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 وقـــــعت الـــــكـــــتل والـــــتـــــيــــارات
عــلى اتــفــاق اولي الــســيــاســيـــة 
للمضي بـتشكـيل حكومة تـوافقية
وانـــهــاء حـــالـــة االنـــســداد الـــتي
تعيـشهـا البالد منـذ تشرين االول
وفي خضم االستعدادات اضي  ا
الـــتي جتـــريـــهـــا الـــكــتـل لـــعــودة
ــان الى االلــتــئــام وتــمــريـر الــبــر
ـرشح لرئـاسـة الـوزراء  يـتـهـيأ ا
الــشــارع الحــتـــجــاجــات الــســبت
الحـيـاء الــذكـرى الـثــالـثـة ـقــبل  ا
النتـفاضـة تشـرين. وحدَّد مـجلس
مـوعد الـنواب يـوم غـد االربـعـاء 
عـقــد جـلــسـته  لــلـتـصــويت عـلى
على اسـتـقـالة مـحـمد احلـلـبوسي

ــان (تــفــاصـيل من رئــاســة الـبــر
ص2). وقــــال بـــــيــــان تــــابـــــعــــته
(الزمان) امس إن (مجلس النواب
سيعقد يوم غـد األربعاء  جلسته
الــتي تـتــضــمن الــتــصـويـت عـلى
اسـتـقـالـة رئـيس مـجـلس الـنـواب
من مــنــصــبه وانــتــخــاب الـنــائب
األول لرئـيس اجملـلس). بـدورها 
الـقت مـصـادر وثــيـقـة لـ (الـزمـان)
امس ان (احللـبوسي سـيقـال بعد
ثالثــة اشـهــر). واسـتــقــبل رئـيس
ــمـثل ا ـان في وقـت سـابق  الـبــر
اخلـــــاص لألمـــــ الـــــعـــــام لأل
ـــتـــحـــدة في الـــعـــراق جـــيـــنــ ا
هـيـنـيس بـالسـخـارت.وذكـر بـيـان
مقـتضب تـلـقته (الـزمان) امس ان
(اجلـانـبـ نــاقـشـا آخـر تـطـورات

األوضـاع الـسـياسـيـة في الـبالد).
وياتي اللقاء بعد ترجيحات بعقد
ـانية  مع إعالن االتفاق جلسة بر
الــنــهــائي عــلى تــشــكــيل حتــالف
ادارة الــــــــدولــــــــة بــــــــ االطـــــــار
الـتـنـسـيــقي واحلـزبـ الـكـرديـ
ــقــراطي واالحتــاد الــوطـني الـد
الـكــردســتـانــ وحتـالــفي الــعـزم
والـــســيـــادة وحــركـــة بـــابــلـــيــون
وتوقـيع ورقة االتـفـاق السـياسي.
كتـب السياسي وبحسب عـضو ا
لــتــيــار احلــكــمــة الــوطــني فــادي
الــذي اكـد في تــغـريـدة الـشــمـري 
عــلى تـــويــتــر (نــأمـل اســتــكــمــال
مشـاورات تـسـميـة مـرشح رئـاسة
اجلـــمـــهــوريـــة وحتـــديـــد مـــوعــد
اسـتـئــنـاف عـمل مــجـلس الـنـواب

هـامه الـدسـتـوريـة) واضاف انه
( االتـفـاق علـى تشـكـيل حتـالف
ادارة الدولة ب االطار واحلزب
الــــكـــــرديــــ وحتــــالـف  الــــعــــزم
وحتــالف الـــســيــادة وبـــابــلــيــون
وتوقيع ورقة االتـفاق السياسي).
بـدوره  كــشف الـنــائب عن كــتـلـة
الـفـتح الـنـيـابـيـة عـلي تـركي  انه
جرى ابالغ الـنواب مـسـبقـاً بعـقد
ــــانــــيـــــة الــــيــــوم جـــــلــــســــة بـــــر
الـثالثــاء.وقـال في تــصـريح امس
ان (مـــجــلـس الــنـــواب ســـيــعـــقــد
جـلــســته الــيـوم الــثالثــاء او غـدا
وانـنــا كـنــواب نـنــتـظـر االربـعــاء 
تـــأكــيـــد ذلك). ورد الـــقـــيــادي في
التـيـار الصـدري غـالب العـمـيري
الـتـوافق عـلى اعالن الـتـنـسـيـقي 

لتشكيل حتالف ادارة
الـــــــــدولــــــــة. وقــــــــال
العـمـيري في تـغـريدة
عــلى تــويــتــر (يــبــقى
االطــــــار اطـــــــارا ومن
سـتـحـيل ان يـصبح ا
مـحركـا). مـن جانـبه 
ــــكـــتب اكـــد مــــديـــر ا
االعـالمـي الئــــــــــتـالف
دولـة الـقـانـون هـشـام
الركابي ان (الـبيانات
الـــــــــــــصـــــــــــــادرة عـن
الــــتـــــنــــســــيـــــقي هي
ـعـتـمـدة الـرسـمـيـة وا
وان وهـــــــــــــــــــي االدق
الــقـوى مــتــفــقــة عـلى
ـان عـقـد جـلـسـة الـبـر
الـــــيــــوم الـــــثـالثــــاء 
ونـنــتــظــر من رئــاسـة
ان ان تـدعو الى البـر

ان والبدء في استئناف عمل البر
مناقـشة وايـجاد االتـفاقـيات التي
صــــدرت عـــبــــر هـــذه الــــلـــقـــاءات
واحلوارات ب القوى السياسية
طــريــقــهــا الى الــتــنــفــيــذ). وكــان
مصـدر قد كـشف في وقت سابق 
عن ان اجللسة ستكون مخصصة
النــتـخــاب الــنــائب األول لــرئـيس
مـجــلس الــنــواب الـذي ســيــكـون
رشح له وفق االتفاق السياسي ا
مــــا بـــ قــــوى االطــــار مـــحــــسن
ـنـدالوي وكـذلك مـنـاقـشـة إقـرار ا
ـرحــلـة ــهـمــة خالل ا الـقــوانـ ا
قـبـلة. في وقت  كـشـفت تقـارير ا
شتركة عن ما تضمنـته الوثيقـة ا
التي  الـتـوقـيع  علـيـهـا من قبل
جـاء فـيـهـا االطـراف الـسـيـاســيـة 
(تــشـــكــيـل ائــتالف ادارة الـــدولــة
ـتـكـون من الـتـنـسـيـقي واالكـراد ا
وكــذلك ـــقـــراطي واالحتـــاد  الــد
االحـزاب الـســنـيـة الــذين وقـعـوا
ـان الـيـوم عـلى عـقـد جـلـسـة الـبـر
بــــاالتــــفــــاق مع رئــــيـس الـــوزراء
وتــأكـيـد ان مـصــطـفى الـكــاظـمي 
هـو مـحـمـد شـيـاع مـرشح االطـار 
فضال عن السوداني وبـاالجماع  
االتـفـاق عـلى حــقـوق احملـافـظـات
وكــذلك قــانـون ـصــدرة لــلـنــفط  ا
الـــنــفط والـــغـــاز والــغـــاء هــيـــئــة
ـــســـاءلـــة والـــعـــدالـــة وحتـــويل ا
مـلـفــاتـهـا الى الـقــضـاء والـدوائـر
ذات الـشـأن) واضـافـت الـتـقـاريـر

ان (الوثـيـقة تـضمـنت مـلف عودة
ـطالبـة بالتوازن في وا النازح 
فـــضال عن تـــعــديل دوائــر الـــدول
قـــانـــون االنـــتـــخـــابـــات وان يـــتم
اجراؤهـا بـعـد عـام من الـتـعديل).
افـــصح عـــلى صـــعـــيـــد مـــتـــصل 
عن  بـــــرنـــــامـــــجه الـــــســـــودانـي 
احلكومي. وقال في تصريح امس
ان (مـلــفـات الـكــهـربـاء والــصـحـة
واخلــدمـات الــبــلــديـة ومــكــافــحـة
الـفـسـاد سـتــكـون أولـويـة عـمـلـنـا
وسـأكـون  مـسـؤوال عن كـحـكـومـة
مـحـاسـبـة واســتـبـدال الـوزيـر في
حــال أخــفق أو جــنحَ لــلــفــســاد).
ـــدنـــيـــة وتـــســـتــــعـــد الـــقـــوى  ا
ــنــضــويـة حتـت ثــورة تـشــرين ا
للخروج باحتجاجات يوم السبت
قـبل. وقـال النـاطق بـاسم حراك ا
الــــشــــعب أحــــمــــد الــــوشــــاح في
تــصــريح امـس ان (الــتــظــاهــرات
ســتـكــون في ســاحــات احلــبـوبي
بالـنـاصـرية والـتـحـرير والـنـسور
في بــــغـــداد). مـن جـــانــــبه  دعـــا
سـكـرتـيـر احلـزب الشـيـوعـي رائد
فـهمي فـي بيـان تـابـعـته (الـزمان)
امس الى (تــوحـــيــد اجلــهــود في
الحـيـاء ـقــبل  االول من تـشــرين ا
وجتـــديـــد ذكـــرى االنــــتـــفـــاضــــة 
مـطالـبـهـا واهـدافهـا في الـتـغـيـير
واخلـالص مـن مـــــــنــــــــظــــــــومـــــــة

احملاصصة والفساد). 

اخــر الـعــمـر ( 89 عــامـا - وازحف
) واشـعر ان الزمالء نـحو الـتسـع
فـي طبـعـة العـراق وخـاصة االخ د.
احـــمــد عــبـــد اجملــيـــد يــجــدون كل
فـرصة لـنشر مـا اكتـبه من ذكريات.
الــله يـحــفـظك ويــحـفـظــهم. ودمـتم
صـديقا وفاعل خير في كل االحوال

ولكل من يسعى اليكم.
محسن حس 
لبنان 2022/9/25).
الـى ذلك صـدر حلــسـ عن شــبـكـة
االعـالم الـعـراقــيـة كـتــابه اخلـامس
ــعـنـون (ذكـريـات صـحـفـيـة 67 – ا

تاعب) عاماً في مهنة ا

ـتحـدة مـسؤولـيـة هذه الواليـات ا
االضـطـرابــات مـتــهـمــا واشـنـطن
بـ"الـتـدخل في الـشـؤون اإليـرانـيـة
ـــــشـــــاغـــــبـــــ فـي شـــــكل ودعم ا
استفزازي". ومنذ بدء التظاهرات
أوقف أكــثــر من  700شــخص في
محافظـة واحدة في الشمـال علما
بــأن الـــعــدد قــد يـــكــون أكـــبــر في
مـــجــــمـل أنـــحــــاء الــــبالد. وحضّ
اخملـرج اإليرانـي احلـائز جـائـزتي
أوســـكــــار أصـــغــــر فــــرهـــادي في
مــــنــــشــــور جــــديــــد عـــــلى مــــوقع
إنـســتـغــرام شــعـوب الــعــالم عـلى
ــتــظـاهــرين في "الـتــضــامن" مع ا
إيــــران مـــــشــــيـــــدا بـ"الــــنـــــســــاء
التـقدمـيـات والشـجـاعات الـلواتي
قــــدن االحـــــتــــجـــــاجـــــات من أجل

حقوقهن".

قـــــوات األمن وإطـالق شـــــعــــارات
مناهـضة لـلنـظام بـحسب وسائل
. ومنـذ أيـام عدة اعالم وناشـطـ
تظهر مـقاطع مصـورة نشرت على
االنترنت مـشاهد عـنف في طهران
ومـدن كــبــرى أخــرى مــثل تــبــريـز
(شـمـال غـرب). وبـدت قـوات األمن
قاطع تطلق النار في بعض هذه ا

تظاهرين.  في اجتاه ا
وتـظــهـر لــقــطـات نــشـرت الــسـبت
محتـج يدمرون صـورة آلية الله
اخلـمــيــني مــؤسس اجلـمــهــوريـة
اإلسالمــــــيــــــة أمـــــام جــــــامــــــعـــــة
نوشيرفاني للتكنولوجيا في بابُل
ــحــافــظـــة مــازنــدران (شــمــال).
وتنـفي الـسـلـطـات أي ضـلـوع لـها
في وفـــــاة أمــــيـــــني ( 22عــــامــــا)
تـحـدرة من محـافـظة كـردسـتان. ا
لـكن مــنـذ  16أيـلــول/ســبـتــمــبـر
يـخــرج إيـرانــيــون غـاضــبـون إلى
الـشــوارع لـيال لــلـتــظـاهــر. وجـدد
وزيـر اخلـارجـيـة اإليـراني حـسـ
أميـر عـبـد الـلهـيـان األحـد حتـميل

وفــرنــســا وبــلـــجــيــكــا وهــولــنــدا
والعراق. في لنـدن أصيب خمسة
شـــرطـــيـــ عـــلى األقل "بـــجـــروح
خـطـرة" واعــتـقل  12شـخـصـا في
حــوادث عـــلى هـــامش احــتـــجــاج
خـارج الـسـفــارة اإليـرانـيـة األحـد.
انــدلـــعت االحـــتــجـــاجــات في 16
أيلـول في إيران يـوم وفـاة مهـسا
أميني بعد ثالثة أيام من توقيفها
في طهـران بتـهمـة "ارتداء مالبس
غيـر الئقـة" وخـرقهـا قـواعد لـباس
ــرأة الــصــارمـة فـي جــمــهــوريـة ا
إيــــــــران اإلسـالمــــــــيــــــــة. وهـــــــذه
االحــتــجــاجــات هي األوسع مــنــذ
تـظـاهـرات تــشـرين الـثـاني 2019
الــتي جنــمت من ارتــفــاع أســعــار
الـــــبــــــنـــــزيـن في خــــــضم األزمـــــة
االقــتـصــاديــة وشــمــلت حــيــنــهـا
حــوالـى مــئـــة مـــديـــنــة إيـــرانـــيــة
وتعرضت لقمع شديد ( 230قتيالً
بحسب احلصيلة الرسمية وأكثر
من  300حـسـب مــنـظــمــة الــعــفـو
الدولية). وتخلـلتها مواجهات مع

{ بـاريس (أ ف ب) - دعــا رئـيس
السلطة القضائية في إيران األحد
تـظاهرين إلى عدم التـساهل مع ا
بعـد تسـعة أيام مـن االحتـجاجات
في أنحـاء الـبالد عـلى وفـاة شـابة
أثنـاء توقـيفـها لدى الـشرطـة قُتل
فيـها  41شخـصا. ووجّه الـرئيس
اإليراني إبراهيم رئيسي في وقت
ســـابق األحـــد ســــلـــطـــات إنـــفـــاذ
الــقــانــون بـ"الــتـــعــامل بــحــزم مع
اخملـلـ بــاألمن الـعـام واســتـقـرار
الـبالد" وفق مـا نـقـلت عـنه وكـالة

"إرنا". 
وشدد رئـيس الـسـلطـة الـقضـائـية
غالم حسـ مـحـسـني إجـئي على
"ضــــرورة الـــــتــــعـــــامل بــــدون أي
تــــســــاهل" مع احملــــرضــــ عــــلى
"أعـمـال الـشـغـب" حـسـبـمـا ذكـرت
وكـالـة أنـبـاء الـسـلـطـة الـقـضـائـية
"مــــــيــــــزان أون الين". ونُــــــظــــــمت
تظاهـرات دعمـا لالحتـجاجات في
إيران الـسبت في دول عـدة بـينـها
ـتحـدة وتشـيلي كنـدا والواليـات ا
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وصـف رئــيس مـــجــمـــوعــة االعالم
ــســتــقل االســتــاذ ســعــد الــبـزاز ا
الــصـحـفي الــرائـد مـحــسن حـسـ
بـــالــصــديـق الــكــبـــيــر والـــعــنــوان
ــهــني الـكــبــيــر وقـال الــوطــني وا
الـــبـــزاز فـي جـــواب عـــلى رســـالـــة
وجـههـا اليه حـس في  25 ايـلول
اجلاري من لبنان (اقل ما نفعله ان
نـكرمه ونقف باحـترام ومحبة امام

اجنازاته وخلقه الرفيع).
وعـــبــر حــســـ عن ارتــيـــاحه لــرد
الـــبــزاز عــلى رســـالــته وتــثـــمــيــنه
ـهـني وقــال في رسـالـة لــعـطـائـه ا
تــلــقـتــهـا (الــزمـان) امـس انه بـعث
رسالة الى البزاز فيما يلي نصها:

(االخ العزيز سعد البزاز
اود ان اسـجـل شكـري لـك ولـلـزمان
عـلى الـعنـاية الـفـائقـة التي اجـدها
مــنــكم ومن االخ الــزمــيل د. احــمـد
عـبـد اجملـيـد رئـيس حتـريـر الـزمان
طـبــعـة الـعـراق فـقـد كـانت الـزمـان
ومـا زالت تـنشـر مـا اكتـبه وانا في
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من إخـماد تـمكـنت فـرق االطـفـاء 
حريق نشبا في مخازن جتارية
ــنــطــقــة الـزعــفــرانــيــة ومــبـنى
الــوقف الــشــيـعـي قـرب مــنــطــقـة
ـعـظم. وقـال بيـان تـلـقته الـباب ا
(الـزمـان) امـس ان (فـرق االطـفـاء
أخــــمـــدت حــــادث حـــريـق انـــدلع
داخل مخزن يحتوي على أجهزة
كــهـربــائـيــة تـابع إلى اجلــمـعــيـة
الـــتــعــاونــيــة االســـتــهالكــيــة في
منـطقـة الـزعفـرانيـة) مشـيرا الى
ان (الـــفــــرق طــــوقـت الــــنــــيـــران
وابـعـدت خـطــر انـتـشـار احلـريق
ـــــوقع إلـى اخملـــــازن اجملــــــاورة 
احلـادث بـعـد أن نـفـذت عـمـلـيـات
ـباشر والدخول وسط االقتحام ا
اخملـــــــزن احملـــــــتـــــــرق مـن خالل
النوافـذ اوالً لتسـهيل دخول فرق
اإلطفاء الـسانـدة من خالل بوابة
لـتـنـهي أعـمـال اخملـزن الـرئـيـسـة
اإلخمـاد والتـبريـد بدون تـسجيل
إصـــابــات بــشـــريــة مع حتـــجــيم
ــــاديــــة) مــــؤكـــدا ان األضــــرار ا
ـدني طلب فـتح حتقيق (الدفاع ا
واستدعاء خـبير األدلة اجلـنائية
لـرفع الـعـيـنـات وحتـديـد أسـبـاب
اندالع احلريق) وتابع البيان ان
(الفرق انقـذت موظفة احـتجزتها

ـشـتــعـلــة داخل غـرف الــنـيــران ا
ــتــخــذ خلـزن الــطــابق األرضي ا
األضـابــيـر واألرشـيف فـي بـنـايـة
الوقف الشيعي في مـنطقة الباب
ــعـظـم) الفـتــا الى ان (االطــفـاء ا
ـبـاشر نـفـذ عـمـلـيـات االقـتـحـام ا
والدخـول وسط الطـابق احملترق
لتحكم سيـطرتها الكـاملة وتنهي
أعــمــال اإلخـمــاد والــتــبــريـد مع
تـــســجـــيل إصـــابــة رجل إطـــفــاء
بحالة اخـتناق نـتيجة اسـتنشاق
نـواجت احلـريق بـعـد أن آثر عـلى
نـــفــسه بـــتــرك جـــهــاز الــتـــنــفس

اخلـاص به وأعــطـائه لـلــمـوظـفـة
احملـتــجـزة لـيـخــرجـهـا من مـوقع
احلـــادث بــــسالم). وألـــقـى قـــسم
إقــامـــة وجــوازات مــطــار بــغــداد
الــقــبض عــلى ثـالثــة أشــخـاص
كـــانــوا يـــرومــون الـــســفـــر عــبــر
اخلــطـــوط اجلـــويـــة الـــقـــطـــريــة
ـانيا. وذكـر بيان توجـهة الى أ ا
لوزارة الـداخلـيـة تلـقته (الـزمان)
امس انه (لــدى الـشـك بـالــوثـائق
ـــقـــدمـــة الى ضـــبـــاط جــوازات ا
مــطـار بــغـداد  وبــعـد تــدقـيــقـهـا
وإرســالـهــا الى مــخـتــبــر فـحص

الـــوثــائق وحتـــلــيل الــبـــيــانــات
اتـــضـح أنــــهــــا مــــزورة وغــــيـــر
أصــــولــــيــــة حـــــيث  اتــــخــــاذ
اإلجــراءات الــقـانــونــيـة بــحــقـهم
وإحالتهم الى الـقضاء).واطاحت
مـــفــارز مــديـــريــة اســتـــخــبــارات
كــركــوك بـأحــد عــنــاصـر داعش
مـتــهم بـتـهـديــد وابـتـزاز الـقـوات
األمـــنــيــة. واشــار بــيـــان تــلــقــته
(الزمان) امس ان (مـفارز مـديرية
اســـتــخــبــارات وأمـن مــحــافــظــة
ــديــريـة كــركــوك الــتــابــعــة الى ا
الــعــامــة لالســتــخــبــارات واألمن

ــــــــعـــــــــلــــــــومــــــــات ومـن خـالل ا
الـقت االسـتـخـبــاراتـيـة الـدقـيـقـة 
الـــقـــبـض عـــلى أحــــد عـــنـــاصـــر
عــــصـــابــــات داعش  الــــذي قـــام
بتهديد وترهـيب وابتزاز عناصر
الـــقــوات األمـــنــيـــة عــبـــر بــرامج
التواصل االجتـماعي) مؤكدا ان
(الـعـمــلـيـة جـرت بـالــتـنـسـيق مع
ـتـقـدم لـقـيـادة الـعـمـلـيـات ـقـر ا ا
ــتــهم الى وإحــالـة ا ــشــتــركــة  ا
ـادة اجلـهـات اخملـتـصـة حـسب ا

اربعة إرهاب). 
واعتقلت مديريـة شرطة محافظة
مـتـهـما بـقـضايـا سـرقة. الـنجف 
وقـال بـيــان امس انه (بـعـد ورود
مـعـلـومـات بـوجـود حـادث سـرقة
فـي احــــد حــــقــــول الــــدواجن في
منطقة الرهـيمة  تشكيل فريق
عــمـل بــرئــاســة مــديــر مــكــافــحـة
اجـرام الـنــجف وعـدد من ضـبـاط

حــيث  ـــكــتـب  ومـــنـــتــســـبي ا
الــتــعــرف عــلى الــســارق والــقـاء
الـقـبـض عـلـيه بـعــد نـصب كـمـ
مـــحـــكم له  اذ ضـــبـط بــحـــوزته
ــســـروقــة وهي شـــاشــة ـــواد ا ا
تــلــفــاز عــدد  12ومــواد اخـرى)
واضاف انه (بـعد الـتـحقـيق معه
اعـتــرف بـالــسـرقـة و تــوقـيـفه
ــــــادة ? 446واحــــــالـــــــته وفق ا

للقضاء لينال جزاءه العادل). 
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جنح فــريق طــبـي مــتــخــصص مـن مــديــنــة اإلمــامــ
الكـاظمـ الطبـية الـتابـعة لدائـرة صحـة بغـداد الكرخ
في جـراء عمـلـية خـاصـة لـشاب اثـر تـعـرضه حلادث
سـيــر بـبــغـداد.وذكـر بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
تـعـرض حلـادث (الـشـاب يـبــلغ من الـعـمـر 28 عـامـاً 
ـركـبة رآة اجلـانـبـية  مروري تـسـبب بـدخول أنـبـوب ا
حــمل من الـوجه قــرب الـعـ الــيـسـرى مع اســتـقـرار
نطقة الظهر) االنبـوب احلديدي في الرقبة والتفـافه 
وتـــــــابع ان (الـــــــفــــــريـق الـــــــطــــــبـي تـــــــألف مـن ثالث
اخـتصـاصـات جراحـة الوجـه والفـك واالنف واالذن
واحلنـجرة والـصدر والـقلب واالوعـية الـدمويـة وعمل
على فتح القصبة الهوائية و قص جزء من االنبوب
الـذي تـسـبب  بـكـسـور وجروح الخـراجه من الـظـهـر 
تهـتكـيه في محـجـر العـ اليـسرى الـعلـوي والسـفلي
والفك الـعلوي لـلجهـت اليـمنى واليـسرى ) واضاف
انه ( الــتــثــبــيت االولي لــهــذه الــكــســور مع تــرقــيع
اجلـــروح) مــشــيـــرا الى ان (الــعــمـــلــيــة اجلـــراحــيــة
ـصـاب بـحـالة اسـتغـرقت اربع سـاعـات و اخـراج ا
ــركـزة مع اســتـمـرار مـســتـقــرة الى ردهـة الــعـنــايـة ا
تابعة الدقيقة من قبل الفريق الطبي وبعد يوم من ا
وهو بـحالة ادخالـه الى ردهة جراحـة الوجه والفـك 

مستقرة). 
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سعد البزاز محسن حس 

خاليــا مـــســـلــحـــة قـــتــلـت ضــابط
شـــرطــــة. وحــــوكـم الــــقــــرضـــاوي
غيـابـيا. وكـان الـقرضـاوي يـترأس
سـلـم ي لعـلـمـاء ا االحتاد الـعـا
فــقـــد ظل رئــيـــســـا لالحتــاد مـــنــذ
دة 14سنة تأسيسه عام  2004و
إلى أن خـلــفه أحــمـد الــريــسـوني
وقــد وضــعــته الــســعــوديــة ودول
خليجية وعربية أخرى على الئحة
لــشـــخـــصـــيـــات ارهـــابـــيـــة.  ولــد
ـصـر في ايـلـول عام القـرضـاوي 
 1926ويـقــيم في قــطــر مــنــذ عـام
1977  حيث أسس كليـة الشريعة
والدراسـات اإلسالميـة في جامـعة
قــطــر وأصــبح عــمــيــدا لــلــكــلــيــة.
وحصل الحقا على جنسية اإلمارة
اخللـيجيـة التـي اشتـهر فـيهـا بعد
أن كــــان يـــــظـــــهــــر فـي بــــرنـــــامج

(الشريعة واحلياة).

