـنـوى بـعـد الـقـاء الـقـبض
عــلى أصــحـابــهــا) وتــابع ان (مــفـارز
جنحت في ضبط مركبة حمل اجلهاز 
نـوع تـريـلـة مـعـدة لـتـهـريب مـحـصول
طـنـا احلــنـطــة بــكـمــيــة تـصل إلى  28
كانت في طـريقـهـا إلى محـافظـة بابل
حـيث  اعــتـراضـهـا وإلــقـاء الـقـبض
عــلـى صــاحــبـــهــا) وتــابـع انه (تــمت
ــضـــبـــوطــة أعاله ـــواد ا مـــصــادرة ا
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ـلف ومـستـمرة بجـهـد كبـيـر في هذا ا
بــــبـــيـع مـــادتي الــــطـــحـــ وحــــلـــيب
األطـفـال) وتــابع ان (هـنـاك مــخـطـطـا
إلضافـة مـواد آخرى بـهـدف السـيـطرة
عـلـى األسـعــار وحتـقــيق الــتـوازن في
ـصـلـحـة الـعـامة ـا يـخـدم ا الـسـوق 
وحتـــديــد هـــوامش الــربـح بــطـــريــقــة
اقتـصاديـة جتاريـة إضافـة إلى عودة
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رور العامة خطتها وضعت مديرية ا
اخلـاصــة تــزامـنــاً مع عـيــد األضـحى
ـرور زياد الـقيسي وقال مـدير اعالم ا
في تصـريح تابـعته (الـزمان) امس ان
ــرور الـعـام طــارق الـربـيـعي (مـديـر ا
اوعـز بــوضع خـطــة خـاصــة لـتــنـظـيم
ــرور في ايـام عــيـد حــركـة الــسـيــر وا
األضــــحى  الفــــتــــاً الـى ان (اخلــــطـــة
تــتـضــمن نـشــر دوريــات اضـافــيـة مع
ـقــرات) واوضح ان األســاســيـة فـي ا
رور سيستـنفر ويكثف دورياته في (ا
األماكن الترفيهيـة والعامة) مبيناً ان
ــروري هــو الــذي ســيــحــدد (الــزخم ا

احلاجة الى القطوعات اآلنية أم ال).
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في ســيــاق مــتــصل حــذرت مــديــريــة
شرطـة بغـداد من بيع ألـعاب األطـفال
التي يسـتخـدم فيهـا الصچم والـليزر
وقـال بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(وفق ما جاء في قـانون حظـر األلعاب
احملـرضــة عـلى الــعـنف رقم  2 لـسـنـة
وحفاظاً على سالمة األطفال من 2013
اإلصابات التي تـسببهـا هذه األلعاب
حذرت الشرطة جـميع أصحاب احملال
من بيع ألعاب األطـفال التي يُـستخدم
فيها الصجم والليزر) واشار الى ان
ــراكـز (قــائـد الــشــرطـة وجـه جـمــيع ا
ــتــابــعــة األمــر وأفــواج الــطـــوار 
والـــقـــبـض عـــلى اخملـــالـــفـــ حـــسب
الـــقــــانـــون). واجـــهـض جـــهـــاز األمن
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بحـملة تـضامن ومناصـرة جلهود مـنظمات ضجت مـواقع التواصل االجتـماعي امس
دني للـضغط علـى احلكومـة واالسراع باجنـاز سد مكـحول الذي سـيعزز اجملتـمع ا
ـائي ويـحـد من زيـادة مـساحـات الـتـصـحـر التـي بدأت تـزداد بـشـكل مـلـحوظ االمن ا

نتيجة شح االمطار واطالقات اجلوار.
وشــدد مـــدونــون عــلى (دعـم حــمــلــة
ـنـاصـرة الــتي تـنـظـمـهـا مـنـظـمـات ا
ــدني غــيــر احلــكــومــيـة اجملــتــمع ا
بــشـأن ســد مـكــحــول وأثـره الــنـافع
ـــائي وااليـــجــــابي لـــدعم اخلــــزين ا
للبالد واحلفاظ على البيئة من خطر
اجلــــــــــفــــــــــاف) واشــــــــــاروا الى ان
(احلـكـومـة تـمـضي حـالـيـا  في بـنـاء
السد الذي يـقام على نهـر دجلة على
بعد 230 كيـلومـترا شـمال بـغداد من
حــيث ســـيــتم ــيـــاه  زيـــادة مــوارد ا
إنشاء خزان بسعة تصل  3 مليارات
يـاه بـتـكـلـفـة ثالثة مـتـر مـكعب مـن ا
اذ سيـستخدم تخزين مليارات دوالر
ـيــاه لـتـولـيـد الــكـهـربـاء وألغـراض ا
الري وكذلك لـلوقايـة من الفيـضانات
وحــمـايـة الــتـوازن الــبـيــئي وأحـيـاء
األراضي الــــــزراعــــــيــــــة وايــــــقــــــاف

التصحر).
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داعـ الـى (مـشـاركــة وسم مــكـحـول
يـــنـــقـــذنـــا عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
االجــتــمـاعي مـن اجل الــضـغـط عـلى
احلـكـومـة لالسـراع بـاجنـازه). وكان
ــائـيــة مـهــدي رشـيـد ـوارد ا وزيــر ا
قــد تـرأس اجـتـمـاعـا عن احلـمـداني 
سد مـكحـول مع الـلجـنة الـتوجـيهـية
األســتــشــاريــة.  وقــال بــيــان تــلـقــته
(الــزمــان) امس ان (الــلــجــنــة قــدمت
شرحا تـفصيليا عن خالل االجتماع 
ما تـمـخض من زيارتـهـا الى ائتالف
الـشــركــة الــصــربــيـة الــبــريــطــانــيـة
ـتـعاقـد مـعـهـا لـتقـد الـتـصـاميم وا
ستندات وتقد التصاميم وإعداد ا
ـسؤولة التـخطيـطيـة التفـصيـلية وا

تـــعـــزيــــز الـــتـــعــــاون مع الـــعـــراق)
واستعرض الفالحي ( رؤية متكاملة
عن الــتــحـــديــات الــتي تــواجه االمن
البـيئـي في العـراق وحتدي اجلـفاف
ـائيـة وتـأثـيـر الـتـغـيرات والـشـحـة ا
نطـقة وانـعكاسـاتها نـاخية عـلى ا ا
حـــــيث جـــــرى ـــــائـي  عـــــلـى االمن ا
االتـــفــــاق عــــلى تــــبـــادل اخلــــبـــرات
والــتـــعــاون في اجملــاالت الــبــيــئــيــة

واالستفادة من اخلبـرات التركية في
مــلــفــات تــولــيــد الــطــاقــة الــبــديــلــة

والنظيفة). 
ائية في وارد ا كما اعلنت مديرية ا
مـيـسـان عن  اسـتمـرارهـا بـحـمـلـتـها
الــواسـعــة  الزالـة الــتـجــاوزات عـلى
ـــائـــيــة فـي مــحـــافـــظــة احلـــصص ا
ـــديــــريـــة مـــيــــســــان  وقـــال اعـالم ا
لـ(الزمان) ان (احلملة مستمرة  وفي

يـومهـا اخلـامس  عـلى الـتـوالي لردم
بــحــيـرات األســمــاك الـطــيــنـيــة غــيـر
ـتـجـاوزة عـلى احلـصة الـرسـمـيـة وا
ــائـيـة فـي جـنـوب الــعـمــارة قـضـاء ا
قلعة صالـح عند منطـقة "عبد الله بن

علي" أيسر نهر دجلة).
ــنـافـذ مـشــيـرا إلى أنه (تــمت إزالـة ا
ــغـذيــة لــلـبــحـيــرات  واكـد ــائــيـة ا ا
االعالم" بــــــانــــــة تــــــمت مــــــصـــــادرة

عن إجـراء الــتـحــريـات) واضـاف ان
(الـــلــجــنــة إطــلــعـت عــلى الــنــمــوذج
ـنشـأ في مخـتبرات الهـيدرولـيكي وا
الـــشــركـــة  حــيث ســـيــتم مـــبــاشــرة
الــشـركـة األســتـشـاريــة بـالـتــحـريـات
اجليولوجية والفـيزياوية والزلزالية
والنموذج الفيزياوي وتقد احللول
ــقــتــرحــات لـلــحــفــاظ عــلى األثـار وا
ومـنــهـا قـلـعــة آشـور). بـدوره  شـدد
احلــمـــدانـي عـــلى (أهـــمـــيـــة أكـــمــال
اجــــراءات الــــتــــعــــويض اخلــــاصــــة
ــبــاني ــغــروســـات وا بــاألراضـي وا
لــلــقــرى احملــيــطــة بــالــســد) مــؤكـدا
ـبـاشرة (ضـرورة اعطـاء االولـويـة با
بأعمال احلـفاظ على األثـار والسيما
ـوجب قــلـعــة اشـور الــتـاريــخـيــة و
الـتصـامـيم التي سـتـقدم من الـشـركة
األسـتشـاريـة وبـعد مـصـادقـة الهـيـئة
الــعـــامــة لألثــار والـــتــراث). الى ذلك
بحث وزير البـيئة وكالـة جاسم عبد
مع الـسفيـر التركي العزيـز الفالحي 
لدى بغـداد سعادة عـلي رضا غوناي
الــتـعــاون في مـجـال ـرافق والـوفــد ا
تـولـيد الـطـاقـة الـنـظيـفـة. وقـال بـيان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (اجلـانـبـ
بـــحـــثــا بـــحــضـــور الـــوكــيل االداري
الي لـلوزارة كـامـيران عـلي حسن وا
ومـدير قـسم عالقـات البـيـئة الـدولـية
ـشترك اطـر التـعاون ا يوسف مـؤيد 
والسيـما تأثير في اجملاالت البيـئية 
ـنطقة ناخـية على دول ا التغـيرات ا
تـجددة وتطـبيق مـفـاهيم الـطاقـات ا
ستدامة) معربا عن (شكره للدعم وا
واالهــتــمــام الـذي تــقــدمه احلــكــومـة
الــتــركــيـة وجــهــودهم احلــثــيــثـة في

ـضـخـات الـكـهـربـائـيـة الـغـاطـسة) ا
واضـاف (ان احلـمـلـة نـفـذت بـأسـناد

أمني من قيادة عمليات ميسان).
نع الفتا الى ان (الهـدف من احلمله 
ـــيــاه ومـــكـــافــحـــة آفــة الــهـــدر في ا
الـتــجـاوزات عـلى عـمــود نـهـر دجـلـة
وتــــفـــرعـــاتـه وحتـــقـــيـق مـــرور آمن
حلصة مـحافظة الـبصرة عـبر مؤخر

ناظم قلعة صالح).

مارسة نشاطها احلقيقي في الوزارة 
حتــقــيق الــتــوازن والــســيــطــرة عــلى
) ومضى األسـعـار خدمـة لـلـمـواطـنـ
الى الــقـول ان (حــجم مــا خـصص في
ــاضـي  لــلــوزارة ال مـــوازنــة الــعـــام ا
يتنـاسب مع ارتفاع أسـعار الغذاء في
ويـجب اخذ ذلك بـنظر االعـتبار العالم

قبل). في موازنتي العام اجلاري وا
WO½Ëd²J √ W UDÐ

ولـــفت الـى ان (هـــنـــاك اجـــتـــمـــاعــات
مــسـتــمـرة فـي مـكــتب رئــيس الـوزراء
ستـشارين ودائرة الـتخطيط وهيئـة ا
فـي الــوزارة لـــلـــمـــضي بـــالــبـــطـــاقــة
االلكترونية). واطلقت وزارة الزراعة 
ــنـتــجي بـذور ــالـيــة  ــسـتــحــقـات ا ا
الـرتـب الـعـلــيـا لـلــحـنـطــة.وذكـر بـيـان
لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان) امن (أشـركة
ما ب الـنهرين العـامة للـبذور اطلقت
ـسـوقي بـذور الرتب الـدفـعة الـثـانـيـة 
الـعـلـيـا حملــصـول احلـنـطـة لـلـكـمـيـات
سوقة للـمواقع التابعـة لها للموسم ا
اجلـاري) مــؤكـدا ان (الــوزيـر مــحـمـد
وجه وبـإشراف مـدير كر اخلـفاجي 
عـام الـشــركـة نـسـيم عـريــبي عـبـدالـله
ـالــيـة ــسـتــحـقــات ا بــصـرف كــامل ا
سـوقي بذور الـرتب الـعلـيا حملـصول
ـئـة لـبـذور احلـنـطـة وبـنـسـبـة مـئـة بـا
ـئـة لـباقـي االصـناف األساس و 50بـا
سـجل كدفعة ثـانية حسب صدق وا ا
ــعـــامالت اســـبـــقـــيـــة الـــتــســـويـق وا
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ـنــاخـيـة ومــنـهـا تــاثـيـر الــتـغــيـرات ا
وازديــاد مــعــدالت اجلــفــاف وتــدهـور
االراضي وتـــراجع كـــبـــيـــر في نـــسب
اغــمـار مــنــاطق االهـوار  بــشــكل عـام
حـتـى جـفــاف  قـسم من هــذه االهـوار
ـبـاشـرة بـاالضــافـة الى تـاثــيـراتـهــا ا
عـلـى الـبـحــيـرات خــصـوصـا بــحـيـرة
ســاوة. وقـــال الــفـالحي انه ( خالل
الندوة اسـتعـراض ما قامت به وزارة
البيئـة  فيما يـخص موضوع االهوار
بــدءا مـن نــســجــيــلـــهــا  عــلى الئــحــة
ـي الى ان اصـــبـــحت الـــتـــراث الـــعـــا
لف ـائيـة  تدير هـذا ا وارد ا وزارة ا
بـعــد ان  اخـذه من وزارة الـبــيـئـة).
واشـار الى (التـحـديـات اجلـديـة التي
تواجـهـهـا منـاطق االهـوار  مـؤكدا ان
هذا الـنـظام الـبـيـئي الفـريـد من نوعه
يــجب ان يــسـتــدام بــإيـرادات مــائــيـة
ثابـتة وحـصة مـائيـة ثابتـة ويجب ان
ال يــنــظــر الــيه انه خــزان احــتــيــاطي

ياه). خلزن ا

وعـــدم الــتـــجــاوز عــلـى الــشـــبــكــة او
اخلطـوط الرئـيسـة التي تـسبب بـهدر
ـــيــاه وضـــعف وصــولـــهــا وتـــلــوث ا

لبعض االحياء التي حتتاجها). 
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عـلى صعـيـد آخـر اسـتـعرضت  وزارة
الـبيـئـة رؤية مـتـكامـلـة عن النـحـديات
اجلديـة التي تـواجه البـيئـة العـراقية
ـنــاخـيـة ومــنـهـا تــاثـيـر الــتـغــيـرات ا
وازديــاد مــعــدالت اجلــفــاف وتــدهـور
االراضي وتـــراجع كـــبـــيـــر في نـــسب
اغمار مناطق االهوار. جاء ذلك خالل
مـشـاركــة وزيـر الـبـيـئــة وكـالـة جـاسم
الـفالحي في الـنـدوة الـنـقـاشـيـة الـتي
اقامتها السفارة الفرنسية في ببغداد
حتت عــنــوان لـيــلــة افـكــار تــضــمـنت
ـنـاخي واجلـفـاف مـوضـوع الـتـغـيـر ا
واثـره  عــلى بــيـئــة االهـوار. وأوضح

الــفـالحي خالل هــذه الـــنــدوة  انه 
تقـد  رؤيـة متـكـاملـة عن الـنحـديات
اجلديـة التي تـواجه البـيئـة العـراقية

فصل الـصيف. وذكـر بيـان لالمانة ان
(ام بغداد وجه بـتشكيل جلـنة عليا
بـرئاسـة وكـيل امـانـة بغـداد لـلـشؤون
الفـنية وعـضويـة مديـري عامي دوائر
ـتـابـعـة  (مـاء بـغـداد  الـتـخـطـيط وا
الـــوحــدات االنـــتـــاجــيـــة  الـــعالقــات
واالعـالم  احلــــــــــراســــــــــات واالمـن 
الــدائـرة الـبــلـديــة الـتي تـظــهـر فــيـهـا
الــشـحــة). وتـابع ان (الــلـجــنـة كــلـفت
ـــهــام ايـــجــاد احلــلـــول الــنـــاجــعــة
اء الصالح والعاجلة لتأم وصول ا
للشـرب للمـناطق التي قـد تظهـر فيها
شحة للماء). واضاف ان (ام بغداد
ــــذكـــورة جـــمـــيع خــــول الـــلـــجـــنـــة ا
الـصالحـيـات الالزمـة التـمـام االعـمـال
ـا يـخــدم مـصــلـحـة ــوكـلـة الــيـهــا  ا
ــيــاه ـــواطــنـــ ويــؤمن كـــمــيـــات ا ا
ـناطق الـتي قد الكـافيـة لسـد حـاجة ا
تـعـاني من الــشح). كـمـا دعت األمـانـة
ـواطن لـلتعـاون معهـا عبر (جميع ا
اء الصالح للشرب ترشيد استعمال ا
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نعت امانة بغداد مـهندسة أثر حادث
مــؤسف أثــنــاء عــمــلــهــا في مــشـروع
ـنــطــقـة الــدورة. وذكـر ــاء  انــتـاج ا
ـهـنـدسـة رشا ايـاد مـحـمد بـيان ان (ا
تــعــرضت حلــادث مــؤسف في مــوقع
الـعـمل في مـشـروع ماء الـدورة خالل
ـعـاجلـة ومـتـابـعـة مـضـخات عـمـلـهـا 
ياه ما ادى الى وفاتها على الفور). ا
واضـــاف ان (امــــانـــة بـــغـــداد تـــقـــدم
خــالص تـعــازيــهـا لــعـائــلـة الــفـقــيـدة
وزمالئهـا ومحـبيـها). مـشيرة الى ان
(امـــ بـــغــداد عـــمـــار مــوسـى كــاظم
اتصل بعـائلـة الفقـيدة وقدم الـتعازي
لــوالــدهــا وعــائــلــتــهــا مــبـديــاً دعــمه
السـرتـها ومـشـيـداً بـدورهـا الـبـطولي
واخالصها في تـأدية واجبـها خلدمة
أهالي الـعاصـمة احلـبيـبة).  واعـلنت
عاجلة األمانة عن تشكيل جلنة عليا 
اء الـصافـي التي قـد تظـهر في شح ا
بـعض احـياء الـعـاصـمـة بـغداد خالل
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ـتـابـعة لـيس غـريـبـا أن يـنـشـغل أغـلب الـنـاس وال سـيـمـا في هـذه األيـام 
األخبـار ومـنهـا اخـبار احلـرب الـقائـمـة ب روسـيـا واوكرانـيـا مثالً وفي
ـتابع احمللـلون السيـاسيون ومن ثم السـواد األعظم من الناس. مقدمة ا
ن يـتـابـعـون مـجريـات هـذه احلـرب ويـتـمـعن بـدقة في .وكنـت أنا واحـدا 
تابع وحتلـيالتهم والسيما اخلبراء وذوي التخصص في مثل تعقيبات ا
ـيادين والـنظـر في تفـسيـراتهم وأبـعاد الـنظر فـي آراء أغلب الـفئات هذه ا

نصرمة إلى متابعة األخبار بصورة واضحة. ا
ومن خالل الـنـظـر فـي ذلك األمـر نـقف عـلـى اخـتالف واضح في وجـهـات
النظـر وعمق التـحليالت وضـحالة بـعضهـا وبعد األخـرى عن الواقع الذي
قد يكون مخفيا عن الكثيرين.  ولذلك فقد وجدت البون الشاسع ب تلكم
اآلراء والتـحلـيالت التي يـخضع أغـلبـها لـلنـظر في مـصداقـية اخلـبر ودقة
نقله ومصدره.  فاحلروب الشك يلزم موقـديها البحث عن أسباب قد تقنع
اآلخريـن بأحـقـيـة الطـرف الـبـادي بـها.  وتـدخل في هـذا عـمـليـة الـتـضـليل
اإلعالمي كاختالق أحداث غـير حقيقـية أو تشويه صـور ألحداث تخدمهم
تـابعـون يجـعـلك ترى بـوضوح حتـليالت . وهذا األمـر الذي يـختـلف فـيه ا
ـثقف ال تـنطـلي علـيه أالعـيب التـحريف ينـاقض بعـضـها بـعضـا فاحملـلل ا
ـا تعـرضه  أطراف الـنـزاع في وسائل اإلعالم من والتـضلـيل فال يـتأثـر 
ة مـجتـلبة صور وافالم غـالبا مـا تكـون مضـللـة أو مشوهـة أو صورا قـد
من هـنـا أو هـنـاك ولـكـن هـذا قـد يـنـطـلي عـلـى الـعـامـة من الـنـاس. ..وهـذا
تابـع الذي يحاول بكل وسـيلة إيهام الرأي الشك هو الفريق األول من ا
العـام بأحـقيـة احلـرب ومظـلومـيـةالبـادى بهـا.  أما الـفـريق الثـاني فهم من
ـا يرى و رافض أو يقـفـوا على حـقـيـقة مـا يـجري لـذلك فـهم بـ مصـدق 
ـنطقي مشكك. .أمـا الفـريق الثـالث فلـيس له من أمور الـتحلـيل العـلمي وا
شئ. لـذلك جنـد أغــلـبـهم تـنــطـلي عـلـيه األخــبـار فـيـصـدق مــا تـراه عـيـنـاه

وتسمعه اذناه من أحداث أو صور ...
ولكـن وبعـد هـذا االسـتـطـراد وأنا اتـابع األخـبـار انـصـرف ذهنـي إلى أمر
كوني  يـحـدث في الواقع حـولـنا فـأعمـلت نـظري مـتـفحـصـا ما يـجري في
خـارج الــدار واذا بي أرى هـالــة من عــاصـفــة تـرابــيـة قــد مألت الـفــضـاء
ـا حـدا بي أن اتـابع نـوافـذ وكـادت أن تـطـمس كـثـافـتـهـا مـعـالم  الـرؤيـة 
البيت لـلتـأكد من منـعتـها وتمـكنهـا من السـماح لتـسرب الـغبار إلى داخل
الدار ولـم آل جـهدا فـي حتقـيق
مــــــهــــــمــــــتـي واذ بي فـي تــــــلك
اللـحـظات أتـلـقى اتـصاالت من
بــــعـض األصــــدقـــــاء مــــا بــــ
متسـائل وآخر مـستـفسـر عما
يــرى وكـــنـت أجــيـب بــحـــسب
عــلــمـي أنــهــا ظـــاهــرة حتــدث
غـالــبــا جــراء تــصــحـر أغــلب
األراضي وشح الــــغــــيث أهم
األسـبــاب. ..ولــكــنــهم كــانـوا
يفـكرون في حـصانـة بيـوتهم
ودقـــة مـــنـــافـــذهـــا وأحـــكــام
نوافذهـا واستـحالـة اختراق
الغـبار. ..وآخـرون يرون أن
تقـصيـرا في ضـبط النـوافذ
وتــكــســرات في بــعض زجــاجــهــا
سمح لدخول التراب إلى بيوتهم وكنت من هذا الفريق الذي حاول جاهدا
نع الـتـسـرب التـرابي الي الـدار...أمـا الفـريق الـثـالث فقـد غـلـبتـهم مـوجة
ا تسبب في حاالت اختناقات استدعت العاصفة مخترقة منافـذ دورهم 

شافي. .. نقل بعضهم إلى ا
إن هـذه الـظـاهـرة ومـا كــنت أرصـده من آثـارهـا جـعــلـني أتـأمل جـيـدا في
عمـلـية الـربط بـ حالـت األولـى هي حالـة اإلعالم أعـني الوعي اإلعالمي

وب احلالية الثانية وهي الظاهرة الترابية... ودرجة حتص الدور. .
ولكـوني اعمـل أستـاذا ادرس مادة مـهـمة في قـسم اإلعالم هي الـنظـريات
اإلعالمـيـة فـقــد وجـدتـني أمـام عالقــة واضـحـة جـدا بـ الــوعي والـتـأثـيـر
ـرء عــالـيـا فـهــو مـحـصن من اإلعالمي. ذلك أنه كـلــمـا كـان الــوعي لـدى ا
التأثيرات اجلانبية أي التأثير يكون ضعيفا أن لم يكن معدوما وكلما كان
الوعي ضـعيفـا متـدنيـا كان الـتأثـير مبـاشرا وبـالغـا كبـيرا ..وهـذا بحسب
رأيي أمر ينـعكس هـاهنـا على معـطيـات أو أثر هـذه العاصـفة عـلى الناس
ودرجات حتصـ دورهم ودرجة اختـراق الغبـار أو أي أذى لدورهم التي

هي مساكن تسكنها النفوس قبل األبدان.

ــنــهــجــيــة احلــالــيــة الــنــظـام إدارة احلــكم في الــعــراق ال تــســتــقــر وفق ا
ــقــراطي من األنـظــمــة الـنــاجـحــة تــتـيح الــرصـد الـد
ـشـاركــة ولـكن ـســاءلـة واحملــاسـبــة وا والـرقــابـة ا
بــوجـــود قـــطــبـــ قـــويــ #أغـــلــــبــــيـــة حــــاكــــمـــة
وأقلـية_معـارضـة ثـبت أن النـظـام الـتوافـقي نـظام

سياسي فاشل ومنتج للفساد السياسي.