{ الــــــدوحــــــة (أ ف ب) - تـــــــوفي
ـصــري الـشـيخ يـوسف الـداعـيـة ا
القرضاوي أحـد ابرز رجال الدين
ــقـــربـــ من جـــمـــاعـــة االخــوان ا
قيـم في قطر حسبما سلم وا ا
ورد االثـــنـــ في تــــغـــريـــدة عـــلى
حــســابه عــلى تــويــتــر. وجــاء في
الـتـغـريـدة (انـتـقل إلى رحـمـة الـله
سماحـة اإلمام يـوسف الـقرضاوي
الـذي وهب حـيـاته مـبـيـنـا ألحـكـام
اإلسالم ومـــــدافــــعـــــا عن أمـــــته).
ـــصـــريـــة ـــهم الـــســـلـــطـــات ا وتـــتّ
الـقـرضـاوي بـأنّه الـزعـيم الـروحي
ـــســـلـــمـــ جلـــمـــاعـــة االخـــوان ا
احملظورة مـنذ العام  2013بعدما
أطـــاح الـــرئـــيس عــــبـــد الـــفـــتـــاح
السيسي عندما كان قائدا للجيش
في تـموز مـن ذلك الـعـام بـالرئـيس
ـــنـــبــــثق عن االخــــوان مـــحـــمـــد ا
مرسي.وفي  ?2015أكدت محـكمة
جنـايات الـقـاهرة حـكم االعدام في
حق الــرئـــيس االسالمي الـــســابق
عروفة محمد مرسي في القضية ا
اعالمــــــيــــــا بــــــاسم (اقــــــتــــــحـــــام
الـســجــون).وحـوكـم في الـقــضــيـة
 129مـتــهــمــا بــيــنــهم  27كــانـوا
مـوقـوفـ و 102هـاربــ بــيــنـهم
اعــــضـــــاء فـي حــــركـــــة حـــــمــــاس
الــفــلــســطــيــنــيــة وفي حــزب الــله
اللبـناني. وقـضت احملكمـة غيـابيا
تـهـم بإعـدام اكـثـر من  90من ا
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اكـد ديـوان الـوقف السـني أن الـيـوم الثالثـاء  هـو غرة شـهـر صـفر لـلـعام
الـهـجـري اجلاري. وقـال بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس انه (نـظرا لـعـدم ثـبوت
فإن جلـنة حتـديد اوائل االشـهر رؤية الـهالل بالـوجهـ الشـرعي والـفلـكي 
هو اول ايـام غرة شهر تعـلن ان اليوم الـثالثاء  الهـجرية في ديـوان الوقف 

ربيع االول للعام الهجري 1444).

الهـاربـ بـيـنـهم الـقـرضاوي.وفي
العام ذاتـه احالت الـنيـابة الـعامة
ـصــريـة  38اسالمـيــا مــصــريـا ا
بـينـهـم الـقـرضـاوي علـى مـحـكـمة
عـسـكـريـة مـتـهـمـة إيـاهم بـانـشـاء

يوسف القرضاوي
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ــصــرف وفي وقت ســابـق مـنـح عــدداً كـبــيــراً من أن (ا
ـكـاتب الـوهـمـيـة الـسـلف لـلـمـتـقـاعـدين اال أن انـتـشـار ا
والشـكاوى الـتي وردت للـمصرف حـول سرقـة بيـاناتهم
ؤقت وسنعـلن عنها في وسائل اإلعالم دعت لإليـقاف ا

والصفحة الرسمية للمصرف حال االطالق).

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

ـتــقـاعـدين أعـلـن مـصـرف الــرشـيـد عن تــوقف سـلف ا
ـكتب اإلعالمي في بـيان امس بـشكل مـؤقت. وأوضح ا
أن (الـعــمل جـارٍ إلعـداد بــرنـامج خـاص لـلــمـنح يـحـمي
ـتقاعـدين من التـزوير والسـرقة).  وأضاف حسـابات ا
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فرق الدفاع
دني تخمد ا
حريقا نشب
في الزعفرانية

إبراهيم رئيسي 
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تنفيـذياً للشركـة حيث كشفت ادلة عن
تـقاضـيه مبـالغ مالـية عـاليـة ال تتالءم
خــدمــات الـشــركــة) واوضـح ان (هـذا
لف احد اهم األسـباب التي ادت الى ا
تـراجع مـسـتـوى الـشـركـة في الـفـتـرة
ـــاضـــيـــة) مـــشــيـــراً الى ان (اإلدارة ا
اجلـــــديــــدة تــــمــــضـي بــــاخلــــطــــوات
اإلصالحـيـة لإلرتقـاء بـعمل الـشـركة).
وعقد حـس اجتـماعاً مـوسعاً جمللس
اإلدارة بـــحــضـــور جـــمـــيـع اعـــضــاء
اجملــلس داخل مــطـار بـغــداد الـدولي.
وبحسب بيان تـلقته (الزمان) امس ان
لفات ( اإلجتماع ركز على العديد من ا
ـتعـلقـة بـعمل اقـسام الـشركـة وملف ا
اخلدمـات التي يقـدمها النـاقل الوطني
للمـسافرين) ولـفت الى ان ( اإلجتماع
خـــرج بـــعـــدد من الـــقـــرارات مـــنـــهــا
اســتــمــرار خــطــة تــطــويــر اخلــطــوط
اجلـويــة واطالق عــروض تـنــافـســيـة
خملتلف الـقطاعات اخلـارجية بصورة
عـامـة والــرحالت الـداخـلــيـة بـصـورة
خاصة). واكـد البيـان ان (حس اوعز
بـتـشـغيل الـطـائـرة احلديـثـة من طراز
اي  ?220الـتي إسـتـلـمــتـهـا الـشـركـة

مؤخراً وادخلتهـا الى اخلدمة لتنفيذ
الـــرحالت) مــشــدداً عــلـى مــضــاعــفــة
اجلـهـود الـهـنـدسـيـة والـفـنـيـة إلعـادة
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ــدني مع بــحث وفـــد من الــطــيـــران ا
دائـرة الـعـقـود والتـراخـيص الـتـابـعة
لــوزارة الــنـــقل مــتـــطــلــبـــات الــعــمل
ــطـار كــركـوك األســاسـيــة اخلـاصــة 
الـدولي. وذكــر بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امس ان (اجلـانـبـ نـاقــشـا طـبـيـعـيـة
اإلجـراءات الــتي  تــمــكّن من تــشــغـيل
ـعـوقـات) واضاف ان ـطـار وتذلل ا ا
ـتطـلبات في (األعمـال جتري جلـميع ا
ـطـار ومــنح الـتـرخـيـص ألسـتـقـبـال ا
جــمــيع الــرحالت اجلــويــة). وشـكَّــلت
شركـة اخلطوط اجلـوية جلنـة مركزية
راجعـة العقـود التي ابرمتـها إدارتها
الـسـابقـة.  وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان)
امس ان (مـديــر عـام شــركـة اخلــطـوط
اجلوية كر كاظم حس شكّل جلنة
ـراجـعة الـعـقـود كـافـة التي مـركـزيـة 
ابرمتهـا اإلدارة السابقـة مع مجموعة
من اخلبراء حـسب توجيـهات الوزير
ناصر حـس بندر الشـبلي بعد ورود
ـال العـام) وذكر مـؤشرات عـلى هدر ا
حـسـ في تـصـريـح تابـعـتـه (الـزمان)
فت مديراً امس ان (اإلدارة السـابقـة كلـَّ
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بـحث رئيس إقليم كردسـتان نيجيرفان
الـبـارزاني مع الـقـنـصل الـعـام اجلـديد
لــكــوريــا اجلــنــوبــيــة لــدى اربــيل جــو
كـيجونك  الـعالقات الثـائية وتـشجيع

الـدعم إلجناح مهامه) مـعربا عن (شكر
وامـتنان االقلـيم للمساعـدات اإلنسانية
ـهارات والدعم الـذي قدمته وفـي بناء ا
كــوريــا اجلــنــوبـــيــة لإلقــلــيم من خالل
فـريق الزيتون العسـكري ووكالة كويكا
الــــكـــوريـــة) مـن جـــانـــبـه وصف جـــو
كـيجـونك (العالقـات ب بالده واالقـليم

تميزة). ا
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 مـعرباً عن (أمـله في التمـكن من رفعها
إلـى مــســتــويــات أعــلى وأوسع وقــدم
نـبــذة عن حـضـور ونـشـاطـات بـلـده في
االقــلــيـم وتــشــجــيع الــقــطــاع اخلــاص
تـاحة في الـكوري وفـرص االستـثمـار ا
كـردسـتـان لـلـشـركـات الـكـوريـة) وشدد
اجلـــانــبـــان عــلـى (تــعـــزيــز الـــعالقــات
وتـوسـيع التـواصل الثـقـافي والتـعاون
والسـيما في والـتنـسيق ب اجلـانب 
مــجــال الـتــربـيــة والــتـعــلـيـم ونـاقــشـا
األوضـــاع الـــســـيـــاســـيــة فـي الـــعــراق
وكــردسـتــان). وشـارك رئـيـس االقـلـيم 
في مـــراسم إحــيــاء الــذكــرى الــثــانــيــة
والـتــسـعـ لـلـيـوم الـوطــني لـلـمـمـلـكـة
الــعـربـيـة الــسـعـوديــة الـتي نـظــمـتـهـا
الـقـنصـلـية الـعـامة الـسـعوديـة بـأربيل.
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الــــقـــطـــاع اخلــــاص الـــكـــوري وفـــرص
ـتاحة في االقلـيم للشركات االسـتثمار ا
الكورية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس
هـنــأ الـقـنــصل اجلـديـد ان (الــبـارزاني 
ــبـاشــرته مـهــام مـنـصــبه وأبـدى كل

ـتـوقـفـة الى اخلـدمـة بـعد الـطـائـرات ا
عـتـمدة واصـفـات ا صـيـانتـهـا وفق ا

. ياً عا

الــوافـدين الـى مـرقـد االمــام عـلي عــلـيه
الـسالم الحياء ذكرى الـوفاة) الفتا الى
ان (اخلــــطـــة شـــمـــلت تـــوزيع مالكـــات
الــشــركــة في قــسم الــنـجـف عـلـى شـكل
مـــفـــارز جـــوالـــة ومن جـــمــيـع احملــاور
ـة لـتـسـهـيل ـديـنـة القـد ـؤديـة الـى ا ا
حـركـة الـنقل خـدمـةً للـزائـرين) ومضى
الـى الـقـول ان (الـشـركـة قامـت بـتـهـيـئة
ركبات في معظم طلوبة من ا االعـداد ا
السـتيعاب ـدينة  ؤدية الى ا احملـاور ا

حـيث ـلــيـونــيــة  الــزخم في الــزيــارة ا
وفـرت الشركة نـحو سبعـة االف مركبة
مـخـتلـفة الـسـعات بـاالضافـة الى ثالثة
االف مــركــبــة احــتـيــاط عــنــد احلــاجـة
الــيـهــا) مـشــيـرا الى ان (جــهـد الــنـقل
اخلـاص يتمحور في النقطة االساسية
لـساحة ثورة العشرين باجتاه احملاور
مـــراب الـــنــــقل الـــشــــمـــالي الــــثالثــــة 
لـــنــقل واجلـــنــوبـي وقــضــاء الـــكــوفه 

الزوار عكسياً حملل سكناهم).
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ـتلكون الـكفايات ي الذين  أغـلب اجلامعات الـعراقية إن لم نـقل كلها فـيها من األكـاد
ؤتمر العلمي ومدى التزامهما الكافية إلصـدار قرار مهني علمي رص حول اجمللة أو ا
ـؤتـمـرات الـعـلمـيـة ولـكن جـفـري بـيل تـعرض ـيـة لـلـنـشر الـعـمـلي أو ا ـعـايـير األكـاد بـا
ـزورة كذلك ـؤتـمـرات ا ـنـتـفـعـ من هـذه اجملالت وا ـضـايـقـات ودعـاوى قـضـائيـة من ا
ـعارف واخلبرات واالخالقيـات العلمية تلكـون الكفايات وا يـ (الذين  يحصل لألكاد
والـبحـثيـة) في بعض جـامعـاتـنا من تـهمـيش واقصـاء وغيـرها لـذلك صارت ال تـميـز ب

زور مـن غيـره ألنهـا استـغنت عن خـدمـاتهم (يـستـبعـدون من اللـجان) ـؤتمـر ا اجملـلة وا
واجلامـعة التي ال تـستيـطع التميـيز حتتـاج إلى إعادة النـظر في كل اللـجان العـلمية ألن
ـياً مزوراً يـنتج لقبـاً علميـاً مزوراً ينتج (طـبيباً زور ينتج بـاحثاً وأكاد النـشر العلـمي ا
مزوراً مـحاميـاً مزوراً قاضـياً مـزوراً مهنـدساً مزوراً مـدرساً مزوراً أسـتاذاً جامـعياً
مـزوراً مــديـراً مــزوراً عـمــيـداً مــزوراً وزيـراً مــزوراً .......... ..........) يـنــتج ثـقــافـة
مـجـتـميـة مـشـوهـة ال تـرفض الـدجل والـشـعـوذة والـتـضـلـيل واخلـداع والـفـسـاد كـما أن
الـبحث العلـمي الذي ينـسب إلى غير مـؤلفه (بحث رسـالة ماجسـتير اطـروحة دكتوراه)
ياً ومـوظفاً مـدمراً ال يفقه مـباد البحث الـعلمي وال أخالقـياته ينتج يـنتج باحثـاً وأكاد
ـياً ووظيـفياً مـنحرفـاً مشابـهاً لسلـوك دودة األرضة تأكل كل شيء دون أن سـلوكاً أكاد

كن عالجها.  نراها ينتج ثقافة مجتمعية خطيرة ال 
يـزان والتزويـر يشوه اجلامـعة ميـزان القيم والـسلـوك والبحث يـحافظ على دقـة وجودة ا
يزان لينتـشر الضباب وتنعدم الرؤيا القيم ويحرف الـسلوك ويعطل ا
ويحل الغمـوض ويستبعد القرار الصائب ويحاكم العدل وتختفي

ساواة ليسود اجلهل والظلم واالستبداد.  ا
# البحث الـعلمي أهم أدوات االبـتكار واإلبـداع والتطـور كلما
واً وزيادة في كان رصيـنا ودقيقا ومنتجـا ينعكس ازدهاراً و

هن واجملتمع. صالح وا اإلنتاجية واستدامة على أصحاب ا
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ـقدسـة عن كـشـفت الـعـتـبـة الـعـلـويـة ا
بــلــوغ اعــداد الــزائــرين الــذيـن أحــيـوا
ذكــرى وفـاة الـنـبي (ص) فـي مـحـافـظـة
الــنــجف   6مالي و 445ألــفــاً و200
زائـر. واشـارت الـعتـبـة في بـيان تـلـقته
(الــــــزمـــــان) امس ان ( 6مـالي و445
ألــفــاً و 200زائــر أحــيــوا ذكــرى وفــاة
الــــنــــبـي االعــــظم فـي الــــنــــجف وسط
اجـراءات امنية وخدمـية عالية). بدوره
 أكـد عضو مـجلس إدارة العتـبة سليم
اجلــــــصـــــاني فـي تـــــصـــــريـح امس ان
كـما رصد الـتصوير (الـزيارة مسـتمرة 
اجلـوي امـتداد الـزائـرين من مجـسرات
ثــورة الـعــشـرين مع خط مــتـواصل مع
الــــكــــوفـــة ومـن وادي الـــسـالم وســـفح
ــــــــديـــــــنـــــــة و مـن جـــــــهـــــــة شـــــــارع ا
ــديـنـة).وبـاشـرت الـوزارات اخلـدمـيـة ا
بــــــاعـــــادة تــــــفـــــويـج الـــــزائـــــريـن الى
مـحـافظـاتهم بـعـد احيـاء منـاسبـة وفاة
الــرسـول االعـظم في مـحـافـظـة الـنـجف
دون تــسـجـيل خـروقـات امـنـيـة .فـيـمـا
اعــــرب احملـــافظ مـــاجـــد الـــوائـــلي عن
(شـــكــره إلدارة مــنــفــذ مـــطــار الــنــجف
الـدولي  فـي جناح عـمـلـهم واسـتـقـبال
كما اشاد طـار وتـوديع الزائرين عـبر ا
بــاجلـهــات الـتي اســهـمـت في تـغــطـيـة
ـرقـد الـشـريف لإلمـام مــراسـيم زيـارة ا
عــلـي عـلــيـه الـسـالم). واحــيت حــشـود
وسط إجراءات ـؤمن مـراسم ذكرى  ا
أمـــنــيـــة وخــدمــيـــة واســعــة وكـــبــيــرة
ــهــا مــخــتــلف تـــظــافــرت عــلى تــقـــد
ـواكب اخلـدمـيـة .وقـال ــؤسـسـات وا ا
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (أعدادا
تـوافـدت غــيـر مـسـبـوقــة من الـزائـرين 

إلـى احملـــافـــظـــة الحـــيـــاء ذكـــرى وفــاة
الــنــبي. فـي غـضــون ذلـك  اعـلـن وزيـر
ي ونائـب قائد الـداخلـية عـثمـان الغـا
ـشـتـركـة الـفـريق أول ركن الـعـمـلـيـات ا
عــبـد األمــيـر الــشـمــري جنـاح اخلــطـة
األمنية اخلاصة بذكرى وفاة الرسول.
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ـشتركة  وذكـر بيان لـقيادة العـمليات ا
ي تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس أن (الــغــا
والـشمري أعـلنا جنـاح اخلطة األمـنية
اخلـاصـة بـذكرى وفـاة الـرسـول األعظم
مـــحــمــد صل الــله عـــلــيه واله وســلم)
واضـــاف ان (الــقــوات األمـــنــيــة أمــنت
وان اجلـــهــد االســـتــخـــبــاراتي الـــزوار
ـتاز وال يوجد اي خرق أمني). ورأى
رئـيس الـوزراء مـصطـفى الـكـاظمي أن
رســول اإلنـســانـيــة كـرس نـهـج احملـبـة
والــــــــــتــــــــــآخـي وحــــــــــسـن اجلــــــــــوار
ـساواة.وقال في تغريدة على تويتر وا
تــابــعــتــهــا (الــزمــان) امـس إن (رسـول
اإلنـسانيـة محمد صل الـله عليه وسلم
كــرس نــهج احملـبّــة والـتــآخي وحـسن
ـــــســــــاواة والـــــعــــــدالـــــة اجلــــــوار وا
االجتماعية) مشيرا الى انه (في ذكرى
نــــعـــزي كل مـن آمن بـــنــــهـــجه وفــــاته 
ومـساره الذي جاء به ألجـل اإلنسانية
جـمعاء). من جانبـه  قدم رئيس التيار
الـتــعـازي الــصـدري مــقـتــدى الـصــدر 
بـذكرى وفـاة الرسـول األعظم. وقال في
تـغـريدة عـلى تويـتر (أرفع أسـمى آيات
صلح  اإلمـام ا ـعظم  الـعزاء لـلمـقام ا
بــذكــرى وفــاة رســول الــســمــاء وخـا
ثـم الى االمـــة االسـالمـــيـــة األنــــبـــيـــاء 
جــمـعــاء). بـدوره  قـال رئــيس حتـالف
الـفـتح هـادي الـعـامري في بـيـان تـلـقته

(الـزمان) امس (نـعزي االمـة االسالمية
ـؤمن ـرجعـية الـرشيـدة وجمـيع ا وا
بـوفـاة الرسـول ونـدعو الـله تـعالى ان
يـلهم ابـناء هـذه االمة بـصيـرة االقتداء
بـسـيـد الرسل وخـا الـنبـيـ في قول
ــتــلك احلـق وصــالح االعــمــال  وان 
اجلميع فضيلة الصدق واالخالص في
مـراجعة النفس وارادة التوبة وجتديد
عـــهـــد الـــوفـــاء ألجل انـــقــاذ األمـــة من
محنتها  وفي ذكرى فقد خا النبي
ـقدس اهون  نـرى ان غيـاب شخصه ا
ـؤمـنـة من غـيـاب نـور عــلى الـنـفـوس ا
رســالـته الـهـاديـة وفـقـد ارادة االقـتـداء
بــنـهـجه االخالقي الـعـظـيم في اوسـاط
هـذه األمـة الـتـي كـانت بـنـعـمـة وجوده
خـيـر امة اخـرجت لـلنـاس  واصـبحت
بـعـد فـاجـعـة رحـيـله تـتـراجع  فـكـانت

صيبة اكبر واخلطب اعظم). ا
 وكــان قـائـد عـمـلـيـات الـفـرات األوسط
لـلـحـشـد الـشـعـبي عـلي احلـمـدانـي قد
افــــاد بــــنـــجــــاح اخلــــطـــة  اخلــــاصـــة
بــالـزيـارة.وقـال احلـمـداني في مـؤتـمـر
مـشـترك إن (اخلـطة األمـنيـة واخلدمـية
اخلـاصـة بـإحـياء ذكـرى وفـاة الـرسول
األعــــــظم  جنـــــحـت من دون حـــــوادث
تذكر) مشيراً الى (التنسيق العالي مع
ـقــدســة وقــيـادة الــعــتــبــة الـعــلــويــة ا
الــشــرطــة وبــدعـم وتـعــاون كــبــيــر من
واكـب احلسيـنية والزوار) أصـحاب ا
مـؤكـدا انه ( تـعزيـز السـاتـر األمامي
الـــذي يــبـــلغ طــوله  155كـــيــلـــومــتــراً
بــــالــــدوريـــات واألجــــهــــزة الـــفــــنــــيـــة
والــطـائـرات الـتـكـتـيـكـيـة والـكـامـيـرات
احلـرارية وأجهـزة التشـويش وانتشار
bIH∫ وزير الداخلية يصل الى النجف لالطالع على جاهزية القوات االمنية لتام الزيارةاألمـن في جـمـيـع الـسـيــطـرات) وتـابع
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طلوب: مقاطعة الكلمات اآلتية: ا
- غـيـوم متـراكـمة تـتـجمع عـنـد أرضٍ خراب وبـنـاء يـستـنـد على أعـمـدة من القش

ويعلو في سراب!
- زعيم شهادته مزورة ولص يتقدم اماماً في الصالة وشيخ يخطئ بآيات القرآن
وفاسـد يقسم بالله العظـيم أن يكون سارقاً وجاهل يكبّـر ليذبح باسم الله.. حاشاه

تعالى!
- فقـير يبحـث عن لقمته في كـوم نفايـات.. وما علم كم تـخبئ األرض التي حتته من

ثروات! واطفال يلهون ببقايا لغم لم ينفجر وبراءة تغتال في التقاطعات!
- خطـوط حمراء وصفـراء.. ومدن خضـراء وسوداء.. ونيـران تستعـر وتشتـعل كلما

تنفست بعضاً من الهواء.. بعدما أفسد حتى الهواء!
- بنـيان يـتصـاعد وقـيم تتـآكل وأمـوال يوزعـها احلـيتـان من مالك والـكل ال يدري

الك!! من ا
- وشعب صـامت يشكو تكميم األفواه وآخر ينـتظر فتات الهبات وثالث ال يقبل أن

تتحرك ساعة الزمن ورابع يحلو له التفرج على االنهيار!
باهج وتعليم يهرول للخلف ظاناً انه يسير إلى األمام! - مناهج ال تبعث على ا

ـعـاني الـنـهـضة - ألقـاب حـكم تـقـال في غـيـر مـوضـعهـا كـالـهـر يـحـكي انـتفـاخـاً 
والوطنية!

- آثار تبكي وهي احلجارة الصماء من التشويه واالهمال..
وأفعى خبيثة تتسلل لتدخل كل بيت لتعيث فيه الفساد!
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تـقـاطعـة اال في ارض واحدة.. لن تلـتـقى تلك الـكـلمـات ا
كانت وما زالت بلد التناقضات!

(الــزيـارة شـهـدت مـشـاركـة الـكـثـيـر من
اجلنسيات العربية واألجنبية). 

الـى ذلك  اكدت وزارة النـقل استمرار
اجلــهـود اخلــدمـيــة لـتــسـهــيل تـنــظـيم

ركبات اخلاصة بالنجف.  دخول ا
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وقـال مـديـر عـام الـشـركـة عـبـد الـعظـيم
الــســاعـدي في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
الكـات الـرقـابـيـة واالداريـة امـس ان (ا
تـنفـذ خطـتها اخلـدميـة بأتـقان في نقل

q UJ
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بغداد

ان لم نـتمـكن من حتـقيق الـتـكامل الـوطني
ـكن ان نــسـاهـم في حتـقــيق الـتــكـامل ال 

اإلقليمي ..
رتب اوراق بيتك وانطلق للعالم.
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هلسنكي

ـكـنـنـاً  في الـوقت احلـاضر عـلى اقل لم يـعـد اخـتـيـار اخملـرج لألزمـة الـسيـاسـيـة 
وقفه . وفي ضوء تقدير  فـاالختالفات أصبحت فوق الـعجز  فكل طرف متشـبثاً 
ـواقف الـسيـاسـيـة  فـأن احلل في مفـتـاح احلـنـانة  لـو اتـفق الـتـيار مع مجـريـات ا
نغـلقـات بيـنها  ومن التنـسيـقي  فأن األطـراف األخرى سـتمضي بـاجتاه تـفكـيك ا
اســتــمع حلــديث الــشــيخ قـيـس اخلـزعــلي امــ عــام الــعـصــائب وهــو احــد اطـراف
التـنسيقي لـقناة العـراقية  لتـب له حرص التـنسيقي عـلى إرضاء التـيار  والقبول
بـكرة وحتـديد تـوقيـتاتـها مـعه علـى كل اساسـيات اخملـرجات بـدءاً من االنتـخابـات ا
شرف عـليهـا  ومحاسـبة الفـاسدين شريـطة أن يتم بعـد استشـارة اجلانب الفـني ا
ستقل وليس من التوزيعات الطائفية والعرقية مثلما هو تشكيل هيئـة النزاهة من ا
ؤقـتـة التي يـتفـق علـيهـا سـنة أو سـنة االن . وتعـديل الـدستـور وتـشكـيل احلكـومـة ا
ونــصف  الى االحــتــفـاظ والــقــبـول بــحــصـة الــصــدريــ في احلـكــومــة عــلى ضـوء
مـخـرجات االنـتـخـابات األخـيـرة وهو سـتـة وزراء  ويـكون من حـق التـيـار أن يرشح
ـســتـقـلـ  بــاإلضـافـة الى مـنــاقـشـة مـرشح هـؤالء الـوزراء من الـصــدريـ أو من ا
التنسيـقي السيد السوداني وماهي عـناصر الرفض لدى التيـار من هذه الشخصية
أو يـطرح شخصـية بديلـة  عن السوداني  شريـطة أن تكون تـلك الشخصـية  متفوقه
ــرجح طـرحـهــا ومـنـاقـشــتـهـا  مــؤكـدا في احلـديث عــلى الـسـوداني مـن الـنـواحي ا
احلواري على أن التـنسيقي بجميع فصائـله ال يرغب العمل بدون التيار الصدري 
وان كل مـا حتتاجه األطـراف التنـسيقـية هو لـقاء أو حوار في احلـنانة بـغية اخلروج

من االزمة .
ـتــابع يـسـتــنـتج بـأن ثالثــة اربـاع تـفــكـيك االزمـة في هـذه األفـكــار وغـيـرهــا جتـعل ا
احلـنـانـة  وإذا أراد الـتـيـار الـصـدري ضـمن مـشـروعه الـوطـني لـتـشـكـيل احلـكـومـة
قـراطي والسيـادة  هل بإمكـانهم القـبول بوزراء فيـتحتم عـليه منـاقشة حـلفاءه الـد
مستـقلـ ضمن احلقـيبة الـوزارية مثـلما طـرح التنـسيقي عـلى التيـار الصدري  ثم
إذا كـانت هذه مـخـرجات الـتـنسـيـقي لـلخالف مع الـتـيار فـأنـها ال حتـتـاج سوى الى

الحظات . جلسة حوار بغية تبديد كل الشكوك واخملاوف واالجابة على كل ا
تعـلقة بـالسالح خارج هنـاك قضيـة أخرى في ذات األهـمية أجـاب عنهـا اخلزعـلي ا
الـدولـة  فـقال  _نـحن بـحـركـة العـصـائب مـسـتـعـدون  تـقـد الـسالح الى احلـشد
ا خازنه الى وقت الضـرورة التي يقررها  و الشعـبي ويضعه 
ـؤسسة الـعسكريـة ومرتبط بالـدولة فنحن إن احلشد جزء من ا

ملتزمون بذلك .
هذه األفكار وغـيرها جتـعل التيار الـصدري أن يبادر لـتفكيك
ـواقف انطالقـا من احلرص عـلى السلم االزمة ويـكشف كل ا

واطن . األهلي والدولة العراقية وحتقيق مصالح ا
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بـعــمـلــيـات ضخ بــاشـرت وزارة الــنـفـط 
ـصــفـاة كــربالء الـنــفـطي الــنـفط اخلــام 
ضـمـن الـتـشـغـيل الـتــجـريـبي لـلـوحـدات
االنـتاجـية بـطاقة  14الـف برميل يـوميا.
وقـــال الـــوزيــر إحـــســـان عــبـــد اجلـــبــار
اسـماعـيل في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ان (الـطاقة التكريرية للمصفى  140الف
ــدة بــرمــيـل بــالــيــوم ســتــســهم خالل ا
ـقبلة بتـغطية جزء من احلـاجة احمللية ا
وتــقـلـيل االسـتــيـراد) مـشـيــداً (بـاجلـهـد
الــوطـني وبـائـتالف الــشـركـات الـكـوريـة
وبــــجـــمــــيع اجلــــهـــات الــــتي ســــانـــدت

شروع). ا
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 بـدوره  قــال مـديـر عـام شـركـة مـصـافي
الـذي ادار الــوسط عــائـد جــابـر عــمـران 
عـجـلـة الـضخ نـيـابـة عن الـوزيـر ان (بدء
عــمـلــيـات ضخ الـنــفط اخلـام لــلـوحـدات
خــطـوة مــهــمـة االنــتــاجـيــة لــلـمــصــفى 
لـلـتـعـجـيل بـعـملـيـات االنـتـاج والـتـكـرير
لـلـمـصـفى الـذي سـيـوفـر ماليـ االلـتار
نتجات الـنفطية وان اجلهد يـومياً من ا
الـوطـني بالـتعـاون مع ائـتالف الشـركات
الـكـورية قـد جتـاوز التـحديـات الـصحـية
ــشـروع واالقــتــصــاديــة الــتي واجــهت ا
ة والـتـعـاون والـيوم بـاالصـرار والـعـز

نقطف ثمار ذلك).
 وكــان اسـمـاعـيل قـد وجه خالل زيـارته
بالتـعجيل في ـاضي  لـلمـصفاة الـشهر ا
ـصـفى ـبــاشـرة بـتــشـغـيـل ا عــمـلـيــات ا

لــيـشـكل مـنــعـطـفــاً مـهـمـاً في الــصـنـاعـة
التكريرية في العراق. 

فـي غضـون ذلك  احبـطت مـفارز جـهاز 
األمن الـوطني  عمليـات تهريب اكثر من
شتقات النفطية في  762الف لتر من ا
مــحـافــظـات بــغـداد و ديـالـى وكـركـوك و
نـيـنـوى واألنبـار والـقـادسيـة والـبـصرة.
وقــال بــيـــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
(ضــمن ســلـســلـة عــمـلــيـات دهم والــقـاء
جنحت ـذكرات قـضـائيـة  الـقـبض وفقـاً 
مــفـارز االمـن الـوطــني في ضـبط عــشـرة
نـتجات أوكـار كانت تُـستخـدم لتـهريب ا
الـنفطية كما ضبطت  30مـركبة مختلفة
الـــســـعـــات) واشــار الـى انه ( الـــقــاء
وإغالق مـحـطة الـقـبض على  34مـتـهـماً
وقـود واحدة وفرض غـرامات مالـية على
تـسعة محطات أخـرى خملالفتها ضوابط
ـضـبـوطـات الــتـوزيع) مـؤكـدا (إحـالــة ا
ـتهـم إلى اجلـهات اخملـتصة وجـميع ا
لـيـنـالـوا جـزاءهم الـعـادل). كـمـا اعـتقـلت
مـفارز مديرية شـرطة الطاقة مـتهما بعد
مـحـاولـته سـرقـة منـتـوج نـفـطي من أحد
األنـابـيب الـنـفـطـيـة في مـحـافـظة واسط.
وذكـــر بــيــان امس ان (مـــفــارز مــديــريــة
احبـطت مـحـاولـة سـرقة شـرطـة الـطـاقـة 
مـنتوج نـفطي من أحد األنـابيب النـفطية

بــواسـطــة صـهــريج في واسط حـيث 
تـــشــكــيل قـــوة من قــبل الــفـــوج الــثــامن
وقع ونـصب كم محـكم وبعد دخوله ا
تـهم قـبل سحب  إلـقـاء القـبض عـلى ا

نتوج). وسرقة ا

ـراسم (تهـانيه وقـدم الـبارزاني خالل ا
ـلك سلمان بن عبد لـلعاهل السعودي ا
الـعـزيز وولي عـهده مـحمـد بن سلـمان
وحـكومة وشعب السـعودية معرباً عن
أمـله لهم بالـنجاح والـرفا).  من جانبه
عــبــر الــقــنــصل الــعــام الــسـعــودي في
أربـيل مـحـمـد بن سـلـيـمـان الـعـسـيري
(الــشــكــر والــتــقــديــر لــرئــيس االقــلــيم
نـاسبـة الوطـنية ـشاركـته في إحيـاء ا
لــبــلــده) واضـاف (يــغــمــرنـا الــتــفـاؤل
ـسـتـقبل مـشـرق لـعالقـات السـعـودية
والـعراق واصفـاً إياها بـعالقة راسخة
وأزلـية) مشيرا الى ان (االقليم يحضر
بـــكل حب في هـــذه الــعالقـــة كــمــكــون
ـا يتمتع اسـاسي في العراق الـشقيق 
بـه من قـيــادة وشـعب بــتـقــديـر خـاص
ــمــلــكــة ومــحــبـــة من قــيــادة وشــعب ا
الـعــربـيـة الـسـعـوديـة) مـجـددا (شـكـره
ـــــقــــــراطي لــــــرئـــــيـس احلـــــزب الــــــد
الـــكـــردســتـــاني مـــســعـــود الـــبــارزاني
ورئـيــسـا االقـلـيم واحلـكـومـة والـوزراء
ومــعــاونــيــهـم عــلى كل مــا يــقــدمــونه
لـلقنصلـية من تعاون وشراكـة حقيقية
مـن أجل حتــــقـــيـق افــــضل الــــنـــتــــائج

نجزات).  وا
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اثـارت اسـتـقـالـة رئـيس مـجـلـس الـنواب
زمع عـرضهـا على مـحـمد احلـلبـوسي ا
ـقـبـلـة الــتـصـويت في جـلـســة اجملـلس ا
تـفـسـيرات وعالمـات اسـتـفهـام. فـقـد قال
ـــــقــــراطي الـــــنــــائـب عن احلـــــزب الــــد
الـكردستاني ماجد شـنكاني ان (استقالة
احلـلبوسي تقـتصر على جتـديد الثقة له
وتــصـويت من لم يــصـوتـوا لـه سـابـقـاً)
فــيـمــا رأى الــنـاشط الــســيـاسي عــصـام
حــســ ان (االســتـقــالــة اتــفـاق مـن قـبل
الــكــتل الــســيــاســيــة لـرفـع احلـرج عــلى
احلـــلـــبــوسي امـــام الـــتــيـــار الـــصــدري
وجــمــهـوره الــذي يـرفض الــتــحـالف مع

االطار التنسيقي).
 وسـخر حس في تغريدة اطلعت عليها
(الــزمــان) امـس بــالــقــول (تــصـور ادارة
الـدولة تـتم بهـذه الفـهلـوة .. اعتـقد انـها
بـدايـة مـشـجـعـة لـلـخـراب الـقـادم). وغرد

رئـيس حركة احلل جمال الكربولي حتت
وسـم االســتـــقــالـــة حــصـــان طــروادة ان
(غـوايـة الـشـيـطـان تـبـلغ ذروتـهـا عـنـدمـا
يـــجــعـل من الــعـــمل الـــصــالـح وســيـــلــة
لـتـحقـيق غايـته الـشريـرة). واضاف ان (
الـهـدف من االسـتقـالـة هـو عقـد اجلـلـسة
ــثـيـرة لـلــجـدل بـعـد اخــذ الـضـمـان من ا
احلـليف اجلديد). وعـد احمللل السياسي
فــــرهــــاد عـالء الــــدين ان (اســــتــــقــــالــــة
احلــلـــبــوسي نــقـــلــة ذكــيـــة عــلى رقــعــة
الـشطرجن السياسة العراقية) وقال ان (
احلـلبـوسي يقـدم استـقالـته بعـد تشـكيل
ائـتالف ادارة الدولة و يطلب التصويت
فـي جـلـسـة  29ايــلـول : جتـديـد واليـته
بـــاصـــوات ادارة الــدولـــة لــدى الـــثالثي
وتــســجـيـل مـوقف مـع شـريــكه الــسـابق
ومـنع اي تـصـويت مـسـتـقـبـلي القـالـته).
واخــتـتـم تـغــريـدته بــالـقــول ان ( االطـار
بحاجة الصواته قبل تمرير احلكومة). 
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كــرج مــديــنــة إيــرانــيــة ال تــبــعــد عن
العاصمة طهران اال 20 كم غربا وقد
انـفــصـلت قــريـبــا إداريـا عـن طـهـران
وانضـمت إلى محـافظة الـبرز لـتكون
عـاصـمــتـهــا وهي تـقع أســفل اجلـبل

البرز.
ـديـنــة بـأنـهــا أكـثـر اشـتــهـرت هــذه ا
بــرودة مـن طــهــران ولــكـن بــرودتــهــا
صـحـية. لـذلك حـيـنمـا تـمرضت اخت
شاه ايـران الكبـرى ( شمس) انـتقلت
إلى منطقة "مهر شهر" في كرج لبناء
قـصـرها الـذي كـلف الـدولة اإليـرانـية

مليار دوالر 
وهــذا االسـراف والـتـبـذيـر الـذي كـان
يـسلـكه شـاه ايران وعـائـلته في بـناء

قــــــــــــــصـــــــــــــــورهـم
وحـــــــــفـالتـــــــــهم
ومـقتـنـيـاتهم

 
UŽ

ö
D

²Ý
«

·«dÝù«Ë d¹c³² « “u — s  e —

©≥® ÍuKNÐ fLý dB

اإليرانـية والـذي تبـلغ مسـاحته 111
هـكـتـارا  وتـصـميم الـبـنـاء الـهـندسي
بــشــكل ربــاعي شــيـد مـن اخلـرســانه
والـسـقف احلــلـزونـيـة الــشـكل يـشـبه
ـلـويـة ذو فـتـحــة لإلنـارة الـسـقـفـيـة ا

وحــــــــبـــــــات
الــــــلــــــؤلــــــؤ
تــــغــــطي كل
مـــــســـــاحــــة
الـــــســـــقف 
هــــــــــــــــــــــــــذا
الـــــــــــوصـف
عـــرفــــنـــا به
ـــرشـــد من ا
الـــســـيــاحي
ألن الــقــصـر
حـــــــالـــــــيــــــا
مـــــتـــــضــــرر
ــــــنــــــوع و
الـــــــدخــــــول
إلـيه فـكـانت
جولـتنا في.
حـــــــــــــــدائـق
الــــــقــــــصـــــر
وبالقرب من
بـركة صـغـيرة

وسط الـفـناء حتـتـضن مـبنى الـقـصر
من ثالث جــهــات وعــمـقــهــا مــنـاسب
لـركوب الـقوارب. قـصـر شمس حتـفة
هـنـدسـية مـعـمـارية  إعـادة أعـماره
ــيـــاه في اخلـــرســانــة اثـــر تــســـرب ا
ــوجـــودة في الــهـــيــكـل الــرئـــيــسي ا
وتــدمــبــر األعــمــدة. لـذلـك فــإن زيـارة
اجلـمـهـور غيـر مـسـموح لـهـا إال عـند
ـنــاسـبــات اخلـاصــة.الـفـائــدة الـتي ا
حصل عـليـها اعـالي  كرج هـو إحياء
ـنـطقـة الـتي كـانت فـارغـة مثل هـذه ا
الـــصــحـــراء صــارت بـــوجــود قـــصــر

شمس منطقة مأهولة عمرانية.
ـلـوك مـكـانـا لـلتـسـجـيل ×بـيت تـاج ا

العقاري
ـلوك واسـمـهـا احلقـيـقي ( ينم تـاج ا

تـــاج ايـــزمــــلـــو) هـي ام شـــاه ايـــران
مـــحـــمـــد وزوجــة الـــشـــاه االب رضــا
بــهــلـــوي ولــدت في مـــديــنـــة بــاكــو-
اذربــــيــــجـــان 1896م تـــوفــــيـت عـــام

كسيك  1982م في ا

كـانت تــقـيم أيــضـا في مـهــر شـهـر –
كـرج ويــبـدو أن كــرج كــانت مـنــتـجع
لعـائـلـة الـشـاه. توجـهـنـا لـزيـارة هذا
فـاجأة اوال هـو بيت ـبنى فـكانـت ا ا
عــادي من طــابق واحـد  –ال يــنـاسب
مــكــانــة زوجـــة مــلك ســابق وام مــلك
حـالي-  والحـظـنـا بـأن هـذا الـبيت ال
ـلـكـية يـنـتـمي إلى فـخامـة الـقـصور ا
ويـبـدو أن الثـورة اإلسالمـيـة لم جتد
فـيه اي مواصـفات سـياحـية وأهـمية
تاريـخـية لـذلك  حتويـله إلى دائرة

حكومية للتسجيل العقاري!
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ــغــادرة ونــحن نــســيـــر بــالــســيــارة 
منطقـة مهر شهر مـتوجه إلى كرج
لفت نظري مبـنى جميال نصبت على

رحلة: الكاتب في رحلته الى ايران

االكبر غير مكترث الي شيء .
وفي هـذ االثــنـاء .. لــفت انـتــبـاهي
طـفـل اخـر في الــثــامـنــة من عــمـره
يــحــمل( الــعاللــيك ) بــيــده عــالــيـا
وعـنـدمـا رأى الـكـامـيـرا بـيـدي ادار
وجــــــهـه عــــــنـي ..  وقــــــال لي .. ال
تـــصـــورنـي فـــتـــوددت الـــيه حـــتى

اقنعته بالكالم فقال : 
WÞdA « W¹ƒ—

انـا من عـائـلـة فـقيـرة نـحن خـمـسة
ايـتــام نـعـيش مع اخــتـنـا الــكـبـرى
وانـــــا اذهـب لـــــلـــــمـــــدرســــة وارى
اصــدقــائـي يــلــبـــســون ويـــاكــلــون
ويـشـربـون ويـلعـبـون وانـا مـحروم
من كـل شي .. ( نـــــزلت دمـــــعــــته )
ومـضى في الـقـول : انـا اعـمل بـعد
الــدوام كل يـوم وفي يــوم اجلـمـعـة
سـاء فقط اعمل من الـصبـاح الى ا
لكي نشتري ما نستطيع ان نعيش
بـه يـومـنـا وعـنـدمـا اعـود اجـد ابن
جيراننا االغنـياء يصيح في الباب
( اي بــــــادتي ) وانــــــا اصـــــيـح في

داخلي بصمت ( اي ظهري ) ..
وفجأة هرب االطفال من حولي ! 
واخــتـفـوا في االزقــة وتـخـفـوا بـ

الــنـــاس ! بــقـــيت انـــتــظـــر العــرف
السبب .. بعد برهة .. عادوا .. 