ياه عاجلة ومتابعة مضخات ا W'UF∫ عمال أمانة بغداد يقومون 

في مشروع الدورة
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تسـول او دون ذلك بان هنالك مهن واطن ا اذا اردنا ان نحاور او نقـنع ا
كثيرة واخـرى بديلة في انـتظارك تمنـحك الرضا واالمن النـفسي وتضعك

موضع االحترام والتقدير.
عنـدهـا ينـبـغي ان تكـون لـدينـا قـوان رادعـة تـمنـعـهم ودعم مالـي يسـاند
محنتهم ومهن متـوافرة حلمايتهم وموطئ قـدم يدعم حقوق مكانتهم كل
ــنـحــهم كـرامــة الــعـيش االنــســاني الـســلـيـم بل و يـعــزز انــتـمــائـهم ذلك 
ا يـشاع مـن عوائد ويسـتثـمر طـاقاتـهم ويوظـفهـا في بنـاء الدولـة مقـارنة 
ماليه غير مسؤولـة للمتسول والتي قـد تستثير لعـاب االشخاص الضعفاء
راهق الن ينخرطوا فيها اجلهلة او بعض اخلرج من ا
ـغريـات اخرى مـتنـاظرة ان لم يـجدوا او ان ينـقادوا 
مكاناً امناً يـحتضنهم كـان ذلك لزاماً على الدولة ان
جتده في اولـويـات اهدافـهـا للـحـد من تلك الـظـواهر

اجملتمعية اخلطرة.
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ان حــمــايـة رأى خـبــيــر اقــتـصــادي
ـسـتـثـمـرين من عـمـلـيـات االبـتـزاز ا
ــشـاريع وزيـادة ســيـســهم بـنــمـو ا
فيما نشاطها وتقليل نسب البطالة 
اكــدت وزارة الــتــخــطــيط ســعــيــهــا
لـتوفـير بـيئـة مالئـمة لـلتـحول نـحو
ــالــيـــة. وقــال مــنــار الالمــركـــزيــة ا
الـعـبـيـدي في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
ــــــؤســــــســـــات امـس ان (ضـــــعـف ا
احلـكومـيـة على الـتـثقـيف بـضرورة
ـــشـــاريع في تـــســـجــيـل األعــمـــال ا
الــهـيــئـات الـرســمـيــة وعـدم وجـود
حـوافـز وعــوامل دعم في مـقـدمـتـهـا
الـــتــمـــويل واحلـــمــايـــة والـــتــدريب
والــتــطـــويــر الـــتي تــســـهم في دفع
ــــشــــروع لــــلــــبــــحث عن صــــاحب ا
الـتسـجـيل في هـذه الـهيـئـات وعدم
جـديـة الــلـجــان الـدوريـة لــلـهــيـئـات
احلكومية في اقناع اصحاب العمل
بالتـسجيل وحتول قـسم كبيـر منها
لـتـكــون وسـيـلـة ابـتـزاز من صـاحب
شروع) مشددا على (تشكيل جهة ا
حـكـوميـة تـابعـة لـهيـئـة اإلستـثـمار

ــشـــاريع كـــونــهـــا مـــســـؤولــة عـن ا
ـتـوسـطة الـصـغـرى والـصغـيـرة وا
وتــــقــــد اعــــفــــاءات ضــــريــــبــــيـــة
ـشاريـع وكذلك وتـسـهـيالت لـهـذه ا
ـنــتــوجــات واخلــدمـات الــتي دعـم ا
ـــشــاريع مع تُـــقــدم من اصـــحــاب ا

تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويل الـالزم وشــراء
مــسـتــلــزمــات و تــقــد تــسـهــيالت
ائــتـمــانـيــة فــضال عن فـتح قــنـوات
اتـصـال مـباشـر لـلـتـبـليـغ عن حاالت
الفـساد واإلبـتزاز الـتي تُمـارس ضد
ـســتـثـمـرين وبــالـتـالي فـإن نـسب ا

سـجلـة سترتـفع وتدخل شـاريع ا ا
ضـمـن اإلقــتــصــاد الـنــظــامـي الـذي
ــشـاريع وزيـادة يــسـهم في بــنـمـو ا
نـشاطـهـا خلـلق فرصـة حـقيـقـية في
تـقـلـيل نسب الـبـطـالـة). في غـضون
ذلك تــرأس وزيـر الـتـخــطـيط خـالـد
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ناقشة التأمت في عمّان نـدوة حوارية 
ي عبـد احلـس فـكّـر واألكـاد كـتـاب ا
شعبان دعا إليها منتدى الفكر العربي

الذي يترأسه األمير احلسن بن طالل.
ـالــيـة األسـبق وافـتــتح الـنـدوة وزيــر ا
محمد أبو حمّور األم العام للمنتدى
فعـرّف بكـتاب "دين الـعقل وفـقه الواقع"
الـذي صـدر عن مـركـز دراسـات الـوحـدة
العربية الذي أسسه الراحل خير الدين
حـسـيب وتـنـاول مـنـاظـراته مع الـفـقيه

أحمد احلسني البغدادي.
وأعقـبه عمر زيـن (األم العـام السابق
ـنسق الـعام إلحتاد احملـام الـعرب وا
لــشــبــكــة الــســلم األهــلـي) فــقــدّم قـراءة
ـفكّر للـكتـاب بعنـوان "كتـاب موسوعي 
موسوعي" أعقبه الـبروفيسور شيرزاد
الـنـجــار مـسـتـشــار رئـيس وزراء إقـلـيم
كــردسـتـان لــلـتــعـلـيم الــعـالي (ســابـقًـا)
ورئيس مجـلس أمناء جامـعة كردستان
الـذي ألـقى مـداخـلـةً سـلّط فـيـهـا ضـوءًا
ـشروع الـفـكري الـبـاذخ لشـعـبان عـلى ا
بعنوان: "مشروع طـموح لم يكتمل على

طريق التنوير واحلداثة".
وتـكلّـم بعـده وزيـر الـداخـلـيـة والـثـقـافة
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األردني األسبق سـمير حـباشنـة فألقى
ـــشــــروع الـــفـــلـــســـفي مــــداخـــلـــة عن ا
كـن استـخالصه من الـتـنـويـري الـذي 
كـتـاب شعـبان االسـتـثنـائي السـيّمـا ما
امـتـلـكـه من شـجـاعـة فــائـقـة في تـنـاول

سكوت عنها. العديد من القضايا ا
ثم أعـقـبـه الـبـروفـيـســور جـمـال شـلـبي
رئـيس الـلـجـنـة الـعـلـمـيـة في اجلـامـعـة
الـهـاشمـيـة فألـقى بـحثًـا عن كـتاب "دين
الـعقل وفـقه الواقع" مـعتـبرًا إيـاه كتـابًا
تأسـيسيًـا جريئًـا حمل نواتـات مشروع

فكري واعد.
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داخالت قد شاركت وكانت العديد من ا
عبر الـزوم حيث قدّم أحمـد عبد اجمليد
رئـيس حتـريــر جـريـدة الـزمــان (طـبـعـة
فـكر عـبد الـعراق) مـداخلـة بـعنـوان: " ا
احلس شعبان: يدعو الى دين العقل".
كـمـا قدّمـت إلهـام كـلّاب رئـيـسة جـامـعة
الـلّـاعـنف من بـاريس مـداخـلـة بـعـنـوان
كتاب "دين الـعقل وفقه الـواقع: مغامرة
الـــتــســـاؤل ورفــعـــة الــروح والـــقــيـــمــة
اإلنـسـانـيـة". ومن بـيروت شـارك كل من
د. لـــيـــلى شــمـس الــدين أســـتـــاذة عــلم
االجــتــمــاع في اجلــامــعــة الــلــبــنــانــيـة

ـداخـلة بـعنـوان: "هل سـنشـهـد تغـيّرًا
في األحــــكـــام يـــتـــنـــاغـم مع تـــغـــيّـــرات
الـزمـان?". وقدّمـت الشـاعـرة واإلعالمـية
الــســـوريــة  د. نــوال احلــوار مــداخــلــة
بـعـنـوان "عـبد احلـسـ شـعـبـان: الدين

والعقل ثورة الفكر والتجديد" .
واختـتم احلوار شـعبـان فأشار إلى أن
أي مـــــشـــــروع يـــــحـــــتـــــاج إلى حـــــامل
اجتـماعي مـشيرًا إلى أنـنا نـحتاج إلى
ثــورة ديــكــارتـيــة لــنــفض غــبــار الـزمن
واخـــضـــاع مـــا لـــديـــنـــا من ســـلـــطـــات
ومؤسسات ولغات ومعارف وموروثات
وأخالقــيـــات وقــوانــ وطـــرائق تــديّن
انـيات بعـضها ال عالقـة له بالدين وإ
إلى الـنــقـد حــتى وإن كـان خــروجًـا عن
سلمـات واليقينـيات والهدف البحث ا
عن احلـقـيـقة. فـالـدين مـنـظـومـة قـيـمـية
سـاميـة يحـتـاجهـا اإلنسـان أما الـتديّن
ــارســات وشــعــائـر فــهــو مــجــمــوعـة 

وطقوس.
ـــة واضـــاف (نـــحن فـي عـــصـــر الـــعـــو
فتـوحة في الفـيزياء والذرّة واألسئلـة ا
والـكـيــمـيـاء وعـلم اجلـيــنـات والـفـضـاء
وااللكـترونـيات والـبيـئة وعـلوم احلرب
ووسائل الـتواصل االجـتمـاعي والقوى

الـنـاعـمة نـحـن نـحـتاج إلـى مـراجـعات
وإعادة نظر للعديد من القضايا

التي عفا عليها الزمن).
وأشـــار إلى أن (الــعــقل أســاس
الدين فـأي دين ح يـتعارض
مع العـقل والعـقل هبة ربـانية
عــــلى اإلنــــســــان أن يــــحــــسن
اسـتـخـدامـها لـلـخـيـر والسالم
واجلمال والتسامح والعدالة.
أمـا األحـكـام فـتـتـغـيّـر بـتـغـيّر
األزمــان والــديـن يـنــبــغي أن
يــتــسـاوق مـع روح الــعــصـر

والتقدّم).
جـدير بـالـذكر أن الـعـديد من
ــــــــداخـالت لم يــــــــتــــــــسنّ ا
االســتـمــاع إلـيــهــا إلنـتــهـاء
الــفـتــرة اخملــصـصــة لــهـذه
اجلــــــلـــــســــــة احلـــــواريـــــة
وسـتـجــمع في مـلف كـامل.
وكـــــــان الــــــــعـــــــديــــــــد من
الــشــخــصــيــات الــفــكــريـة
والثـقافيـة والسيـاسية قد
حـــضــــرت هــــذا الـــلــــقـــاء
الـــفـــكـــري وكـــان من بـــ

احلـضــور األســتـاذ حــيـدر الــعـذاري

»ŸUL²ł∫ وزير التخطيط يترأس اجتماعاً

بــتــال الــنـــجم اجــتــمــاعــاً لــلــجــنــة
ــشـرفـة عـلى تــنـفـيـذ الـتـوجـيــهـيـة ا
بــرنـــامح الالمــركـــزيــة واحلـــوكــمــة
الـذي يُـنــفـذ بـالــتـعـاون مع احملــلـيــة
ـانـيـة لـلـتـنـمـيـة جي اي الـوكــالـة األ

زت. 
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وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(االجـتمـاع نـاقش بحـضـورسكـرتـير
الــهـــيــئــة الـــتــنــســـيــقـــيــة الــعـــلــيــا
للـمـحافـظات عـقيل اخلـزعلي ومـدير
مــشــروع الـالمــركــزيـــة واحلــوكــمــة
ـانـيـة لـلـتـنـمـيـة الـتـابع لـلـوكـالـة األ
كــرسـتـيـان كـرونــهـاكـ ومـديـر عـام
اإلســتــثـمــار احلــكـومـي في الـوزارة
عــادل عـــبــد زيــد تــوفــيـــر الــبــيــئــة
ــنــاســبــة لـــتــحــقــيق الالمــركــزيــة ا
اإلداريــة والـتـحــول بـعــد ذلك نـحـو
الـيـة) واكد الـنجم ان الالمـركزيـة ا
(اإلنــتــقـال من مــوازنــة األبـواب الى
ــثل مـفـتـاحـاً ـشـاريع  الـبــرامج وا
مـهـماً لـتـحـقيق الالمـركـزيـة اإلدارية
الـيـة) واشار الى ان (الـعمل في وا
ـرحـلتـ األولى ـشـروع يـجـري  ا

سـتنـتـهي بآخـر الـشهـر اجلاري ثم
رحلة تعقـبها الـثانية) مـبينـاً ان (ا
األولى شـهــدت تـنـفـيـذ 15مـشـروعـاً
في 12 مــحـافــظـة وشــمـلت انــشـاء
مالعب وتـأهــيل مـتـنـزهـات ومـراكـز
للـخيـاطة جـميـعهـا اجنزت ودخلت
ـرحـلة الى اخلـدمـة) واضـاف ان (ا
شروع سـتشمل تـنفيذ الثانـية من ا
23 مشروعاً مختلفاً) الفتاً الى ان
(الـــــوزارة شــــــكــــــلـت جلــــــانــــــاً في
ـــشــمـــولـــة إلســتالم احملـــافــظـــات ا
شكالت شاريع ومعاجلة جميع ا ا
الـــــــتـي قـــــــد تـــــــواجـه ادارة هـــــــذه
ـــــشـــــاريع) مـن جــــانـــــبـه ابــــدى ا
كــرونــهــاكــ (اســتــعــداد الــوكــالــة
ـواصـلــة دعم جـهـود احلـكـومـة في
تـــعـــزيـــز احلـــكـم احملـــلي الـــشـــامل
وضمان جناح الالمركزية اإلدارية)
مــــــشـــــدداً عـــــلـى (وضع اآللـــــيـــــات
ــنـحـة ــنـاســبـة لـإلسـتـفــادة من ا ا
ــشــاريع الـتي ــالـيــة في تــمـويل ا ا
ـشـروع وضـمان تُـنـفذ ضـمن هـذا ا
اعادة تـخصيـصهـا في حال الـتأخر

او التلكؤ في عملية التنفيذ). 

ــمــلـكــة األردنــيـة ســفــيــر الـعــراق في ا
الهاشمية.
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وذلك من خالل تغيير أغطية
الفـراش باستـمرار وتـنظيف
ـــاء األثـــاث والــــســـجـــاد بـــا
الـســاخن وجتــفــيــفه جــيـدًا
والـتــخـلُّص قـدر اإلمـكـان من
ُــغـطّــاة بــالـنــسـيج الـقِــطع ا
واألقــمـــشــة ألنّــهــا تـــلــتــقط
الـــغـــبـــار وتـــســـمح لـــلـــعثّ
بـــالــبـــقــاء طـــويــلًـــا. تــنــاول
كن مُضـادات الهيـستـام 
للمصاب االستعانة باألدوية
ُـتــاحـة دون وصـفـة طـبـيـة ا
مثل: مُـضادّات الـهيـستـام
التي تساعد على عالج ردود
سية من خالل الفـعل التـحسـُّ
مـــــنـع أو تــــــقـــــلـــــيـل إفـــــراز

الـهـيسـتـام فـهـو مادة كـيـميـائـية
يُــفــرزهـــا اجلــسم عــنــد الــتــعــرُّض
ُحفزات احلساسية ويسبب ظهور
األعـــراض. وهـــذه افــضـل واحــسن
الــطـرق لـلـتـخـلص من احلـسـاسـيـة
ـوسـمـيـة مـنـهـا وعـلـيـنا وخاصـة ا
تـثـقـيـف افـراد عـوائـلـنـا السـتـخدام
تـــلك الـــطـــرق الـــتي تـــبـــعـــدهم من
ـسـتـشـفـيـات االصـابـة ومـراجـعـة ا
الـتي تــفـتـقــر لـلـعالجــات اخلـاصـة

باحلساسية).
uÐ—  UÐu½

كـما وجـد مـتخـصصـون فـرنسـيون
في احلسـاسيـة أن مرضـاهم عانوا
هذه السنة عطـسا متسلسال وحكة
ونـــوبـــات ربـــو أكـــثـــر من االعـــوام
الـسـابـقــة بـسـبب أحــوال الـطـقس
الـتي ساهـمت في تـشتـت تركـيزات
عالية من حـبيبات الـلقاح (او غبار
ـتوقع أن الطـلع) وهـو اجتاه من ا
ـنـاخي.وقالت يـزداد مع االحتـرار ا
إيـلـودي جـيـرمـان ( 43عـاما) وهي
من سـكـان مـنـطـقـة بـاريـس ولـديـها
ـراهـقة حـسـاسـية مـوسـمـيـة منـذ ا

"عـــانـــيت فـي األســابـــيـع األخـــيــرة
ــا كــنت نــوبـــات أقــوى بــكــثـــيــر 
أعـــانــيه في الـــفــتــرة نــفـــســهــا من
نـصرمة".وكـان ذلك سبباً االعوام ا
في تردد سيدة األعمـال في تمضية
ـنـزل عـطـلـة نــهـايـة األســبـوع في ا
الـريــفي الــذي اشــتــرته أخــيـراً في
مــنـطـقـة نـورمـانـدي.وشـرحت أنـهـا
ــــجــــرد وجــــودهــــا في شــــعـــرت 
مــسـاحــة خـضـراء "كــأن مـوجـة من
حــبــيـــبــات الــلـــقــاح" جتــتـــاحــهــا.
وأشـــارت إلـى أن األعـــراض الــــتي
انـتابـتهـا تـتمـثل في "سيالن األنف
ــســتــمـر واحلــكــة في كـل أنــحـاء ا
الـوجه والرقـبـة واحلنك" واجلـديد
"ربـو لـيـلي" مـنعـهـا من الـنـوم.وأكد
مــتـــخــصــصــون فـي احلــســاســيــة
ات من كا تلقيهم عدداً كـبيراً من ا
مـرضى ومثـلـهم جمـعيـات مـعنـية
ـمـكن حتـديد رقم ولـو أن من غـير ا
إحــصـــائي دقـــيق عن تـــزايــد هــذه

الظاهرة.
ـقــارنـة بـالـعـامـ كـذلك تـصـعب ا
ـديـرة الـعـامة األخـيـرين بـحـسب ا
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ـزيد مع تعـرض االجواء الـعراقـية 
من الـغـبــار والـعـواصف الــتـرابـيـة
وارتــفــاع درجـات احلــرارة ظــهـرت
انـواع غـريـبـة وعـديـدة من امـراض
احلـســاسـيـة واســتـقــبـلت غـالــبـيـة
مــســتــشـفــيــات الــعـاصــمــة بــغـداد
ـرضـى الـذين واحملــافــظــات االف ا
ـوسمـية يـعانـون من احلـسـاسيـة ا
التي تـتضـاعف في مثـل هذه االيام
من الـــســــنـــة ويـــقـــول الــــطـــبـــيب
االختصاصي بامـراض احلساسية
غــــســـان الــــطـــريــــحي ان ( حتـــدث
ــوســمــيــة عــنــدمــا احلــســاســيــة ا
ــواد ـــنــاعـــة  يــتـــعـــرّض جــهـــاز ا
موجودة في الـبيئـة ويتفـاعل معها
ويبـدي ردّ فعل حتـسُّسي بـسبـبها
كــحــبــوب الـلــقــاح الــتي تــطـلــقــهـا
الـنـباتـات في الـهـواء ولـذلك يزداد
انتـشار احلسـاسيـة بشكل مـلحوظ
فـي فــــصــــلَي الـــــربــــيع واخلــــريف
هـد لظهور انواع والصيف الذي 
احلساسية خاصة التي تتفاعل مع
ظهور االتربة والـغبار الذي اجتاح
الـعـراق مــنـذ اشــهـر ومــازال يـهـدد
ـتحـسسـ بـامراض احلـساسـية ا
ــوســمـــيــة خــاصــة مع صــعــوبــة ا
احلصول على االدوية اخلاصة بها
واجــهـزة الـتـعـقـيم تـتـزامن مع قـلـة
الوعي والـثقافـة الصـحية لـلعوائل
وعــــــدم االهـــــتــــــمـــــام بــــــاعـــــراض
احلـساسـية يـفـاقم خطـرها) مـؤكداً
ـوسـمـيـة تسـبب ان (احلـسـاسـيـة ا
ظــهــور أعــراض حــســاســيــة خالل

أوقات معينة من العام).
وسمية وعن أعراض احلساسيـة ا
يقول( تـتراوح أعراض احلـساسية
ـــوســمــيــة مــا بـــ خــفــيــفــة إلى ا
شديـدة وتظهـر عادةً بشـكل مفاجئ
وتـــســتـــمــر طـــوال فــتـــرة تــعــرض
ــسـبـبـات احلــسـاسـيـة الـشـخص 
وقد تـشمل مـا يأتي: سيالن األنف
أو انــسـداده. احـتــقـان األذن. حـكـة
.حـــكــة في ودمـــوعًــا في الـــعــيـــنَــ
احلــــــــــــــــلـق أو اجلــــــــــــــــيــــــــــــــــوب
األنـفيـة.الـصداع.الـسـعال.الـعـطاس
وضـــيق الـــتـــنــفُّـس) وعن أســـبــاب
ــوسـمــيـة يــضـيف( احلـســاســيـة ا
عـــادةً مــــا حتــــدث احلـــســــاســــيـــة
ــوســمـيــة عــنــدمـا يــطــلق الــعـفن ا
أبــواغه في الـهـواء الـطــلق بـيـنـمـا
تـطـلق األشـجـار واألعـشـاب حـبوب
الـــلــقـــاح في الــهـــواء لــتــخـــصــيب

كن أن يعاني النباتات األخرى و
األشخاص من حساسية جتاه نوع
واحد أو أكثر من حـبوب اللقاح أو
الـعفـن. وحتدث احلـسـاسيـة أيـضًا
عـند الـتـعرُّض لـلـغبـار والـنبـاتات
وعــــــضّـــــات احلــــــشــــــرات ووبـــــر
احلـيـوانـات األلـيـفـة. كـمـا يُـعـد عث
الـــــغـــــبـــــار من أهـم مُــــهـــــيّـــــجــــات
احلساسية وهي حـشرات صغيرة
ُجـرَّدة وقد تُـوجد ال تُرى بـالعـ ا
في أمــاكن كـثـيـرة مـثل: الـوسـائـد
والــســتــائــر والــسـجــاد والــدمى
والتي تُـعد بيـئة خصـبة لتـكاثرها)
ويـشــخص الـطـريـحي احلـسـاسـيـة
ـوسمـية بـالـقول ( عـادة ما يـكون ا
ـوسـمـية تـشـخـيـص احلـسـاسـيـة ا
أســـــهل مـن تـــــشـــــخـــــيص أنـــــواع
احلساسيـة األخرى إذ أن اإلصابة
بأعراض حـساسيـة فقط في أوقات
مــعـــيـــنـــة من الـــعـــام عالمـــة عـــلى
ـوسـمـية. اإلصـابـة بـاحلـسـاسـيـة ا
وقـد يـقـوم الـطـبـيب أيـضًـا بـفحص
األذن واألنـف واحلـــــــــلـق إلجــــــــراء
التـشخـيص وعادة ال يـكون إجراء
اخــتـبـار احلـســاسـيـة ضـروريًـا في

هذه احلالة).
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ـــكن الــــتـــخـــلُّص من وعن كــــيف 
ــوسـمــيـة يــؤكـد ان احلـســاســيـة ا
ـكن تطبيقها (هناك عدّة خطوات 
لـلتـخـلُّص من أعـراض احلسـاسـية
ــزعـجــة وتـخــفـيــفـهـا ــوسـمــيـة ا ا
ــســاعـــدة عــلى تـــخــطّي مــوسم وا
احلــســاســيـة بــسـالم وتـشــمـل مـا
ــلح ـاء وا يــأتي: شــطـف األنف بــا
حلـول ملحي ويُعد شـطف األنف 
طريقة فعالـة وسريعة إلزالة الغبار
ـزعجـة والـعالـقة وحـبوب الـلـقاح ا
فـي األنف. جتــــنُّـب اخلــــروج خالل
الــطـــقس غــيــر اجلـــيــد والــصــحي
بـاإلضـافة إلى إغـالق النـوافـذ كـما
ــنـزل في يُــنـصـح بـعــدم مــغــادرة ا
األيــام اجلــافـة الــتي تــكــون فــيــهـا
حـركـة الريـاح قـوية. تـنـقيـة الـهواء
الـــــداخـــــلـي ومـن الـــــضـــــروري أن
يـســتـنـشق مـريض احلـسـاسـيـة أو
ُـعـرَّض لهـا هـواءً نـقـيًا الـشـخص ا
ـنـزل لذلك طـوال فـتـرة بـقـائه في ا
يـــجب احلـــرص عـــلـى اســـتـــخــدام
مُكيفات الهواء ومزيالت الرطوبة
وتـــنــظـــيف األســـطح واألرضـــيــات
بــــاســــتـــــمــــرار لـــــلــــتــــخـــــلُّص من
األتــربـة.الـتــخـلُّص من عـثّ الـغـبـار

لـلـجمـعـيـة الـفـرنـسـيـة لـلـوقايـة من
احلساسية باسكال كوريتييه.