فقلت لهم ما بكم  ?
 فقالو  : لقـد جاء .. لقد جاء .. لقد
جـاء حــسن .. وهــرب عــنــدمـا رأى

الشرطة .. 
فـســألـتـهـم من هـو حــسن ومـا هي

قصته ?
فــقــال احـــدهم : حــسن اكــبــر مــنــا
(مـراهق ) كــان في الـسـجن وخـرج
.. هــو .. يـدخن الـســكـائـر ويـشـرب
اخلمـر ويتـعاطى احلـبوب اخملدرة
.. كـل يـــوم يـــأتـي لـــيـــضـــرب هـــذا
ويــركل ذاك ويــأخـذ مــنــا كل واحـد
الف ديـــنـــار او اكــــثـــر واحـــيـــانـــا
يــتـــحـــارش بــاالطـــفـــال الــصـــغــار
وعندمـا يرى دورية الشـرطة يهرب

من السوق.
وقال طـفل اخر انـا شاهـدته يحمل
مــعه ســكــيــنــا" ويــهــدد بــهــا احــد
االطـفـال لـيـأخـذ منـه كل مـاله الذي
تـعب طـوال الـنـهـار لـيـحـصل عـليه

من عمله !
واضاف : هو يأخذ من الكل اال من
جماعـة ابو ابراهيم وهم مـجموعة
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عــنــدمــا تــنـتــشــر اشــعــة الــشـمس
ـضيـئة وتـنـير فـجر يـوم اجلمـعة ا
يـسعى الـكـادحـون الى ارزاقهم في
حـــ يــخــتــار الـــبــعض ان يــكــون
يومهم هذا لالستراحة والعبادة ..
ومن بـ مـن يـنـسـابـون الى سـوق
ـتــاخم لــقـلــعـة كــركـوك اجلــمـعــة ا
اطــفــال صــغــار تــتـــعــرف عــلــيــهم
بسهولة من لـوان شبه موحد وهو
ـيــزهم من (الــلــون االزرق) الــذي 
بــــعـــيــــد وهـــذا الــــلـــون لــــيس في
مـالبــســهـم بل في مـــا يــحــمـــلــونه
بـأيـديهـم ويتـفـننـون به .. سـألـتهم

عن قصتهم .. ?
 فأجابوني : 

يقول علي حس وهو طفل جتاوز
العاشرة من عمره : نحن من عائلة
نازحـة نعـيش في كركـوك في مكان
بـعـيـد جـدا عن الـسـوق ولـيـس لـنا
اي مـصــدر مـعــيـشي ســوا عـمــلـنـا
الذي نـأتي اليـه مشيـا" قاطـع كل
ـسافـة .. انـا واخي االصـغر هـذه ا
نبيع ( عالليك النايلون ) وفي يوم
اجلــمــعـة نــأتي بــاكــرا مع الــفــجـر
عمل لنستعد ونـأخذ حصتنا من ا
ونــنــطــلـق بــهــا ونــســعى في يــوم
اجلمعة لـعلنا نحـصل ببركته على
مــا يــســد رمق عــائـلــتــنــا فــوالـدي
ـــرض عــــضـــال ارقـــده مــــصـــاب 
بـالفـراش ووالـدتي ال حول لـها وال
قـوة واكـبـرنا اخـواتـنـا الـلواتي لم
يــحــصـــلن عــلـى فــرص الــتـــعــلــيم
الكـافي وال على اي وظـيفـة تضمن

حفاضهن على انفسهن..
واستـدرك علي " نـحن ال نرضى ان
تـكون اخـواتـنا الـكـبيـرات في عمل
يتعرضن خالله للحرشة ولذلك انا
واخـي نـعــمل من شــروق الــشـمس

حتى مغيبها .
هنـا .. اقتـرب مني طـفل اخر بـعمر
اصـغــر .. وقــال :  انــا لــست نـازح
لــكــنــني يــتــيم االب .. انــا كــاروان

اســكن في قــضـاء دبس كــركـوك  ..
نـأتي انــا واصـدقـائي الى هـنـا عن
طـريق سيـارات اخلط بـ القـضاء
واحملــافـــظـــة الحــصل رزقـي بــدفع
(العربانة ) الـتي استأجرها العمل
عـلى نـقل (مــسـواك) الـنــاس فـيـهـا
ومايشـترونه فيـعطوني مـا يقسمه
الله لي ب 500 الى 1000 ديـنار

عن كل نقلة .
…dł« 5 Qð

واضــاف " انــا أســتــأجــر الــعــربــة
بثالثـة االف دينار واسـترزق مـنها
واحـيـانـا ابـيع ( الـعاللـيـك ) ايـضا
الني احتاج باالضافة الى ما اخذه
لعائلـتي احتاج لتـأم اجرة نقلي
من و الى قــضــاء الــدبس وايــضــا
لـــشـــراء ســـنـــدويج اتـــنـــاوله وقت

الغداء مع قنينة ماء.
فـي هــذه االثـــنــاء قـــفــز الى عـــربــة
كــــاروان طــــفـل مــــشــــاكس تــــكــــاد
ابتسـامته ان تشقـشق الغبار الذي
جتمع عـلى وجهـه  فصـاح االطفال
(اوهــــــوووو  هـم اجــــــيـت) وهــــــو

يضحك .. 
سألته ما قصتك ?  

فأجاب : انا جابر ويـسمونني هنا
(جوقي ) ال اعـرف عمـري بالـضبط
لكنني اعرف جـيدا ان احلياة كلها
همـوم فلمـاذا اهتم لهـا .. انا اعمل
هـنـا في كل شيء .. حـمـال .. بـيـاع
.. مـــنـــظف .. اي شيء .. لـــكـــنـــني
اصرف كل مـا احـصل علـيه والعب
وامــرح مع اصــدقـائـي وال يـهــمـني
اي شيء وشــــعــــاري في احلــــيـــاة
(خل اكل الـيوم وبـاجر الـله كر )
انـا ايضـا من عـائلـة نـازحة نـسكن
في هــيـكل ال يـقـيـنـا من حـر وال من
بــــرد نـــحن فـي الـــبـــيـت كل واحـــد
مسؤول عن نفسه وكل واحد حائر

مع نفسه ! 
هكـذا نعيش كـعائلة الن ابـي تركنا
مـنـذ زمن طـويل بـعـد انـفصـاله عن
امي وهي الحـــول لـــهــا واخـــواني

اطـفـال يـجـلـبـهم ابـو ابـراهـيـم يوم
اجلـمـعـة وايـضـا في كل يـوم  مـعه
بـسـيـارتـه ويـبـقى مـعــهم يـراقـبـهم
ـسـاء يـجمع ويـحـمـيـهم لـكـنه في ا
منهم مـا حصلـو عليه وال يـعطيهم

اال الـــقـــلـــيل وذلك مـــقـــابل الـــنـــقل
واحلماية.

ثم قــالـوا جــمـيــعــا" : نـحن اطــفـال
حرمنا الزمن من طفولتنا .. 

وهذه قصتنا.
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واجهته تـماثيل كبـيرة عليـها أسماء
الـبـروفـيسـور والـعـلمـاء اعـتـقدت أنه
كلـية الصيـدلة ألن في البـوابة نصب
الفـعى كـرمـز لعـلم الـصـيـدلة وعـنـدما
تـوقــفـنـا اللــتـقـاط الــصـور اتـضح أن
ـــبــــنـى مـــا ا
هــــــــــــــــــــو إال
(مـسـتوصف
) ولــــــــــــــــــكـن
الــــواجـــــهــــة
تــــــــنـــــــــاسب
واجـــــــهــــــات

تاحف. ا
WM¹b  Ãd
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جتــولــنـا في
شـوارع كرج
فـــــكــــانت من
ـــــــــــــــــــــــــدن ا
اإليــــرانــــيــــة
اجلــــمـــيــــلـــة
وفـــــــيـــــــهـــــــا
عــــــــــمــــــــــران
سكني مرتب
وشــوارعــهــا
مــــــظـــــــلــــــلــــــة
بـاالشـجـار ومحـال واألسـواق عـامرة
بـالــسـلع والــبـضــائع.حـاولــنـا زيـارة
مـــبـــنى أثـــري يـــعـــود إلـى الـــعـــصــر
الـصـفـوي ( خـان شـاه  عـبـاس) لـكنه
ـبـنى من كـان مـغـلـقـا فــتم تـصـويـر ا
اخلـارج وهـو عــبـارة عن خـان كــبـيـر
سافرين فيه غرف السـتراحة ونـوم ا
ـرافق التي تـوفر وحمـامـات وباقي ا
الـــراحــــة وكـــمـــأوى لـــلــــقـــادمـــ من
بــعــيــد.مــديــنــة كــرج عــلى الــرغم من
انـفــصـالــهـا عن طــهـران إداريــا فـهي
تـرتـبط تـاريخـيـا وسيـاسـيا بـطـهران
وهي من حــيث األهـمــيـة الــسـكــانـيـة

رتبة الرابعة بعد  حتتل ا
( طهران ومشهد واصفهان )
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شـاعـر واالحاسـيس الـصادقـة والعـفـيفـة والـنقـية من أي الـنـزاهة مـجمـوعـة من ا
طـمـع او غـرض شــخــصي او رغــبــة نــفــســيــة غـيــر مــشــروعــة هي رمــز لــلــوفـاء
واالخالص واداء االمـانـة بـجـد ومـسـؤولـيـة نـظـيـفـة هي عـنـوان الرسـاء قـيم احلق
واالنصـاف في رحاب الـقضـاء وتطـبيق الـقانـون بالـعدل بـ الناس  فـي احلقوق

سؤوليات الوطنية واالنسانية. الواجبات وا
…U U;«

ا تـقوم بـاستشـارة احملامي كـانك وصلت الى شـاطئ االمان في حـمايـة حقوقك
سـتـقـبل .وستـعـرف الـطريق وشـعـورك باالطـمـئـنان وعـدم الـقـلق او اخلـوف من ا
السـليم  الـذي يؤمن لك االسـتقـرار في حيـاتك واعمـالك وتفـكيـرك وفقـا للـقانون.
واجعل لك والسـرتك وعائلـتك  محام خـاص كما  لهـا طبيب خاص  ,انت بـحاجة
قتضيات اعمالك وعالقاتك مع الناس كما حتتاج الى له يومـيا الستشارة محام 
شاكل الصـحة اجلسدية والـنفسية . الوقـاية خير من العالج  ,اسـتشر الطـبيب 

محام قبل الذهاب الى القضاء .
باختصار
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ـهـنيـتهـا هي ال حتـدد في ضـوابطـها يـزات خـاصة  مـهنـة احملـاماة مـهـنة لـهـا 
هني فـهي في حالة طوار جاهـزة لتلبـية النداءات لكل من اوقات معـينة للـعمل ا
هو  بـحاجة اليها لـلتوكيل عن أي قضـية او مسالة مهـمة  بال تمييز  ,لـيس بينها
ـهـنـية ـواطن احملتـاج لـهـا أي حجـاب وفـقـا للـقـانـون وما يـتـعـلق باالداب ا وبـ ا

والعامة .
·«d²Žô« —UB²šUÐ

قد يـكون االعـتراف او االقرار طـريق الى التـوبة والنـدم على مـا اقتـرفته يداه من
اثـــام بـــحق الـــغـــيـــر ان كـــان فـي اوانه صـــلـــحت تـــوبـــته
غفرة وتعفى عنه العقوبة قانونا ان كان واستـحقت له ا
له اثـرا قـانـونـيـا  مــنـتـجـا في الـتـحـقــيـقـات الـقـضـائـيـة
ان الـصـحـيـحـة - ان تـمـكن من  مـراجـعـة الـنـفـس بـا
ويــقـ عــمــا اقــتــرف من ذنــوب واخــطــاء - حــاســبـوا

انفسكم قبل ان حتاسبوا .

في الـسنـوات العـشر االخـيرة و مع انـتشار مـواقع التـواصل االجتـماعي في
ـعدالت البطـالة ب اخلريـج الشباب  مـجتمعنـا العراقي و  زيادة مـسبقة 
 انـشاء  وضيـفة  ال حتـتاج الى شـهادة علـميـة او سنوات خـبرة!وضـيفة ال
ـمتـاز موظـفيـها ادي فـوق ا يـحكـمهـا  رئيس قـسم او مـدير عـام..مدخـولهـا ا

"عطالة بطالة"وزبائنها ال تهمهم اجلودة  ..انها صناعة احملتوى .
ـسـاهـمـة في نـشـرمـعـلـومـات مـفـيدة ضـمن تـعـرف صـناعـة احملـتـوى بـانـهـا ا
سـيـاقـات مـحـددة اجـتــمـاعـيـة كـانت ام عـلـمـيــة عن طـريق وسـائل الـتـواصل
ـستهدف  واحملتوى هو الشيء الـرقمي  لفائدة معينـة معني بها اجلمهور ا
كن التعبير عنه من خالل (الفديو او الصورة او الصوت او الكتابة). الذي 
هـذا هـو الـتـعـريف الـعـلـمي لـفـكـرة صـنـاعـة احملـتـوى  ويـتـضح لـلـقـاريء انه
ــتـعـارف عـلـيـه  فـصـنـاعـة تـعـريف بـعــيـد جـدا عن واقع صــنـاعـة احملـتـوى ا
احملـتوى التـعـدو كونـهـا وسـيلـة النـتشـار افـكـار بذيـئـة عن طـريق شخـصـيات
بذيـئة هدفـها مادي بحت دون الـتفكيـر في القيمـة االجتماعـية للمـحتوى الذي

ه للمتلقي.  يتم تقد
وانـا اليـوم ال اكتب عن ردائـة احملتـوى الدين صنـاعه  بل اليـوم اوجه رسالة
اتـمنى ان تصل الى اولـئك الذين يـقفون عـلى مواقع التـواصل للتـمجيـد بهذه

الشخصيات  وان كان نفاقا ال اكثر! 
فـصانع احملتوى الرديء هو شخص قام بتـحجيم مستواه العقلي واالخالقي
ـدخــول مـادي واعالنــات بـاالف الـدوالرات لـتـوصــيل مـحــتـوى يــعـود عـلــيه 
..فـقط..انه شخـصية حـددت مسـتواهـا ضمن الـشخصـيات الـتي سيـنفـضها
اجملـتـمع يـومـا مـا  ومـهـمـا طـال بـقـائـهـا فـلن  يـكـتب لـهـا الـبـقـاء.. فـأنـا كـمـا
ــســؤول االول عن انــتــشــار هـذا اوضــحت ال أُدين الــصــانع  لــكــني أُدين ا
ـتابـعـة فـديوات ال ـتابـع )  فانت الـذي تـقف  احملـتـوى  وهو انت عـزيـزي (ا
ـعـرفـة اين ذهب فالن وكـيف كـانت سـفرة قـيـمـة لهـا انت الـذي تـهـدر وقـتك 
فالنـة!!! انت الذي تقف متفـرجاً امام بذخ (مراسيم مـعرفة جنس اجلن في
بـرج خـلـيـفـة ) وانـفـاق (من تــــــسـمى بـالـشـاعـرة)االف الـدوالرات لالحـتـفال
بـيــوم مـيالد صــغـيــرتـهــا!! انت من جــعل (صــنـاع احملــتـوى) يــصـيــفـون في
ـالـديف  ويـجـربــون اكالت الـشـارع االيـطـالـيــة  ويـتـعـطـرون بـأرقى انـواع ا

العطور الباريسية !!! 
انت من جـعل منهم اناس بأرصدة بنكية خيالية  بينما تقف انت حائراً امام
ــواد الـغـذائــيـة واخلــبـز. لـقــد جنح ذلك الــصـانع (الـذي ال ارتـفـاع اســعـار ا

صناعة له) باستهدافك لتكون انت االداة التي تروج حملتواه الفارغ . 
ـتلـقي حافظ عـلى وقتك وكن ذكـيا في اخـتيـار احملتـوى الذي يـعلو عـزيزي ا
بك درجـة في عــمـلـك وحـيــاتك االسـريــة. اقـرا ابــحث فـكــر كن مـبــدعـاً في

اخـتصاصك ارفع مكانتك في عائلتك كن اباً ناجحاً واخاً
واعـيــاً وزوجـا عـطــوفـاً وال تــكن مـجــرد (تـابع) النـاس
كـانوا سبـباً النهيـار اجملتمع وفـساد اجيـاله القادمة.
اطــفــا وجــودهم بــالــتــفــاتك الى ذاتك وكـن عــظــيــمـا
الجــلك فــغــدا ســيــنــفــضــهـم الــتــاريخ ولن يــبق في

تاريخنا اال العظماء.
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ابـشع الــنـمـاذج عــلى االطالق زُمَــرُ اخملـادعـ لــله ولـرســوله (ص) الـذين

يظهرون التمسك بالقرآن ويخالفون احكامه عالنية وجهراً ..!!
-2-

واخلوارج هم أبرز اخملادع لله ولرسوله (ص) وهم أول من هتف :
" ال حكم االّ لله "

وهي  –كلمة حَقٍّ اريد بها باطل  –
وقد ارتبكوا من الفظائع واجلرائم ما جعلهم مثار اللعن على مدار األيام 

-3-
أبرز رجالـهم ذو الثُديّـة  الرجلُ األسـودُ الذي على كَـتِفِهِ مِـثْل حِلْمـةِ الثدي

حرقوص بن زهير وهو الذي قال للرسول (ص) :
يا محمد :

إعدلْ 
فواللهِ ما عدلتَ منذ اليوم 

سلم  قال ذلك يوم قسّم النبي (ص) فيئا على ا
فقال له النبي (ص) :

ثكلتك أمّك 
ومَنْ يعدل عليك اذا لم أعدل "

-4-
رسل فكيف واذا كانت هذه مواقفهم مع سيد الكائنات وسيد النبي وا

تكون مع سائر الناس ?
انهم أوباش أرجاس ...

-5-
ـعاصرين الـذين ينتـسبون زوراً وما االوغاد من الـتكفـيري واالرهـابي ا

وبهتانا الى االسالم اال االمتداد الطبيعي لتلك اجلراثيم السامة .
-6-

لن تنطلي فصول اخلـداع ال على الله وال على صفوة
ــا يـقع فــريـســتَـهــا احلـمــقى الـذين ـؤمــنـ  وا ا

عميت بصائرهم بعد أنْ عميت أبصارُهم.
وهكذا هي احلياة 

انها دار االمتحان واالختبار والعقبى للمتق .
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اكـــدت األمـــانـــة الـــعـــامـــة جملـــلس
نـجزة ـشـاريع ا الـوزراء ان عدد ا
ـسـتـلـمـة ضـمن صـنـدوق اعـمار وا

مـحـافـظـة ذي قــار لـغـايـة اآلن بـلغ
ـختـلف القـطاعات. 62 مشـروعاً 
تحدث بإسم األمانة العامة وقال ا
الـعامـة حـيدر مـجـيد في تـصريح

تابـعته (الـزمان) امس ان (مـجموع
شاريع 215 مشـروعـاً) موضـحاً ا
مشروعاً ان (نسب اإلجناز لـ 120 
ـــائـــة) واضــاف ان بـــلــغت 50 بــا

شـاريع تضمـنت انشـاء واكساء (ا
الـطــرق واجلــســور واألرصــفـة في
مـركــز مـديــنـة الــنـاصـريــة واغـلب
األحـيـاء الـسـكنـيـة فـيهـا وجتـهـيز
تـنقلة وتأهيل مـحطات الكـهرباء ا
ديـنة واقضـية الـشطرة في مركـز ا
واإلصالح والــدوايـــة واجلـــبــايش
ونـاحــيـة الـفـضــلـيـة وبــنـاء مـركـز
صـحي في قـضـاء سـوق الـشـيـوخ
وتـــــأهــــيـل عــــدد مـن الــــطـــــرق في

ناطق الريفية).  ا
في سـياق مـتـصل تفـقـد مديـر عام
دائــرة الــعالقـــات واإلعالم حــيــدر
ـــشـــرف عــلـى مـــديـــنــة حـــمـــادة ا
بــسـمــايـة مــحـطــة مـاء بــسـمــايـة
بتوجيه من رئيس الهيئة الوطنية
لإلســتـــثــمــار ســهــاد داود جنــار.
واكد بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(حـمــادة عـقـد اجــتـمـاعــاً مع فـريق
صـــيـــانـــة احملــــطـــة اهـــمـــيـــة حل
ـاء) مـبـيـناً ان ـعـوقـات بـشـأن ا ا
ـيــاه يُـعـزى (احـد اســبـاب قــطع ا
ــــشـــاكل فـــنــــيـــة) واشـــار الى ان

(اإلجـــتــمـــاع نـــاقش مــشـــروع مــاء
ـديـنـة ويـسـتـوعب األعـداد يـغـذي ا
ــتـزايــدة من الــسـكــان). وبــحـثت ا
الــــنــــجــــار مع مــــحــــافظ كــــربالء
نــصـــيف جــاسم اخلـــطــابي بــنــاء
مــشــاريع اســتــثـمــاريــة وتــطــويـر

دينة.  ا
¡öÐd  d¹uDð

وبحسب بيان تلقته (الزمان) امس
فأن النجار (زارت مـحافظة كربالء
واجـتــمـعـت مع اخلـطــابي لــبـحث
تـــطــويــر كـــربالء ورفع مـــســتــوى
اجلــــــانب اخلـــــدمـي لـــــلــــــمـــــواطن
الكربالئي). ومنحت هيئة استثمار
ـشـاريع زراعـية واسط 17 إجـازة 
. وقال على مـساحة 116 الف دو
رئيس الـهيئـة نبيل شـمه في بيان
تلقته (الزمان) امس ان ( 17اجازة
ــشـــاريـع زراعــيـــة عـــلى مــنـــحـت 
مساحة  116الف دو برأس مال
يــبـلغ  261مــلــيـار ديــنــار عـراقي)
مشيـراً الى انها (ركـزت على انتاج
هـمـة وبيض الـقمح واحملـاصـيل ا

ائـدة واللحـوم وانتاج األعالف) ا
وبـ ان (اخلــطـة تـســتـمــر إلقـامـة
مـشــاريـع تـســتــخــدم الــتــقــنــيـات
احلــديــثــة فـي الــري في ظل ازمــة
ـياه في ـيـة وشـحـة ا الـقـمح الـعـا
احملـــــافــــظــــات). الـى ذلك  ذكــــرت
وزارة االعــــــــمــــــــار واإلســــــــكـــــــان
والـــبــلـــديــات ان مــشـــروع مــدخل
بــسـمــايــة سـيــدعم فك اخــتـنــاقـات
مــداخـل بــغــداد. وقـــال مــديــر عــام
دائــــرة الـــــطـــــرق واجلــــســـــور في
الــوزارة حـسـ جــاسم كـاظم في
تـصريح تـابـعته (الـزمان) امس ان
(وجـود شــبـكـة من طـرق وجـسـور
كـفـيـلة بـحل مـشـكلـة اإلزدحـامات)
واوضح ان (دائـرة الــطـرق تـسـعى
جلـذب الشـركـات الرصـيـنة وابـعاد
ـتـلـكـئـة لــغـرض اقـامـة مـشـاريع ا
تــــخـــدم الــــســــكــــان) واضـــاف ان
(الـعـاصـمـة ســتـشـهـد افـتـتـاح اول
قبل طريق سريع في الشهرين ا