وأوضــحت "كـان الــنـاس فـي الـعـام
2020 أقل خــروجـــاً من مــنـــازلــهم
بـسبب تـدابيـر اإلغالق. وفي الـعام
الـفـائـت سـاهم وضع الـكـمـامـة في
احلــمـايــة من احلـسـاســيـة".وأكـدت
كــــورتـــــيــــيه أنّ "كـــــثــــراً شــــعــــروا
بـاألعـراض" هـذه الـســنـة "بـطـريـقـة
تـخـصـصون ".ويصـف ا حـادة جـداً
في احلساسية عالجاً يـعتمد غالباً
عــلى مــضــادات الـهــيــســتــامـ أو
القطرات أو الكورتـيكوستيرويدات
وفي مـعــظم االحـيـان عالجـاً طـويل

األمد ل"إزالة التحسس".
وتـــبــدأ احلـــســاســـيــة مـن رد فــعل
مـناعي مـع عـلى مـواد غريـبة عن
جـسم اإلنــسـان تــسـمـى مـســبـبـات
احلــــســــاســـيــــة ومــــنـــهــــا غــــبـــار
الــــطـــلـع.وتـــتــــوالى ثالث فــــتـــرات
مـوسـمـيـة حلـبـيـبـات الـلـقـاح خالل
الـعـام. أولـهـا حبـوب لـقـاح الـشـجر
(الــــزيــــتــــون والـــدلـب والــــبــــتـــوال
والـبلـوط...). ثم فـتـرة حبـوب لـقاح

الـعـشب الـتي تتـوافق مع
فــــــتـــــرة حــــــمـى الــــــقش.
ـوسم بـحـبوب ويـنـتـهي ا
اللقاح العشـبية والنبتات
العـطريـة.ويعتـمد انـتشار
حبـيبات الـلقـاح هذه على
األحـــــــــوال اجلـــــــــويــــــــة.
وتــــســـــاهم احلـــــرارة في
تــعـزيــز الــتـلــقـيـح فـيــمـا
تـشتت الـريـاح احلبـيـبات
في الهواء.وساهم ارتفاع
احلـــرارة في وقت مـــبــكــر
وسم هذه السنة في من ا
انـتشـار كمـية كـبيـرة جداً
من حــــبـــــيــــبــــات لــــقــــاح
العشب.و يتوقع أن تشهد
قبـلة مواسم حـساسية السنـوات ا
ـــا أكـــثـــر شـــدة بــفـــعل أطـــول ور
ـنــاخـي.وقـال الــنــاطق االحــتــرار ا
باسم الـشـبـكـة الـوطـنيـة لـلـمـراقـبة
الـبـيـولــوجـيـة الـهــوائـيـة سـامـويل
مــونـيـيـه لـوكـالــة فـرانس بـرس إنه
الحظ "خالل  30 عــامــا أن كـمــيـات
حــبــيــبــات لــقــاح شــجــرة الــبــتـوال
ازدادت في األجـواء بنـسـبة 20 في

ئة". ا
 ومع ارتــــــفـــــاع درجــــــات حـــــرارة
الكوكب تنتشـر بعض النباتات أو
األشــــجـــــار أيــــضـــــاً في مـــــنــــاطق
ـزيـد جــديـدة.والحظ مـونــيـيه أن "ا
من حـــبــيــبــات لـــقــاح األمــبــروزيــة
(دمـسـيـسـة) وهي نـبـاتـات تـسـبب
لـلـناس حـسـاسيـة شـديدة تـتـحرك
رتـفعات ـا في ذلك علـى ا شمـالًا 
".وفي فرنـسا بـات حوالى  20 في
ـئـة مـن االطـفـال اعـتـبـاراً من سن ا
ـــئــــة من الــــتــــاســــعـــة و 30 فـي ا
البالغ معرض اليوم حلساسية
حـبــيــبـات الــلـقــاح بــحـسب وزارة

الصحة.
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ـكن لإلنـسان ان هـنـالك تـعاريـف كثـيـرة لإلنـسـان ومـنهـا انـسـان اجـتمـاعي بـالـطـبع ال 
عزل عن غـيره من البشر هو بحـاجة للتفاعل مـعهم لالحتكاك بهم ولـلتعلم منهم يعيش 
ـواقف التي ايـضا صـحيـح ان هذا الـتفـاعل يكـون سلـبيـا او ايجـابيـا حسب الـظروف وا
عنى تضعفه احليـاة فيها وحسب شخصيته أيضـا لكنه تفاعل مثمر في كل احلاالت 
أزق التي يقع فيها ويسـتفيد من االنتصارات الصغيرة ان االنسان يتعـلم من االخطاء وا
التي يحققهـا في مواجهاته احلياتية اخملتلفة فتجـدد ثقته بنفسه ويتبلور وعيه بالناس من
حوله.واجملتمع تركيـبة متحركة متغيرة تتطلب من الـفرد البقاء دائما على اهبة االستعداد
رء جـامد الـتفـكيـر متبـلد احلس ـواكبـة تغـيراتـها ومن الـصعب الـقيـام بذلك اذا كـان ا
النجـاح في احليـاة االجتمـاعيـة او على االقل التـكيف مـعها بـشكل أو بـآخر يعـني الكـثير
بالنسبة لـلرد اذ ينعكس على حياته الشخصية ويؤثـر فيها مباشرة واحلياة االجتماعية
هـنـا تشـمل الـتـفاعل مع االسـرة واحلـيوان واالصـدقـاء وزمالء العـمل وكل من يـحـتك بهم
الفرد ولو لفتـرة وجيزة.يتطلب الـنجاح في عقد عالقات جـيدة معهم مجهـودا فائقا فعلى
ـرء ان يكـون مرنـا مسـتعـدا على الـدوام لتـقبل تـركيـبة كل شـخص قادرا عـلى التـعامل ا
معه بذكاء وعلـيه ان يكون متسامحا ال يتضـايق من االختالف وال ينفر منه وعليه ايضا
ان يــكـون حــسـاســا جتــاه مـشــاعـر االخــرين قــادرا عـلى جس نــبــضـهم ومــعـرفــة مـدى
استـعدادهم لتـقبل او رفـض حضوره كل هـذا يعـني ان الفـرد النـاجح اجتـماعـيا يـشحذ
طـاقاته الفكـرية والنفـسية عـلى الدوام.يتصـور البعض ان الـناس الذي ال يجـدون صعوبة
فـي ربط عالقــات وديـة مـع غـيــرهم واالنــدمــاج بـشــكل عــفــوي مــعـهـم انـاس مــوهــوبـون..
بكـرة وتلعب عادات الحظ ان الـكثير مـن هذه الطباع تـتشكل خالل مـرحلة الطـفولة ا وا
الوالدين وطبيعـة عالقتهما بالطفل دورا كـبيرا في تشكيل هذه الطـباع. فيصبح الصغير
خجوال مياال الى العزلة او جريئا مولعا بربط عالقات مع الغير وعادة ما يعاني االنسان
ـنـعــزل من مـشـاكـل كـثـيــرة احـبـاطــات نـفـســيـة وضـعــفـا او انـعــدام الـثـقــة في الـنـفس ا
ـهارات واشـياء والقـدرات.يتـطـلب النـجـاح في ربط عالقات جـيـدة مع االخرين كل هـذه ا
اخـرى ايـضـا ولـعل الــلـبـاقـة واجملـامـلـة اول مــا يـقـفـز الى االذهـان عـنــدمـا تـثـار مـسـألـة
الـتصرف بـذكاء في اجملتـمع.. تعرفـت منذ ثالث سـنوات على صـديقة ذات سـحر خاص
لـديها شعبـية كبيرة بـ زمالئها في العمل واصـدقائها واسرتـها واحلقيقـة التي اعتبرت
نفسـي محظـوظا جـدا بالـتعـرف اليهـا وقد حـاولت مرار ان افـهم سر جـاذبيـتها هل هي
شرقة التي ال تردد في استقبالك بها مهمـا كانت ظروفها وحالتها النفسية? ابتسامتهـا ا
أم اسـتـعـدادهـا الـدائم خلـوض حـوار ودي لـبق يـجـعـلك تـشـعـرانك وحـدك في قـلـبـها وان

مخاوفك تخصها ومشاغلك تهمها? 
ام مـجامالتها الـرقيقة التي تـبث البهجـة والفرح في نفسك فـتجدد ثقـتك بقدراتك وتشرق

الدنيا امام عينيك?.
ا الوصفـة السحرية للنجاح اجتماعيا تشمل كل هذا وغيره ر
ــعـزل عن الـنـاس مـحــبـطـة واحلـيـاة وسط ايـضـا.. احلـيـاة 
ن ال يعـرف اين تنتـهي خصـوصياته الـناس مرهـقة ومـكلفـة 
وتبدأ خـصوصيـات االخرين وحـده الشخص الـذكي يعرف
كــيف يـتـمــشى عـلى احلـبل ويــوازن بـ امـوره الـشــخـصـيـة
والـتـزامـاته االجـتـمـاعــيـة.. وهـذا هـو الـنـجـاح بـعـيـنـة ويـشـار

لصاحبه بالبنان انه ناجح وذكي ومثقف.

-1-
هـارات الفائـقة يـعيـشون في ظل أوضاع ـلحوظـة أنَّ بعض ذوي الـعقـول وا شـاهد ا من ا
عرفة والدراية لكون شيئا مهماً من ا مالية صعبة بينما يعيش الى جانبهم أشخاص ال 

في بحبوحة ورغد ..!!
قارنة جتـعل الكثيرين يؤمـنون بان احلظ يلعب دوره في خدمة هـؤالء  بينما يخونُ وهذه ا

اولئك البارع ..!!
-2-

ومن هنا قيل :
" اللهم ارزقني حظاً تخدمني به ذوو العقول " 

ـوهـوبـ ـصـانـع الـتي يـعـمل فـيـهـا لـفـيف من ا ـعـامل وا ـلك من ا فـقـد جتـد رجالً أمـيّـا 
الـبارعـ يتـقاضـون (رواتبـهم) الشـهريـة منه ومـا هم في احلقـيقـة االّ عمّـال عنـد صاحب

عامل ..!! تلك ا
-3-

ان باحلظ في الشعر العربي حتى قال شوقي : وانعكس اال
خلّقَ احلظُّ جُماناً وحَصَاً 

 ْ خالقُ االنسانِ مِنْ ماءٍ وطِ
فَألمرِ ما وسِرٍّ غامضٍ 

 ْ تُسعدُ النطفةُ أو يَشْقَى اجلَن
فوليد تسجدُ الدنيا له 

 ْ ُهَمِل ووليد في زوايا ا
ويقال عن صاحب احلظ :

انّه اذا أمسك التراب بيده حتوّل الى ذهب 
أما عن غير احملظوظ فيقال :

انّه يُمسك بيديْه الدُرّ فيتحوّل الى فَحَم ..!!
-4-

ليس ثمة من شيء مقروض عليك 
ـة النـفسـية واالحـباط ان بـانَّ احلظ هو األسـاس في النـجاح والـفـشل يُورث الـهز واال

ويحول ب االنسان والنهوض .
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كن نكرانُه  نعم إنّ التفاوت في األوراق أمر ال 
فهناك مَنْ هو ذو رِزْقٍ شحيح فهو مبتلى بقلة ذات اليد  –والدنيا دار اختبار وامتحان  

وهناك من يرفل بالوفير من الرزق يصله دون كبير عناء .
-6-

ؤهالت ـلك ا فـارقات احملـزنة في (الـعراق اجلـديد) صـعود مَنْ ال  ومن أبـرز مصـاديق ا
ناصـب اخلطيـرة بفعل احملـاصصات احلـزبية ـطلوبـة لتسـنم ا ا
والفئـوية  وإبعاد الكـثيرين مِنْ ذوي القدرة واخلـبرة والنزاهة
فضول) والوطنيـة عنها في معادلة مشؤومـة مذمومة تُقدّم (ا
عــلى (الــفــاضل) وتــضــرب عَــرْضَ اجلِــدارِ مـصــالح الــبالد

والعباد والقيم األخالقية واالنسانية كلها .
وهنا تكمن الكارثة .

ـا يكـون العـراق من أكـثر بـلدان الـعالم الـتي يتـوجب على مـواطنـيه حمل واسـتحـصال ر
الـعـديـد من الـوثـائق والـهـويـات الـرســمـيـة الـتي اتـخـذ بـعـضـهـا شـكل ومـسـمى (بـطـاقـة)
ـا يطلق واشهـرها االختـراع االكبر الـذي ابدعت فـيه احدى احملافـظات عنـدما تمـسكوا 
ـدنـية ربع الـذهـبي) وهي (الـبـطاقـة الـتـمـوينـيـة وبـطاقـة الـسـكن وهـوية االحـوال ا عـليـه (ا
وشهادة اجلنسيـة العراقية) التي يطالب بـها الكل في أي معاملة صـغيرة او كبيرة مهمة
او غيرمهمة  واي مراجعة ألي مختار اومركز شرطة وكل دائرة يطلبوها منك قبل ان ان

عاملة التي بيدك.  يردوا السالم وقبل ان ينظروا الى ا
وذج وعـلى اساسها تمت ثم (بطاقة الـناخب) التي تغـيرت او اتخذت اكـثر من شكل او 
ـقراطية من اوسع ابوابها ومظاهرها انتخابات مـجلس النواب طيّب الذكر ومارسنا الد
فـكـان مـا كـان من الـفـســاد واالنـسـداد واالطـار والـتـيـار واخـوانــهم من الـسـيـادة والـعـزم
ا كان واالصرار واالمتداد الـذي ما طالنـا منهم غيـر االنتظار وحتـول احلال الى أسوء 

عليه احلال. 
ـفروض بعـدهـا جائت سـيدة الـبطـاقات او بـطاقـة البـطاقـات (البـطاقـة الوطـنيـة) التي من ا
جتمع بـيانات كل الـبطاقـات وتعوض عـنها وتـكون البديـل التعريـفي للمـواطن العراقي من

خالل رقم مدني او وطني لكل مواطن لكنها اصبحت محطة تعب وعناء وانتظار. 
وكان لكورونا بـصمة وبطاقات فكانت (بطاقة التـلقيح) االولية التي يتوجب بعدها اصدار
(بـطاقـة التـلقـيح الدولـية) وال نـدري ما سـتؤول الـيه بطـاقات كـورونا واخـواتها مـن االوبئة
زمـنة) وبـطاقـة(احلوامل) وبـطاقـة (الرعـاية) واالمـراض وقبـلهـا كـانت (بطـاقة االمـراض ا

وغيرها. 
ــا تـتـطـورالى) الـبــطـاقـة الـوقـوديـة ثم (بـطــاقـة الـنـفط) السـتالم الــنـفط االبـيض والـتي ر
(وحــصــة كل ســيــارة من الــبــنــزين والــتي تــشــعـرك  كــأنك تــعــيش في دول مـن الـدول
يـة الثـانية من الـتقـن وطوابـير االنـتظـار الطويـلة ولـسنا في الـشيوعـية ايـام احلرب العـا
ـليـارات من احدى الـعراق بـلد الـنفط والـغـاز الذي يـحتـرق ليـل ونهـار ونسـتورد الـغـاز با
صدرة للـنفط لكنه ما نتـجة وا ركز احد أكـبر الدول ا دول اجلوار مع احتفاظ الـعراق 

زال يعاني من نقص الطاقة والوقود وأزمة كهرباء. 
ثم جائت بطاقة (الكي كارد) لتلزم كل متقاعد اوالً ثم كل موظف ان يُوطن راتبه لدى هذه
الشركة التي تـستوفي مبالغ من راتب كل موظف ومتقاعد وبنسبة تزيد او تختلف حسب
الــظـروف واالحــوال لـتــصل الى نــسـبــة كـبــيـرة جــدا كـمــا يُـقــال او يــشـاع عن وكالئــهـا
ـوجـودين في بـعض الـدول االوربـيـة والذين يـربـحـون اربـاحـا بال قـانـون وال حـساب وال ا
ـاسـتـر كـارت) لـلـبـنـوك الـتي تـكـاثـرت في الـعـراق واصـبح تـعـدادهـا كـتـاب. ثم بـطــاقـة (ا
يـة الى جانب شركات بالـعشرات وكـأننا بلـد الثورة الـصناعـية او مركز الـتجارات الـعا
وبـايل) لشركات الصـيرفة والـتحويل ومنـافذ الصرف وغـيرها وكارت او بـطاقة (تعـبئة ا
ـواطن وتقدم له أسوء خدمة مقابل أعلى االتصال التي احـتكرت سوق االتصال وتلعب با

سعر في العـالم وكارت (الكهرباء) لـلمجمعات الـسكنية الى جانب
ـنـظـمـات والـدوائر بـطـاقـات وهـويـات الـنـقـابـات واجلـمـعـيـات وا
الرسميـة وشبه الرسمية والشركات العامة واخلاصة وبطاقة
(اجـازة السـوق) العـامة واخلاصـة والتي لم تـنجح كـلها في
اثـبـات شـخـصـيـة الـعـراقي الـذي مـازال مـعـرضـا لالعـتـقـال
والـتــوقـيف بــحـجــة تـشــابه االســمـاء رغم كل هــذا الـهــويـات

والبطاقات الكثيرة ذات الفوائد القليلة.  

غالف الكتاب
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راجع ـناقصـة اعاله على ان يـكون ا ـكاتب لالشـتراك في ا ١- يـسر شـركة مـصافي اجلنـوب / شركـة عامة بـدعوة اصـحاب الـشركات وا
فوض او وكـيل له بوكـالة رسـميـة صادرة ومصـدقة من كـاتب العـدل او مخـول عن الشركـة مزود بـكتـاب رسمي يـذكر فيه وصف ديـر ا ا

ناقصة. ورقم ا
ـشــــتـريـات ودفع قـيمـة الـبـيع  لـلوثـائق الـقـيـاســــــية لـلـمـنـاقصـة الـبـالـغــــة ٢- تـقـد طـلب حتـريـري معـنـون الى قـســــم الـعـقـــــود وا
(١٥٠٫٠٠٠ دينار) مـائة وخمـسون الف دينار عـراقي فقط مع صورة من هـوية غرفة الـتجارة الـنافذة وشهـادة تأسيس الـشركة على ان ال

يقل رأسمال الشركة عن (٢) اثنان مليار دينار عراقي.
٣- الكلفة التخمينية تبلغ (٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار) فقط سبعمائة وخمسون مليون دينار فقط.

طلوبة (١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار) فقط خمسة عشر مليون دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شركة مصافي ٤- التأمينات االولية ا
اجلنوب ونافذ لغاية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

وقع االلكـتروني للـشركة ( www.src.gov.iq)  ولالستـفسار قـدمي العطـاء الراغبـ في احلصـول على معـلومات اضـافية زيـارة ا  -٥
. (contracts@src.gov.iq) كنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي عن اية معلومات 

٦- يـتم تـسلـيم الـعـطـاءات في مـقـر شركـة مـصـافي اجلـنـوب - شركـة عـامـة / غـرفـة جلنـة فـتح الـعـطـاءات احمللـيـة واخـر مـوعـد الستالم
صادف ٢٠٢٢/٧/٢٥  وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى العطاءات الساعة الثانية عشر ظهرا ليوم الغلق ا

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة اخر يوم لغلق ا
ـناقصة الساعـة العاشرة صباحـا يوم ٢٠٢٢/٧/١٨ في مقر الشركة شارك في ا ـؤتمر لالجابة على اسـتفسارات ا ٧- سـيكون انعقاد ا

الكائن في محافظة البصرة / الشعيبة .
ـسعرة (ضـمن القسم الرابع طلـوبة وجداول الـكميات ا واصفـات الفنيـة ا ٨- يـتم تقد الـقسم الرابع من الـوثيقة الـقياسـية بعد مـلئ ا
طلـوبة على ان تـكون موقـعة ومختـومة على واصفـات ا حـصرا) وحسـب ما موضح في الـوثيقـة وتقد الـقسم السـادس للتـأكيد عـلى ا
فوض ورقم دير ا جميع اوراقها ومغـلفة في ظرف واحد مـغلق ومختوم مـثبت عليه العنـوان القانوني الكـامل للشركة مع رقم مـوبايل ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا ناقصة مع تزويدنا بقرص (CD) للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا واسم ا
: شهادة تـأسيس الشركة احملضـر االول للتأسيس قرار الـتأسيس وهوية غرفـة التجارة النافذة طلوبة عنـد التقد ستمسكـات ا ٩- ا
دير الهويـة الضـريبـية واسـتخدام الـرقم الضـريبي تـأييـد سكن مـصدق خـاص بعنـوان الشـركة تـأييـد حجب الـبطاقـة التـمويـنيـة عن ا
ناقصـات معنون الى شركـة مصافي اجلنوب انعـة من الهيأة العـامة للضرائب لالشـتراك في ا كتب كـتاب عدم  فوض للـشركة او ا ا

براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
صرف صـرفي للـشركة (IBAN) واسم ا  ١٠- يـلتـزم مقدمي الـعطـاءات من القطـاع (الـعام واخلاص) تـزويد شـركتنـا برقم احلـساب ا

الي اليه. والفرع الذي  فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل ا
ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي. ١١ - حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا

طلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء. ١٢- يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا
ـا تتـطلـبه الوثـيقة الـقيـاسيـة بكافـة اقسـامهـا المالء القـسم الرابع مـنها فـسيـتم استـبعاد  ١٣- في حـال عدم الـتزام مـقدمي الـعطاءات 

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد عطاءه 
ثليهم الـراغب باحلضور الى مـقر شركة مصافـي اجلنوب - شركة عامة /  ١٤-  سـيتم فتح العطاءات بـحضور مقدمي العـطاءات او 

غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا.
 ١٥- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

بلغ (١٠٫٠٠٠) عشرة االف دينار ورسم طابع ناقصة اجـور اخر اعالن باالضافة الى تسديد رسم عـدلي   ١٦- يتحمل من تـرسو عليه ا
بنسبة (٠٫٠٠٣) من قيمة العقد.

 ١٧- سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومــية رقم (٢) لسنة
. ٢٠١٤

ناقـصة في اي مرحلة من مراحلهـا قبل صدور كتاب االحالة بنـاء على اسباب مبررة دون تعويض   ١٨- جلهة الـتعاقد احلق في الغاء ا
مقدمي العطاء.

رقم (٩٤٤٩) في ٢٠٢٢/٦/٢١ . تـعلن جلنة البـيع وااليجار الثانـية في مديرية بـلديات ميسان بـناء على ما جاء بـكتاب مديريـة بلديات ميسـان/ شعبة االمالك ا
زاد الـعلني درجة تـفاصيـلها في ادنـاه با عن بـيع (١٦) آلية مـستهـلكة مـشطـوبة والتي تـبدأ بالـتسلـسل ((١: بيك اب ٢ طن وتنـتهي بـالتسـلسل ١٦: دنبـر)) وا
زايدة الـعلنية مـراجعة مديريـة بلدية اجملر عدل فـعلى من يرغب باالشـتراك با رقم ٢١ لـسنة ٢٠١٣ ا اسـتنادا للمـادة ٣٠ من قانون بيع وايجـار اموال الدولة ا
ـستمسـكات الشـخصيـة مع التأميـنات القـانونية الـكبيـر او سكرتيـر اللجـنة خالل مدة ٣٠ يوم تـبدأ من اليـوم التالي من تـاريخ نشر االعالن مـستصحـبا معه ا
ـزايدة في الـيوم التـالي من مدة االعالن السـاعة العـاشرة والنـصف صباحـا خالل الدوام الرسـمي ويكون قدرة وسـتجرى ا الـتي ال تقل عن ٢٠ % من الـقيمـة ا
زاد العلني عطلة رسمـية فيؤجل الى اليوم الذي يلـيه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من مـكان اجراءها في مقر مديرية بـلدية اجملر الكبير واذا صادف يـوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. ترسو عليه ا
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رقمة (٩٠٣٧) (٩٠٥١) في ٢٠٢٢/٦/١٥  (٩٢٥١) في ٢٠٢٢/٦/١٩. بناءاً على ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان شعبة االمالك ا
تعلن جلـنة البـيع وااليجار الـثانيـة في مديريـة بلديـات ميسـان عن تأجيـر ((١٥ ملك)) والتي تـبدأ بالـتسلسـل ((١: مطحنـة رقم ٩٠/٢٦ االعيمي
درجة تـفاصيـلها بالـقائمة بروكة والـبالغ مسـاحته (١٠٠٠م٢) وا والبالغ مسـاحتهـا (٧٨٠م٢) وتنتهي بـالتسـلسل ١٥: مشتل رقـم (٦٤٤٣/١١) ا
ـعدل فعلى من رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا زاد الـعلني استنـادا لقانون بيع وايـجار اموال الدولة ا ادناه والـعائدة الى مديرية بـلدية اجملر الكـبير با
زايدة العلنية مـراجعة مديرية بلدية اجملر الكبير او سكرتـير اللجنة خالل مدة٣٠ يوم تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نشر يرغب باالشتراك با
ـقدرة لبـدل االيجار لـكامل مدته ستـمسكـات الشخـصية مع الـتأميـنات القـانونيـة التي ال تقل عن ٢٠ % من القـيمة ا االعـالن مستـصحبا مـعه ا
زايـدة في اليـوم التـالي من مـدة االعالن السـاعة الـعاشـرة والنـصف صبـاحـا خالل الدوام الـرسمي ويـكون مـكان اجـراءها في مـقر وسـتجـرى ا
زاد العلني عطـلة رسمية فيؤجل الى الـيوم الذي يليه من ايام العـمل الرسمي ويتحمل من ترسو مديرية بـلدية اجملر الكبيـر واذا صادف يوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. عليه ا

نوع ت
لك  ا

ساحة م٢رقم العقار وموقعه الحظاتا ا بدل التقدير السنوي احلالي

١١٠٠٠٠٠ فقط مليون ومائة ٧٨٠ م٩٠/٢٦٢ االعيميمطحنة١
الف دينار ال غيرها
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ثالث سنوات

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .

رقم بالعدد ٦٢٠٣ في ٢٠٢٢/٦/١٢ والحقا بكتاب االعالن ا
WF‡‡‡‡‡‡Ý W‡‡‡‡‡‡¹u½U?¦ « ¡ö×J « WK?IM²  qOG?AðË h× Ë VB½Ë eO?N&) ناقصـة العامة واخلاصة بـ تعلن محـافظة ميسان/ قـسم العقود احلكـومية عن اعالن ا
—UOK?  ©±[∑¥π[¥μ∞[∞∞∞® وبكلفـة تخمينـية مقدارها ©≤∞≤± WM  WO?KOLJ²? « —ôËœËd²³ « W?½“«u درجة ضمن تـخصيصات ( ö×J¡© وا « ØÍ« Æw  ÆÂ« ©≥±[μ ×±®

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « Êu LšË WzULFÐ—«Ë ÊuOK  ÊuFÐ—«Ë WF ðË WzULF³ÝË

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:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان(صادر من احد «d?Ž —UM¹œ n « Êu ?LšË WzUL?FÐ—«Ë ÊuOK?  dAŽ WF?³Ý® ©±∑[¥μ∞[∞∞∞® ١- التأميـنات االولية والـبالغة
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≤±® ·œUB*« ©fOL)«® Âu¹ ÊuJOÝ WB UM*« oKſ bŽu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø∑Ø≤∞® ·œUB*« ©¡UFÐ—ô«® Âu¹ ÊuJOÝ WB UM*« ozUŁË lO³  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±¥® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»(?fOL) ا نـاقصـة عند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عـقد مؤتـمر خـاص باالجابـة 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

ÊU O  k U×

نـاقص مسـتجيبة قدمة من ا ?dOGB…© الصادرة عـن وزارة التخطيط وتـكون العطـاءات ا « ‰UGýô« œu?IF  WO?ÝUOI? « WIO?Łu ØWE?Šö/ 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 

∑≤μ¥ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø∑Ø≥ ∫ a¹—U² «

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

١-  مــهــنــدس (كــهــربـاء)/
عدد (١)

٢- مالحظ فني / عدد (٣)

بلغ (١٣١٫٢٠٨٫٧٥٠) 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 (٥٢٤٫٨٣٥٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

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

١١٠٠٠٠٠ فقط مليون ومائة٦٤٠ م٨٩/٢٦٢ االعيميمطحنة٢
 الف دينار ال غيرها

ثالث سنوات

كشك رقم ١١١ / اعدادية الزراعةكشك٣
مقابل مستشفى اجملر الكبير

واد قابلة٦ م٢ مشيد 
لالزالة

٧٠٠٠٠٠ فقط سبعمائة الف
 دينار ال غيرها

ثالث سنوات

كشك رقم ١١٢/ اعدادية الزراعةكشك٤
مقابل مستشفى اجملر الكبير

واد قابلة٦ م٢ مشيد 
لالزالة

١٢٢٥٠٠٠ فقط مليون ومائتان
وخمسة وعشرون الف دينار ال غيرها

ثالث سنوات

كشك رقم ١٦٨ / مجاور مدرسةكشك٥
العراق

واد قابلة٦ م٢ مشيد 
لالزالة

٥٥٠٠٠٠٠ خمسمائة وخمسون
الف دينار ال غيرها

ثالث سنوات

كشك رقم ١٠٠/ مقابل بنايةكشك٦
القائمقامية 

واد قابلة٦ م٢ مشيد 
لالزالة

٧٠٠٠٠٠ فقط سبعمائة الف
 دينار ال غيرها

ثالث سنوات

كشك رقم ١٠١/ مقابل بنايةكشك٧
القائمقامية 

واد قابلة٦ م٢ مشيد 
لالزالة

٧٠٠٠٠٠ فقط سبعمائة الف
 دينار ال غيرها

ثالث سنوات

واد قابلة٦ م٢كشك٨ مشيد 
لالزالة

٧٠٠٠٠٠ فقط سبعمائة الف
 دينار ال غيرها

ثالث سنوات

كشك رقم ١٠٦/ على رصيف اعداديةكشك٩
الزراعة/ مقابل مستشفى اجملر الكبير

واد قابلة٦ م٢ مشيد 
لالزالة

٧٠٠٠٠٠ فقط سبعمائة الف
 دينار ال غيرها

ثالث سنوات

كشك رقم ١٠٧/ على رصيف اعداديةكشك١٠
الزراعة/ مقابل مستشفى اجملر الكبير

واد قابلة٦ م٢ مشيد 
لالزالة

٧٠٠٠٠٠ فقط سبعمائة الف
 دينار ال غيرها

ثالث سنوات

كشك رقم ١٠٨/ على رصيف اعداديةكشك١١
الزراعة/ مقابل مستشفى اجملر الكبير

واد قابلة٦ م٢ مشيد 
لالزالة

٧٠٠٠٠٠ فقط سبعمائة الف 
دينار ال غيرها

ثالث سنوات

كشك رقم ١١٠ / على رصيف اعداديةكشك١٢
الزراعة/ مقابل مستشفى اجملر الكبير

واد قابلة٦ م٢ مشيد 
لالزالة

ائة وخمسة ٨٨٥٠٠٠ فقط ثما
وثمانون الف دينار ال غيرها

ثالث سنوات

كشك رقم ١٤٣ / امام دائرةكشك١٣
زراعة اجملر الكبير

واد قابلة٦ م٢ مشيد 
لالزالة

٦٥٠٠٠٠ فقط ستمائة وخمسون
الف دينار ال غيرها

ثالث سنوات

ساحة وقوف١٤
السيارات

رقمة جزء من القطعة ا
(٧٨٤٠/٢٧) االعيمي

حي العسكري االول١١٢٥ م٢ ١٤٠٠٠٠٠ فقط مليون واربعمائة
الف دينار ال غيرها

سنتان

بروكةمشتل١٥ مشيد يحتوي على١٠٠٠ م٢(٦٤٤٣/١١ ) ا
غرفت وسياج بي ارسي

١٥٠٠٠٠٠ فقط مليون وخمسمائة
الف دينار ال غيرها

ثالث سنوات

VO³Š ` U  Õö   Ø5ÝbMN  Æ—
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وديلالعددت العطالتا القيمة التقديرية لقيمة بدل
بيع االلية

الرقم احلكومي

٢٠٠٠٠٠٠ فقط مليونان دينار١٢٠٠٥بيك اب ٢ طن١
ال غيرها

٤٧٦٠٧٤/ فحص
مؤقت بغداد

(محرك مع تفرعاته + اطارات عدد ٨ + كهربائيات + حدادة +
اجلامة االمامية + االبواب االمامية+ بطاريات عدد ٨ +

الدوشمة + دشبول + تبديل كير + سمكرة)

نوع  االلية

هينو سحب٢
مياه ثقيلة ١٦

٣٠٠٠٠٠٠ فقط ثالثة مالي١١٩٨٢
دينار ال غيرها

(اطارات عدد / ٧ + بطاريات عدد / ٢ + حدادة عامة + تبديل٨٧٣ / بلديات
اخلزان كبير/ كهربائيات عامة + دوشمة)

ماز سحب مياه٣
ثقيلة ١٠ االف
لتر

٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي١٢٠٠١
دينار ال غيرها

(اطارات عدد / ١١ + تبديل خزان كبير + تبديل كير +٨٧٤ / بلديات
كهربائيات عامة + دوشمة + حدادة عامة + تبديل منظومة

الهواء + بطاريات عدد / ٢)

فالفو تنكر ماء٤
١٨ الف لتر 

٣٠٠٠٠٠٠ فقط ثالثة مالي١١٩٨٢
دينار ال غيرها

(محرك كامل + تبديل كير + حدادة عامة + اطارات ١١ +٨٧٩ / بلديات
كهربائيات عامة + تبديل خزان كبير + بطاريات ٢ + دوشمة)

ماز كابسة٥
نفايات  ١٦ م٣

٣٠٠٠٠٠٠ فقط ثالثة مالي١٢٠٠٥
دينار ال غيرها

٢١٩٦٠ فحص
حكومي

(اطارات ٧ + بطاريات ٢ + حدادة عامة + كهربائيات عامة +
تبديل كير + كبس صوندات + دوشمة)

ماز كابسة٦
نفايات  ١٦ م٣

٣٠٠٠٠٠٠ فقط ثالثة مالي١٢٠٠٥
دينار ال غيرها

٢١٩٦١ فحص
حكومي

(اطارات ٧ + بطاريات ٢ + حدادة عامة + كهربائيات عامة +
تبديل كير + كبس صوندات + دوشمة)

ماز كابسة٧
نفايات  ١٦ م٣

٣٠٠٠٠٠٠ فقط ثالثة مالي١٢٠٠٠
دينار ال غيرها

٢٣٤٧٦ فحص
حكومي 

(اطارات ٧ + بطاريات ٢ + حدادة عامة + كهربائيات عامة +
تبديل كير + كبس صوندات)

ماز كابسة٨
نفايات  ١٦ م٣

٣٠٠٠٠٠٠ فقط ثالثة مالي١٢٠٠٠
دينار ال غيرها

٤٤٧٤٠٢/ فحص
بغداد مؤقت

(اطارات ٢ + بطاريات ٢ + حدادة عامة + كهربائيات عامة +
كبس صوندات + محرك كامل)

هيلو كابسة٩
نفايات  ١٦ م٣

٢٠٠٠٠٠٠ فقط مليونان دينار١١٩٨٢
ال غيرها

(اطارات عدد ٧ + بطاريات ٢ + حدادة عامة + كربائيات عامة +٨٧٠ / بلديات
تبديل دوشمة + كبس صوندات + محرك كامل)

هيلو كابسة١٠
نفايات  ١٦ م٣

٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان١١٩٨٠
وخمسون الف دينار ال غيرها

(تالف ومتضرر من احداث احلرب)٨٧١

ساحبة لداه ١١٤
طن

١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار١١٩٩٦
 ال غيرها

(اطارات كبيرة عدد ٢ + اطارات صغيرة عدد ٢ + اطارات عربة٨٧٦ / بلديات
متوصة عدد ٢ + كهربائيات + بطارية عدد ١ + دوشمة +

صيانة وحدادة عامة)

ساحبة بال١٢
روس ٤ طن

١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار١٢٠٠٥
 ال غيرها

(تبديل كير+ كلج عام +  مع نوزالت + اطارات كبيرة عدد ٢ +٢٢٢٦٣/ بلديات
اطارات صغيرة عدد ٢ + اطارات عربة عدد ٢ + حدادة عامة +

كهربائيات عامة + بطارية عدد ١)

ساحبة بال١٣
روس ٤ طن

٣٠٠٠٠٠٠ فقط ثالثة مالي١٢٠٠٥
دينار ال غيرها

(تبديل كير+ كلج عام +  مع نوزالت + اطارات كبيرة عدد ٢ +٢٢٢٤٩ / بلديات
اطارات صغيرة عدد ٢ + اطارات عربة عدد ٢ + حدادة عامة +

كهربائيات عامة + بطارية عدد ١)

ساحبة بال١٤
روس

١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار١٢٠٠٤
 ال غيرها

( مع نوزالت + اطارات كبيرة عدد ٢ + اطارات صغيرة عدد ٢٢٢٤٨٢ / بلديات
+ اطارات عربة متوسطة عدد ٢ + حدادة عامة + تبديل كير +

كلج عام + كهربائيات عامة + بطارية عدد ١)

١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار١١٩٨٦حادلة١٥
 ال غيرها

(تبديل محرك + تبديل كير + تبديل اسطوانات + كهربائيات +بال
دوشمة + بطارية)

٥٠٠٠٠٠ فقط خمسمائة الف١١٩٨٠دنبر١٦
دينار ال غيرها

(تبديل كير + اطارات + دوشمة + بطارية + بال
تبديل محرك كامل)

www.azzaman.com

كشك رقم ١٠٥/ على رصيف اعدادية
الزراعة /مقابل مستشفى اجملر الكبير
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عمان

الــعـلم أكــثـر وتـوفــرت أمـكــانـات أفـضل
لــلــتــعــلــيـم األلــكــتــروني? هل ســتــبــقى
درسـة التي عـرفنـاها سـابقاً مـؤسسـة ا
ومـارست سـلطـتهـا وتأثـيـرها عـليـنا? ال
نـريد أن نستبق األحداث ولنركزعلى ما
ـسـتـقـبل بات هـو كـائن حـالـياً رغم ان ا
شـديـد الـوضـوح والـقرب مـنـا. أن كـثـير
من الــطـلــبـة بـاتــوا قـادرين الــيـوم عـلى
حتـــضــيـــر واجــبـــاتــهـم الــدراســـيــة بل
والــتـهـيـؤ لالمـتــحـان من خالل الـولـوج
لـلـشـبـكـة الـعـنـكـبـوتـيـة الـتي تـوفـر بدل
احملـاضرة الواحدة عشرات احملاضرات
ــوضـوع ومـن خالل وسـائل عـن نـفس ا
سـمعـيـة وبصـرية مـتعـددة تغـني تمـاماً

اللي بدأت أهمية ا األحتالل العثماني
بـالتالشي حـتى أختفت تـماماً فـاسحةً
ــا تــوفـره ــدرسـة  اجملــال لــسـلــطــة ا
لـألوالد(والـبــنـات بــعـد ذلك) من عــلـوم
تــــتــــجـــاوز قــــراءة الـــقــــرآن فــــقط الى
الــريــاضــيــات والــعــلــوم وسـواهــا من
ـعـلـومـات الـتي غـيـرت من ـعــارف وا ا
ولـيس حـيـاة أبـنـاءنا حـيـاتـنـا عـمـومـًا
ــدارس وســـعت من حـــسب. ال بـل أن ا
دورهـا تدريـجياً لـيشمل "تـربية" الـنشأ
عـلـى سـلـوكـيـات ومـعـارف أجـتـمـاعـيـة
جـعـلت الـدولة تـغـير أسـم التـعـليم الى

عارف. التربية أو ا
wŽUL²ł« j³{

دارس أذن تـمـثل ثاني أهم لـذا بـاتت ا
مــؤســســة من مــؤســســات الــتــنــشــئـة
وتــنــافس دور والــضــبط األجــتــمــاعي
ــعــلم في مـنــزلـة االب األســرة وصـار ا
ــا يــغــفل الــكــثــيـرون عن لــطالبه. ور
درسة في حـقيقـة تشارك األبـوين مع ا
مــصـدر قـوة الـتـأثـيــر والـتي أسـمـيـهـا
The Power pf  "ـــعـــلـــومــة "قـــوة ا
ـدرسة كانت تمـثل للصغار Ædata أن ا
ـصـدر الثـاني للـمعـلومـة. أن احلكـمة ا
الـشائعة التي تعلمناها جميعا وبقينا

في احلــلــقــة الـســابــقــة حتـدثـت عن مـا
يـسـمى بـالـتـغـيـيـر الـتـكـنـولـوجـي لدور
األســرة الـتي بـات الــآلبـاء فـيــهـا يـرون
ســلـطــاتـهـم الـتــقـلــيـديــة عـلى أبــنـاءهم
تـتــسـرب من بـ أيـديـهم كـمـا يـتـسـرب
تـابع بالقول ـاء.وقد أجابني أحد ا ا
أن الـــــــصـــــــرامـــــــة هي احلـل لـــــــهــــــذه
فـقـلت كلـمـا ضغـطت عـلى يدك ـشـكلـة ا
اء من بـشكل أشد ظـناً منك أنك تـمنع ا
اء.في الـتـسرب كـلـما زدتَ من تـسـرب ا
عـصر التكنولوجيا باتت سلطة األقناع
ـعـلومـة تتـفـوق على سـلـطة األجـبار وا
ــلـومـة.أحتــدث الـيــوم عن الـتـغــيـيـر وا
الـذي سـبــبـته الـتـكـنـولـوجـيـا الـرقـمـيـة
ا .لطا درسة عموماً علم وا لـسلطة ا
تـناقـلـنا بـيت الشـعر الـقائل "قم لـلمـعلم
ــعــلم أن يــكــون وفه الـــتــبــجــيال كـــاد ا
سـمـعـنا من رسـوال". في سـنـ سـابقـة 
اللي كـانوا هم آبـائـنـا أو أجدادنـا أن ا
ة ناطق القد ـعلم في احلارات وا ا
حـــ لـم يــكـن لـــديـــنـــا مـــدارس. وكــان
ـتلك من قـدرة على تـعليم ا  ـلّه"  ل"ا
ــتــلك مـن عــصـا ــا  و قــراءة الــقــرآن
و"فـلـقـة" سـلـطة مـطـلـقـة عـلى تالمـيذه .
دارس للعراق في نهايات ومـع دخول ا

ا ـا األبـوين بـسـبـب عدم انـتـبـاهـه  ر
يـقـوله األستـاذ. أما الـيـوم فعـليـنا أوالً
األجـابة عن الـسؤال الكـبيـر الذي طُرح
مـن ســـــنـــــوات وأزداد طـــــرحه بـــــعـــــد
اجلـائحة(كـورونا): هل ما زلنـا بحاجة

للتعليم الوجاهي? 
l¹—– qA

قـد تكون األجابة في الـعراق وكثير من
الـبلدان األخرى أن التـعليم األلكتروني
الــذي جـربـنـاه أثـنــاء جـائـحـة كـورونـا
فـــشل فــشالً ذريــعـــاً. وهــذا قــد يــكــون
صــحــيـح بــخــاصــة في الــدول الــتي ال
تـــمــتـــلك بـــنــيـــة حتــتـــيــة لـــلـــتــعـــلــيم
لكن الـسؤال مـاذا أذا تقدم االلـكتـروني
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ . استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تـعلن جلـنـة الـبيع وااليـجـار في مـديـرية بـلـدية الـعـمـارة عن اجـراء مزايـدة عـلـنيـة لـتأجـيـر (عـمارة جتـاريـة ٩٢٠/٥٢ حي احلـس
زايـدة مراجعة ـبينـة في ادناه والعائـدة الى مديريـة بلديـة العمـارة فعلى الراغـب باالشـتراك في ا ـدة ١٥ سنة) ا ـساطحة و وبا
سكرتير اللجنة في مقر بلدية العمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن مستصحبا معه التأمينات
الـقانونيـة البالغـة ان ال تقل عن (١٠٠ %) سنويـا وينادى للـمزايدة في السـاعة العاشـرة والنصف صبـاحا في اليوم الـتالي النتهاء
زايدة عـطلة رسـميـة يكون مـوعدها الـيوم الذي ـدة اعاله من تاريخ النـشر وعـلى قاعة مـديريـة بلديـة العمـارة واذا صادف يـوم ا ا
ـترتـبـة علـى ذلك من نسـبـة (٢%) مع جلب هـويـة االحوال صـاريف ا ـزايـدة اجور الـنـشر وكـافـة ا يـليه ويـتـحمل مـن ترسـو عـليه ا
صادقة الكمال اجراءات دنية وبـطاقة السكن ويكون عليه مراجعـة مديرية بلدية العمارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا ا

زايدة. التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

٩٢٠/٥٢ حيعمارة جتارية
احلس

دة٥١٨ م٢ ساطحة و با
١٥ سنة

١٤٠٠٠٠٠٠ اربعة عشر
مليون دينار سنويا

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

باشرة بالبناء. ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ستأجر ا ٤- يلتزم  ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
ـساطـحة في حـال عدم الـتشـييد خـاللها يـصادر مـبلغ الـضمـان ويعـتبـر عقد ـستـأجر بتـقد مـبلغ ضـمان لـلتـشيـيد يعـادل بدل ا ٦- يلـتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا ا
٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

طالبة بالتعويض واللجوء الى احملاكم اخملتصة. شيدات الى البلدية عند انتهاء فترة التأجير دون ا ٨- تؤول كافة ا
اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا

شكلة من مديريتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠- يتم جرد ا
زايدة. ١١- تتم معاينة موقع العقار قبل دخول ا
زايدة رفع التجاوز. ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا

زايدة ب (٢٤) ساعة. ١٣- يتم القطع قبل ا
زايدة الى دائرة ضريبة ميسان لغرض التحاسب الضريبي. ١٤- يتم ارسال من ترسو عليه ا

ـزايدة وحسب - على الـراغب بـاالشتـراك جلب بـراءة ذمة من الهـيئـة العامـة للـضرائب/ فرع مـيسـان وبخالفه ال يـسمح له باالشـتراك في ا
رقم  م . ت ٥ / ٣٢٧ ق ٥  كتاب هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

١

ت
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ناقص احملترم  الى / السادة ا
م/ تنويه للمناقصة رقم  ٣/ م / ٢٠٢٢

(تصميم وجتهيز وتنفيذ هنكر صيانة وايواء الطائرات)
ناقصة أعاله لغاية الساعة عدات الهندسية الثقيلة بتمديد تاريخ غلق ا تنوه الشركة العامة ا
وافق ٢٠٢٢/٧/٧ وافق ٢٠٢٢/٧/٢٤  بدال من يوم اخلميس ا العاشرة صباحا من يوم االحد ا

لذى اقتضى التنويه . 

البريد االلكتروني للشركة :- 
E-mail : Info@heesco.oil.gov.iq

heesco.oil.gov.iq : وقع االلكتروني للشركة ا

البريد االلكتروني لوزارة النفط :- 
E-mail.Ministryofoil@oil.gov.iq

www.oil.gov.iq  : وقع االلكتروني للوزارة ا

البريد االلكتروني لنقطة جتارة العراق الدولية :- 
Email :Info@iip.mot.gov.iq

www.trade.iq
www.iitp.mot.gov.iq
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REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF TRANSPORTATION
GENERAL COMPANY FOR
PRIVATE TRANSPOTATION
MANAGEMENT
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عدل.  رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا ) تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لنشر االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة ا درجة ادناه في محافظة (بغداد) في اليوم (الثالث تعلن الشركة العامة الدارة النقل اخلاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجير اخلطوط ا

زايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنون الى (الشركة العامة الدارة النقل اخلاص) كن احلصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير قابل للرد. فعلى الـراغب احلضور في الساعة العاشرة في مقر الشركة اعاله وان يقدم ا والشروط التي 
زايدة اجـور خدمة بنسبة ٢ % وكذلك يتحمل الـناكل فرق البدل في عدد وحدة وبـطاقة السكن (النـسخة االصلية) ودفع التـأمينات القانـونية البالغة ٢٠ % بصك مـصدق وكذلك يتحمل من تـرسو عليه ا دنية وشهادة اجلنـسية او البطاقـة الوطنية ا وهوية االحـوال ا

زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا سن العقد علما اذا صادف موعد ا

  مدة االيجار سنة واحدة ..  يدفع على شكل قسط واحد

ت
١

اسم العقار
خطوط مراب بغداد اجلديدة الثاني/ خطان

التأمينات
١٫٦٩٠٨٠٠ مليون دينار

الحظات ا
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اقتـضى حضورك الى مـديريـة بلديـة العمـارة لغرض
احلصول على اجازة بناء للعقار تسلسل (٥٥/٧٨٣/
مـغربة) كـونه منـاصفـة بينـنا وخالل فـترة (٣٠/يوم)
من تـاريخ نــشـر االعالن في اجلــريـدة وبـعــكـسه يـتم
الـــســيــر في اجــراءات احلــصــول عــلى اجــازة بــنــاء

ويسقط حقك في االعتراض مستقبال".

p¹dA «

d U½ rOŠ— bL×

mOK³ð

rÝUł ÊuŽ sÝË p¹dA « v «
اقـتضى حضـورك الى صندوق االسـكان فرع مـيسان
كوني اروم احلصول عـلى قرض بناء للعقار تسلسل
(٥٥/٧٨٣/مغـربة) كونـه مناصـفة بيـننـا وخالل فترة
(٣٠/يــــوم) من تـــاريـخ نـــشـــر االعـالن في اجلـــريـــدة
وبــعـكــسه يـتم الــسـيــر في اجـراءات احلــصـول عـلى
الـقـرض من صـنـدوق االسكـان فـرع مـيـسـان ويـسقط

حقك في االعتراض مستقبال".

p¹dA «
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اقــتــضى حــضـــورك الى مــديــريــة بـــلــــــديــة الــعــــــمــارة
لغـــــرض احلصول على اجــــازة بــــناء للعـــقار تسلسل
( ٥٥/١٠٧٢٥/مغـربـة) كونه مـناصـفة بـينـنا وخالل فـترة
(٣٠/يوم) من تـاريخ نـشـر االعالن في اجلـريدة وبـعـكسه
يـتـم الــســيـر فـي اجــراءات احلــصــول عـلـى اجــازة بــنـاء

ويسقط حقك في االعتراض مستقبال".
p¹dA «
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ـــــرقـم ٢٠٩١٧٩ في فـــــقــــــد الـــــوصل ا
٢٠٢٢/٥/٩ الصـادر من مديـريه بـلدية
ــواطـن عــلي كــاظم الـــعــمــارة بــاسم ا
ــــــبـــــلـغ قـــــدره ٤٥٠٠٠٠ عــــــلـــــوان و
اربــعـمــائه وخـمــسـون آلف ديــنـار عن
قـيمة تأميـنات مخلفـات بناء فعلى من
يعثر عليه تسليمه إلى جهة اإلصدار.