وافــتـتــاح جـزء من مــهم من طـريق
ـقبل). بـغـداد - كركـوك األسـبـوع ا

مـن اجلـواهـر والـذهب بـيـنـمـا مـعـظم
الــشــعب اإليــراني يــعــيش حتت خط
الـفــقـر هــو من أضـعـف نـظــام الـشـاه
الــذي كـان يـلـجـأ إلى الـقـروض لـيس
لـتـنشـيط اقـتـصاد إيـران بل لـلتـبـذير
واإلسـراف الشـخـصي.ونظـرا لـزيادة
الضرائب عـلى التجار واالغـنياء فقد
كـــسب أيـــضـــا عـــداوتـــهم فـــضال عن
ـعارضـة الشـيوعـية مـعانـاته لقـوى ا
واإلسـالمــيــة مــعــتــمــدا عــلى قــســوة
وجــبــروت جـــهــاز الــســفــاك- االمن-
والـكراهـيـة الـشعب اإليـراني وتـخلي
أمـــريـــكــا عـــنـه ســهـل ســـقــوطـه عــام

.1979
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قـصر ( مـرواريـد) أو قصـر شمس 
بــــنــــاؤه من قــــبل مــــجــــمـــوعــــة من
ـهنـدسـ يشـرف عـليـهم فرانك ا
لـــويــدرايث انـــتــقــلـت األمــيــرة
شـمس الـيه إذ كـانت تـعاني
مـن الـــــربــــو وهـي أكـــــبــــر
اخـــوات الـــشـــاه ولــدت
عام 1917 في مديـنة
طـــــــهــــــران وكــــــانت
رئــيــســـة جــمــعــيــة
األســـــد االحـــــمـــــر
وجـمعـيـة شمس
ســــــــنــــــــة 1979
هـــــاجــــــرت إلى
أمـــــــــريـــــــــكـــــــــا
واعتنقت هناك
ــــســـيــــحـــيـــة ا
الـكــاثـولــيـكــيـة
وتـــوفــيت عــام

.1996
قــمــنــا بــزيــارة
قـــصــر شــمس
وعــــلى الــــرغم
من أن الـقـصر
مـــــــــــــــدرج فـي
قـائــمـة الـعـالم
الـــــوطـــــنـــــيــــة

—«c²Ž≈Ë t¹uMð

تـود (الزمـان) ان حتيط الـقـراء الكـرام علـماً بـان الصـورة  التي
نشرت في عدد امس االثن مع موضوع (النزاهة تنفذ عمليات

...) تــعـود لـلــسـيـد رعـد
ســــامـي الــــتـــــمــــيـــــمي
وليست الى رئيس فرع
االحتــــــــــاد الــــــــــعــــــــــام
لـلـجـمـعــيـات الـفالحـيـة

في ديالى. 
فـــالـــيــــهـــمــــا نـــقــــــــدم
االعـتذار لـهذا الـلبــــس
الـذي تسـبب به الـبحث
فـي غـــــــــــــــــــوغــــــل عـن

رعد التميمي رئيس فرع اجلمعيات الفالحية في ديالىالصورة.
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ذكور بينة واخملططات (بالـلغة العربـية) ضمن الوثيقـة القياسية للمشروع ا واصفات الفنية وجداول الـكميات ا وفق ا
ـكن احلصـول علـيهـا بعد تـقد طـلب حتريـري الى قسم الـعقـود العامـة في احملافـظة / وحـدة بيع الـتنادر انـفا والتي 
الية فـي احملافظة فعـلى الراغب مقابل مـبلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائـة الف دينار غيـر قابل للرد يـدفع لدى قسم الشـؤون ا
سـتوفـية d…© تـقـد اعطـيتـهم ا U?  Ø WO?zU?A ـن لهم هـوية نـافذة بـدرجة الـتصـنيف ®» ـقاولـ والشـركات الـعراقـية  من ا
ركـزية لـفتح الـعطـاءات الطـابق الثـاني من بـنايـة قسم الـعقود لـلوثـيقـة القـياسـية لـلمـشروع انـفا الى سـكرتـير الـلجـنة ا
ناقـصة ادناه مع وصل الشـراء (بأسم مقدم ذكورة ضمـن شروط ا العـامة في احملافـظة مرافق معـها التأمـينات االوليـة ا
بينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفا. وان اخر موعد طلوبة وا ستمسـكات االخرى ا العطاء) النسخة االصلية مع ا
?Ø±∞Øπ ·œUB*« ©b≥≥∞≥ وستـرفض اي عطاء ô«® Âu  «d?N  d?A  W?O U? « W? U ? لـتقـد وتسـليم االعطـية (مـوعد الـغلق) هو »

وعد انفا. ثليهم الراغب باحلضور في ا متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 
ØWB UM*« ◊Ëd

ـبـلغ قـدره ـذكـورة في ادنـاه و ١- تـقـد الـتـأمـيـنـات االولـيـة بـنـسـبـة ال تـقل عن (١ %) من مـبــلغ الـكـلـفـة الـتـخـمـيـنـيـة ا
ائـة وعـشرون ديـنار عـراقي عـلى شكل صك مـصدق او (٤٫٣٤٧٫٨٢٠) اربـعة ماليـ وثالثـمائـة وسبـعة واربـعـون وثمـا
قدسة / قسم شـاريع أو خطاب ضمان معنون الى مـحافظة كربالء ا قدسة / بنك امانات ا معنون الى محافظـة كربالء ا
( نـاقصـة (وبالـعمـلة احملـليـة وباسم مـقدم الـعطـاء (بالـنسـبة لـلمـقاول دة ١٢٠ يـوم) من تاريخ غـلق ا ـاليـة ( الـشؤون ا
ؤسـس (بـالنـسبـة للـشركـات حصـرا) وصادر عن مـصرف عراقـي معـتمد ويـفضل ان يـكون من ـفوض او احـد ا ـدير ا ا

قدسة. محافظة كربالء ا
٢- على مقـدم العطـاء تقد نـسخة اضـافية طبـق االصل من العطـاء عدد (٢) مختـومة بخـتم حي من الشـركة اضافة الى
العـطـاء االصلي  وتـوضع الـنسـخـة االصلـيـة في غالف مـنفـصل ويـتم تأشـيـره بعـبـارة نسـخـة اصلـيـة ووضع  النـسـخة
صدقة وكالته النافذة لدى قاول نفسه او وكيله اخملول وا االصلية مع النسخ االضافية في مغلف واحد ويقدم من قبل ا

كاتب العدل وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
انعة من الهيـئة العامة للـضرائب ٢٠٢٢ وشهادة تأسيس ـقاول والشركات تـقد (براءة ذمة او كتاب عـدم  ٥- على ا
ـقدمي العطاءات الـشركة والسيـولة النقـدية وحسب ما مـذكور في الوثيقـة القياسـية للمشـروع انفا ) وال يوجد افـضلية 

قـاول) السـلفة فال يـحق له ان يطالـب باية تـعويضـات وعليـه االستمـرار بتنـفيذ ٦- في حـال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
سـتحقـاته اصوليا دون االخالل اليـة التي قدمهـا ابتداء عـند االحالـة وتستمـر مطالـبته  شـروع اعتمـادا على كفـاءته ا ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ضمون ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا
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شروع (٥٢٠) خمسمائة وعشرون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٤٣٤٫٧٨٢٫٠٠٠) اربعمائة واربعة وثالثون مليون  وسبعمائة واثنان وثمانون الف دينار عراقي .

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقاول تـدوين االسعار في جـدول الكمـيات رقمـا وكتابـة وبشكل واضح وان يـكون خالي من ٤- عـلى جميع الـشركات وا

احلك والشطب.
WOJO) وكل ما يتطلبه العمل وحسب UJO Ë WOzU dN Ë WO b  ‰UL « sLC  o «u  Àö  s  W uJ  W UM شروع عبارة عن ( ٥- ا

رفقة. جداول الكميات ا
قدسة لعام ٢٠٢٢. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

نـاقشة اراء ?dN»© في قـسم العـقود الـعامـة   dA?  WO? U ? «® W U? « ≤∞≤≤Ø±∞Ø≤ ·œU?B*« ©b? ô«® Âu? ـؤتمر  ٧- موعـد انعـقاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا

ؤهـل والراغب في احلـصول على معلـومات اضافية ارسـال االسئلة عبـر عنوان البريد ٨- بامكان مقـدمي العطاءات ا
االلكتروني لـقسم العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفـساراتكم من الساعة الثامنة

صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونياَ. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ٩- العناوين ا
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ناقصات التالية أدناه: تعلن شركة غاز الشمال (شركة عامة ) الكائنة في محافظة كركوك عن أجراء ا
ناقصة اعاله: فعلى الراغب باالشتراك با

واصـفات ١- مراجـعـة مقـر الـشركـة الـكائن في (مـحـافظـة كـركوك / طـريق كـركوك - بـيـجي ) ألستـالم ا
ناقصة اعاله. اخلاصة با

بلغ قدره (١%) ما عدا الشـركات احلكومية وتكون على شكل صك مصدق او ٢-  تقد تأمينات اولية 
دة (١٢٠) مـائة وعشرون ـركزي العراقـي نافذ  ـعتمدة لـدى البنك ا صارف ا خـطاب ضمان صـادر من ا

يوماً من تأريخ الغلق.
ـناقـصات صـادر من الهـيـئة الـعامـة للـضرائب مـانعـة من الدخـول في ا ٣- تـقدم الـشركـات كـتاب عـدم ا
ومـعـنـوناً الى شـركـة غـاز الشـمـال (النـسـخـة االصلـيـة) مع تـأييـد حـجب البـطـاقـة التـمـوينـيـة بـالنـسـبة

للشركات العراقية.
٤- ارفاق شـهادة تأسـيس الشركـة مقـدمة العـطاء صـادرة من وزارة التجـارة / دائرة تـسجيل الـشركات
الـوطنـية بالـنسبـة للـشركات الـعراقيـة و / أو هويـة غرفة الـتجارة وشـهادة تسـجيل مـصادق علـيها من

لحقية التجارية العراقية في بلد الشركة. ا
ؤيدة من قـبلنا  شـارك امالء اجلزء الرابع من الـوثيقة واعـادة النسخـة االلكترونـية ا ٥- عـلى كافة ا
علنة قبل موعد الغلق لغرض تضمنة الوثاتق القياسية للطلبيات ا ويتطلب استالم القرص ( CD) وا

وعد احملدد . علومات اخلاصة بكم وتسليمها في ا ملئها وتوقيع ا
٦-  يتم فح الـعطاءات الـواردة بعد تـأريخ الغلق مـباشرة فـي االستعالمـات الرئيـسية لـلشركـة في غرفة
شـاركة وفي حالـة مصادفـة عطلـة رسميـة  فيكـون في اليوم الشـركات وبحـضور اصـحاب العـطاءات ا

ناقصة . الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق ا
ناقـصة اجور ٧-  ان شركـة غاز الشـمال غـير ملـزمة بقـبول اوطأ الـعطاءات ويـتحمل من تـرسو علـيه ا

نشر االعالن.
ا تـتطـلبه رسـلة بـالـبريـد االلكـتروني وفي حـالـة عدم االلـتزام بـتقـد الـعطـاء  ٨-  تـهمل الـعطـاءات ا

الوثيقة القياسية وشروط االعالن.
نـاقصة نـاقصـة االصلي مع الـعطـاء وبخالفه يـستـبعـد عطـاءه علـماً ان ثـمن ا ٩- ارفـاق وصلل شـراء ا

ناقصة من قبل شركتنا. غير قابلة للرد اال في حالة الغاء ا
دة ال تقل عن (١٢٠)مائة وعشرون يوم من تأريخ الغلق. قدمة نافدة  ١٠- تكون العطائات ا

ـكن (  www.ngc.oil.gov.iq) ـعــلـومــات  يــرجى زيـارة مــوقـعــنــا االلـكــتـروني ١١- لــلـمــزيــد من ا
مراسلتنا عبر البريد االلكتروني

(ngc_contract@ngc.oil.gov.iq) 
(ngcoil.gov.iq@gmail.com) 

(ngc_info.iqoil@yahoo.com)
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لن أقول انني ال ادري لم جـرى حتميل حدث االستفتاء الذي ترجم فيه الرئيس مسعود
مارسة حق لم يحرمه شرع و ال قانون و ال عرف البارزاني رغـبة أمته في التصريح 
تفاوتـة التي صاحبت احلدث و اسـتبقته و تلته وهي واقف ا بل أنا و غيري يـدركون ا
أربـعة: مؤيد و مـتعاطف و رافض وحـيادي فيمـا هناك موقـفان داخليـان خارج اإلقليم:
مـوقف من فهم استـفتاء كردسـتان بشـكل مغلـوط و موقف من تعـمد ان يفـهمه و يثقف
ــواقف ذهــبـنــا و شـاركــنــا ب(نـعم) في نـحــوه بــشـكل مــغـلــوط. لــكـنــنـا و مـع كل تـلك ا

االستفتاء.
عاجـم اللغة العربية للـبحث في كلمة (استفتاء) ليس اآلخرون بحاجة لـنصيحة الذهاب 
و وزنـها الصـرفي بل- ومع ذكـرى االستـفتاء الـتي مرت قـبل أيام- الـتمـعن باحلق من

. وضوع انسانيا قبل نقده سياسيا وإجرائياً عدمه و دراسة ا
ـقـراطي الـكـردسـتـاني حـريـصـون قـبال واالن و نـحن في كـردسـتـان و في احلـزب الـد
نحرص مستـقبال على أهمـية احلوار و تأثيـر التمتع بعالقـات ثقة مع كل األطراف التي
كن ان تـكون مؤثرة هي جزء من صناعـة الواقع الذي عـاشته امتنـا و األطراف التي 
في وصـول شعبـنا إلى حقه في قـيام كـيانه لكن حـزبنا و عـلى امتداد عـمره لم يكن اال
حزبا حريـصا على امن و سيـادة الوطن العراقي و الـوطن العراقي تعـرض خليانة من
حكومـاته السابـقة عنـدما زجت به بـعد شمـوليتـها بحـروب و توترات جعـلته هـدفا دوليا
لـلـمقـاطـعة واحلـصـار وعـدم الثـقـة ولذا فـقـد انـبثـقت احـزاب و حركـات قـومـية و ديـنـية
وعـقديـة حتمل تـنوع شـعوب الـعراق و فـكره لتـعارض األنـظمـة السـابقـة. لكنـنا ومع كل
صالح ـعادلة ا حرصنا هذا لم نـأخذ موافقة طـرف لنكون ثوارا مـناضل ولم نرضخ 

التي تمر على وجودنا غير عابئة.
oÐUÝ jOK ð

اعود لـذكـرى االسـتفـتـاء الـذي تلـته إجـراءات لم تـكن غـريبـة عن فـكـر التـسـلط الـسابق
وأبـرزهـا احلـصـار الـذي أراد صُـنّــاعه ضـرب عـصـفـورين بـحــجـر: تـصـديـر ازمـتـهم و
ـظهر القـوي ولو على حـساب قوت من هم رعـايا الدولـة التي لم تنـجح بسبب الـظهور 
عقلية حكـامها على خلق ثقة عـند مواطنيهـا انها ليست مستـبدة ومع ذلك (فقد صبرنا
وطـويـنا عـنـهـا كشـحـا) كـما يـصف عـلي عـلـيه الـسالم واظهـر شـعـبنـا و حـزبـنا جالدة
حتمّل على قسوة اعتدنا عليها من اخوة بعضهم كان معنا و يعيب على النظام السابق

سلبه حقوقنا.
االستفتاء لم يـكن انفصاال ألننا لم ننفصل بل صوتنا على رغبتنا في االستقالل ولو
اننا كنا نـريد االنفصال لكان احلديث و العمل غير حديث و عمل االستفتاء الذي جرى
بـنتـيجـة متـوقـعة مـتفـوقة لـصالـح (نعم) ومع هـذا فلم نـلـحظ ان الطـرف الداخـلي- وهو

عني- راجع سياسته التي حدت و سرعت األحداث للذهاب نحو اجراء االستفتاء!. ا
الـرئيس الـبـارزاني وبعـد مـشوار نـضـاله الـطويل الـعـالي الهـمـة تعـامل بـكل وضوح مع
اجلميع ولم يخفِ شـيئا واشتغل كما هو دأبه عالنية لـيضع الفرصة أمام جموع شعبه
واقف سـاعة و قواه الـسـياسـيـة لتـثبـيت مـوضع الـكالم من العـمل و قـد علم شـعـبنـا بـا
تـخـادمـ مـعـهـا ان يـأخذوا دور اجلـد.لـيس االسـتـفتـاء جـرمـا ولم يـكن لـلـحـكـومـة و ا

انا بكردستان عن امر ليس مُجّرما. القاضي فيدينوا شعبا و حزبا و حكومة و بر
واقف اإلقلـيمـية التي اسـتفـزتها جـموع شـعبنـا التي شـاركت باالسـتفتـاء ألنها نـتفـهم ا
جتس عـلـى جـرح تـقــاسم أمـة الــكـرد و ارضــهـا مع انـنــا اول من حتـدث و عــمل عـلى
خصوصيـة كل جزء و نضاله وان يكون نضاال بال شائبة تش مثل العنف او اإلرهاب

او االُجرة مثلما يجب ان ال تمارس األنظمة ذلك حتت ستار الشرعية!.
هجرين و ما يدعو للـتفكر هو التفاوت في الفهم للحقوق ومنه نفهم لم ازدادت إعداد ا
عـدم جراء سـياسـات بتـخطـيط منـفصل عن الـواقع فأذا مـا كان تـعامل الـساسة و ا
فضـي إلى واقع مؤلم مثل الـذي عاشه اغلب الـعراقيـ و يعيشـونه فكيف الـتنفـيذين ا
ـواقف ولم سيـكـونـون مع ابـنـاء أمـة أخـرى?.درسـنـا قـبل االسـتـفتـاء و خاللـه و بعـده ا
تخب أحـكامنـا بحق االخرين.نـحن فخورون بـقيادتـنا و بأجـرائها االسـتفتـاء و فخورون
بـنـتـيـجته و نـحـيي ذكـراه.كل رجـائـنا ان تـتـسع مـديـات فـكر من يـريـد ان يـقـود البالد

يقودها لآلمان ال للهوان.
قراطي الكردستاني كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا
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ويـفـسـره الـبـعض بـانه انـحـيــاز لـلـشـعب
آخــرون بـأنه مــضـطــر لـلــوعـود لـيــمـتص
غـضب الشارع ويفسره موقف ثالث بأنه

تنازل تكتيكي.
وفي خــطــبــة اجلــمــعـة (11 تــشــرين اول
ـرجــعـيـة الـديــنـيـة عـلى 2019) حـمّـلت ا
ــــــهــــــدي لــــــســـــــان الــــــشــــــيـخ عــــــبــــــد ا
احلـكـومة الـعـراقيـة مـسؤولـية الـكربالئي
وامـهـلـتـهـا مـدة اسـبـوعـ اراقـة الـدمـاء 
لــكــشـف اجلــنــاة ومــحــاســبــتــهم.ومع ان
خـطابها هذا يعد األول من حيث تضمينه
فان تـهديـدا لـلـحـكـومة وأحـزاب الـسـلـطـة
بـاستطالع اجـريناه الـرأي العام الـعراقي
  تــــوزع بــــ وعــــود عــــلى في حــــيــــنـه
وبـ من وصف ـرجــعـيــة ان حتــقـقــهــا ا
اخلــــــطــــــاب بـــــــانه تــــــخـــــــديــــــر و(أبــــــر
اومـحـاولـة ألنـقـاذ مـوقـعـهـا ب ( مـورفـ
وبــ من رأى ان دعـــوتــهــا هــذه الـــنــاس
سـوف لن جتد استجـابة عمـلية من الذين
يــعــنـيــهم األمـر.  كــان اهم اجنــازحـقــقـته
انــتـفـاضـة تـشـرين اجـبـار سـلـطـة الـقـتـلـة
الفـاشي عـلى استقـالة حكـومة باكـملها
ليـمـنـحـهـا اشـاعة فـضـاء شـعـبي يـتـنفس
هـواء عـراق نـظـيف من غـازات الـطـائـفـية
ـذهـبـيــة..فـهل سـتـعــود بـعـد أن عـادت وا
غــازات الـطــائــفـيــ والـفــاشــيـ تــخـنق

!? الي ا

{ مـحـاضـرتـنـا فـي خـيـمـة جـواد سـلـيم  –دار
سطور

من األيـام اخلــمـسـة األولى لألنــتـفـاضـة )
هو األكثر دموية في مواجهات عنيفة غير
مـسبـوقة بـ احملتـجـ والقـوات االمنـية
حــيث امــتـدت الــتـظــاهــرات الـتي تــطـالب
بــرحــيل الــفــاســدين وتــأمــ فـرص عــمل
ـدن اجلــنـوبـيــة اسـتـدعى لـلـشــبـاب الى ا
وفرض احلـكـومـة الى اعالن االنـذار جـيم 
دن وإغالق حـظـر لـلـتـجول فـي عدد مـن ا
ــؤديــة من الـشــمـال الــعــديـد من الــطـرق ا
والـشمـال الـشرقي إلى الـعـاصمـة وإرسال
وقـيـام الـقـوى تـعـزيـزات إلى شـرق بـغـداد
االمـنية وقوات مكافحة الشغب باستخدام
ـــســـيل لـــلـــدمــوع ـــاء احلــار والـــغـــاز ا ا
والـرصـاص احلـي..كـان نـتــيـجــته سـقـوط
(63) قـتـيال في بـغداد و (21) فـي ذي قار
كــربالء الــنـــجف تــلــيـــهــمــا:الــديـــوانــيــة
وديـالى..باستثناء البصرة التي لم حتدث

فيها اصابات.
اخلمـيس (الثالث وفي مـساء اليـوم نفـسه
من تــشــريـن أول) تــوجّه رئــيس الــوزراء
هدي بخطاب الـعراقي السيد عادل عبد ا
مــتــلـفــز بُثّ عـلـى وقع أصـوات الــطـلــقـات
الـنـاريّـة الـتي يُــسـمع دويّـهـا في  أنـحـاء
بـغــداد دافع فــيه عن إجنــازات حـكــومـته
نـحه وإدارته لألزمـة احلـالـيّـة مـطـالـبًـا 
فـترة زمـنـيّـة لتـفـيذ بـرنـامـجه ووصف ما

يجري بأنه (تدمير للدولة).
ومـع ان احلـــــكـــــومـــــة اعـــــلـــــنت حـــــظـــــر
الـتـجــوال وقـطع خـدمــات األنـتـرنت فـان
ـتظاهـرين وصلوا الـعاصمة بـغداد على ا

الـذي حصل النتفاضة..ثورة تشرين? وهل
صــحــيح ان بــ قــادتــهــا من بــاع نـفــسه
جـوهرهـا باقـية لـلسـلطـة? وهل..دوافعـها
وهل ســيــأتي يـوم في ضـمــائــر الــنــاس? 
يـحـاكم فيـه قتـلـة فـاشـيـون? وهل سـتـعود
األنـتـفـاضـة الـثـورة بـعـد ان صـار مـصـيـر
الـناس تـتحـكم به قوتـان (التـيار واألطار)