نـرددها ونعلمها ألبنائنا هي"من علمني
". هــذه احلــكــمـة حــرفــاً صــرت له عــبـداً
عـلومـة كمـصدر تـعكس بـوضوح قـوة ا
لـلـسـلـطـة.فـنـحن نـقـبـل أن نـكـون عـبـيداً
علومات التي ال ن يزودنا با بـأرادتنا 
نــسـتـطـيع ان نـتــعـامل مع هـذه احلـيـاة
ونـتــقـدم فـيـهـا بـدونــهـا. نـذكـروا حـبـكم
عـلـميـكم الـذين كـانوا ودرجـة تـأثـركم 
يـنـجـحـون في كـسب قـلـوبـكم وعـقـولـكم
ـا يـزودوه لـكم من تـربـيـة وتـعلـيم في
مـــخـــتـــلف مـــراحـــلـــكم الـــدراســـيــة. أن
الـكثـيرين كـانوا يـتخـذون من معـلمـيهم
قـدوةً لهم يتشبهـون بها طوال حياتهم.
فـي مــقــابـل ذلك تــذكـــروا مــدى تـــأثــيــر

مــعـلــمــيـكم الــذين كــانـوا يــفـشــلـون في
ـعـلـومـة لـكم. هل كـان لـهم أي أيـصـال ا
تـأثـيـر سـلـطوي(عـدا الـرسـمي بـالـطبع)
ـثـلـوا لـكم يـوماً ـكن ان  عـلـيـكم? هل 

قدوةً تقتدون بها? 
مـرة أخرى تـأتي التكـنولوجـيا لعـنها -
ــدرســة أم رحــمــهـــا- الــله لــتــتــحــدى ا
ومـعلمـيها في صـلب اختصـاصهم وهو
ــعـلــومـات. لــقـد كــان الـطــالب سـابــقـاً ا
بــحــاجــة لــلـحــضــور واألســتــمـاع بــكل
ـا يـقـوله االستـاذ ألن تـفـويته جـوارحه 
أليــة مـعـلـومـة قـالــهـا سـيـؤدي الى عـدم
أجـابـته عـنـها في األمـتـحـان أن لم يؤدِ
ـعـلم أو ذلـك الى عـقـوبــة جـسـديــة من ا
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اقـتـضى حـضـورك الى صـنـدوق االسـكـان فـرع مـيـــــسان
كـــوني اروم احلــــــصـــول عــلى قـــرض بــــــنـــاء لــلـــعــقــار
تـسـلـــــسل (٥٥/١٠٧٢٥/مـغـربــة) كـونه مـنـاصـفـة بـيـنـنـا
وخالل فــــتــــرة (٣٠/يـــوم) مـن تـــاريـخ نـــشــــر االعالن في
اجلريـدة وبعكسه يتم السـير في اجراءات احلصول على
القـرض من صـندوق االسـكان فـرع مـيسـان ويسـقط حقك

في االعتراض مستقبال".

ـعلم بسبـب التكنـولوجيا شـبيهة جداً ا
ـدرسـة لـدور بـاألزاحـة الـتي سـبـبـتـهـا ا

لً في حياة آبائنا وأجدادنا. ا
ـــعـــلم ومن وراءه  بـــأخـــتـــصـــار فـــأن ا
ـدرسـة فقـدوا جزء كـبيـر من سـلطـتهم ا
ـــارســــة الــــضــــبط وقــــدرتــــهم عــــلـى 
ـعلومـاتية األجـتمـاعي نتيـجة األزاحة ا

التي وفرتها الثورة الرقمية. 
أن الــيــوم الــذي ســيــتم فــيه أســتــبـدال
ـعـلـمـ بـالـروبـوتـات لن يـكـون بـعـيـد ا
. حينذاك ستكون عصا الكومبيوتر ابـداً
ـــعـــلم هي صـــاحب ولـــيـــسـت عـــصـــا ا
وسيـحل صوت نقرة الـسلطـة احلقيقـية

درسة. اوس محل صوت جرس ا ا

ــدرسـة او الــكـلــيـة أو ـعــلم في ا عـن ا
ـــعـــهـــد. لم يـــعـــد الـــطالب بـــحـــاجــة ا
الحظات لالسـتمـاع للمـدرس وكتابـة ا
واالسـتفـسار مـنه عمـا هو غـير واضح

لهم.
ال بـل أن الــــــطـالب بــــــاتــــــوا قــــــادرين
وبــــــــســـــــــهــــــــولـــــــــة عــــــــلـى حتــــــــدي
ـعـونـة الـعـارف كـوكل أو أسـاتــذتـهم(
احلــكــيــمه ألــيــكــســا) ســواء من خالل
ــعـلـومــات الـتي فــحص مـدى صــحـة ا
قــــالـــهـــا األســـتــــاذ أومن خالل اجمليء
بـآراء ومـعـلـومات أضـافـيـة عن الدرس
. أغـفـلهـا األستـاذ أو ال يـعرفـها أسـاساً
أن األزاحـة الـتي نـشـهدهـا الـيـوم لدور



تـسيـتسـيبـاس بثالث مـجمـوعات
مقابل مجموعة واحدة بواقع (-6
7) و(4-6) و(3-6)  و(6-7) فـــــــــــي

غضون 3 ساعات و 16دقيقة.
باراة تـوترا كـبيرا من وشهـدت ا
قـــــبـل الالعــــــبـــــ حـــــيث ســـــدد
تـــســـيــــتـــســــيـــبــــاس كـــرة جتـــاه
اجلماهـير بعد خـسارة اجملموعة
الـثـانـيـة وحتصـل علـى إنذار في
الـــوقت الـــذي كـــان يـــطـــالب فـــيه
كيـريوس بضـرورة استـبعاده من

اللقاء واعتباره خاسرا.
ومع بداية اجملموعة الثالثة سدد
تـسـيتـسـيبـاس كـرة خطـرة أخرى
جتـاه اجلـماهـيـر لـيتـحـصل على
إنـذار ثـاني ويـخـسـر نـقـطـة ومن
ثم حــرص فـي كل صــعـــود لــنــيك
عـلى الـشـبـكـة على تـسـديـد الـكرة
بـــقــــوة جتـــاه جــــســــده.ويـــواجه
كـــــيــــريـــــوس فـي الــــدور الـــــرابع
األمــريـكي بــرانـدون نــاكــاشـيــمـا
والـــذي تـــخـــطى فـي وقت ســـابق

اليوم الكولومبي دانيل جاالن.
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قبل ان تشعر بلحظات استسالم
وانكسار حقـيق  وكأنها خسرت

وضاع منها كل شيء .
WFÐ—ô« ‚dH «

ـاضي الثالث وكان اخلـميس ا
من حـــــزيــــران يــــوم الــــصــــدمــــة
واحلـزن بـكل مـا تـعــنـيه الـكـلـمـة
جلــمـهـور الـديـوانـيـة الـذي غـادر
لعب بألم واترك األحداث التي ا
رافقت وبعد مباراته مع الشرطة
للجنة االنضباط ووحده جمهور
الـــفــريق يـــقــدر مــا حـــصل بــعــد
ـمـتاز فـقـدان فـرصـة البـقـاء في ا
وسـيـنــاريـو الـعــودة مـرة اخـرى
لــلـدرجــة االولى ومـنــهم يـرى قـد
اليتـمكن الـفريق مـن العـودة بعد
امــام الــتــطـــور الــذي حــصل في
مــســابـقــة االولى فــيــمـا يــتــعـلق
ــقـبل ــوسم ا بــطـريــقـة الــلـعب ا
وسط القـلق احلقـيقـي في كيـفية
جـــمع الــفـــريق والـــســؤال الــذي
يــــدور في أذهــــان االنـــصــــار من
الـذي يالم  عـلى الـذي حصل في
مشاركة كان ان تكون افضل بعد
البـقاء الصـعب في الدوري الذي
غـادره الفـريق الذي كـان بحـاجة
إلى روح خاصـة  لتـحقـيق هدف
البـقاء كـلمـا كان يـريده جـمهوره
بعـد معـايشة  الـلعب  في االولى
الــتي عـاش مــرارتــهــا الكــثـر من
مــرة و الــيــوم األمـور مــخــتــلــفـة
وحتـــــتــــاج الـى أسس عـــــمل في
قـدمة تـوفر األمـوال امام رغـبة ا
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باراته الوديـة األولى التي خاضـها ضد نظيـره اللبنـاني بثالثة أهداف ـنتخب العـراقي للشبـاب  فاز ا
مـن دون رد.وجـاءت األهــداف عن طـريـق الالعـبــ كـاظـم رعـد في الــدقـيــقـة  19 وعـلي شــاخـوان في

الدقيقة 34 وعبد القادر طارق في الدقيقة 84.
ـنتخب العـراقي الشبابي نـظيره اللـبناني ودياً في مـلعب الشعب الـدولي في الساعة الـتاسعة وواجه ا
باراة مغلقة نتخب لبطولة كأس العرب التي ستقام في السعوديّة.وكانت ا مساءً ضمن استعـدادات ا

. نتخب إعالمياً وذلك التفاق مدربي ا
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ــئـة   وعــلى اإلرســال الــثــاني بــا
ئة  . بنسبة 64 با

وفـاز نادال بـ 20 نـقـطـة من أصل
 28صـعـود عـلى الـشـبـكـة بـنـسـبة
ـئة  وكـسر إرسـال خـصمه 71 بـا
 6 مـــــــــرات مـن أصل 8 فـــــــــرص
وسـدد  24 كــرة قـاضــيـة وارتـكب

17 خطأ مباشر. 
وشهـد حتية الالعـب لـبعضـهما
بـاراة على البـعض عقـب نهايـة ا
الـشــبـكـة عــتـابـا من نــادال لـعـدم
سـعـادته من الـلـقـطـة التـي حدثت
في نــهــايــة اجملــمـوعــة الــثــالــثـة
عـــنــدمـــا اشــتـــكي رافــا مـن قــيــام
ســونــيــجــو بــبــعض اإلزعــاج في

إحدى النقاط.
وقال نـادال في تـصريـحات داخل
بـاراة: "هذه أفضل لـعب عقب ا ا
مبـاراة لي في البطـولة بدون شك
أمــــام أحــــد أصــــعب الالعــــبــــ

جنــحت في رفـع مـســتــواي وأنـا
سـعـيــد بـذلك وأتـمـنـى لـلـوريـنـزو
ســـونـــيــــجـــو األفـــضـل في بـــاقي

ــــــوسـم هـــــو العـب رائع عــــــلى ا
لك مستقبال هنا". العشب و

وأضــاف: "لم تـــكن أجـــواء حــارة
بـيـنــنـا في الـنــهـايـة ولم أحتـدث
معه بـسلـبيـة وأشعـر باألسف إذا
كنت تـسبـبت في إزعاجه ولـكني
حتـــــــدثـت مــــــعـه بـــــــالـــــــصــــــورة
الصـحيـحة سـأحتدث مـعه الحقًا

ال توجد مشكلة".
VFK « WK «u

وعن لـيـاقـته الـبدنـيـة قـال نادال:
"عــــانــــيـت من إصـــــابــــات طــــوال
مـــــســــيـــــرتـي وأنــــا مـــــحـــــظــــوظ
بـاسـتــمـراري في الـلــعب بـعـمـري
احلــــــالي لـم أتـــــوقـع مــــــنـــــذ 10

سنوات أن أواصل اللعب اآلن".
ومن جهـة أخرى فـجر األسـترالي
نيك كـيريـوس مفـاجأة من الـعيار
ـصـنف الرابع الـثقـيل بـإقـصاء ا
عـــلى الــبـــطــولـــة ســتـــيــفـــانــوس
تـسـيتـسـيـباس من الـدور الـثالث

بلدون اليوم السبت. لو
وتـــــــفــــــوق كــــــيــــــريـــــــوس عــــــلى

ـــالي .امــــا انـــتــــخـــابـــات االمــــ ا
ـثـنى فـاسـفرت عـن فوز مـحـافـظـة ا
عــلي عــجـمي رئــيس وعــلي مـنــشـد
امــ ســر ونــهــاد عــلي امــ مـالي

لالحتاد .
وفي انـتــخـابــات مـحــافـظــة كـربالء
اسـفرت عن فـوز رائـد حاكم رئـيـسا
لـالحتـاد وقــائــد حــاكم امــ الــسـر
ومـــحـــمـــد عـــلـي امـــ مـــالي .وفي

: Uł«—œ

العبات
الدرجات
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جــــرت فـي مــــحـــافــــظــــات الــــوسط
واجلـــنــــوب والـــشـــمـــال والـــفـــرات
االوسط انــــتــــخـــابــــات االحتـــادات
الـفرعـيـة التـابـعة لالحتـاد الـعراقي
ـركـزي لـلـعـبـة وبـاشـراف االحتـاد ا
ـــــــركــــــــزي حـــــــيـث جــــــــرت اولى ا
االنـتـخـابـات في محـافـظـة الـبـصرة
واسـفرت عن فـوز عـدي مضـاد علي

رئـــيــســـا لالحتــاد وحـــامــد ضـــيــاء
عــبـــداجلــبــار امـــ ســر االحتــاد و
عـــبـــدالـــبــــاري جـــاسم امـــ مـــالي
لالحتـاد بـحضـور اعـضـاء عمـومـية

دراجات البصرة .
امـا انـتـخـابـات مـحـافـظـة بـابـل فـقد
اسفرت عن فوز الدكتور كمال مزهر
رئـيسـا لالحتاد وعـلي عـبداحلـس
امــ سـر والــدكـتــور حـســ امـ
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أوال .. نـبـارك لـفـريق نـادي الــشـرطـة الـتـحـلـيـق مـبـكـرا بـدرع الـدوري الـكـروي
واس لقب هداف الدوري بدع محمود ا للـموسم احلالي الى جانب نيل العبه ا
للموسم 2022-2021.. نعم لـقد جاءت نتائج الفريق الشرطاوي لتؤكد النهج
الصـحيح الدارة النادي هذه النادي العريق الذي رافقناه سنوات طوال وهاهو
ــسـيــرة بــخــطى واضــحـة من خـالل حـصــد الــنـقــاط واالبــتــعـاد عن يــواصل ا

سافة كبيرة. منافسيه 
نعم اقـولها مـن ان هذا التـفوق والـنجـاح لهذا الـنادي الـعريق والـكبـير جاء من
ـاليـة والنـفـسيـة  هـذه العـوامل كان خالل عدة عـوامل هي الـفنـية واالداريـة وا
لهـا دور كبيـر على مسـيرة الفـريق الكروي حتت قـيادة مالك تدريـبي كفوء الى
ــقــدمـة احملــتـرف جــانب وجــود اكـثــر من العب مــتــمـيــز خـطـف االضـواء في ا
ـواس الذي سـجل  22هـدفـا وبـات قـريبـا من خـطف لـقب الـسـوري مـحـمـود ا
وسم فهو هداف الـدوري واثبتت القيثارة انها في االجتاه الصحيح في هذا ا
عــال الــعــال بــفــضـل روح الــعــائــلــة الــواحـــدة الدارة الــنــادي الــتي وفــرت كل
االمكـانيات لـلمالك التـدريبي الى جـانب اجلمهـور الوفي للـقيثـارة الذي يؤازره
بـاريات التي خاضـها امام منـافسيه.. نعم ويعـكس صورة مشرفـة في جميع ا
لالدارة دور كبـير في مواصلة الفريق مسيرته التي قطعها بنجاح بعد ان تربع
عـلى لـقب مــرحـلـة الـذهـاب حـامـال لـقب الـشـتـاء .. وهـا هــو يـشق الـطـريق الى
االمام تـاركا صـورة رائعـة وهي االولى في افـضل موسم كـروي مثـير ومـتمـيز
ـكـافح ـواس الـالعب الـســوري ا الى جــانب وجـود اكــثـر من العب وحتــديـدا ا
ـثيرة السـيما جـمهور الـشرطة ثـابر الذي الـهب حماس اجلـمهور بـاهدافه ا وا
ـمـيز الوفي .. نـعم ادارة الـنـادي لم تخـطيء عـنـدما تـعـاقدت مع هـذا الالعب ا

العب العراقية. الذي ترك بصمات جميلة في ا
مبـارك نقولهـا للشرطـة لقب الدوري الذي يـستحقه
بـجدارة .. وبوركت جـهود زمالء واسـرة صحـيفة
شرطاوي حتت قيادة العزيز حس اخلرساني.
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تـبـقى كرة الـقـدم العـنـوان االبرز
وواجـهة لـعـموم األنـديـة احمللـية
ـكن ان جتـد اال مـانــدر جـدا وال
نـــاد بــدون فـــريـق لـــكـــرة الـــقــدم
واليولـد ناد اال مع تـشكـيل فريق
لــكـرة الــقــدم مـتــعـة اجلــمــيع مـا
بـــعــدهـــا مــتـــعــة الـــيــوم طـــبــعــا
والتـعايش مع خـطوة الـتأسيس
االولى ومـعـهـا تنـطـلق األمـنـيات
ـمتازة النها ال في ان يلعب في ا
تــرى مـعــنى لـوجــود الـنـادي من
دون ذلك وكــأنــهــا ال جتــد بــكـرة
الـــقــدم الجتـــده بــالـــعــاب اخــرى
مــهــمـا تــدر عــلـيــهــا من أوســمـة
وهـذه حـقـيـقــة الـعـمل الـيـوم في
األنــديــة الــتـي تــقــدم في حلــظــة
وتــــصــــرف االمــــوال من أجل أن
يــتــقـدم الــفــريق لــلـمــشــاركـة في

متاز   ا
dO³  ÷U

وفي مـخاض عـسـير ويـجعل من
االمــور اكــثــر تــعــقــيــدا الســبـاب
يـعـرفـهـا من مــر بـهـذه الـتـجـربـة
ــريــرة  وانــا أحــدهم فـي نـادي ا
ـــكـن اطالقـــا الـــنــــاصـــريــــة وال
وصـف حـالـتـي قـراري الــصـعـود
والهبوط وشتـان بينهما  في ان
ــــمـــتـــاز ثـم تـــنـــزل تـــلــــعب في ا
مـرغـمـافي االدنى وأقـرب مـشـهـد
الــــــذي  تــــــعــــــيـــــشـه االن  فـــــرق
ــيــنــاء الــديــوانــيــة واالمــانــة وا
وسـامراء الـتي افـتقـدت لـلحـلول

اسوء مشاركة .
¡«d UÝ o¹d

وكـانت مـشـاركـة سـامـراء سـراب
وفـقد اهـدافها مـنذ الـبدايـة التي
لم جتــعل مــنه مـنــافــســا قـبل ان
ــريـرة حـتى لم تـأكـله الــنـتـائج ا
يـسـتـمـتع انـصـاره فـي مـبـاريات

مباريات متتالية .
W —UA  v √

واقـسى مـشـاركـة كـانت لـلـمـيـناء
الذي تعثـر بالنتائج مـنذ البداية
 وال نـدري كيف حتـمل جـمـهوره
االمـر عـنـدمـا هـبط الـفـريـق الذي
لم يـتـمـكن ان يــفـعل مـا مـطـلـوب
كن مـنه في مـشـاركة مـحـزنـة ال
ان تعوضـها نتائج والـقاب بقية
األلــعـاب في الـنــادي  ومـا حـقـقه
فــريـق الــشـــبـــاب مــؤخـــرا بـــعــد
مــــشــــاركـــة  ظـل فـــيــــهــــا خـــارج
الـــــصــــراع  ويــــرى جـــــمــــهــــوره
يناء فقط وعشاقه لم يبـقى من ا
االسم ولـم يــــشــــفـع له نــــقل اول
لــقب من خـــارج الــعــاصــمــة الى
الـبــصـرة قــبل ان يـطــغى احلـزن
ــديــنه وأنــصـاره في عــلى اهل ا
احملـــافــظـــات ولـــيس جــمـــهــوره
حـــسب  بـــســبب فـــشل خـــمــســة
مـــدربـــ من تـــصـــحــيـح االمــور
ووضـع الـــفـــريق عـــلى الـــســـكـــة
الصحيحة فـي مشاركة استمرت
عـــرجـــاء ولم يـــتــــمـــكن الـــفـــريق
الــوقـــوف عــلى طــولـه كــمــا كــان
مــنـتــظــرا مــنه والــزم  عــلى تـرك
ـمــتـاز مـقــعـده والمــكــان له في ا
وعــلـيه ان يــحــجــز بـدال مــنه في
الــدرجـة االولى  اذا مــاكـان قـرار
ـتلك الهـبوط بـاتا والزمـا الحد 
ـــرة الن الـــفــريق االعـــذار هــذه ا
اسـتــمـر بــالـفــشل النه لم يــطـرح
نـفــسه مـنـافــسـا لـيـدفـع ضـريـبـة

الــعــودةلــلــمــقــعــد الــذي خــسـره
الـــفــريق بـــســـبب ثــانـي أضــعف
دفـــاع تـــلــقى  51 هـــدفـــا وثــاني
اســـوء نــــتــــائج بــــخــــســـارة 19

مباراة.
والـوضع يـخـتلف في الـديـوانـية
تـمــامـا مــنه لالمــانـة الــذي غـادر
بصمت دون ضـجيج لكـن بغصة
وبـخـطا الـتـشكـيل الـقاتل عـنـدما
لـيــجـد نـفــسه في حلــظـة  خـارج
ــمــتــاز بــعــدمــا تـلــقت الــدوري ا
شـــبـــاكه هـــدفــا قـــاتال د  93 من
الــطالب الــذين ادركــوا الـتــعـادل
بـهـدف واالمـانـة كـان يـقف على
عــتـبـة الــبـقــاء مـتـقــدمـا بــهـدفـ
ـــــبــــــاراة في اخـــــر لــــــواحـــــد وا
األنفاس لـتنقـلب النتيـجة وتقتل
االمـانـة ومـنـاقــشـته بـعـدمـا فـرط
بـاغـلى نـتيـجـة  قـضت عـلى حلم
الـــبــــقـــاء وتــــركت الـــغــــصـــة في
الـــنــفــوس  ويـــعــلم االعـــبــ في
هكذا مباريات ال توجد ضمانات
امـــام رغــــبـــة الــــبـــقــــاء وصـــراع
الــطـالب عـــلى الـــوصـــافـــة كـــمــا
نحهم يعلمون أن الفوز وحده 
الــضــوء األخـضــر مع افــضــلــيـة
باشرة على الصناعة اللقاءات ا
وكـان عــلـيـهم ان يــقـاتــلـوا حـتى
ـكـن الـتــقــلـيل من الــنـهــايــة وال
ـصـيـر اهـمــيـة نـتـيــجـة تـقـريــر ا
الـتي أتت بـعـد سـلسـلـة تـعـثرات
مـخيبـة عنـدما تـمكن من حتـقيق
فوز على الـنجف  من اصل عشر

ــديــنـة  وانــقــتــلت الــرغــبـة في ا
ـــســـار ويـــبـــدو انه لم تـــعـــديل ا
يـضع هـدفـا له وظـهـر في صورة
ـشاركات التي مختـلفة عن تلك ا
عـكـسـهـا في ثــمـانـيـنـيـات الـقـرن
ـــاضي  حـــتـى لم يـــتـــمـــكن من ا
تـقـد مـسـتـوى مـنـاسب ومـؤثـر

وتـعـثـر كـثــيـرا دون الـقـدرة عـلى
ايقاف مسلسـل النتائج احملبطة
ــطــلــوب مع انـــعــدام الــظــهــور ا
على ان يـقدم سامـراء نفـسه بعد
الـعـودة لـلـمـمـتـاز قـبل ان يـغـادر
بسرعة بسبب خسارة28 مباراة
 وفـــــوز واحـــــد وكـــــان أضـــــعف

ا يوازي عدد هجوم سجل 20 
ـرحـلـة االولى وتـلقت مـبـاريـات ا
شـــبــاكه 70 هـــدفـــا وكــانــــــــــت
قـابـلـة لـلـزيـادة بـعـدمـا  غـــــــــاب
امـام زاخـــــــــو ومجـمـوع نـقاطه
12  واتـــــرك الـــــتـــــقــــــــــــيم الهل

الفريق.
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اكـتـسح اإلسـبـاني رافـائـيل نادال
نــــظـــيـــره اإليــــطـــالي لــــوريـــنـــزو
سـونـيـجـو الـيـوم الـسبـت ضمن
لـقـاءات الـدور الـثـالث مـن بـطـولة

بلدون. و
وتفوق نادال بسهولة شديد على
سونـيجـو بثالث مـجمـوعات دون
رد بواقع (1-6) و(2-6) و (-6
4) في غضـون ساعـت و3
دقــائق لـيـتــأهل إلى الـدور
الــــرابـع حــــيث يــــنــــتــــظــــر
مــــواجــــهــــة الــــهــــولــــنــــدي
بــــــــوتـــــــــيــــــــتـش فــــــــان دي

زاندشولب.
ـيـزا وقـدم نـادال مـسـتـوى 
عـــلى جـــمـــيع األصـــعـــدة في
مـبـاراة الـيـوم مـسـددًا اثـنـ
مـن اإلرســـاالت الـــســــاحـــقـــة
ووضع إرساله األول بـنسـبة
ئة وفاز بـالنقاط على 67 با

ذلـك اإلرســـــــــال األول
بنـسبة 77
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ومةِ االحتادات الفرعيّـة ضروري لد
ُـــشــتـــرك بــ الـــتــواصلِ والـــعـــمل ا
اجلـانـبـ ألن أحـدهـمـا يـكـمل اآلخـر
ومـنــاقــشـة كل مــا يــخص االحتـاداتَ
الـفـرعـيّـة وطـريـقـة عـمـلـهـا مـبـيـنـاً إن
ُقبلة تـتطلبُ تظافرَ اجلهود رحلة ا ا
وتـعــزيــز الــقـدرات من أجـل أن نـصلَ

ثاليّةِ بتنظيم خليجي 25. إلى ا
WO² łu  V½«uł

وذكرَ إن بُـطولـة كأس اخلـليج بـطولة
لكلِ العراق بشـرائحه ومكوناته لكن
للبـصرة وأهـلهـا ستكـون خصـوصية
من خالل زجهم في الـتنـظيمِ واإلدارةِ
واجلوانب اللـوجستـيّة التي سـتكون

حاضرةً في البُطولة.
ليفتح بعدهـا بابُ النقاش مع رؤساءِ
االحتـادات الـفـرعـيّـة واالسـتـمـاع الى
طـبيـعـةِ عمـلـهم ومُـتـطلـبـاتهـم للـقـيامِ
بعملهم عـلى أكمل وجهٍ والعمل على
تذليلٍ جميع الـصعوبات التي تواجه
عـمـلـهـم والـتـأكـيـد عــلى أهـمـيّـةِ دعم
االحتادات الـفرعـيّة لـتنـفيـذ برامـجها
التنمويّة وتخـصيص مقراتٍ للبعض
مــنـــهــا مع ضــرورةِ عـــودة بــطــوالتِ
ُـنـتـخــبـاتِ احملـافـظـات اجلـمـهـوريّــة 
بالـفئـات كـافة وغـيرهـا من الـقضـايا

التي تهمّ كرةَ القدم في العراق.
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أكـدَ وزيرُ الـشَـبـاب والـريـاضـة رئيس
االحتـاد العـراقيّ لـكـرةِ الـقـدم عـدنان
درجـال أن االحتــادات الــفــرعــيّـة هي
الـداعمُ والسـانـدُ لـعـملِ احتـاد الـكرة
ُـساهم مُبينـاً إنهم سيـكونون من ا
في الـتــهـيــئـةِ والـتَــحـضــيـرِ لـبــطـولـةِ
خليجي 25 في كانون الثـاني/ يناير

 .2023
جاءَ ذلـك خالل االجتـمـاعِ الـذي عـقده
درجـــــــــال مع رؤســـــــــاءِ االحتــــــــاداتِ
الــفــرعــيّــة وحــضــره عُــضــوا احتـاد
وسـوي ورحـيم لـفـته الـكـرة أحـمـد ا
والــذي عـقــدَ في فــنــدق بــغــداد.وقـدّمَ
درجـــال في مُــــســـتـــهلِ االجـــتـــمـــاعِ
التـهنـئـةَ لرؤسـاءِ االحتادات الـفرعـيّة
ـكتبِ الـتنـفيـذي الحتادِ كأس إلقرارِ ا
اخلليج العربيّ لكـرةِ القدم استضافة
البصرة بُطولة خليجي 25 في كانون
الثـاني/ ينـاير 2023   واصفـاً إياهم
بــأنــهم الــداعمُ والــســانــدُ احلــقـيــقيّ
لــنــجــاحــاتِ االحتــاد الـعــراقـيّ لــكـرةِ
الــقــدَم.وأوضحَ درجــال إن تَــضـيــيف
الـــبـــصـــرة لــبـــطـــولـــةِ خـــلــيـــجي 25
استحـقاق طالَ انـتظاره ولـله احلمد
حتــــــقـقَ بــــــعـــــــد أن زالت اخملــــــاوفُ
والــــهـــواجسُ وتــــمت تــــهـــيــــئـــةُ كل

تـطلـبات الـتي وضعـها احتـادُ كأس ا
اخللـيج واللـجـنتـان الفـنيّـة واألمنـيّة
ولم يـــكن لــيــتـــحــققَ هـــذا األمــرُ لــوال
جـــهـــود رئـــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
ُسـاند الستـضافةِ الكاظـمي الداعم وا
البـصرة بـطـولة كـأس اخللـيج فضالً
عن تَسخيرِ جميع اإلمكانات للوصولِ
إلى مــا نـنــشـدهُ واجلــهـود الــكـبــيـرة
ُحافـظةِ الـبصرة ودوائـرها اخلـدميّة
والصـحـيّـة واألمنـيّـة واجلـهد الـكـبـير
حملافظـها أسـعد العـيداني بـاإلضافةِ
إلى جهـودِ وزراءِ الـشَـباب والـريـاضة
الــسـابــقــ واحتــاد الـكــرة والــهــيـأة
ـهم الدعم واجلـهد التـطبـيعـيّـة لتـقد
ُـتــطـلــبـاتِ ُـســانــدة وتـوفــيـر كـل ا وا

نشود. الالزمة لتحقيق الهدفِ ا
وأشــارَ رئــيس احتــاد الــكــرة إلى: إن
ُقبـلة ستشـهد انخراطَ رؤساء األيام ا
االحتـــادات الـــفـــرعـــيّـــة ومالكـــاتـــهـــا
الــــشــــبــــابـــيّــــة واإلداريّــــة في دوراتٍ
تدريـبـيّةٍ وورشِ عـمل مُكـثـفةٍ من أجل
إيـجـادِ جـيلٍ إداري قـادرٍ عـلى تَـنـظـيمِ
البـطوالت الـكُـبرى واسـتثـمـار بطـولة
الكات اإلداريّة خلـيجي 25 لتدريـبِ ا
والفنيّـة والتنظيـميّة لالستـفادةِ منها
ُــقــبــلــة.مــســتــطـرداً في الــبُــطــوالتِ ا
بــاحلــديث إن االجـــتــمــاع مع رؤســاءِ

نصب امـانة السر وحيدر فرحان 
ــالــيــة .امـا عــبــدالـكــر لالمــانــة ا
مـــحــافـــظـــة ديـــالـى جتـــدد الـــثـــقــة
بـالـرئـيس الـدكـتـور لـيث اسـمـاعـيل
والدكتور نضال فاضل المانة السر
ــالـيـة .امـا ومــضـر سـالم لـالمـانـة ا
انتخابات محافظـة السليمانية فقد
 التغـيير بالـكامل من الرجال الى
تـشـكـيل احتـاد جـديـد من الـعـنـصـر
النسـوي وجميـعهم من اهل الـلعبة
هـذا واسـفرت االنـتـخـابـات عن فوز
نتـخب الوطني الفان احـمد العبـة ا
نـصب الرئيس اما ونادي نوروز 
امــانــة الـســر مـن نـصــيـب الالعــبـة
الية كردشت عبدالرحمن واالمانة ا
من نــصـــيب رونــاك احـــمــد .وعــلى
صــعـيـد ذوصــله تـضـيف مــحـافـظـة
ـرحـلـة الـثـانـيـة اربــيل مـنـافـسـات ا
لفئـة النساء وذلك يـوم الرابع عشر
من الشهر اجلاري ولغاية السادس
عـشـر منه يـذكـر ان الـبطـولـة قـررها
ـركزي لـلـعـبة مـسـبـقا في االحتـاد ا
مـحـافـظـة الـسـليـمـانـيـة لـكن تـفشي
رحلة مرض الكـوليرا هو من نـقل ا

الثانية الى اربيل .

انـتخـابات مـحـافظـة النـجف جددت
الـثقـة بـرئيـسـها مـحمـد عـبد االمـير
جــاسم امــا امـانــة الــســر فــاز بــهـا
ـالية محـمد جـابر هاشم واالمـانة ا
من نــــصـــيب عــــلي شـــمــــخي .وفي
انـتـخــابـات مـحــافـظـة كــركـوك فـقـد
ــثـــلــيــة جــرت االنـــتــخـــابــات في 

ـــبــيـــة فـي احملــافـــظـــة وقــد  االو
جتديد الـثقة بـالرئيس حـربي خالد
وسامان رحمن المانة السر وفرهاد
حــسن امـ مــالي وفي انـتــخـابـات
مــحـافـظـة نـيـنـوى فـقـد اسـفـرت عن
فــوز عـمـر حــسـ رئـيــسـا لالحتـاد
وغسان مـحمد طه امـ سر وامجد
ـاليـة وجرت اكـرم خضـر لالمانـة ا
انتـخـابات مـحافـظة واسط بـاجواء
هــادئـة وشـفـافــة واسـفـرت عن فـوز
والء هـاشم رئـيـسـا واسـامـة حـسام
ام سر االحتاد وحـيدر كر ام
مالي .وفي مـحافـظة الديـوانيـة فقد
ـنـصب الـرئـيس فـراس كـاظم فـاز 
دلــــيح وصــــبـــا
شـــــــاكــــــر

رافائيل نادال
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من احدى
مباريات
التنس
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ـوسيـقى عالم سـاحر قـادر ان ينـقلـنا ا
في ثــواني من حــالـة الى حــالـة أخـرى
تـأخذنـا صوب الـسـحر واجلـمال وهي
عــمــود مـــهم من أعــمـــدة الــفن الــراقي
والـسـامي وعـندمـا جنـد من يـهـتم بـها
ي األمثل ويجعل منها بالشكل االكاد
رسالته يتوجب علينا وجميع اجلهات
ـعـنــيـة دعـمه بــكل الـوســائل لـغـرض ا
غـرس مــعـاني اجلــمـال الــتي تـولــدهـا

وسيقى داخل الروح االنسانية.  ا
وسيقى بان محمد شكـيب .. أستاذة ا
في مـعهـد الـفنـون اجلمـيلـة لـلبـن في
وصل قررت ان تعمل بصمت وبعيداً ا

WŽb³  —U c²Ý≈
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عن االضواء واالعالم فـاختـارت احدى
ـتواضع لـتضع فـيه آلة أركان بـيتـها ا
الــبـــيــانـــو اخلــاص بــهـــا وتــدعــو  كل
ـــوســيـــقى الى االنـــخــراط مــتـــذوقي ا
ــوســيــقى بــدورة مــجــانـــيــة لــتــعــلم ا
الــكـالســيـــكـــيـــة وتــقـــوم هي بـــألـــقــاء
منهاجهـا والدروس العملـية والنظرية
فـيـهـا لـتـعـلم الـعـزف عـلى آلـة الـبـيـانو
ـــوســيـــقــيــة وكـــذلك قـــراءة الــنـــوتــة ا
وركـزت عـلى تعـلـيم الـنشـأ اجلـديد من
كال اجلــنـســ لــسـرعــة اســتـيــعــابـهم
للمادة وحـبهم السريع لـلتعلم وإجادة
الــعـزف وقــامت بــشــراء مــسـتــلــزمـات
الــدورة عــلـى حــســابـــهــا اخلــاص من
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vIOÝu∫ بان محمد شكيب مع متدرب على آلة البيانو

{ طـوكــيـو (أ ف ب) - لـم يـشــذّ عـازف الــروك الـكــنـدي
رانــدي بـاكـمــان عن قـول "أبــو تـمّــام" أن احلب لـيس "إال
لـلـحـبيب األول" إذ اسـتـعـاد اجلمـعـة في الـيـابان كـيـتاره
وسـيقي .وسافـر ا فـضل الذي سـرق منه قبل  46عامـاً ا
مع فرقته "ذي غـيس هو" صاحـبة أغنيـة "أميركان وومن"
ـؤثر بينه وب اآللة  1970 إلى طوكيـو حيث كان اللقاء ا
العزيـزة على قلـبه من نوع "غريـتش" التي سُرقت منه
ــديـنـة تـورونـتــو (في شـرق كـنـدا) عـام في فـنـدق 
ـوسـيقي الـبالغ 1976  عـاماً لـوكالة 78. وقال ا
فرانس بـرس "لقد كنت حـزيناً جداً". وأضاف
"استـخدمت هذا الكـيتار في تـأليف عدد من
األغـنيـات الـتي بـيعت ماليـ الـنسخ مـنـها
ـثـابـة غـيـتاري الـسـحـري. وعـنـدما كان 
اخــتــفـى فــجــأة غــاب الــســحــر".وكــان
النجم اشـترى هذا الـغيتار الـبرتقالي
الـلــون عـنــدمـا كــان في الـتــاسـعـة
عــشــرة فـي مــقــابل  400 دوالر
وهـو مــبـلغ جــمـعه بــعـرق جــبـيـنه
عـنـدمـا كان يـعـمل في جـزّ الـعشب
ـنّي وغـسل الــسـيـارات.وبـقـي طـويالً 
الــنــفس بــاحلــصــول عــلـى هــذه اآللــة وكـان
ضي سـاعات يحـدّق به في واجهة مـتجر
في ويـــنـــيـــبـــيـغ (وسط كـــنـــدا) في مـــطـــلع

الكالسيكية وهي حتاول بكل الوسائل
ــوســيــقــيــة الى آذان نــقل الـــثــقــافــة ا
وأسـمـاع وفـهم مـتذوقـيـهـا لـتـصل بهم

ثير.  الى هذا العالم ا
ـيـة الى وقـد نـقــلت جتـربــتـهـا األكــاد
طالبـهــا في مـعــهـد الـفــنـون اجلـمــيـلـة
ـوصل باد األمـر عنـدما للـبـنات في ا
كـــانـت تـــدريــــســـيــــة فــــيه  ومــــنه الى
ـوصل الذي مـعهـدالفـنون لـلبـن في ا

. تعمل به حالياً
 ونــالت دومـاً أسـتــحـسـان أســاتـذتـهـا
وكـان لـهـا مشـاركـات فـردية وجـمـاعـية
ـقامـة في ـهـرجـانـات ا عـديـدة ضـمن ا
ـعهـد وخارجـه للـنهوض وصل في ا ا

سبورات وأقالم ومنهاج مطبوع بشكل
مــــنــــسق وكــــامل كـي ال تـــثــــقل كــــاهل
تدرب وهـمها ان تصل بـغايتها الى ا
ـــادة طــــريق الــــنــــجـــاح بــــأيــــصــــال ا
وسيـقية والنـوتة بسـهولة لهم خالل ا
مـدة الـدورة الـتي تـسـتـغـرق اسـبـوع

شترك جدد. وجعلتها قابلة للتمديد 
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وشكيب خريجة معـهد الفنون اجلميلة
ـاضي بــبـغـداد في ثـمـانـيـنـات الـقـرن ا
مــوالــيــد  1966 وطــالــبــة ( بــيــاتــريس
اوهـانــسـيــان ) الـتي عــلـمــتـهــا أصـول
العزف على البيـانو اثناء دراستها في
ـية ـوسـيقى الـعـا ـعـهـد بتـخـصص ا ا

ـوسيقي ولم ـدينة الـثقافي وا بواقع ا
ــــشــــاركــــة بــــتــــقـــد تــــتــــوانى فـي ا
مـجـهـوداتـهـا خلـدمـة مـديـنـتـهـا وتـمت
اسـتـضـافـتـتـهـا في نـدوات وكـرنـفاالت
ثــقـافــيـة عــديــدة لـلــتـعــريف بــاجلـانب
ـــوســــيــــقى وأثــــره عـــلـى اجملـــتــــمع ا
ــــــوصـــــلـي وكـــــانـت هي مـن ضـــــمن ا
ـوصلية وتأمل منها الداعم للمرأة ا
االنـــــخـــــراط فـي دورات تـــــعـــــلـــــيم فن
ـيـة التي هي ـوسـقى الغـربـيـة والعـا ا
من أختصاصها كـلما سنحت الظروف
ألقــامــة هــكــذا نــوع من هــذه الــدورات
التي اصـبحت هي أول من يـقيـمها في

وصل احلدباء. مدينتها ا
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - أعـلن الـرئـيس
كـرم الذين االمـريكي جـو بايدن عن الئـحة ا
أدرجـت اســمـــاؤهم لـــلـــحـــصـــول عــلـى وســام
احلــريـــة الــرئـــاسي وهــو أعـــلى وســـام مــدني
ــمـثل ــكـرمـ ا امــريـكي. وجــاء بـ اســمـاء ا
ي ديـنـزل واشــنـطن تـقـديـراً جلـهـوده في الـعـا
ي والـثـقـافـة والـسـيـاسـة. مـجـال الـسالم الـعـا
وواشــنــطن احلـــائــز عــلى جـــائــزة االوســكــار
مــرتـــ عـــرف بـــأدواره في أفالم "مـــالـــكــولم
إكس" و"فـيالدلفـيا". وفي عام 2020  اخـتارته
ثل في ز" كـأعـظم  صـحـيفـة "الـنيـويـورك تـا
القـرن احلادي والعـشرين. وادرج في الالئحة
الراحل سـتيف جوبز مـؤسس شركة آبل كما
رشح الـرئاسي سيـكرّم بـايدن جـون ماكـ ا
في عـــــام  2008 والـــــذي شـــــغل عـــــضـــــويــــة

الكونغرس قبل وفاته عام 2018.
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رســام الـكـاريـكــاتـيـر الــعـراقي شـارك بــثالث لـوحـات في
مــلـتـقـى عـمـان األول لــلـكــاريـكـاتــيـر الـذي نــظـمــته رابـطـة
ـشاركـة فنـان من 12  رسـامي الـكاريـكاتـير االردنـي 

بلدا عربيا.
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الــشـــاعــر الــعـــراقي يــحـــتــفي به
مــلــتــقى جــيــكــور الــثــقــافي ودار
االدب الــبــصــري بــجـلــســة تــقـام
عـــصـــر غــد الـــثـالثــاء فـي قـــاعــة

الشهيد هندال.

 w(«b³Ž bO Ë

ي االردني ضيفته اجلمعية الفلسفية األردنية في االكاد
مـحاضـرة بعـنوان: الـتحوالت الـبنـيويّـة في النـظام الدولي
ـنـظـور الـصـفـري وغـيـر الـصـفـري عـرض خاللـهـا بــ ا

فاهيم بنية النظام الدولي.
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الـروائي الـعراقي تـلـقى مواسـاة االوسـاط الثـقـافيـة لـوفاة
عـقيـلته احلاجـة أم محـمد سائـل الـله تعالـى ان يسكـنها

فسيح جناته.
Í«œ ÊUOHÝ

الـفـنـان اجلـزائري يـشـارك فـي سـمـبوزيـوم بـنـك الـقـاهرة
قام في باحات عمان الدولي للفنون بنسخته السادسة ا
ـشـاركة الـبـنك في شـارع عـرار بـوادي صقـرة بـاالردن 

فنان من  14 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية.

دني الـعراقي احـتفت به الطـيـار ا
الـشـركـة العـامـة لـلخـطـوط اجلـوية
الــعـراقــيــة وكـرمــته بــعــد تـنــفــيـذه
رحــلـــته االخــيـــرة لــبــلـــوغه الــسن
التـقاعدي مشيـرة الى عطائه طيله

هني. مشواره ا
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الـروائي الـعراقي ضـيـفه اجلـمعـة مـلـتقى الـسـرد الروائي
لالحـتـفاء بـروايـته (ال تـقل وداعا) بـجـلسـة ادارهـا رياض

داخل.
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مثـلة السوريـة مشغـولة بتصـوير مسـلسل درامي جديد ا
إخراج إيلي بعنوان (السوق السوداء) تأليف أحمد عادل

. حبيب.وجتسد فيه شخصية ياسم

ـوسـيـقي نـيل ســتـيـنـات الـقـرن الــعـشـرين مع صـديـقـه ا
يـونغ.وبلـغ به حرصه عـلى كـيتـاره هـذا حدّ ربـطه حتـوطاً
بالـسالسل في مـراحـيض الـفنـادق الـتي كـان يقـيم فـيـها
خالل جـوالت فـرقـته لـكـنّ اآللـة سُرقـت مـنه عـنـدمـا عـهد
بـهـا لـوقت وجـيـز إلى مـسـؤول عـن معـدات الـفـرقـة خالل
عجب تمكن باكمان من إحدى رحالتهـا.وبفضل أحد ا
الــعـثــور عــلى كــيـتــاره إذ انــبـرى مــواطــنه ويـلــيــام لـونغ
راجعـة مئات الـصور على اإلنـترنت إلى أن توصل عام
 إلى رصد اآللة في إحداها وقد تعرّف عليها من 2020
عقدة فـي اخلشب موجودة في موقع محدد.وتتبع احملقق
ــتــجـر ـوقـع اإللـكــتــروني  الــهــاوي الـكــيــتــار بــدءاً من ا
لــلـمـوسـيــقى في طـوكـيــو وصـوالً إلى مـوسـيــقي يـابـاني
يُــدعى تـاكـيـشي شــوهـد وهـو يـعـزف بـهــذا الـكـيـتـار في
مـقـطع فـيـديـو نُـشـر عـلـى يـوتـيـوب عام  2019. واضـطـر
راندي باكـمان إلى انـتظار حتـسّن الوضع الـصحي لكي
يـتـمكن مـن التـوجه إلى الـيـابان شـخـصيـاً لـتـقد غـيـتار
اثل لتـاكيشي واستعادة آلته احلـبيبة.ورأى باكمان أن
"من كان الكـيتار في حوزته أَحبه بال شك بقدر" ما يحبه
هــو "إذ ال تـوجــد تـعــديالت وال تـصــلـيــحـات". واحــتـفل
ــسـرح في ـوســيــقـيــان بـهــذه الــلـحــظـة عــلى خــشـبــة ا ا
السفارة الـكندية بطوكيـو من خالل عزف أغنية "أميركان
وومن" الـتي اشتـهرت أيضـاً عنـدما غـناهـا ليـني كرافـيتز

عام 1999.
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قـد تـظــهـر فـجــأة الـرغـبـة في حتــسـ مـظــهـر مـنـزلك
اليوم رقم احلظ 9.
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تستمتع بوقتك في نزهة مع العائلة لدرجة أنك تقرر 
جعله حدثًا أسبوعيًا.
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تخـطط إلعادة الديكـور  اطلب من األسـرة مساعدتك
ا قمت به. لتستمتع 

—u¦ «

ـا يـذكــرك بـصـدمـات عـقـلك الــبـاطن نـشط الــيـوم ور
اضي. ة من ا قد
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ــــمـــكـن أن تــــتـــواصـل مع بــــعض األشــــخـــاص من ا
واألحداث غير العادية رقم احلظ 8.
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ذكــريـــات تــتــدفق فـي ذهــنك كــمـــا لــو أن الــبــوابــات 
مفتوحة لن يسعدك ذك.
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تـأتـيك مـكـاسب مـالـيـة غـيـر مـتوقـعـة أنه شـيء عمـلت
بجد من أجله.
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غامرة وفعل شيء لم تفعله من  تكون لديك الرغبة با
قبل .

Íb'«

تـشـعـر بــاحلـيـويــة وتـبـحث عن مــنـفـذ لـهــا بـعـيـدًا عن
عتاد أو التمرين. الركض ا

bÝô«

فـتـوحة لك في الـعمل لـديك الـكـثيـر من اخلـيـارات ا
فكر فيها.

u b «

تتصل بصديق ليشاركك مشروعك فمن احملتمل أن 
يكون متحمسًا مثلك.