كالهما ال يصلح حلكم العراق?
WO½«bO  …d³š

كـنت قد عايشت انتفاضة تشرين /اكتوبر
2019 في سـاحـة الــتـحـريــر بـالـعــاصـمـة
بـغـداد. كـانت الـسـاحـة وشـارع الـسـعدون
معظمهم تظاهرين تـغص بعشرات اآلف ا
شــــبــــاب وبــــنـــات وصــــبــــايــــا وطــــلــــبـــة
جـامعات..ونساء جـئن بتنانـيرهن يخبزن
اخلـبز ويوزعنه مـجانا! وكـسبة وفالح
ي توزعوا على وشـيوخ عشائر وأكـاد
خــيم مـتــنـوعــة واحـتــلـوا بــنـايــة عـالــيـة
ـطـعم الـتـركي) مـهـجـورة كـانت تـسـمى (ا
ومـنحوها اسم (جبل أحد) تزين واجهاته
( نــــازل آخـــذ شــــعــــارات ( نــــريـــد وطـن) 
حقي)..وصور شهداء وأعالم عراقية.   
وألن الـبـاحث الـعـلـمي عـلـيه ان يـكـون في
مـيدان احلـدث ليـوثقه كـما حصـل  فأنني
تــابــعــتــهــا من الــبــدايــة. وخالل خــمــسـة
وبــحـسب اآلرقــام الـرســمـيــة لـوزارة أيـام
الـداخـلـية في 6 تـشـرين/اكتـوبـر فـان عدد
ـصـاب الـقـتـلى بـلغ 110 وجتـاوز عـدد ا
6100 جـــريــحـــا حــتـى الــرابع عـــشــر من
تـشرين اول. وكـان يوم اخلـميس (الـثالث

بـــــلـغ  عـــــدد وخـالل خـــــمــــــســـــة أيــــــام
لـيـسـجل يـوم الـضـحـايـا(110) شـهـيــدا
اخلـمــيس (الـثــالث من األيـام اخلــمـسـة)
الـيوم األكثر دمـوية في مواجهـات عنيفة
غــيــر مــســبـــوقــة بــ الــقــوات االمــنــيــة
ومـتظاهـرين يطـالبون بـرحيل الـفاسدين
وتـأمـ فــرص عـمل لــلـشـبــاب اسـتـدعى

احلكومة الى اعالن االنذار جيم.
وأكــــدت األحـــداث ان هـــذا احلـــراك كـــان
 إذ لم يُــعــلن أيّ حــزب أو زعـيم عـفــويــا
ســـيـــاسي أو ديـــني دعـــمه له واعـــتـــبــر
ســــــابـــــــقـــــــةً مـــــــا حـــــــدثت فـي تـــــــاريخ
الـــعــراق الـــســـيــاسـي..من حــيـث زخــمه
وحـجمه وما احدثه من رعب في الـسلطة
ـفـرطة اضـطرهـا الى اسـتـخـدام القـوة ا

ي في حينه.) ادانها الرأي العام العا
كـــان هــــذا مـــا وثــــقــــنـــاه فـي اكـــثــــر من
مــقــالــة..والــتــسـاؤالت اآلن (2022): مــا

مـ شـاحـنــات حـامـلـ اعالمــا عـراقـيـة
واخـرى دينية معظمها يحمل اسم االمام
) ويــهــتــفــون (بــالــروح بــالـدم (احلــســ

نفديك ياعراق).
وبـرغم هـذا الــرعب وبـرغم هـذا الـبـطش
ــسـبــوق في تــاريخ الــعــراق ضـد غــيــر ا
متـظاهرين سلمي يحملون علم العراق
ــ تـوجــهــوا نــحــو جــسـر فــأن احملــتــجّ
اجلـمهوريّة حيث ضـربت القوّات األمنيّة
طـوقاً مـشـّدداً علـيه خـوفـا من اقتـحـامهم

اخلضراء. 
فرط ضد كـان استخدام الـسلطة القـمع ا
ونــــزول قــــوات ســـوات ــــتــــظـــاهــــريـن ا
ــلــيـشــيـات ووجــود الــقـنــاصــ عـلى وا
سـطـوح الـعـمــارات قـد ادى الى الـقـضـاء
عـلى الـتــظـاهـرات ورفع حـظــر الـتـجـوال
وقيام رئيس مجلس الوزراء السيد عادل
هـدي بالقاء خـطاب موجه لـلشعب عـبد ا
مـسـاء األربـعـاء الـتـاسع من تـشـرين اول
(2019) وصـفنـاه في حـينه بـأنه خلـطة
من تـناقضات في طبـخة ال تؤكل أكثرها
مـرارة انه اعلن احلـداد على شـهداء قتل
مـعـظـمـهم بــرصـاص قـوات هـو قـائـدهـا
ه لـقــوات امــنــيــة بـيــنــهم قــتــلـة وتــكــر
ايـضـا!..واعـالنه لـلــشـعب الـعــراقي بـانه
سـيحيل فـاسدين كبـار خالل ساعات ولم
يـفـعـلــهـا. ولم يـأتي عـلـى قـطع األنـتـرنت
ولم يـشــجب الـهــجـوم عــلى فـضــائـيـات
والتـجاوز على حرية التعبير التي كفلها
الــدســتــور. وصــيغ  خــطــابه لــيــفــسـره
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بغداد

عـني برغم فـقـدي ( المي وابي واخي واختي
والـكـثـيـر من االعـز صـحـبي واقـاربي رحـمهم
الـلـه ) كـانـي اعي مـنــطق جــديــد لالحــسـاس
ـحكمه الكر ـوت الذي سماه الله  بوجع ا

وت ) !  ( وتلك مصيبة ا
wÝUOÝ dOOGð

صديـقي األستـاذ عبد الـكر الـناشيء رحمه
الله عاش ما يقارب ثمانية  عقود قضاها في
السـياسة وشؤونـها وشجونـها ... قبل موته
قال : (الـتغيـير الـسياسي في الـدول العـربية
عامـة والعراق خاصة وفقا لتجارب عايشتها
ال يـصب بـصـالح الـشـعـوب ..) فـهـنـاك طـبـقة
ـــطــــبـــلـــ كـــبــــيـــرة مـن الـــوصــــولـــيــــ وا
ــنـافـقـ حتـيل دون تـطـور واالنـتـهـازيـ وا
اجملـتــمع وحتـسـن األحـوال .. فـهم يــجـيـدون
فن تــغـيــيـر جــلـودهم بــعـنــاوين ومـســمـيـات
ووجوه مـتقلـبة تـصلح لكل األحـزاب والقوى
.. تـضـمن لــهم مـصـاحلــهم بـنـظــام مـلـكي او
جـمـهــوري  عـلـمــاني او ديـني فــهم عـصـارة
(طـمـاطـة)  تـصـلح لـكل االكالت الـسـيـاسـية .
ــربي ذهــبـت الى مــجــلس عــزاء الــكــابــ وا
ـرحـوم مـحــمـد عـلـوان أبـو هــالـة  سـمـعت ا
ـتـحدثـ وهم يـذكـرون الفـقـيد بـخـير كـثـير ا
ـعـوزين عـمـا كـان يــقـدم مـعـونـات لـالعـبـ ا
وكــذا مــســاعـدات شــخــصــيــة انـقــذتــهم  من

أنظـمة سيـاسيـة لم تقدم شيء لـلشعب.. فال
جــديـد في ظـل أنـظـمــة سـيــاسـيـة مــؤجـنـدة
وجــراء ظــروف دولـيــة خــارجـيــة ومــحـلــيـة
ـصالح ضـيقـة على ـسار لـيصب  حترف ا
حسـاب الشعب الذي سيبقى ينتظر وينتظر
ـوت.. ) .لم اسـتغـرب حـينـمـا وجدت حتى ا
نـفـسي ابـكي وحيـدا بـحـرقة عـلى فـقـد ابني
دون مـشاركة احد اال من امه واخوته .. غير
ذاك لم اجــد اثـر دمــعـة .. وال اســتـغـرب ذلك
وت تغير وال افسره بسلبية .. فان مفهوم ا
عــنــدي حــال اغــمــاض عــ ولــدي بــعــد ان
احـســست ان ســتــارة سـوداء غــطت عــيـني
وسـدت افــقي .. فـيـمـا هــذا اإلحـسـاس غـاب

ـا سـمــعت عن فـقـد االحـبـة خالل عـقـود لـطـا
خلت من عمري .. يشهد الله لم احس بها اال
بعـد فقد ( ولـدي ) .. اذ غدت حتفـر بخاطري
وتـــاجج عــواطـــفي وتــدمي جـــروحي وتــهــز
مشـاعري وتـهطل دمـوعي ... مجـرد اسمـعها
من أي مـــصـــدر .. كـــاني مـــا عـــرفــتـــهـــا ولم
اسـمـعـها مـن قبـل .. في نهـايـة الـتـسـعـيـنات
كــــان الـــشـــعب يـــأن حتـت ربـــقـــة احلـــصـــار
واالسـتـبـداد   وقـد سـالت صـديـقـي األسـتاذ
فــاخــر أبــو لـــواء رحــمه الــله عـن إمــكــانــيــة
الـتـغـيـير وحتـسـ حـال الـفـقـراء   فـقال : (
ـلكي وخالل عـقود سـبعـة خلت منـذ العـهد ا
كنت أتـوقع حتسـن احلال ومع تـبدل خـمسة

الـسـجن واخلـدمـة الـعـسـكـريـة بل وحـتى من
اإلعــــدام ... وكــــيـف كــــان يــــوظف ســــيــــارته
وامواله بـخدمـة محـبوبـته كرة الـقدم .. فـيما
ؤسسات مات أبـو هالة بعيـدا عن الوسط وا
عـنيـة التي لم يأخـذ حقه مـنهـا وعاش اخر ا
ا مريضا بعيدا عن ميدانه الذي سنـواته متا
تركـه قسرا .. حتى انتقل الى جوار ربه .وقد
بكـيت في عزاؤه بحـرقة كبـيرة سيـما بعد ان
حضـر ولدي الـفقـيد وقـرت عيني بـعمق األلم
شهـد .. في الطريق شاهـدت عجلة وصمـيم ا
( تـكـتك ) كــتب سـائـقـهـا بـخط واضح عـبـارة
مـضـحـة مـبــكـيـة : ( ال تـتـحـدث عن الـواقع ..
فـالـواقع قـمامـة).هـمس صـديـقي الفـيـلـسوف
أبو طه الـعزاوي رحمه اللـه مــــــرة ناصـــحا
ـنــــــــطق الـعقالء وانت تـعاشر : ( ال تفـكر 
اجملانـ .. وهــــــــذا ال يـعني ان تـكن مـثـلهم
.. لــكن أي مـحــاولـة مــنك لـلــعـقــلـنـة فـي غـيـر
مـحـلهـا ستـجـعلك ضـحــــية لـلـعقل واجلـنون
ومـعـا ) .. فـي اخلـــتـام مـررت بـجــمـيل شـعـر
نقـله لي صديقي االديــــب أبـو حكيم ( حفظه

الله ) :- 
دنيا جتدد كل يوم غدرها ..

والناس فيها بعنيف صراعي ..
يتهافتون على حقير متاعها
وت كل نزاع وغدا يفض ا
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األول مـن تـــــــشــــــــرين ( فـي الـــــــثـالثـــــــاء 
أول/اكـتـوبـر 2019 شـهـد الـعـراق حـدثـا
سـياسـيـا وجـمـاهـيـريـا غـيـر مـسبـوق في
تــاريــخه الــسـيــاسي,فــفـيـه انـطــلــقت في
احملـــافـــظـــات الـــوســـطـى واجلـــنـــوبـــيـــة
تــظــاهــرات فــاجــأت الــســلــطـة والــشــعب
واحملـللـ الـسيـاسـيـ الذين كـانـوا على
يـقـ بأن األحـبـاط اوصل الـعـراقـي الى
الــــــــيـــــــــأس والــــــــعـــــــــجـــــــــز مـن اصالح
احلــال. وفــاجـأت ايــضـا عــلــمـاء الــنـفس
ـا يدهـشهم..بل أنهـا خطّات واألجـتماع 
نـظـريـة في عـلم الـنـفس تـقـول:اذا اصـيب
االنـســان بــاألحـبــاط وحــاول وحـاول ولم
فــــأن تــــكــــرار حــــاالت اخلــــذالن يــــنــــجح
واخلـــــيــــبــــات تـــــوصــــلـه الى الـــــعــــجــــز
واالسـتسالم..فأطـاح بهـا جميـعهـا شباب

ادهشوا العرب والعالم!.

١٧/ م / د ي ا / ٢٠٢٢ (جتـهـيـز ٥٠ طن سـلك نـحـاسي مـدور قـطر ٢٫٥ مـلم بـالـرقم الـرمزي R162/E حملـوالت سـعة KVA ١١/٤٠٠ومن مـنـشأ
واصفات الفنية وقائمة جدول التسليم. أسيوي أو أوربي وحسب ا

(معلنة للمرة الثانية) تاريخ الغلق (٢٠٢٢/١٠/٣٠)
ـوجب الـوثائق ؤهـلـ و ذوي اخلبـرة لـتقـد عـطـاءاتهم  ـعادن / شـركـة ديـالى العـامـة) بدعـوة مـقدمـي العـطـاءات ا يـسر (وزارة الـصـناعـة وا

القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
ؤهـل والراغـب في احلـصول عـلى معـلومات إضـافيـة االتصال ب (شـركة ديـالى العـامة) وعبـر البـريد االلـكتروني او ١- عـلى مقدمي الـعطـاء ا

قدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي .- وضح في ادناه وكما موضحة بالتعليمات  موقع االلكتروني ا
بلغ الـتخميـني التشغـيلي لكـلف التصنـيع للمنـاقصة هـو  (٢٢٨٠) دوالر للطن الواحـد (فقط الفـان ومائتان وثـمانون دوالر ال غيـرها) يضاف أ . ا
بلغ اإلجمالي ائة دوالر ال غيـرها) ليصـبح ا إليه سعر LME للـنحاس ليوم ٢٠٢٢/٨/١ هـو (٧٨٠٠) دوالر للطن الواحـد (فقط سبعة االف وثـما

للعطاء ( ١٠٠٨٠ x  ٥٠ طن = (٥٠٤٠٠٠) دوالر (فقط خمسمائة وأربعة االف دوالر ال غيرها) واصل CIP مخازن شركة ديالى العامة.
ها مع ـطلـوب تقـد ب . مـقدار مبـلغ التـأميـنات األوليـة للـمنـاقصة هـو (١٥١٢٠) دوالر (فقط خـمسـة عشر الف ومـائة وعـشرون دوالر ال غـيرها وا

العطاء.
ناقصة د . أن سعر بيع مـستندات للمـناقصة هو (١٥٠٠٠٠)  دينار عـراقي ( مائة وخمسون ألف دينـار عراقي ) غير قابل للرد إال في حـال إلغاء ا

قدمي العطاء. من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 
اذج العطاء ) ويجب أن يتم تعبئة وجود في القسم الرابع (  وذج صيغة العطاء ا هـ . على مقدم العطاء أن يستخدم 

طلوبة. علومات ا النموذج بالكامل دون أي تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با
.  ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات سعراً

طلوبة : ( كما مبيئة في وثائق العطاء). ٢- متطلبات التأهيل ا
٣- يـتم تسلـيم العطـاءات إلى العنـوان األتي (شركة ديـالى العامـة / طريق بغـداد بعقـوبة اجلديد  – قرب تقـاطع القدس) وان اخـر موعد لـتسليم
تأخـرة سوف تـرفض وسيـتم فتح الـعطاءات ناقـصة في ٢٠٢٢/١٠/٣٠ وان الـعطـاءلت ا العـطاء سـيكـون الساعـة الثـانيـة ظهـرا من تاريخ غلـق ا
ـثليـهم الراغـب بـاحلضـور في العـنوان األتي (مـقر شـركتـنا / غرفـة جلنـة فتح الـعروض) في الـساعـة التـاسعة بـحضـور مقـدمي العـطاءات أو 
صباحا ليوم ٢٠٢٢/١٠/٣١ وفي حـالة مصادفة يوم الغلق عطـلة رسمية يكون اليوم التـالي للدوام الرسمي هو اخر موعد لـتقد العطاء ويعتبر

موعد الغلق . .. مع التقدير
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الـقضـائية).احملـكمة االحتـادية العـليا
بـينت في قـرار لها أن الشـعب مصدر
الـسلطات وإن أعضاء مجلس النواب
مـثـلـون لـذلك الــــــــــشـعب ومن هـم ا
خـالل مـــــجـــــلـس الـــــنـــــواب تــــــبـــــنى
ــؤسـسـات الـدسـتــوريـة الـتي تـكـون ا
ــعـبــرة عن مــرجــعــيــتـهــا لــلــدولــة وا
الــوحـدة الــوطـنــيـة مـن خالل تـمــثـيل
ــكــونــات داخل كــافــة اجلــمــاعــات وا
مـــجـــلـس الـــنـــواب لـــذلك يـــفـــتـــرض
ثل الـرجوع لهذا اجمللس بـاعتباره 
الــــشــــــعب الـــذي هــــو مـــصـــدر هـــذه

السلطة.

ـارس بها الـتفـاصيل لـلكيـفيـة التي 
ـادة (5) مـن الـدســتـور حــيث نــصت ا
(الـسـيـادة لـلـقـانـون والـشـعب مـصـدر
ــارســهـا الــســلــطـات وشــرعــيــتـهــا 
ـباشـر وعبر بـاالقتـراع السـري العام ا

مؤسساته الدستورية).
مـجلس النـواب العراقي مـصداق لهذا
ـبدأ في الكـيفيـة التي يتم به تـشكيل ا
هـــذا اجملــلس عـن طــريق الـــشــعب من
بـاشر خالل االقـتـراع العـام السـري ا
ـــمــثـــلــة ومن خـالل هــذه الـــســلـــطــة ا
لــلـشــعب تـتــشـكل الــسـلــطـات األخـرى
(الــســلـــطــة الــتــنــفــيـــذيــة والــســلــطــة

يــجــري انـتــخــاب أعــضـائــهــا بــشـكل
مـــــبــــاشـــــر وفق قـــــوانــــ مـــــحــــددة

وواضحة.
ـــبـــدأ نص عـــلـــيـه الـــدســـتــور هـــذا ا
الـــعـــراقي الـــنـــافــذ 2005 مـع بــعض

مــبـدأ دسـتـوري نـصت عــلـيه دسـاتـيـر
عـــدة دول حـــيث وضـــعت تـــفــاصـــيل
ارس بـها الشعب هذه لـلكيفـية التي 
الــسـلـطـة إمـا بـشــكل مـبـاشـر أو غـيـر
مـباشر من خالل مؤسسـات تشريعية
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قد لـعب اللـقاء الـتجـريبي االول
وخـــســـره من الـــنـــجـف بـــهــدف
لــهــدفــ وســيــلــعب مــبــار يـات
اثـلة لـتحقـيق االنسـجام لكي
ــواجــهـات يـاتـي الـدخــول في ا
بشـكل مؤثـر وكمـا ينـبغي وبكل
تــأكــيــد يــشـعــر الــكـل بــأهــمــيـة
العودة مرة ثالثـة ألكبر منافسة
مـــحــلــيـــة ويــســـتــمــرون فـــيــهــا
والــبـحث عن مــوسم ثـالث امـام
ـــقــبـــلــة اســتـــغالل الـــفــرصـــة ا
والـتـعـامل مع صــعـوبـتـهـا عـبـر
اكـتـمــال مـدة االعـداد واخــتـيـار
من سـيـمـثل الـفـريق الـذي يـامل
بكـتابـة موسم نـاجح اخر بدون
تــعـــقـــيـــد عــبـــر تـــعــاون االدارة
واجلـمــهـور واالعـبـ واجلـهـاز

التدريبي.
5 ËR *« —Ëœ

ومـــــهم ان تـــــاتـي الـــــتـــــفـــــاتـــــة
ــديــنـة ــســؤولــ من ابــنــاء ا ا
ـهمة الـغير سهـلة والتي لدعم ا
تـتـطـلب تـكـثـيف اجلـهود ودخل
فـريق الـصنـاعـة جتمـعه الـثاني
في ملعبه ببغداد بقيادة صادق
حــنـــون ولــعب ثالث مـــبــاريــات
جتــريـبــيـة تــعـادل مـع مـنــتـخب
الــشــبـاب بــهــدفــ وتــعـادل مع
الـنـجف بـهـدف كـمـا تـغـلب عـلى

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ركزي لـكرة السـلة واخلبـير القانـوني محمـد سلمان اجلـميلي أن مـوضوع قانون رقم 24 لـسنة أكد عـضو االحتاد الـعراقي ا
2021 الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 13/1 لم ينشر في جريدة الوقائع العراقية إال بتاريخ 31/5/2022.

وقال اجلـميلي في تصريح صـحفي إن موضوع التكـييف البد أن يأخذ اجلنـبة القانونيـة الصريحة ألن القـانون ينفذ من تاريخ
نشره في جريدة الوقائع الرسمية اي بعد مرور 30 يوماً من تاريخ توقيع رئيس اجلمهورية عليه.

وأضـاف اجلميلي أن فترة التكييف وفقاً للمادة 20 من قـانون االحتادات الرياضية العراقي حتتسب من تاريخ نفاذه وبالتالي
ـكن جلـمـيع االحتـادات الـريـاضـيـة أن تـكيف فـإن الـقـانـون نـشر في 31/5/2022 وبـعـدها 6 اشـهـر حـتى 31/11/2022 

بية الوطنية العراقية كما وضحها القانون في نصوصه. قانوناً مبيناً أن "موضوع التكييف هو من صالحية اللجنة االو
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ـرحــوم نـاطق هــاشم عـام ولــد ا
1960 في أحد األحـياء الـفقـيرة
وهي مـديـنـة الـصـدر الـتي عاش
فـيهـا وترعـرع... وكانت بـداياته
عبر الـساحات الـشعبـية... فكان

ـهارة مـنذ صـغره... ثم تـاز با
ــنــتـــخــبــات قــدم الـــكــثــيـــر مع ا
ــدرسـيـة هـنـاك... قـبل إن يـبـدأ ا
مـشـواره الـطـويل مع كـرة الـقـدم
من خالل أحد األنـدية البـغدادية
يعـرف بنادي األمـانة عام 1978

. ليمثله موسم متتال
حـقق فيـها جنـاحـا جعل الـفرق
اجلــمـاهــيـريــة تـفــكــر في ضـمه
إلـيهـا وفي مـطلع الـثـمانـينـيات
انـتقل إلى صـفـوف نادي الـقوة
اجلــــويـــة أحـــد اعـــرق األنـــديـــة

احملــلــيـة وبــقـي مـعـه حـتـى عـام
1989 وهي الـفـتـرة ذاتـهـا التي
ــنـتـخب ارتـدى فــيـهـا قــمـيص ا
الـعـراقي مـدافـعـا عن ألـوانه في
بطـوالت عدة ترك فـيها بـصمات
واضـحــة فـكـان ابـرز العـبي خط
الـوسط بـقـدراته ومـهـارته الـتي
عرف من خاللـها بـلقب بالتـيني

العراق.
مــــثل انــــديـــة (االمــــانـــة -1980
1983 واجلــــــيش 1983-1984
والــــــــــرشــــــــــيــــــــــد 1984-1986
والـــطــــيـــران (الـــقــــوة اجلـــويـــة
1991-1986 ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
والـــطـــيـــران(اخلـــطـــوط)-1991
1992 واجلــــويـــة 1992-1995
فــــاز بـــلـــقب الــــدوري الـــعـــراقي
مـرت 1984 مع نـادي اجلـيش
1990 نـــادي الـــطــيـــران(الـــقــوة

اجلوية).
t²Ðd&Ë rýU¼ oÞU½ ‰«e²Ž«
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ــرحــوم نــاطق اعــتــزل الــلــعب ا
هـاشـم في مـطـلع الـتـسـعـيـنـيات
واجته إلى عــالم الـتــدريب وقـاد
فريقه السابق القوة اجلوية في
أكـــثــــر من مـــوسم وحــــقق مـــعه
نـتائج طـيبـة ثم احـترف الـعمل
الـتــدريــبي مع نـادي الــراســيـنغ
اللبناني لعام بعدها كانت له
جتـــــــــربــــــــة رائـع فـي الــــــــدوري
الـعـمـاني مع نـادي صـحم حـيث
تولى مـهمـة قيـادة الفريق األول
منذ بداية عام 2002 حيث اخذ
عـلى عـاتقه اعـداد قـاعدة عـريـقة
في صـفـوف الـفـريق األول وهـنا نتخب الوطني V∫ ناطق هاشم وسط اعز زمالئه في ا ²M
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d…∫ هجوم في صفوف فريق القاسم بكرة القدم

اظهـر اخالصا وتـفانـيا كـبيرين
واســـــــتــــــطــــــاع مـن خالل األداء
ـتـمـيـز ان يـصل بـفريـق صحم ا
ـــــــركـــــــز الــــــرابـع في أول إلى ا
مـــــــــــشــــــــــــاركـــــــــــة لـه فـي دوري
االضـــــواء... كــــذلك قـــــاد فــــريق
صـحم بـنجـاح كـبـير في بـطـولة
كـــأس الــــنـــخـــبــــة حـــيث احـــرز
الـفـريق مـركـز الـوصـيف بـفضل
ـسـتـمـرة مـثـابـرته ومـتــابـعـته ا
لـالعـــــــــــبـي الـــــــــــفـــــــــــريـق األول
واحلقيقـية ان ناطق هاشم ترك
بـــصـــمــة واضـــحـــة عــلـى فــريق
صــحم الــذي قـــارع الــكــبــار عن
جـــدارة واســتـــحـــقـــاق بـــفـــضل
تـــوجــــيـــهــــاته وحـــسـن قـــيـــادة
... بــــعــــدهـــا انــــتـــقل الالعــــبـــ
لتدريب نادي صور ثم كان آخر
مــــشـــــواره مع نـــــادي مــــســـــقط
العـماني الذي قـاده ليـحرز معه

لقب الكأس
V ²M*« l   «“U$«

- بـطولـة كـأس اخللـيج الـعربي
عــام 1984 فـي مـــســـقط - وفي
بـلوغ مـنتخـب العـراق نهـائيات
ــــكــــســــيك كــــأس الــــعــــالم في ا
ــــرحــــوم نــــاطق عـــام - 1986ا
هـــاشم حــــمل شـــارة الــــكـــابـــ
للمنتخب الوطني عام 1990
رحـوم ناطق - موسم 89-88 ا
هـاشم سـجل 17 دف (وحـيـنـهـا
حــــــصل عــــــلـى ثــــــاني هــــــدافي
ـوسم) وحـصل الـطـيـران عـلى ا
ركـز الثـالث حيـنهـا بعد األول ا
الـــرشــيــد والــثــانـي الــطــلــبــة -
ــرحــوم نــاطق مــوسم 90-89 ا
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ـنـافـسـات الـقـادر عـلى خـوض ا
قبلـة وتقد مباريـات مقبولة ا
عــنــد جــمــهــوره الــكــبــيــر الــذي
استمر يرافقه اينما يلعب واين
مــا يــتـواجــد ويـؤمـن له وسـائل
الــدعم ويــامل ان يــقـوم الــفـريق
بــدوره كــمـــا يــجب وان يــظــهــر
رقـمــا صـعـبــا بـعــد اسـتـخالص
ـنـتـهـيـة بـعـد ـشـاركـة ا دروس ا
جتــــاوزهــــا بــــشـق االنــــفس في
الـلـحـظـات األخـيـرة وسط حـالـة
الترقب الشديد للقاء االخير مع
الوسط الـذي انتهى بـتعادلـهما
بـهــدف وحتـقـق الـبــقـاء بــسـبب
ــطــلـوب تــعــثــر االمــانــة وهــو ا
الـــذي اثـــار فــرحـــة االنـــصــار و
الـــكل فـي ان يـــنــطـــلـق الــفـــريق
بـحـلــة جـديـدة تــتـيح له جتـاوز
أســـبـــاب الـــقـــلق عـــبـــر االعــداد
بـــــــجـــــــديـــــــة مـن أجـل خــــــوض
ـــبــاريــات بــقـــوة من الــبــدايــة ا
سـابقة كما واالستمرار وسط ا

يجب.
œ«bŽô« qŠ«d

ويـــامـل ان تــــســـيــــر بــــاالجتـــاه
الـصحـيح مـراحل االعـداد النهم
يـرون في عـمـلـيـة الـبـنـاء بـدايـة
الطريق نـحو جتاوز الـكثير من
الـتـفـاصـيل وكـان فـريق الـقاسم

طـلـوبة من خالل بـناء الـفريق ا
ـــتــكـــامل خـالل فــتـــرة االعــداد ا
اجلـاريـة حـالـيـا الـتي يـقـوم بـها
الفـريق بـعد أن قـدم ما عـليه في
ـــــنـــــتــــهـي وجنح في ـــــوسم ا ا
شـوار وهو ما البـقاء في اخـر ا
فـــــعـــــله امـــــام حتـــــقــــيـق هــــدف
ـشـاركة لـلـمـرة الثـانـية تـوالـيا ا
ـركــز اخلـامس عــشـر وبـنــفس ا
لكن االهم حتقيق فـر صة البقاء
والـتـحـضـيــر لـلـخـطـوة الـثـالـثـة
بـرغــبـة واالمل بـتـحـقـيق مـوسم
افـضل ان يــظــهـر مــتـوازن عــبـر
مـبــاريـاته واالهــتـمــام بـلــقـاءات
ـديـنـة لـضـمـان احلـصـول على ا
ـــوقف كـــامل الــــنـــقــــاط لـــدعـم ا
واالستمرار والتواصل بثقة من
خالل الــسـيــطــرة عــلى بــرنـامج
ـالئم حـــيث الـــشــروع االعــداد ا
بــالــتـعــاقــد مع خــمـســة العــبـ
اربــــعــــة مــــنــــهم أفــــارقــــةواخـــر
بـــرازيــــلـي ديـــبــــودي جــــاكـــوب
ومـــامــــاســـامـــاكي وبــــالـــونـــيـــر
وغانااسماعيل وراوند توشيف
اضـافـة الى انـتـقـال عـلي مـحـمد
من الــزوراء اضـافــة الى العـبـ
اخـرين كـمـا تـمـت تـسـمـيـة عـلي
عبد اجلبار مدربا للفريق سعيا
إلى إكـمـال عـمـلـيـة بـنـاء الـفريق
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يــشـعــر جـمــهــور نـادي الــقـاسم
بــــفـــرح كـــبـــيـــر بــــعـــد شـــمـــوله
سابقة بالترخيص للـمشاركة 
ـقــبل  والـكل ــمـتــاز ا الـدوري ا
يــعـــيش ســـعــادة غـــامــرة بـــعــد
حتقيق البقاء مرة اخرى بعدما
اجــتـهـد الالعـبــ في تـقـد مـا
عــلــيــهم رغم جتــاوز الــعــقــبـات
والــتــصــدي لــلــمــبــاريــات الخــر
مــواجــهــة حـتـى حتــقـيـق هـدف
ـشـاركـة في لـيــلـة سـتـبـقى في ا
ذاكــرة جــمــهــوره الـذي احــتــفل
عـلى طــريـقـته اخلـاصـة الن اهم
شـيء عــــــــــنــــــــــدهـم ان يــــــــــرون
ويـتـابـعـون الـفـريق وهـو يـلـعب
ــمــتـاز ويــسـتــمــر في الـدوري ا
بــعـد اكـثـر من اربــعـة عـقـود في
الدرجت الـثانية واالولى حتى
بــلـوغ الــبــطـولــة االهم واالكــبـر
ـتعـاقبة وهو مـا ظلت االدرات ا
عــلـى اداراة الـنــادي تــخــطط له
قــبل حتــقــيق حــلم الــلــعب قــبل
مــوسـمـ في الـبــطـولـة الـتي ال

يريد مغادرتها.
Y U¦ « rÝu*«

ويامل أن يعود القاسم للموسم
الـثـالث بـشـكل مـتـكـامـل ودخول
ــنــافــســات بــغــرض الــنــتــائج ا
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تــنـطــلق الـيــوم الـثالثــاء بـطــولـة
نـهـائي الـعـراق بـالـشـطـرجن عـلى
قـــاعـــة فـــنـــدق االنـــتـــر بـــبـــغـــداد
وتـسـتـمـر حـتى األول من شـــــهر
قـبل بـعد اكـتـمال تـشـرين األول ا
ـــتــاهـــلــ الى عـــقــد الـالعــبــ ا
الـــنــــهــــائي ويــــشـــارك فـي هـــذه
الــبـــطـــــــــــولــة الالعـــبــ الــذين
ـــنـــاطق تـــاهـــلــوا مـن بـــطـــولــة ا
ــــــــــــــوقـع (Zone© وحــــــــــــــســب ا
اجلـــــغـــــرافي والـــــذي حـــــددهــــا
االحتــاد الــعــراقي لــلــعــبــة لــهــذا
العـام حيث شـارك ما يـقارب عن
ـــــنـــــاطق 200 العـب مـــــثـــــلـــــوا ا
الشـمالـية والوسـطى واجلنـوبية
والـفرات األوسط وحتـدث امـجد
عالء امـــ عــام احتـــاد الــلـــعــبــة
: ستـنطـلق يـوم غد الـثالثاء قـائالً
بـطــولـة نـهـائـي الـعـراق لــلـنـسـاء
ــرحـلــة األولى والـتي والــرجـال ا
سـتـقام لـلـفـترة من 27/9 ولغـاية
1/10 مضـيفـاً ان الالعبـ الذين
ــشــاركـة فـي هـذه ســيــحق لــهم ا
ـتـاهـل الـبـطـولـة هم الالعـبـ ا
ــنـاطق اضــافـةً الى من بـطــولـة ا
الـــنـــازلــ مـن بـــطـــولــة نـــهـــائي
ــرحــلــة األخـيــرة لــعـام الــعـراق ا
2021 والالعبـ الذين يـحمـلون
لقب استاد دولي (IM) باإلضافة
الى الالعــبـــ الــذين يــشــاركــون

عـلى الــنــفـقــة اخلـاصــة وحـسب
الـتعـليـمـات الذي وضـعهـا احتاد

اللعبة
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مــضـيــفـاً ان الــبـطــولـة مــعـتــمـدة
دولــيــاً ومــســجــلــة لــدى االحتــاد
الـدولي لــلـعـبــة وسـتـطـبـق فـيـهـا
جــــمــــيـع الـــلــــوائـح واألنــــظــــمـــة
كــمـــا ســتــلــعب وفق ـــعــتــمــدة  ا
الـنــظـام الــسـويـســري وبـواقع 9
جـــــوالت زمن اجلـــــــــــــولــــة 70
دقـيـقـة مع إضـافة 30 ثـانـيـة لكل
ــتــــــــاهـلـون من ا نـقـلــة مـنـجـزة
ــنـطــقــة الــوسـطـى عالء اكـد ان ا
ـنــــــــــــطـقــة الـوسـطى بـطـولــة ا
ضــيــفــهـا فــنــدق االنــتـر بــبــغـداد
العـباً وشـارك فـيـهـا اكـثـر من 44 
مـثـلـوا مـحافـظـات بـغـداد وديالى
وواسط وتــاهل مــنـهم 5 العـب
ــراكـز فـقــــــــط الــذين احــتــلـوا ا
ركز األولى وهم على الـترتـيب: ا
األول كــــان مـن نــــصــــيـب الالعب
سـعــدي عـبـاس كـاظم الـذي جـمع
(7.5) نـقــطـة من خالل خـوضه 9
جـوالت يـليه عـلي بـاسم مـحسن
بــرصــيـد 7 نــقـاط وجــاء الالعب
مــحــمــد عـــلي مــهـــدي ثــالـــــــــثــاً
برصـيد 7 نـقاط ايـضـاً  وبـفارق
نــقــاط الــطــاوالت وكــذلك احلــال
بـــالــنــســبــة لالعـب مــحــمــد عــلي
ركـز الرابع اما عدنـان صاحب ا

الالعب رامي عـبد الـرزاق حـس
ــــركــــز اخلــــامس فــــقــــد احــــتل ا

برصيد (6.5)  نقطة.
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امــا الالعـبـون الــذين تـاهـلـوا من
ـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة والـــتي ا
احــتـــضــنـــتــهـــا أربــيل وشـــمــلت
محـافـظـات أربـيل والـسـلـيـمـانـية
ودهــوك وكــركـــوك والــتي شــارك
فـيــهــا مــا يــقـارب عن 30 العــبـاً
ــركـز االول الالعـب حــيث فــاز بـا
ديار جزا بكـر جامعاً 8 نقــــــــاط
من 9 جـوالت يـلـيه ريـبـاز نـاصر
جمال برصيد (6.5)  نقطة فيما
ـركــز الـثــالث مـازن ادهم احــتل ا
توفيـــــــــق برصيد (6.5)  نقطة
وكــــــــــذلـك احلـــال بـــالــــنـــســـبـــة
ــركــز الـرابـع بـهــمـان لــصـاحب ا
عـــمـــر حـــمـــا الــــذي جـــمع نـــفس
الرصيـد وبفارق نـقاط الطاوالت
واحـتل الالعـبان روان عـمـر حـما
ركزين وساركـوت حامد مـحمـد ا
اخلــــامس والـــســــادس وبـــنـــفس

الرصيد 6 نقاط.
وفي مـنـافــسـات مـنـطــقـة الـفـرات
األوسط والـــتي احـــتـــضـــنـــتـــهـــا
مـحافـظة بابـل ومثـلت محـافظات
بــــــــابل والــــــــنــــــــجـف وكــــــــربالء
والـــديــوانــيــة وشــارك فــيــهــا مــا
يقارب عن  32العب فقـد اسفرت
عن فــوز الالعـب عــبــاس حــســ

هاشم سجل  12هدف (وحيـنها
حــــــصـل عــــــلى ثــــــانـي هــــــدافي
ـوسم) وحصـل نادي الـطـيران ا
ــركـز األول - مـوسم -90 عـلى ا
ـرحوم نـاطق هـاشم سجل 91 ا
 17هـدف (وحـصل حيـنـهـا على
ـــوسم) وحــصل ثـــالث هــدافي ا
ــركـز حــيــنــهــا الـطــيــران عــلى ا
الــســـادس وجــاء بـــعــد الــزوراء
ــركــز األول والـزوراء صــاحـب ا
والـــطــلــبــة والـــشــرطــة والــكــرخ
والــــــــنـــــــفـط - مــــــــوسم 92-93
ـرحوم نـاطق هـاشم سجل 24 ا
هدف (وحصل حينها على رابع
ـوسم) وحـصلت الـقوة هدافي ا
ــركــز الــثـالث... اجلــويـة عــلى ا
بـعـد نـادي الـطـلـبـة الـذي حـصل
ركز األول ونادي الزوراء على ا
- ال نـنسـى هدفه في 20 مارس
1984 عنـدما فـازت العراق 0:1
على البحـرين في ملعب الشعب
احلكم كان حينـها حامد حمدان
(عــمــان) - وال نــنـسى هــدفه في
 28مـارس 1984 عــنـدمــا فـازت
العراق بضربات اجلزاء بعد أن
تــعــادلـت الــعـراق 1:1 مع قــطــر
وانـــــتـــــهـت ضـــــربـــــات اجلـــــزاء
ـرحوم بـنـتـيـجة (3:4)  سـجل ا
نــاطق هـاشم اخــر ضـربـة جـزاء

معلنأ اللقب العراقي
ــــبــــاراة - عــــام 1989 كــــانـت ا
الـنـهـائـيــة بـ الـعـراق×أوغـنـدا
بـاراة بنـتيـجة (1-1) وانتـهت ا
ي وقتهـا األصلي سجـل للعراق
(أحــمـدراضي) وســجل الوغـنـدا
(هـــاســـول بــــول) وفي الـــركالت

الـتـرجـيـحـيـة سـجـل لـلـعراق 1/
سـعـد قـيس 2/ سالم هـاشم 3/
ســعـد عــبــد احلــمــيـد 4/ نـاطق
هـــاشـم الـــذي ســـجل الـــضـــربـــة
األخيرة وأخـفق شرار حيدر في
الــتـسـجـيـل وسـجل الوغـنـدا 1/
مــــــــوســــــــيس 2/ بــــــــوغـــــــر 3/
كــــايـــــوجــــاوأخــــفـق الالعــــبــــان
سليمـان كانو وروبرت ورجحت
كــــــفــــــة الــــــعــــــراق بــــــالــــــركالت
الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة وفـــازت (4-3)
ـركز األول يليها لتحصل على ا
ــــــركـــــز الــــــثـــــانـي اوغـــــدا فـي ا

فالكويت ثالثاً
- أول مــبـاراة له عـلـى مـسـتـوى
تصـفيـات كاس العـالم كانت في
-18اذار مـــــــــارس عـــــــــام 1981
وجــــرت بــــ الــــعــــراق وقــــطـــر
وانـــتــهت عـــراقـــيــة (0-1)- أول
مـشـارك له في كـاس الـعـالم ضد
الــبــارغـواي بــتـاريـخ الـرابع من
حـزيران يـونـيـو عام 1986 كـما
باريات وحصل شارك بجميع ا
عـــلى كـــارت واحـــد إنـــذار امـــام
بلـجيـكا في الـدقيـقة 65 واَجمل
بـــصـــمـــاته فـي كــاس الـــعـــالم ال
ــرحـوم نـاطق نـنـسى تــمـريـرة ا
هاشم التي قدمها على طبق من
ذهب لــنـجـمــنـا الــكـبــيـر الـراحل
احــمـد راضي الــذي اودعـهـا في
شـــبــاك احلــارس بــفـــبــاف بــعــد
اســتــغـالل الــزاويــة الــفــارغــة...
وهو الهدف الوحـيد للعراق في
كاس العالم جاء في الدقيقة 57
بعد أن تقدم البلجيك بهدف

- أول هـــدف دولي لـــلـــراحل مع

ـنتـخب الوطـني عـلى مسـتوى ا
بـاريات الـودية كـان في شباك ا
مــنــتــخب انــديــة عـمــان األردني
وسـجل فيـهـا الهـدف الـثاني في
ــبــاراة الــتي انــتــهت عــراقــيـة ا
بـــهــدفـــ دون مـــقــابـل - ســجل
الــراحل هــدفـا رائــعــا في مـرمى
نـــــادي تـــــوتـــــنـــــهـــــام فـــــورست
اإلنـــكـــلــيـــزي في مـــبـــاراة وديــة
جرت في بغـداد بتاريخ احلادي
عـشــر من تـشـرين األول أكـتـوبـر
ـباراة من عام 1985 وانـتـهت ا
لـلــعـراق بــهـدفـ دون مــقـابل -
ســــجل هــــدف الــــفـــوز الــــثــــاني
لـلــمـنــتـخب الــعــراقي في مـرمى
ـاركي وانتهت نادي فـولكـا الد
ــــبــــاراة بــــفــــوز عــــراقي تــــلـك ا
بثالثية نظـيفة - بتاريخ الثاني
مـن شـبـاط فــبـرايــر سـجل هـدف
نتخب الفوز الثاني في مرمى ا
ـــاركي فـي مـــبـــاراة وديـــة الــــد
احتضنها ملعب الشعب الدولي
رحوم ناطق هاشم تشييع ا

فقدت الـكرة العـراقية واحدا من
ـــنــتــخب الــعــراقي ع العــبي ا ا
ـمـيـز الـســابق وصـانع ألـعـابه ا
نـاطق هـاشم... في الـعام 2004
حـيث تـوفي فـي سـلـطــنـة عـمـان
عــنـدمـا كـان يـقـود نـادي مـسـقط
اثـر تعـرضه إلى سكـتة قـلبـية...
شـيع إلى مـثـواه األخـيـر العـبـنا
الـــدولي الــــســـابق أبــــو احـــمـــد
وجــرت مـراســيم الــتــشـيــيع في
ــقــدسـة مــنــطــقــة الــكــاظــمــيــة ا
وبــــحـــضـــور رئــــيس واعـــضـــاء
احتـــاد كــــرة الــــقــــدم الـــعــــراقي
وزمـالئه الالعــــبـــ الــــدولـــيـــ
الـســابـقــ الـذين عــاصـروه في
ـنــتــخب الــوطـــــــــــني ونـادي ا
الــقـوة اجلـويـة وعــــــــــدد كـبـيـر
من مــــشــــجـــعـي ومـــحــــبي فــــنه
الــــراقي واخالقـه الــــعــــالــــيـــة...
وقـــــــــــد بــدت عـالمـــات احلــزن
واالسى عـــــلى وجــــوهـــــهم وهم
يــــــتــــــذكـــــــــــــــرون الـــــقــــــصص
ــواقـف الــتي حتـــكي طـــيــبــة وا

قلبه (أبو احمد)... 
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وحتـدث اجلـمـيع ان اخلـبـر كان
صــاعـقــاً لــهم ولم يــصــدقـوا في
بـدايــة االمــر حـتى تــأكــدوا مـنه
بـعـدمـا اجـروا اتـصـاالت عـديـدة
ومتكررة في سلطنة عمان حيث
كـان يــدرب أحـد انــديــتـهــا الـتي
تـلـعب في دوري الـدرجـة األولى
وقـد اكــد اخلــبـر احملــزن زمــيـله
ـدرب مـظـفر جـبـار الـذي يدرب ا
... وكـان احتـاد كرة هـنـاك أيضـاً
الــقـدم قــد هـيــأ سـيــارتـ لــنـقل
جـثــمـانه من األردن إلى الـعـراق
وعــــــنــــــد وصـــــولــــــهم كــــــان في
استـقبالـهم السـيد احمـد عباس
امـ سـر االحتـاد الـذي وفـر كل
مــا يــســهم فـي تــسـهــيـل مــهــمـة
الـــــوصـــــول واالحـــــتـــــيـــــاجــــات

األخرى.. 
مـع اإلشــــــــارة إلـى ان االحتـــــــاد
الـعــمـانـي الـشـــــقـيـق سـاهم في
اقــامــة مــبــاراة وديــة تــابــيــنــيـة
لـلراحل جـرت في الـسلـطنـة ب
ـنـتـخـبـ الـعـراقي والـعـمـاني ا
وجــرت في ايـلـول سـبــتـمـبـر من
عام 2004. كـمـا اقـيـمت الـكـثـير
ــهــرجــانـات من الــفــعــالـيــات وا
والــبـــطــوالت في الـــعــراق... في

ذكرى وفاته.