¡«—cF «

ـغـامرة نـشط اليـوم القـليل إن إحـساسك الـفطـري با
غامرة قد يفيدك. من ا

 u(«
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حتتوي هذه الشبكة على 9
مـربــعــات كـبــيــرة كل مـربع
مـنهـا مـقسم الى  9 خـانات
صـغيـرة هـدف هذه الـلعـبة
ملء اخلـــــانــــات بــــاالرقــــام
الالزمة من  1 الى 9  شرط
عـدم تــكـرار الــرقم اكـثـر من
مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــبـــيـــر وفـي كل خط افـــقي

وعمودي.
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احللة
ÍbOLF « ÁËd

عـروف أن احملطات التلفزيونية تكتسب هوياتها من خالل ما تبثه من برامج من ا
ــهـا ســواء كـانـت تـثــقـيــفـيــة تـوعــويـة ســيـاســيـة ديــنـيـة بــشـتـى أنـواعـهــا وعـوا
تـرفيهية وأفالم مـسجلة مع مراعـاة العمر والنـوع والوقت وحصر الهدف تعـليمية

وحتديد جدواه.
ما نـراه اليوم شائـعًا وما يبث في احملطـات العربيـة عامة واحملطات الـعراقية على

ا هو متماشي عليه في دستور الثقافة. وجه اخلصوص معاكس 
فهـناك قـنوات ال جدوى لـها خصـوصا فـيما يـتم بثه من بـرامج مصـنفة عـلى أنها
راهـقة ترفـيهـية لـكنـهـا في احلقـيقـة ما هي إال إسـتهـداف للـمـجتـمع خاصـة فئـة ا

الذين ينساقون بسهولة لعدم ثبوت شخصياتهم.
والننـسى معاييـر صناعة البـرنامج  التلـفزيوني ثابتـة ومدسترة ال تـقبل التبديل -
منـها معايير سابقة لصنع البرنامج التلفزيوني وتشتمل على  حتديد أنسب فكرة
بـاد والـقـيم وال تخـدش احلـياء وال تـزرع اإلنـحراف شـرط أن ال تتـضـارب مع ا
في اجملـتـمع وال توافق مـذهب الـعـنـصريـة وحتـقق غـايـة تالمس الـواقع وفي هذا

سرحي غوته: اخلصوص يقول الكاتب وا
"وضوح الغاية عند اإلنسان يسبب له اإلطمئنان ويؤدي إلى السعادة".

هذا فـضلًـا عن التجـهيـز واإلعداد والذي يـتضـمن البحث عن احلـقيـقة معـلومـاتيًا
وميـدانيًـا أن تطـلب األمر وجتـهيـز خطـة تفـصيـليـة للـبدء من الـعنوان وصـولًا إلى
ثل هيكلية البرنامج وهيئته اخلاتـمة إضافة إلى تدوين محتوى السيناريو الذي 

متضمنًا نقالت ومشاهد وصور وتخيالت وتصورات متكاملة للعرض.
ـكان ـرافقـة لصـنع البـرامج التـلفـزيونـية فـتشـتمل عـلى جتهـيزات ا ـعايـير ا أما ا
ـشهـد الـبـصري وديكـور األسـتـوديو وحتـديـد زوايـا التـصـويـر واإلنارة لـسالمـة ا

وفحص الصوت وما شابه. 
وبـالـنـسبـة لـلـمـعـاييـر الـتي تـلـحق عـمـليـة صـنع الـبـرنـامج فتـشـتـمل عـلى الـتـبويب
ونتاج والتعليق الصوتي واجلرافيك والكتابة و البث ولكل عنصر له والفهرسة وا

ضوابطه وقواعده وشروطه وميزاته والفارق يظهره اخملرج طبعًا.
وهـذا كـله مـغـيب اليـوم في الـبـرامج التـلـفـزيونـيـة وتـتعـدد أسـبـاب تغـيـبه ويـصعب
حصـرهـا في نطـاق محـدد إال أن الـسبب الـذي يعـتـليـها هـو قـصور الـتدريس في
كلـيات األعالم وضعف آهلـية مخرجـاتها فضـلًا عن توظيف شـخصيات ال عالقة
ـا جسدية وشكلية لهـا في التلفزيون وال تمت له بـصلة ووفق خصائص أخرى ر

شاهد!  محيلة األستوديو صالة إستعراض مفروض على ا
وهـذا منافي للواقع فأن تكون حـرًا ال يعني جتردك من األغالل التي تقيدك بل أن

حتترم وتعزز اآلخرين. 
وال يقـتصر األمـر على هذا فـحسب بل لضعـف الرقابة أثـر سالب وعدم مـحاسبة
قـصرين هي قـيادة اجملتـمع إلى التهـلكة ولـغياب الـرقابة دور  في مـنح الفرص ا
لـوضع سـتـراتيـجـيات ألعـمـال قادمـة تـنقل ثـقـافة مـتـدنيـة وتـضيف كـلـمات هـابـطة
جـديـدة إلى قـامـوس الـثـقـافـة الـعـراقـيـة فـمن الـضـروري إتـخـاذ اإلجـراء الـسـلـيم
وتقـييد كل مؤسسة ومحطة تمنح فرصة اإلنضمام إلى التلفزيون دون هوية فعلية
تـمـنـحـهـا كـلـيـة األعالم فـضـلًـا عن ضـرورة تـوفـيـر سـقف قـانـونـي مـدسـتـر يـتـخذ

مجرياته بشجاعة. 
صـلحـة الشـخصـية ضـاربًا صـوب احلائط وال ننـسى دور التـمويـل الذي يخـدم ا
الـقـيم اجملـتـمـعيـة فـالـيـوم نـشـهد هـجـمـة تـمـويل عـظيـمـة تـنـهج أسـالـيب بث الـف
والـتـهـجـم والـتـهـيـيج والـكـراهــيـة وهي مـذاهب مـتـرديـة مــعـروفـة عـلى مـر الـتـاريخ

غرضها األساس تمزيق وحدة الشعب ال أكثر.

 —ôËb « s “ w  hšd «

Á—U²O  bOF² ¹ ÍbM  wIOÝu

ÎU UŽ ¥∂ cM  ‚Ëd *«

dNM « dÞU  sŽ WO½«bO  …d{U×
ÊU e « ≠ ÊU O

حـــقق "بــرنـــامج مـــواهب األطــفـــال في مـــيــســان"
مـحــاضـرة تـنـمـيــة مـيـدانـيـة لألطــفـال وعـوائـلـهم
بـعـنـوان( مـخـاطر الـنـهـر )  لألديب مـحـمـد رشـيد
الـقـيت هذه احملـاضرة عـلى مـ الزوارق في نـهر
دجـلة مدينة العـمارة ضمن جولة سيـاحية ثقافية
دارت فــيـهــا نـقـاشــات بـشــأن ضـرورة اســتـخـدام

وسـائل األمان في حـياتـنا الـيومـية خـصوصا في
األنـهار  لضـمان حياة األطـفال بعـيدا عن اخملاطر
عرفة. وت الناجت عن اإلهـمال وعدم ا و احـيانا ا
تــأتي هـذه الــسـلـســلـة من مــحـاضــرات الـتـنــمـيـة
ان الـطـفل الـعراقي ومـهـرجان بـالـتنـسـيق مع بـر
جـائـزة الـعـنقـاء الـذهـبـية الـدولـيـة ضـمن بـرنامج

يستمر 3 شهور العطلة الصيفية.
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ـمثـلة جـيني إسـبر عن تـفاصـيل شـخصـيتـها في فـيلم حتـدثت ا
ـا تـقـدمه في هـذا الـفـيـلم كـازي روز مـعـربـة عن سـعـادتـهـا 
مثل هو اخملـرج للفيلم األمر مبـينة أنها أحبت أن يـكون ا
الذي يـكسر حاجز الرهبـة ب الفنان واخملرج من جهة
ومن جهـة أخـرى الـقدرة عـلى اسـتـيعـاب هـذا اخملرج
وفـهم ما يريده بالضبط  ,مشيدة بدور وائل رمضان
مـثل بـالشكل اإليـجابي.وكازي في التـأثير عـلى ا
روز عـمل اجتـمـاعي تـدور أحـداثه في مـطعم روز
وهـــو مـن إخـــراج وائل رمـــضـــان وحـــوار نـــعـــيم
احلمـصي وقصـة رنا العـضم.يشـارك فيه عدداً
من الـــفــنـــانـــ الـــســوريـــ أبـــرزهم: بـــشــار
إسـمـاعـيل جـيـني إسـبر يـزن خـلـيل مـيـرنا
شــلـــفــون وفــاء مــوصــلــلي مــازن عــبــاس
غـسـان عـزب طـارق مرعـشـلـي أسـامة
الـسـيـد يـوسف هـدى شـعـراوي وائل
زيــدان جــمــال الـــعــلي مــر عــلي
فرح خضر سليمان رزق وغيرهم.

جيني
إسبر
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مــرت قـبل ايــام الـذكـرى الــرابـعــة عـشـر
عــــلى رحـــيل  بـــاتــــريس اوهـــانـــســـيـــان
عـــــازفــة الـبـيـانــو الـعـراقـيــــة  األرمـنـيـة
والـتي  تـكـاد ان تــكـون أجـمل من عـزف
عــلى آلـة الــبـيــانـو في الــعــــراق  ولـدت
ـــربــعــــة أحــدى ــنـــطـــقــة ا عــام 1927 
مــحالت  مـديــنــــــــة
بـــــــــــــــغــــــــــــــــــداد
ـــــــــة الــــــقـــــد
وتـــــــــوفــــــــــيت
فــــــــــــــــــــــــــي
امـــــريـــــكــــــــا
بـــتـــــــاريخ 17
حــــــــزيـــــــران
2008
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{ لـنـدن  –وكـاالت - تـسـبـبت دوقـة سـاسـكس مـيـغـان مـاركل زوجـة األمـيـر
الـبـريطـاني هاري في إقـالـة اثنـ من أفـراد الشـرطة في بـريـطانـيا مـا أحدث
ضــجــة في الــبالد.وفي الــتـفــاصــيل فُــصِل ضــابـطــا شــرطـة فـي الـعــاصــمـة
ا البريطانـية بعد تبادل رسائل عنصرية على مـجموعة في أحد التطبيقات 
في ذلك مقـارنـة ب مـيغـان ماركل
ودمية غـوليوغ (شخصية كارتونية
مـــنــاهــضـــة لــلـــعــرق األســود) إذ
قــــــضـت جلـــــنــــــة حتــــــكــــــيـم بـــــأنَّ
(الضـابطـ وهمـا سوخديـف جير
وبـــول هـــيــفـــورد وكـــلـــيـــهــمـــا في
خدمـات الطب الـشرعي مـتورطان
في ســـــلــــوك مـــــسـيء لــــلـــــغـــــايــــة
وتــمـــيــيـــزي) حــسـب مــا نـــشــرته
صحيفة (ذا اندبندت) البريطانية.
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صائب شـهريا ان لم تكن قصة النـجاح في العـراق تعرضك لعـشرات ا
ـتـواضـعـة احـبــبت ان اسـرد لـكم قـصص من اسـبـوعــيـا وفي كـتـابـتـي ا
حـياتي وعن الـنجـاح والفـشل في ان واحـد واتذكـر تأريخ تـعيـيني االول
وفي اول يوم مـباشـرة لي كـموظف في الـدولة الـعراقـية الـعريـقة والـفرق
بـ نظام شـمولي يـطبـق على احلـريات ويحـدد كل شي بـنظـام او قانون
او اعراف وانت مجبـور ان تنفذها سواء كنت مقتنع بها او غير مقتنع 
لـقد تـأخـر تعـييـني مدة اربـعة اشـهـر بسـبب طلـبي الداء خدمـة االحتـياط
ضي اكثر من عشرون يوما على تسريحي من البالغـة شهرين رغم لم 
خدمة العلـم البالغة سنة ونـصف انذاك وبعد انتهـاء مدة خدمة االحتياط
وقـف من التـجـنيـد تـوجهت لـلـدائرة الـتي تـعيـنت بـها وتـسلـمي سالمـة ا
ـا انه انـا خريـج اعالم يجب ان وبـعـد مقـابـلـتي لـلمـديـر انـذاك ابلـغـني 
ـواطـنـ ومـا هي اال دقـائق حـتى اسـتـلم مـسـؤولـيـة االعالم وشــكـاوي ا
صـدر امر اداري بـذلك وهنـا لم يـتم السـؤال عن مـذهبي او مـعتـقدي او
مـن اي دين انـا واي عـشـيــرة واين اسـكن لـيــأتي لي رجل مـوظف وقـور
اسـمه عبـد علي عـذافة اطـال الـله في عمـره وهو االن في سـوق الشـيوخ
ـة ويقـول باللـهجـة العـراقية ( احلبيـبة وهـو يحـمل مئـات الصحف الـقد
هـاك اخويـة استـلم كل مـا يخص شـعبـتك ) ومـا هي اال ايام حـتى بدأت
ـــســؤولـــ كـــوني احب عـــمــلـي ولــكـــوني اعـــمل في اكــسـب اعــجـــاب ا
ـدة خـمس سـنـوات فـي جـامـعـة بـغـداد االخـتـصـاص الـذي درست فــيه 
ـصـيــبـة الـيـوم انك لم ولن حتــصل عـلى اي امـتـيـاز او احلـبـيــبـة ولـكن ا
هني وان منصب وظـيفي بدرجة خاصة في مجال عملك واختصاصك ا
كل تـاريخك الـذي قضيـته في مجـال الصحـافة والكـتابة واالدب ولم ولن
ـــوتى يـــســمـــعــونك وهم يــســـمــعك من هـم في ســلـــطــة الـــقــرار بل ان ا
اليسمعـون واقول الصراحـة لكم لم تهن مـصيبتي عـلي اال بعد ما رأيت
الـفائـزين في االنـتخـابـات كيف يـقـدمون اسـتـقاالتـهم اسـتجـابة لـقـائدهم
رة التـغيير من الـسيد مـقتدى الصـدر فاحلق يقـال ان التيار اراد هـذه ا
اسـاسيات اللـعبة السـياسية الن الـتيار اقرب الـناس للشـعب وهو يعيش
ثل الـطبقة الـكادحة والـفقيرة في اجملـتمع العراقي مـعاناة الـناس كونه 
وايــقــنت ان كــتــابـاتــنــا في االصالح ال جــدوى مــنــهــا مــا دام الــسـراق
والـفاسدين يـعثـون في بلدي الـفسـاد والنهب والـسلب كـان الله في عون
اذا ال كل من اراد االصالح واعانه وهـيئ له البطانة الـصاحلة واعجب 
ن سـبقوهم في احلكم يتعض من يقـود العملـية السيـاسية في العراق 
ـاذا ال ينظـرون الى جتربـة زايد اخلـير في االمارات ـصيـر بهم و واين ا
والذي نتـرحم عليه يوميا النه نقل االمارات من حال الى حال وهو الذي
كـان يـردد تـمـنـيت لـو كـان لي شـارعـا واحـدا مـثل شـوارع بـغداد  نـعم
دمـرة وازدحاماتها الـقاتلة ويجب بغداد اجلريـحة بدمارها وشـوارعها ا
عــلى اصـحــاب الـقـرار ان يــعـودوا الى الــله والى طـريق
ؤمـن علي احلق رغـم قلة سـالكيـه كما يـقول اميـر ا
علـيه السالم ويـوم يأتي يـوم ال ينفـع فيه ال مال وال
بنون ويـوم يغضب شعب احلضارات ويشهد الله
مـا كـتـبت هـذا اال حـبـا للـعـراق وشـعـبه الـصـابر

احملتسب والله من وراء القصد.
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ســره فـهـو يـحــصل عـلى الـقـرارات
مـن كــاتب الـــطــابـــعــة في مـــجــلس
ـا كـان هـذا ال يـسـتـطـيع الـوزراء و
تـزويـده بـنسـخـة مطـبـوعـة من تلك
الــــقـــرارات فــــإنه يـــعــــطـــيه أوراق
الـــكــاربــون الــذي يــســـتــخــدمه في
الــــطــــبــــاعــــة دون أن يـــثــــيــــر ذلك

الشبهات!
ولـم يـكـن في الــصــحف مــصـورون
صــحــفــيــون كــمــا هــو احلـال اآلن
كـانت الصـور التي تـنشـر تأتى من
اجلــهــات الــرســمـيــة أو من بــعض
ــــصـــورين اخلـــارجــــيـــ الـــذين ا
ــــنـــاســـبــــات عـــلى يــــحـــضـــرون ا
اخـتالفها ليبـيعوا ما صوروه على

األشخاص أو على الصحف.
وفي الـفـتـرة الـتي عـمـلت فـيـهـا في
صـحـيـفـة الـشـعـب عام  1956 عـمل
فـي الصـحيـفـة شاب في مـثل سني
هـو الـصـديق الفـنـان الـراحل حازم
بـــاك وأسس في الــصـــحــيــفــة أول
أســـتـــوديــو لـــلـــتــصـــويـــر عـــرفــته
الـصحافة العراقـية على حد علمي.
ــا كـنت في ذلك الـوقت أعـمل في و
مـجال الـتحقـيق الصـحفي فقـد كنا
نـقــضي جل يـومـنـا مـعـا. وفي تـلك
الـــفـــتــرة ظـــهـــرت الــتـــحـــقــيـــقــات
ا ـصـورة مـتـأثـرين  الـصـحـفـية ا

صرية. تنشره الصحف ا
وهـنـا ال بـد مـن االعـتـراف بـأن هذا
الـذي أكتـبه قد ال يـكون وهـو فعال
كــذلك شــامال لـكـل جـوانب الــعـمل
الــصـــحــفي الــواسع بـــتــفــاصــيــله
وأشــخـاصه. أنـني أحـاول أن أذكـر
و أتــذكـــر مــا رايــته ومــا ســمــعــته
ــا ولـــذلك قــد ال يــكـــون مــطــابـــقــا 
هنة. يتذكره زمالء أقدم مني في ا

وأقـدرهم على متـابعة اإلذاعات في
كل ليلة وحتى مطلع الفجر.

وألن الـصحف تـعتـمد في أخـبارها
عـلى صحـفيـ يخـتلف أحدهم عن
اآلخـر فـي األسلـوب وفـي االخـتـيار
فـإن الصفحات األولى في الصحف
كـانت مـتنـوعـة غيـر مـتشـابـهة كـما
هــو حــالـهــا في الــعـهــود الالحــقـة
عـندما أصبـحت تعتمـد على إخبار
مــكــتــوبــة من مــصـادر واحــدة هي
وكــالـة األنـبـاء الــعـراقـيـة ووكـاالت

األنباء األخرى.
أمـا في ميـدان األخبـار احمللـية فإن
لــصــحــافــة ذلك الــزمـن فــرســانــهـا
وأذكــر مـنـهم صـبــيح الـغـافـقي في
ــنــعم صــحــيـــفــة الــزمــان وعــبــد ا
اجلــادر وســعــيـد الــربــيـعـي وعـلي
عـباس وقاسم الفـخري وخالد قادر
وغـــيـــرهـم وكـــانت لـــكل واحـــد من
هــؤالء طـريـقـته في احلـصـول عـلى
اخلـبـر ومصـادره اخلـاصة ومـجال
اخلـــبـــر احملـــلي كـــالـــســيـــاسي أو
الــدبــلــومــاسي أو االقــتــصـادي أو
ـة. وكان مـعنـا في صـحيـفة اجلـر
الـشعب سعيـد الربيعـي وكان يثير
دهـشـتـنا في حـصـوله عـلى قرارات
مــجـلس الـوزراء بـالـنص وقـبل أي
صـــحـــفي آخـــر. وذات يـــوم عــرفت

اإلرسـال اإلذاعي أو ضعف الراديو
ولـم يكن هنـاك من يعـرف االختزال

في الكتابة.
وفـي تـلـك الــسـنــوات كــانت خــطب
ـــصـــري جــمـــال عـــبــد الـــرئـــيس ا
واد الـصـحفـية الـنـاصر من ابـرز ا
الـــتي تـــتـــنـــافس الـــصـــحف عـــلى
نـشرهـا وهي خطب طويـلة يـختلط
فـيـهـا أحـيـانا صـوت عـبـد الـنـاصر
مـع أصـــــوات اجلـــــمـــــاهــــــيـــــر في
ـــدويــة إضــافــة إلى هــتـــافــاتــهــا ا
الـعوامل الفنية األخـرى وبالنتيجة
يـكـون الـصـحـفي وصـحـيـفـتـه هـما

الضحية.
وبـقـدر مـا تـسـتـوعـبه الـذاكـرة فـإن
الــصـحـافـة فـي ذلك الـوقت شـهـدت
كــفـاءات عـالـيـة في
ـيـدان وأذكر هـذا ا
بـــشــكل خــاص كال
مـن صالح سليمان
فـي صـــــحــــــيـــــفـــــة
احلــــريـــة ومـــنـــيـــر
رزوق فـي صـحـيـفـة
الــشـعب الــتي كـنت
أعمل فيها وأظن أن
صـالح سلـيمان كان
أبــــــــرز مـــــــحـــــــرري
األخــبـار اخلــارجـيـة

بـالـسـرعـة في كـتـابـتـهـا مـهـمـا كان
ـذيع سـريـعـا فـفي ذلك الـوقت لم ا
يـكن هـنـاك جـهـاز تـسـجـيل يـسجل
نـــشـــرات األخــبـــار بــحـــيث يـــتــاح
لـلصـحفي نـقل ما هـو مسـجل على

األشرطة فيما بعد. 
كـــانت الـــطـــريــقـــة الـــوحـــيــدة هي
ا يـذاع  ولذلك الـكـتابـة السـريعـة 
فــقــد كــانت بــعض اإلذاعــات تــقـدم
نـــشـــرات إخــــبـــاريـــة بـــالـــســـرعـــة
ـكن اإلمـالئـيـة (أي الــبـطــيـئــة). و
تـصور األخطاء التي حتدث بسبب
عـدم قـدرة احملـرر عـلى مـتـابـعـة كل
ـــــذيع أو بـــــســــبب مـــــا يــــقـــــوله ا
الـتشويش على هذه اإلذاعة أو تلك
وفـي الـكــثــيــر من األحــيــان ضـعف

ومـع أن هــذه الـــصــحف كـــانت قــد
ـــطــابع في ذلك امـــتــلــكت احــدث ا
طـابع تعد اآلن الـوقت إال أن هذه ا
بـدائية مثلما تعد مطابعنا احلالية
ــا وصل إلــيه مــتــخــلــفــة قــيــاســا 
الـــتــقــدم الــتـــكــنــولـــوجي في هــذا
ـــواضــيع جتــمع ـــيــدان. كــانت ا ا
وتـصف بـاليـد وتصـمم الـصفـحات
مـن قبل عـمال مهـرة ولم يكـن هناك
ـصـمـم وال أوفـسـيـت وال وجـود 
مــنــفـذيـن كـمــا هــو احلـال اآلن.ولم
تـكن هـناك مـبرقـات الستالم أخـبار
وكــــاالت األنــــبــــاء وال تـــلــــكس وال
فــاكـســمل وال انــتـرنت. كل مــا كـان
مـوجودا من أجهزة نستخدمها في
الـعمل الـصحـفي الهـاتف والراديو

وال شيء غير ذلك!
وإذا كــان الـهـاتف وسـيـلـة
لــلــحـصــول عــلى األخــبـار
احملـلـيـة فـإن الـراديـو كـان
الــــوســـيــــلــــة الـــوحــــيـــدة
لــلـحــصـول عــلى األخـبـار
اخلــارجــيـة. وكــان يــعـمل
فـي الــصـــحف مـــحــررون
بـــارعـــون لـــيس فـــقط في
اخــــــتــــــيــــــار األخــــــبـــــار
اخلـــارجــيــة مـن عــربــيــة
ـتـازون ـا  ـيـة وإ وعــا
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عـنـدمـا بـدأت الـعـمل الـفـعـلي في الـصـحـافـة عام  1956 كـانت هـنـاك صـحف يـومـية
تعتـمد اخلـبر منـهجا لـها في مـرحلة جـاءت بعد أن كـانت الصـحف تنشـر وتباع من
أجل مـا يكـتب فـيـها من مـقـاالت وافتـتـاحيـات ومـعظـمهـا تـمثـل أحزابـا وشـخصـيات
سيـاسية. والـصحف اليـومية في ذلك الـوقت كانت الـشعب (صاحـبها يـحيى قاسم)
الـزمـان (صاحـبـها تـوفـيق الـسمـعـاني) احلريـة (صـاحـبهـا قـاسم حمـودي) األخـبار
(صاحبـها جبران ملكون وولده جـوزيف ملكون فيما بعـد) البالد (صاحبها روفائيل

س التي تصدر باللغة اإلنكليزية. بطي وأوالده فيما بعد) عراق تا

ـبجـلة على كل أخـيراً ربح السـياسي الـعراقي وانتـصرت " هـايشته " ا
الـتحـليالت والـتوقـعات لالسـتراتـيجيـ بشـأن توقـعاته بـتشـكيل حـكومة
احلـيض السـياسي التي تـصارع الزمن مـنذ أشهـر لالستحـواذ على ما
تـفيض بـه أبار الـنفط من مـوارد كـبيـرة وصلت مـؤخرا 11 ملـيـار لشـهر
واحـد ومـداخيل انـفـجـارية لـلـمـوازنات واسـتـثـمارات تَـدر أربـاحا وهي

على الورق فقط وجمارك تنتج ذهباّ خالصاً من منافذ الوطن .
ـثـيـر لـلــجـدل في تـوجـهــاته وفـنـطـازيـاتـه الـسـيـاسـيـة فـهـذا الـسـيــاسي ا
ومـغـامـراته احلـيـاتـيـة ومـا يـثـار عـن شـخـصـيـته من تـأويالت مـخـتـلـفـة
وألقـابا شتى ونـعوتاً مـختلـفة بعـضها غـير صالح لـلنشـر أستطاع أن
يـتـوصل إلى حـقـيقـة لم يـكـتـشفـهـا كـبار احملـلـيـ الـسيـاسـيـ وهو أن
ـكن أن تتشكل إال بـوجود اإلطار التـنسيقي. لكن احلكومة الـعراقية ال 
مـشـكـلـته في رهـانه الـغـريب الـذي وضـعه في حـالـة خـسـارته بـأن يـقـدم

!? "هايشتة" للرابح
وضوعية أقول بأن هـذا السياسي الذي قيل عنه ومن باب اإلنصـاف وا
من "الـرعيـان"   في احلـيـاة والـوظـيفـة والـتـعـليـم استـطـاع أن يـفـوز على
ستـقبل ويتنـبأ بالصورة ـتعلمـة في رهان علم ا الـعقول االستـراتيجية ا
الصعبـة للمشهد السياسي العراقي وهو مشهد يبدو أن أزماته ال حتل
إال من خالل ثـقـافـة الـبـعـران والـهـوايش ألن مـا يـجـري داخل مـنـظـومـة
احلكم جناسة سياسية وفناء للحياة وتدمير للقيم وانحطاط في الوالء

والتبعية. 
وعــلى طـريـقــة الـسـيــاسي صـاحب "الـهــايـشـة" فـي ابـتـكـار فـن صـنـاعـة
الرهان فـقد حاولت البحث عن أغرب الـرهانات التي حدثت في التاريخ
السـيـاسي فـلم أجد غـيـر خسـارة االسـتـقالـة أو اخلـروج من احلزب أو
ركـون الـبيت لـلراحـة حفـاظـاً على بـقيـة العـمـر. وحاولت جـاهداً أن أعـثر
على خـبر لسـياسي يـقدم كـلبه العـزيز أو قـطته الـشقيّـة للـخصم الـفائز
فـلم أجـد فـي بـطـون الـتـاريخ إال أخـبـاراً لــسـيـاسـيـ قـدمـوا بـاقـات ورد
تـلكـون مزارع ـعارضـيهـم بعـد توقـعاتـهم الـفاشـلة رغم أن مـعظـمـهم 

مواشي من كل األنواع واألجناس واجلنسيات.
واحلق أنـني اكتشـفت أيضا أن الـبقرة لـها استـخدامات في الـسياسة
ولـكن عـلى مسـتـوى الـتـشـبـيه وليـس الرهـان والـعـمق ولـيس الـسـذاجة.
فـقــبل انـهـيــار الـنـظـام الــشـيـوعي أعـتــرف الـزعـيم الـســوفـيـاتي نــيـكـيـتـا
خـروتشـوف بـتدنـي مسـتوى اإلنـتـاج في الـدول االشتـراكيـة فـقال كـلـمته
لكها صـاحبها تدر حليـباّ أكثر من البقرة التي الشهيرة: "الـبقرة التي 

تملكها الدولة".
ستعـمر اإلنكليزي كـان يستخدم البـقرة لتعميق بينما يرى غـاندي بأن ا
سلـم فيقـوم بذبحهـا ب الطرف سـياسة فرق تـسد ب الهـندوس وا
قدسة عند من اجل إشعال الفـ واالقتتال بينهم. وقيل إن هذه البقرة ا
طائفة الهـندوس سببت كوارث مجتمعية وسياسية حيث عصفت بالهند
الـكـثيـر من احلـروب التي اسـتـمرت لـسـنوات بـسـبب إقدام الـبـعض على
ذبـحـهـا أو تـنـاول حلـومـهـا. بل أصـبــحت هـذه الـبـقـرة الـلـعـيـنـة جـزءّ من
ـؤتـمـر احلـيـاة الـسـيـاسـيـة ورمــزاّ لـبـعض األحـزاب. فـأسـتـعـان حـزب ا
بصورة زوج من الـعجول كشعـار انتخابي له في وقت مضى وفي وقت
قـريب استـعـانت أنـديـرا غـاندي بـصـورة بـقـرة تـرضع صغـيـرهـا كـرمز

للحزب. 
وقـد ذُكرت في الـقرآن بـسورة الـبـقرة وهي أطـول سور الـقرآن احلـاوية
عـروفة مع الـنبي مـوسى وبني إسـرائيل. عـلى األحكـام حيث قـصتهـا ا
ولهـا قـصص مع الـعـلم أيـضـاً فـقـد أشـارت دراسة عـلـمـيـة حـديـثـة بأن
ساعدتـها في التواصل مـع أقرانها والـتعبير األبـقار تستـخدم صوتهـا 
أيـضـا عن احلـمـاس أو االرتـبـاط أو الـضـيق وغـيـرهـا. كـمـا اسـتـخـدمت
قرونـها في اإلعالنـات وفي أدبيـات السـياحـة. لكن سويـسرا تـنتج غـالباً
نوع من األبقـار دون قرون حفاظا على سالمتها ووقايتها من اإلصابات
واجلروح. ولم تسـلم البقرة من الذكاء االصطنـاعي فأصبح يراقبها في
خـطـواتــهـا ويـقــدم تـقـريـراّ مــفـصالً عن أمــراضـهـا ونــومـهـا وطــعـامـهـا
وأمنـيـاتـهـا!  وهـنـاك من االقـتـصاديـ من أسـتـخـدم الـعـبـارة اجملـازية "

بقرتان" ليمثال مفهوم االختالف الثقافي. 
كما أستخـدم الكتاب ورجال اإلعالم والفـكر التعبيـر السياسي الساخر
(لديك بـقرتان) فـي كتابـاتهم ومقـارباتهم وحتـليالتـهم السيـاسية. فـهناك
تلك بـقرت بأن ـواطن الذي  من يرى بأن الـنظام االشتـراكي يطالب ا
نح جلاره إحداهـما. وفي النظـام الشيوعي فـأن الدولة تأخـذ بقرتيك
وتـعـيـد تـوزيـعهـمـا بـالـطـريقـة الـتي تـراهـا مـنـاسبـة. ولك احلق فـي بعض

احلليب الذي تنتجانه.
أمـا النظـام الرأسمالي فـعليك أن تـبيع واحدة وتشـتري ثورا لـكي ينموا
الـقطـيع وتـقوم بـبيـعه وتتـقاعـد وتعـتمـد على الـدخل. وفي النـظام الـنازي
والقمعي فأن الـدولة تأخذ البقرت وتعدمك. بـينما في البيروقراطية فأن
الدولة تأخـذ البقرت وتقتل واحدة وحتلب الـثانية وتسكب احلليب على

األرض. 
بينمـا انتشرت ب ناشـطي مواقع التواصل االجتمـاعي قصة البقرة من
بـاب الـتـندر والـدعـابـة اخلبـيـثـة للـنـظـام العـربي الـذي يـعتـمـد عـلى وجود
ـواطن العـربي إحـداهـما حـصـان واألخـرى بقـرة تـعطي بـقـرت عـنـد ا

احلليب للعدو ثم نشتريه من عنده بسعر أكبر! 
مرة كتبت عن الـبقر وقلت: ما يقرأه العربي عن حـياة البقر السعيد في
اوربا ودالالها وحقـوقها ويقارنها مع حيـاته فأنه يتمنى أن يكون بقرة
ـان الـقـسـري بـأن بـعـض أوطـانـنا أوربـيـة. وقـد وصـلـنـا إلى مـرحـلـة اإل
بحاجة إلى بـقرة سويسريـة حتكمنـا وليس إلى بقرة بشـرية عربية (رأي

اليوم-2018/7/1).
اما في الـعراق فـأننـا نقـوم باسـتيـراد البـقرتـ من هولـندا
فـنـلــبـسـهـا عــمـامـة أو عــقـاالً ثم نـعـطـي احلـلـيب سـراّ
ـوت الشعب من للـرئاسات الثالثـة واألحزاب لكي 
القـهـر واجلوع رغـم إن مزارعـنـا السـيـاسـية فـيـها

"هوايش " كثيرة دايحة!

وسـيُتاح على اجلـوانب بابان على
شـــكل دائــرة يـــســمــحـــان بــإجــراء
عـمليـات رصد ليـلية.ويـشير لويس
شــافــاريــا إلى ان "احلــصــول عــلى
مـستويات دقة ضـرورية الستخدام
هـذه الـتلـسكـوبات إلى أقـصى حدّ
ـــــثل إجنـــــازاً تـــــقـــــنــــيـــــاً بـــــالغ
األهـمـيـة.وهي خـطـوة تـزيـد قدرات
الـتـكـنولـوجـيـا".وتُقـدر تـكـلفـة بـناء
الــتـلـسـكــوب الـذي يـصل وزنه إلى
 مــــــلـــــيـــــار 1,37 الـف طنّ بـ 2800
ــرحـلــة اخلــاصـة دوالر.وأُجنــزت ا
ـــدنـــيـــة بـ"أعـــمــــال الـــهـــنـــدســــة ا
األســـاســيـــة" بـــنــســـبــة  ?%40مع
االنـتهاء من بـناء اجلدار اخلارجي
الـــداعم لـــلـــقــبـــة الـــتي ســـتـــحــمل
ـوقع ــسـؤول عن ا ــرآة.ويـقـول ا ا
غــويـدو فــيـتــشـيــا لـوكـالــة فـرانس
ـثـابـة بــرس إنّ "+إي أل تي+ هـو 
ـقراب الـعظيم نـسخـة مطوّرة من ا

الـــعــظــيم "فـي ال تي" وهــو أقــوى
أداة تــعـمل حـالـيــاً بـاإلضـافـة إلى
ــا" الــذي يُـعــتــبــر أكــبـر مــرصــد "أ
مـقـراب رادويـوي في الـعـالم ويقع
كـالهــمــا في شــمــال تــشــيــلي.لــكن
ـعرفـة بُنيت بـهدف تـوسيع آفاق ا
أدوات ذات فـاعلية أكبـر كتلسكوب
"إي أل تـي" الـــذي ســيُـــثـــبّـت فــوق
جـــبـل ســـيـــرو أرمـــازونـــيس عـــلى
ارتـفـاع ثالثـة آالف متـر وعـلى بـعد
حـــوالى عــشــريـن كــيــلـــومــتــراً عن
رصد لكه ا قراب العظيم الذي  ا
األوروبـي اجلنـوبي.وسـيـتألف "إي
أل تـي" الذي انـطلـقت أعـمال بـنائه
سنة  2017 مـن مرآة أساسيـة يبلغ
قــطـرهـا  39مــتـراً تــتـكـوّن من 798
مــرآة صـغــيــرة سـداســيـة الــشـكل.
وسـتُـثبـت على قـبـة ضخـمـة نصف
كـــرويــة يــبــلـغ قــطــرهــا  85 مـــتــراً
. ويــصل ارتــفــاعــهـا إلى  74 مــتـراً

{ ســيــرو أرمــازونـيس (أ ف ب) -
بــدأت طالئع الــتـلــســكـوب الــفـائق
الـكـبـر "إي أل تي" تـظـهـر بـبطء في
شــمـال تـشـيـلي الــذي يُـعـتـبـر أحـد
أفـــضل األمــاكن لـــرصــد الــنــجــوم
وتُــعـتـبـر هــذه األداة الـبـصـريـة
الـتي سترى النور بعد خمس
ســنـوات األقــوى حـتى اآلن
وتهدف إلى توسيع قدرات
عـــــلــــمـــــاء الــــفـــــلك عـــــلى
الـرصـد.وهـذا التـلـسـكوب
الـذي يشكّل "عيناً" جديدة
فـي الــــســــمـــــاء تُــــضــــاف
اعـتـبـاراً مـن سـنة  2027 إلى
مــجــمــوعــة أدوات الــرصــد ذات
اإلمــكــانـات الــكــبـيــرة الــتي تــعـمل
أصـالً في صـحـراء أتـاكــامـا يـتـيح
زيــادة قـدرة الـعـلـمــاء عـلى الـرصـد
ـقـدار خـمـسـة آالف مـرة عـما هي
عـليه حـالياً بـاإلضافة إلى تـركيزه
عـلى أماكن ال تزال حتى اليوم غير
مـعـروفة بـهدف تـوفـير إجـابات عن
األسـئلة الـتي تزال قائـمة عن نشأة
الـكون.ويـقول عالم الـفلك التـشيلي
ــــرصــــد لــــويـس شــــافــــاريــــا من ا
األوروبـي اجلـنــوبـي الـذي يــتــولى
تـمويل بناء التلسكوب "إي أل تي"
لـوكـالة فـرانس برس "ثـمـة أسئـلة
عـلميـة نرغب في إيـجاد اجابات
لــهــا وهــذه األســئــلــة تــفــرض
احلـاجـة إلى تـقنـيـة تسـاعـدنا
فـي الـــــــتـــــــوصـل إلى هـــــــذه
اإلجــــابــــات".ويـــضــــيف ان
"تــطـور عـلم الــفـلك مـرتـبط
ـا تـوفـره التـكـنولـوجـيا
ـراقـبـة وكـل ما وقـدرات ا
تــــتــــيـــحـه هـــذه األدوات
الــرائــعــة".وتــســتــطــيع
أدوات الـرصـد احلالـية
أن تــوفــر إجــابـات عن
األســـئـــلــة الـــتي كــان
عـــــلــــــمـــــاء الـــــفـــــلك
يـــطــرحــونــهــا قــبل
ثـالثـة عــقـود ومن
أمــــــــثـــــــال هـــــــذه
ـــقـــراب األدوات ا

{ لندن  –وكاالت - أحبت النجمة
ية أديل حفال جماهيريا في العا
لندن وقد تداول رواد مواقع

التواصل اإلجتماعي مقاطعا منه
ومن بينها نقطع ظهرت فيه أديل
سرح وذلك وهي تبكي على ا
بسبب تفاعل وغناء اجلمهور

معها.على صعيد آخر كانت قد
حضرت أديل مع صديقها الوكيل
الرياضي ريتش بول مؤخرا احدى

مباريات الدوري االمريكي
للمحترف في كرة السلة وقد

ارتدت أديل للمناسبة ثياب كاجوال
من الدينم حافظت أديل البالغة من
العمر  34 عاماً على ماكياجها في
حده االدنى كما زينت اطاللتها

بأقراط دائرية ذهبية.
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ـوت { بــاريس-(أ ف ب) - غــيّب ا
الـبـريـطـاني بـيـتـر بـروك أسـطورة
ــــســــرح وأحـــد أبــــرز مـــخــــرجي ا
اخلــشـبــة في الـقــرن الـعــشـرين إذ
تــــوفـي الــــســــبت عن  97 عــــامــــاً
بـحسب ما أفـاد مقربـون منه وكالة
فــرانس بـرس األحـد . وتــمـيـز هـذا

ــســرحي الــكــبــيــر الــذي ولــد في ا
بـريطانيـا وأمضى قسمـاً كبيراً من
مـسـيـرته الـفـنـيـة في فـرنـسـا حيث
أسـس مــسـرح "لــيـه بــوف دو نـور"
بأنه أحدث جتديداً في فن اإلخراج
ــــــســــــرحي مــــــحــــــرراً إيــــــاه من ا

الديكورات التقليدية.
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ومـن الـواضح أنه مـخـتــلف تـمـامـاً
عـمّـا أنـشئ سـابـقـاً إذ هـو يـتصف
ـعــايـيـر تـقـنـيـة مــخـتـلـفـة بـشـكل
كـبيـر" وهو ما يـفسـر سبب الوقت
الـالزم لالنتـهـاء من بـنـائه.وأتاحت
مـقاريب الـرصد احلالـية الـتي يبلغ
قـطرها ب  8 و 10 أمـتار لـلعـلماء
اكـتـشاف الـكواكب اخلـارجيـة التي
تـــدور حــــول جنـــوم أخـــرى حـــيث
يتركز البحث في شأن إيجاد دالئل
مــحـتــمـلـة عــلى وجـود أشــكـال من
احلــيـاة.لـكـن الـعـلــمـاء يـحــتـاجـون
لتعزيز معرفتهم إلى أدوات مراقبة
أكـثــر دقـة وبـالـتـالي أكـبـر تـتـمـتع
بـقـدرة عـلى تـلـقي كـمـيـة أوسع من
الــضـوء.وبـفـضل قــطـره الـبـالغ 39
مــتـراً سـيـتـلــقى تـلـسـكـوب "إي أل
تـي" ضــــوءاً اكــــثـــر بـ 15 مــــرة من
مـقاريب الـرصد التي تـعمل حـالياً

وسـيوفر صوراً واضـحة أكثر بـ15
مــرة من تـلك اخلـاصـة بــتـلـسـكـوب
هــابل الــفــضـائـي" عـلى مــا يــؤكـد
ــرصـد األوروبي اجلـنـوبي وهـو ا
مـنظـمة حكـومية دولـية لعـلم الفلك
في أوروبـا تـتـلـقى تـمـويالً سـنـوياً
بـقيمة  198 مـليون يورو من الدول
األوروبــــــــيـــــــة الـ 16األعــــــــضـــــــاء
ــة اجلـيـولـوجـيـا فــيـهـا.وتـقـول عـا
ـساعدة الـتقنـية في أعمـال بناء وا
"إي أل تـي" ســوزي ســـولـــيس "إنه
مــشـروع مــسـتـقــبـلي ســيـتــيح لـنـا
رصــــــد مــــــســـــــافــــــات أخــــــرى في
الـــــكــــون".وجتـــــعل اخلـــــصــــائص
ـناخـية الـتي تتـمتـع بهـا صحراء ا
أتــاكــامـا بــاإلضــافــة إلى طـقــســهـا
اجلـاف وهي عوامل تتيح عمليات
رصـد في سـمـاء تـكـون صـافـيـة في
ـئــة من لـيــالي الـســنـة من 90  بــا
ـنـطـقـة مـكـانـاً مـنـاسـبـاً جداً هـذه ا
إلجـراء عمليات رصد فـلكية.ويشير
ـرصد األوروبي اجلـنوبي إلى أنّ ا
أحـد أبرز أهدافه يتـمثل في التقاط
صــــور لـ"الــــكــــواكب اخلــــارجــــيـــة
الـصخرية بهـدف حتديد خصائص
غـالفـهــا اجلــوي وقــيــاس الــتــمـدد
ـتــسـارع لـلـكـون بـشـكل مـبـاشـر". ا

فـي موزمـبيق".وأشـار مايـبورغ في
بيان إلى أنّ زيناف أصبحت حالياً
ـــتـــنـــزه الـــوطـــني الـــوحـــيـــد في ا
مـوزمـبـيق الـذي يـضـم احلـيـوانات
ُــســتــهــدفـة اإلفــريــقــيــة اخلــمس ا
بالصيد اجلائر وهي الفيل ووحيد
الـقرن واألسـد والفهـد واجلاموس.
تنزه ومنذ سنة 2015  أُدخل إلى ا
14  حـــيــــوان تـــنـــتـــمي إلى  2400
. وأحـضـر وحــيـد الـقـرن إلى نــوعـاً
زيـناف من جنوب إفريقيا اجملاورة

في رحلة استغرقت أياماً عدة.
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وتــــعــــزيــــز االقــــتــــصــــاد احملــــلي.
وتـــدهـــورت احلـــيـــاة الـــبــريـــة في
ـتـنزه الـذي تبـلغ مسـاحته أربـعة ا
آالف كــيـلـومــتـر مـربع ( 1500 مـيل
مـربع) نـتـيـجـة احلـرب األهـلـية في
مــوزمـبـيق الـتي اســتـمـرت لـعـقـود
وانـتهت سنة 1992  بـاإلضافة إلى
الـصيد اجلـائر.وقال رئيس مـنظمة
"بــــــيس بـــــاركـس فـــــاونــــــديـــــشن"
ـبـادرة ويـرنر ـسـؤولـة عن هـذه ا ا
مــايـبــورغ إنّ "عـودة وحــيـد الــقـرن
ــتـنـزه يـجــعل زيـنـاف وجـهـة إلى ا
سـياحـية جـديدة ومثـيرة لالهـتمام

{ زيـــــنــــاف  (أ ف ب) - أُدخل إلى
أحـد مـتـنزهـات مـوزمـبيق اجلـمـعة
وحـيد قرن أبيض بعد أربع عاماً
عـلى عـدم استـقبـاله هذا الـنوع من
احلــــــيــــــوانــــــات مـع وصـــــول 19
ــهــدد حـــيــوانــاً مـن هــذا الــنـــوع ا
بــاالنـقـراض عـلى مـ شـاحـنـة من
جـنـوب افـريقـيـا في رحلـة اجـتازت
مــســافـة  1600 كــيــلــومـتــر.وأعــيـد
إدخــال وحـيــد الـقــرن األبـيض إلى
مـتـنـزه زينـاف الـوطـني في جـنوب
مـــــوزمــــبــــيـق في إطـــــار مــــبــــادرة
الســـتــعــادة احلــيـــوانــات الــبــريــة

{ بكـ (أ ف ب) - أتاح اكـتشـاف متـحجـرات ألحد أسالف الـبانـدا في الصـ للـباحـث
كّن هـذا احليوان من حمل عيدان اخليزران حل اللغز احملـيط بـ "اإلبهام السادس" الذي 
تـحجرات الـتي تعـود إلى نحو سـتة مالي أبرز مـكوّنات نـظامهـا الغذائـي.واكتُشـفت هذه ا
عـام في مــقـاطـعـة يـونـان بــجـنـوب غـرب الـصــ ومن بـيـنـهــا عـظـمـة رسغ تـســمى الـعـظـمـة
السمـسميـة الشعـاعية.وأشـار الباحثـون في العدد األخـير من مجـلة "سايـنتيـفيك ريبورتس"
ـا يـتـيح لـها إلى أنه أقـدم دليل عـلى وجـود "اإلصـبع الـسـادسـة" لدى الـبـانـدا الـعمـالقة  
إمساك عيدان اخلـيزران السميكة وكسرها.وتعـود هذه األحفورة إلى سلف منقرض للباندا
يـسـمـى إيـلـوراركـتـوس عـاش فـي الـصـ قـبل سـتــة ماليـ إلى ثـمـانـيــة ماليـ سـنـة.وقـال
تـحف مقـاطعـة لوس أجنـليس لـلتـاريخ الطـبيعي وانغ ـسؤول عن عـلم األحافـير الـفقـارية  ا
".وأضاف أن شـياو مـيـنغ إن "الـبانـدا الـعمـالقة حـالـة نادرة حلـيـوان الحم ... حتـول عاشـبـاً
"+اإلبـهـام الـزائف+ أليـلـوراركـتـوس يُـظـهـر  لـلمـرة األولـى مـراحل الـتـطـور الـزمنـي العـتـماد
".ومع أن الـباحـث يـعرفـون بوجـود "اإلبهـام الزائف" مـنذ نـحو قرن البـاندا اخليـزران غذاءً
دة طـويلة فإن األدلـة األحفوريـة لهذه الـعظمـة توفر إجـابات عن عدد من األسـئلة الـتي ظلت 
ـوجـودة لدى من دون إجـابـات ومـنـها كـيـفـية وتـوقـيت تـطـور هذه اإلصـبع اإلضـافـيـة غيـر ا
الدببة األخرى. ومنذ مالي السن استعاضت حيوانات الباندا عن النظام الغذائي الغني
توافرة غذيـات وا بالـبروت الـذي كان يأكـله أسالفها بـأشجار اخلـيزران التي تـفتقـر إلى ا

. على مدار العام في جنوب الص
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ـلـيــارديـر األمـريـكي إيـلــون مـاسك الـسـبت عن { رومـا-(أ ف ب) - خـرج ا
الصمت الذي كان يلزمه منذ  21 حزيران عـلى شبكة تويتر االجتماعية التي
يـعـمل عـلى إتـمـام شـرائهـا بـنـشـره مـجمـوعـة صـور من بـيـنـها صـورة له مع
Pontifex@ الـبـابـا فـرنـسـيس.وكـتب مـاسك عـلـى حـسـابه "تـشـرفـنـا بـلـقاء

أمس" مـعلّـقـاً بذلـك على الـصـورة الـتي يظـهـر فـيهـا بـبدلـة سـوداء عـلى 
الـبـابـا بــيـنـمـا يـقف أربــعـة من أبـنـائه مــتـأنـقـ أيـضــاً عـلى يـسـار خـورخي
ـبـتـسم.وألغـنى رجل فـي الـعـالم ثـمـانـيـة أبــنـاء بـيـنـهم سـتـة من بـيـرغـولــيـو ا
ـولــودة ويـلــسـون) في الــعـقــد األول من الـقــرن احلـادي جـاســتـ مــاسك (ا
والعشـرين  توفي أحدهم بعد أسابيع قـليلة من والدته ثم رزق اثن آخرين
ز.ولم يذكر مؤسس "تيسال" و"سبايس إكس" مكان لقائه وسيقـية غرا مع ا
الـبـابـا وال تــفـاصـيـله فــيـمـا لم يـعـلن الــفـاتـيـكـان عـن هـذه الـزيـارة اخلـاصـة
للبابا.وأكد ماسك في  21 حزيران الـفائت أن خطوته لالستحواذ على تويتر
سـتخـدم تـبقى مـعلـقة بـسبب مـا قال إنـها أسـئلـة "مهـمة جـدا" حول عـدد ا

الوهمي على الشبكة االجتماعية.
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