ــركــز األول بـــرصــيــد 7 كــزار بـــا
نـقاط من 9 جـوالت وجـاء ثـانـيـاً
وائل منيم حس برصيد 7 نقاط
ايضاً وكذلك الالعب محمد كر
ـــركــــز الـــثـــالث دغـــيم صــــاحب ا
والــذي حـقـق نـفـس الــرصـيــد من
الــنــقــاط ولــكن نــقــاط الــطـاوالت
ــركــز حــســمت الـــتــرتــيب وفي ا
الــرابع حـل الالعب ريـــاض عــبــد
الــســادة بــرصــيــد (6.5) نــقــطــة
وجاء الالعبان عامر حميد وامير
ـــركــزين ظــافـــر عــبـــد األمــيـــر بــا
اخلامس والسـادس على التوالي

برصيد 6 نقاط.
—U³½ô«Ë s¹b « Õö Ë ÈuMO½

ونـظـمت محـافـظة نـيـنوى بـطـولة
مـحافـظات نـينـوى وصالح الدين
ــشـاركــة اكـثـر من 30 واالنــبـار 
ـركـز األول بـاسم العـبــاً وحـقق ا
هندي بـرصيد (8.5) نقـطة فـيما
حل نـشوان مـحمـد ثـانيـاً برصـيد
ــركــز الـثــالث  7نــقــاط واحــتل ا
والــرابع الالعــبــان حــســ عــبــد
الـفـتــاح وسـفـيـان يــونـــــس عـبـد
الرزاق عـلى التـوالي حيث جـمعا
نـفـس الـرصـيـد (6.5) نـقـــــــــطـة
فــيـــمـــا حل مـــحــمـــد نـــوفل كــر

خامــــــساً برصيد 6 نقاط.
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ـنــطـقـة فـيــمـا جــرت مـنـافــسـات ا
اجلـنـوبــيـة في مـحــافـظـة ذي قـار

والـذي شـهــدت مـنـافــسـات قـويـة
ـشاركة 51 العبـاً مثـلوا جداً و
مــحـــافــظــات ذي قــار والــبــصــرة
ومـــيــســان والــســـمــاوة وتــمــكن
الـالعب ســــــجـــــــاد عــــــبــــــاس من
مــحــافــظـــة الــبــصـــرة من الــفــوز
ركز األول برصيد 7 نـــــــقاط با

وجـــاء زمـــيـــله زيـــد عالء جـــاسب
ثــانـيــاً بــنـفس الــرصــيـد وبــفـارق
نــــقـــاط الــــطـــاوالت وحـل الالعب
عمـار عـبـد اجلـبـار ثـالـثـاً بـرصـيد
ــركـز (6.5) نــقـــــــــطــة وجــاء بــا
الرابع فاهم عذاب بنفس الرصيد
من النقاط وكذلك احلال بالنسبة

الــوسط بــثالثــة اهــداف ضــمن
مـعسـكـره االول في الـنــــــــجف
الــذي اسـتــمــر عــشــــــــــرة ايـام
كـــمـــا تــــعـــــــــاقـــد الــــفـــريق مع
الالعب الـــتـــونـــسي حـــمــزة بن
الــبـاحث ومـع الـنــيــجــــــــــيـري
ايــفـوك واخــتــار نــوروز مــلـعب
السليمانية باقامة مبارياته في
قـــــــــبل بـعد مـتـاز ا الـدوري ا
ــلــعـب وتــغــيـر إعــادة تــأهــيل ا
ارضيته وأعلن نادي النفــــــــط
عن جتـديـد عـقـود11العـبـا وهم
عـــدي احـــمـــد عـــبـــد الـــرضـــا  
احـمـد مـحـمـود خـلـيل  شــهـاب 
مـحمد عبد اجملـيد وكرار رزاق 
لــيث حــســ عـــــــــــلي احــمـــد 
حتــــســـ عــــلـي رحــــيم عــــلي
محسن مصـطفى طارق اضافة
الى انـتــقـال احــمـد صــبـري من
دهــــــــــوك وكرار مـحـمـد وعلي
خـلـيل من الـطـلـبـة وحـيـدر علي
النجف وخـسر النـجف مباراته
الـــثــــالـــثـــة في مــــعـــســـكـــره في
أصفهان امام سباهان اصفهان
بثالثـة اهداف وكـان النـجف قد
فـــاز في مــبـــاراتــ عـــنــــــــدمــا
تـــغـــلب عـــلى رديف يـــســتـــهــان
بـــاربــــعــــــــــة اهــــداف لـــواحـــد

بهدف.

لالعـب جـعفـر حـيدر عـبد الـغني
ومــحــمــد حــمــزة عــبــاس وطـارق
طـعـمـة سـلمـان الـذين احـتــــــــلوا
ــــراكــــز اخلــــامس والــــســــادس ا
والــسـابع عــلى الـتــوالي وبـنـفس
الـــرصــيـــــــــد من الـــنـــقــاط (6.5)

نقطة.
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ـتـطـورة في الـتــكـنـولـوجـيـا احلــديـثـة و ا
ــوبــايل اتــاحت لــلــعــامـلــ في اجــهــزة ا
وســائل االعـالم االســتــفــادة بــالــتــصــويـر
الــصـحـفي و الـتـلـفــزيـوني لـنـقل االحـداث
بـينما وجد السينمائيون الشباب و الذين
ال يـستـطيعـون انتـاج اعمالـهم بأسـتخدام
الـكاميـرا لبهظ ثـمنهـا  استعـانوا بتـقنية
ــوبـايل النـتــاج اعـمـالـهـم الـسـيـنــمـائـيـة ا
ـشاهـد التمـثيـليـة الكومـيديـة و توثيق وا
نـشـاطاتـههـم  و بعـد النـجـاح الذي حـققه
مــهـرجــان وزارة الـشــبـاب والـريــاضـة في
ــوبــايـل  اقـامـت جــامــعـة بــغــداد الفالم ا
هـرجـان االول لالفالم القـصـيرة جـيـهـان ا
ـوبــايل (دورة اخملــرج الـراحل الــشـاب بــا
ـلقـب بـ زيكـو) على زانـيـارعدنـان شـناز ا
ـشاركة سـينـما امـبايـر في فامـلي مول  
 15فـــيــلـــمــا مـن اغــلب جـــامـــعــات اقـــلــيم
كـردسـتـان و بحـضـو وكـيل وزارة الثـقـافة
والـشبـاب ساالر عثـمان و رئيس جـامعات
جـيهان نـوزاد يحيى و مـديرسيـنما اربيل
شــاخــوان مــصـطــفى والــكــاتب و الــنــاقـد
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الــسـيـنــمـائي بــشـتـيــوان عـبـدالــله رئـيس
مــهـــرجــان اربــيل الــدولي ضــد االرهــاب 
والـــعـــديـــد من الـــضـــيـــوف والـــفـــنـــانـــ
ــهــرجــان واجلــمــهــور ــشـــاركــ في ا وا
ــقــاعــد و مـدرج الــغــفــيــر الــذي أمــتألت ا
الــــقـــــاعــــة الــــذي ادى الى وقــــوف جلــــان
ـهـرجـان لفـسح اجملـال لـضيـوفـهم وهذه ا
ـهـرجـانـات احلــالـة نـادرا مـا تـتـكــرر في ا
الـسيـنـمائـية الـتي تشـهد اقـباال جـماهـريا

واسعا.
ـركـز الثـقـافي في جـامـعات وقـال رئـيس ا
ـوبـايل جــيـهـان بــرهـان صـابـر : اصــبح ا
جـزء مـن حـيـاتـنـا الـشــخـصـيـة لـيس فـقط
ألســتــخــدامـه في االتــصــال بل اصــبح كل
تـابـعة الـتـلفـزيـونيـة واالخـبار شيء مـن ا
ـصـطـلح ـنـتـوجـات ومن هـذا ا وتـرويـج ا
انـتهـزنا الـفرصة بـاستـخدام هذه الـتقـنية
اجملانية باجناز مشاريع السينما للشباب
بــعـد اقـامــة ورشـة عـمل ســيـنـمـائــيـة لـهم
دة شهر ونصف تـقريبا  لتعليم مـجانية 
كــتـابـة الــسـيــنـاريـو و الــتـصــويـر الجنـاز
اعــمـالـهم الــسـيــنـمـائــيـة ومـنح مــكـافـأت
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االسـتـمرار بـقوة و بـكـفاءة عـاليـة وتـقنـية
افـضل  ضـمن شـروط الـعـمل الـسـيـنـمائي
احملـترف) . ويب الـكاتب واخملرج صباح
رحـيـمـة (بـأن اغـلب االعـمـال التـي عرضت
عــبـارة عن مـحـاوالت ســيـنـمـائـيــة تـفـتـقـد
احلــرفـــة ومــقــومـــات صــنــاعــة الـــفــيــلم 
واالعـتمـاد عـلى تركـيب مشـاهد الـتصـوير
ـوسيقى دون االنتباه الى التقطيع و مع ا
ـونـتـاج  وهـذا جـدا الــبـنـاء في عـمـلـيــة ا
طـبـيـعي ومـتـوقع لـشـبـاب فـي اول جتـربة
لـهم بالرغم هناك افكـار رائعة و جميلة اال
انـهـا تـفـتـقر لـلـمـعـاجلـة و كيـفـيـة طـرحـها
لـلمـتـلقي  بـغض النـظر االجنـاز بواسـطة
ـهم ــوبـايل او الــكـامــيـرا االحــتـرافـيــة ا ا
ه وهذا ليس مـضمون العمل وكيفية تقد
بـخـسـا بـحـقـهم بـالـعـكس حـقـقـوا االجناز
بـروح الـتـحـدي واالصـرار وهـذا جـدا مهم
لـصـناع الـسيـنمـا في بـداية مـشوارهم  و
ــهــرجــان بـغض اجلــمــيع رابح في هــذا ا
الــنــظـرعن الــتــصـنــيف واجلــوائـز الن من
يـقـبل عـلى الـعـمل الـسيـنـمـائي هـو فـائز 
وامــنــيــاتي لــلـمــشــاركــ بــالـتــواصل مع
ضرورة استشارة اهل اخلبرة و احلضور
الى اجلـلـسـات الـنـقـديـة لـكـونـهـا الـركـيزة
ـعرفـة االخطـاء و كيـفيـة معـاجلتـها لـعدم

تكرارها والوقوع بها الحقا). 
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بــيـنـمـا يـشــيـرالـكـاتب والــتـربـوي يـوسف
ـهرجـان كـمـمثل: شـاركـ بـا كـمـال احـد ا
هـذه الطاقـات الشبابـية الواعـدة والرائعة
ـهــرجـان واخـرجـت لـنـا انــفـجــرت بـهــذا ا
اعمال عبرت عن الواقع بصدق بالرغم من
نـظـرة الـتـشـاؤم في اغـلب االفالم اكـثر من
الــتــفــاؤل بــاحلــيــاة ونـتــمــنى مـن جـمــيع

تـشجـعيـة لالنتـاج فضال الى جـوائز قـيمة
لــلــفـائــزين االوائل وهــذه الـكــفــاءات الـتي
قـدمت واجنـزت هذه االعـمال الـسـينـمائـية
يــجب دعـمـهــا لالسـتـمــرار من اجل خـدمـة
هرجان جلميع الـوطن ونسعى ان يكون ا
احملـافـظات ثم االنـطالق عـربيـا  والبـداية
تــعــلـيــمـهـم عـلى الــعــمل الــسـيــنــمـائي ثم

باشرة باالنتاج) . ا
ــــهـــرجـــان حـــســـ كـــمــــا اشـــار مـــديـــر ا
زرين(نــعـلم جـيــدا ان الـعـمل الـســيـنـمـائي
صـعب ويتطـلب فريق عمـل جماعي الجناز
الـفيـلم السيـنمائـي وهذا مكـلف جدا  لكن
مــا الـتــمـســنـاه من اقــبـال الــشـبــاب بـقـوة
وتــصـمـيم  عــنـدمـا شــرعـنـا بــأعالن قـيـام
مــؤسـسـة جـيـهــان بـأقـامـة ورشــة لـتـعـلـيم
االنتاج السينمائي تفاجئنا بتسجيل اكثر
من مـائـة شـاب و شـابـة متـحـفـزين لـلدورة
خــاصـة اغــلـبـهـم قـالـوا هــذا حـلــمـنــا مـنـذ
الــصـغــر نـكــون ضـمـن مـجــمـوعــة لـلــعـمل
الـسـيـنـمـائي و فـرصـة قـيـمـة نـسـتطـيع ان
نـــحــقق حـــلــمـــنــا  و قـــدمــنـــا بــالـــورشــة
ـونـتـاج عـمـلي و اسـاســيـات الـتـصـويـروا
نـظري و شرح مـفصل عن تاريخ السـينما
واجلــمــيع كــانــوا مــلــتــزمــ بــاحلــضــور
ـثل هذه واالغـلـبيـة طـالـبوا بـاالسـتمـرار 
الـورش و خاصـة بعـد تقيـيم جلنـة احلكام
و مـبـاركـة وزارة الـثـقافـة بـهـذه اجلـهود و
الـكـفـاءات) . مـضـيـفـا ( مـخرجـو االفالم لم
يـشـاركوا بـاجلـلسـة النـقـدية النـهـا صعـبة
عـلـيـهم لكـونـهم مسـتـجـدون على الـسـاحة
الـسينمائية وال يستطيعوا االستيعاب من
ـدة شهـر  عـلى الرغم من ان اول مـرة و 
الـنقد هو حافـز لبناء الفنـان خاصة عندما
يــكــون نــقــدا بــنــاء  ونــتــمــنى لــلــجــمــيع

ـؤسسـات احلكومـية واالهلـية ان حتذوا ا
حـذو جامعة جيهان بتقد الدعم للشباب
فـي جـمــيع اجملــاالت الظــهـار مــواهــبـهم 
ونــتــمـنى من الــشــبـاب اســتــخـدام جــهـاز
ــوبـايل لــيس فــقط لـلــتـســلـيــة واضـاعـة ا
الـوقت بل باخراج طـاقاتهم الـشبابـية كما
فـعل هـؤالء الشـباب الـطلـبة بـاخراج افالم

سينمائية حتاكي الواقع.
كـما يشير الطالب من جامعة صالح الدين
قــسم االعالم  فــرهــاد خـشــنــاو : شـاركت
هـرجان بالـفيلم كـممـثل ومخرج في هـذا ا
الـقـصـيـر ( جتـاوز احلـدود نـحـو االفضل)
عن قــصـة واقـعــيـة الـتي اظــهـرت اجلـانب
الـسيء من االعالم بنـقل الواقع و تـصوير
ـآسي دون وجود طريقة وتفكير حللها  ا
فـــضـال الى اظـــهـــار مـــعـــانـــاة الـــشـــبـــاب
الــعـاطـلـ عن الـعــمل و سـبل الـبـحث عن
الـوظـيـفـة والـعمل لـكـنـهم يـتـصـادمون مع
عـروف بـالـبحث عن الـعـقـبات والـروتـ ا
فـرصة العمل وامنياتي بـالتوفيق للجميع
ـهرجـانات واالسـتمـرار باقـامة مـثل هذه ا
ـشـاركــة و اظـهـار لــيـتـســنى لـلــشـبـاب بــا
مـــواهــبـــهم وابـــداعــهـم من خالل الـــعــمل
الـسينمـائي  ويتجاوزوا ظـاهرة التشاؤم

التي كانت طاغية في اغلب االعمال . 
ـهـنـدس بدر سـنـجـاري قـائـمة كـمـا اعـلن ا
االسـماء الفائزة في ختام مهرجان جيهان
وبايل قـائال :  تكر عدد األول الفـالم ا
من الـشـخـصـيـات بـالشـهـادات الـتـقـديـرية
واجلــوائــز لـلــمــشـاركــ وجلــنـة احلــكـام
فـضال الـى مـنح اجلـوائـز الصـحاب   6من
ـشاركة ماديا ومعنويا  مع تكفل االفالم ا
جـامــعـة جـيـهـان بـقـيــام الـفـائـزين الـسـتـة
بأجناز اعمال جديدة اخرى تشجيعا له .

ثلة مـضيفا : واالعمال الفائزة   افضل 
مــيـس شــايــدة عن دورهــا بــفــيــلم (دمــر)
ثل ريكـار جبار عن دوره بـفيلم وافـضل 
(احلـال)  وافـضل تـصويـر مـصلح مـحـمد
في فـيـلم (انـتـحـار) واجمل فـكـرة لـريـناس
عـلي عن فيـلم (الرعب االبـيض ) و افضل
انـــتــاج لــــهــنــاء كـــاوا عن فــيـــلم (الــورود
احلــمـراء) و جـائـزة جلــنـة احلـكـام الراس

ماجد عن فيلم (ساعة).
واغـلب الشبـاب قدموا من خالل جتـربتهم
ــــريــــر االولـى قــــصص حــــاكـت الــــواقع ا
لــلـشــبـاب بـالــبـحث عـن فـرصـة الــعـمل او
االدمــان عـلى اخملــدرات او الـتــكـنــلـوجــيـا
ـآساويـة و بـائـعات احلـديـثـة والطـفـولـة ا
الـهوا والـقتل و ظـاهرة االنـتحـار للـهروب
ـعـانـاة والـضـغط الـنـفـسي  و كـانت من ا
آسي االنـسانية طاغية صـفة التشاؤم و ا
عـلى العنصر االيجـابي في اعمال الشباب
السينمائية وهذا ما التمسوه عبر احلياة
الــيــومــيــة الــتي يــشــاهـدوهــا في الــواقع
ومـنهـا من تنـتقل عـبر صـفحـات التواصل
االجـتـماعي ومن خاللـها اجنـزوا اعمـالهم
ـوبـايل الــسـيـنــمـائـيــة بـواســطـة جـهــاز ا
واالنــتـرنت االداة الـتي اصــبـحت جـزأ من
حـياتـنا  وعـلى الرغم مـن سهـولة االجناز
وبايل اال انهم خضعوا لدورة مـن خالل ا
ؤسـسـة الثـقافـية و ورشـة عـمل قدمـتهـا ا
جلـامعة جيـهان والتي شارك بـها اكثر من
ــدة اكـــثــر من شــهــر  100شـــاب وشــابــة 
لـيـخـرجـوا  17فــيـلـمـا واخـتـيـار  15مـنـهـا
صــاحلــة لــلــعــرض و فــقــدان احــد االفالم
لـلمـخرج الشـاب الراحل زينـيار وهو جنل
اخملـرج والتـدريسي عـدنان عـثمـان  الذي

حملت الدورة االولى اسمه وفاءا له.

 ÍbMLŠ dHFł l¹œË 

الطبيـب العراقي الرائد استشـاري جراحة اجلهاز الهضمي
ـوت في امريـكـا والـراحل من مـوالـيد 1929  خـريج غـيـبه ا

كلية الطب بجامعة بغداد عام 1952.
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وزيــر الـتــخـطــيط الـعــراقي االسـبق
شــارك في نــدوة حــواريــة اقــامــهــا
مركز الـبيـان للدراسـات والتـخطيط
بـالـشـراكـة مع مـؤسـسـة فـريـدريش
ـانية بعنوان(شكل النظام ايبرت اال

السياسي في التعديالت الدستورية).
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الـقـاصـة االردنـيـة ضـيـفـهــا مـنـتـدى الـرواد الـكـبـار بـأمـسـيـة
قـصـصيـة قرأت فـيـها من مـجمـوعـتهـا القـصـصيـة (أوجاعي

كلها) وهي احدث مجموعة منشورة لها.

w³¹dŽ Ê«uKŽ .d

مـدير مـعـهـد التـدريب الـنـفـطي في ميـسـان قـدم ورقة بـحـثـية
عـاهـد ومـراكـز الـبـترول ـسؤولـي ا خالل االجـتـمـاع الـثـالث 
ـصـدرة لــلـبـتـرول الـذي اقــامـته مــنـظـمــة االقـطـار الــعـربـيــة ا

(اوابك) في السادس من ايلول اجلاري.
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مـحـافظ أربـد باالردن حـضـر حـفل افـتتـاح مـهـرجان الـتـنوع
الثقافـي الذي تنظمه مـديرية التراث في وزارة الـثقافة ضمن
فعاليـات إربد العاصمة الـعربية للثـقافة في مسرح جدارا أم

قيس األثري.
œuL×  bL×  œULŽ

وكيل وزارة الـداخـليـة العـراقـية لـشؤون الـشـرطة تـرأس وفد
وزارة الــداخــلـيــة في اجــتــمـاع االنــتــربــول الـســادس لــقـادة
الـشرطـة في الشـرق األوسط وشمـال أفريـقيـا الذي عـقد في
مـديـنـة لــيـون الـفـرنـسـيـة في الــعـشـرين من الـشـهـر اجلـاري

. دة يوم وتواصل 
 ÊUO u½U  wſ

عازف البيـانو اللبنـاني احيا االحد حفال عـلى خشبة مسرح
األوبرا في دار األسـد للـثـقافـة والفـنون بـالعـاصمـة السـورية
ـسرح ـانـوكـيـان ان احـيـا حـفال عـلى هـذا ا وسـبق  دمـشق 

عام 2019.
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ـاجسـتير من كـلية شـرفة الـتربويـة العراقـية نـالت شهادة ا ا
ـعـنونـة (الـتشـخيص الـعلـوم بـجامـعـة كركـوك عن رسـالتـها ا
ـرضى الـثالسـيـمــيـا بـيـتـا بـواسـطـة الـبـولـيـمـيـراز اجلـزيـئي 

تسلسل في مدينة كركوك / العراق). ا
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عرف مـن ب ابـرز الـقـراء اجملـودين الـعراقـيـ  الـذين عـرفوا
هيب واالداء وحسن االتقان وقابلية بجمالية الصوت القرآني ا
في فـهم احـكــام تالوة وجتـويـد الــقـران الـكـر  وتــمـيـيـزه في
ــشــهـورة في انــحــاء الــعـالم ــعـروفــة  ا الـقــراءة الــبــغـداديــة ا
ـدائح الــنـبــويـة واالذكــار والـقــصـائـد االسالمي  وفي قــراءة ا
ال عـلي حسن داود العامري احلسينيـة  انه القار احلافظ ا
( 2013 -1933) شيخ الـقـراء  خطـيب جـامع سـراج الدين في
ــقـام الـعـراقي مـحـلــة الـصـدريـة في بــغـداد كـان خــبـيـرا في ا
وعارفا بـالتـراث البـغدادي وذاع صـيته في االوسـاط البـغدادية
اضـي عـنـدما ـدن الـعـراقـيـة في اخلـمـسـيـنات مـن الـقـرن ا وا
عمل ضـمن بطـانة الـقار احلـافظ عبـد السـتار الـطيـار (رحمه
ـنـاقب الــنـبـويـة واالذكـار في الـله ) من خالل اقـامــة مـجـالس ا
ـنـاسـبــات الـديـنـيـة واالعـيــاد وكـذلك مـجـالـس الـعـزاء الـعـامـة ا

واخلاصة.
ال عـلي ( ابـو حتسـ ) الـبـغدادي  اليـوم نـسـتذكـر الـراحل ا
الـطيب حـيث اعـتـدنـا ان نـسـمع صـوته الـقـرآني الـشـجي وهو

ناسبات الدينية .. يقرا القرآن الكر واالذكار في ا
) في مـقهى الشـابندر الـشهير في ال (ابـو حتس كنا نـلتقي ا
ـتــنـبي حــيث كـان (رحـمه الــله) يـجــد في اجـواء هـذا شـارع ا
الذ البغدادي الذي قهى التراثي العريق الراحة الـنفسية وا ا
ينفس من خالله عن همومه ومعاناته الـصحية التي كان يعاني
منها آنذاك  وهو جـالس بجانب صديقه احلـميم احلاج محمد
قـهى  يستـذكر مـعه احداث وشخـصيات اخلشالي صـاحب ا
ـاضـي اجلـمــيل .. مـن جـانــبــنــا كــنــا جنـلـس في خــانـة ايــام ا
التـخـوت الـقـريـبة من جـلـوسـهـما ونـسـمع احـاديـثـهمـا الـشـيـقة
عبرة عن حياة الناس ايام زمان  حيث احلكايات والقصص ا
عـبـرة عن الـصـدق والنـزاهـة والـوفاء  الـتي كـانت خـيـر مادة ا

صحفية نكتبها في صفحة الذاكرة العراقية.
ال علي اضافة الى ذلك  فـان كاتب هذه الـسطور كـان يزور ا
في داره في محلة فضوة عرب في منـطقة باب الشيخ  يجلس
معه ويتبادل معه اطراف احلـديث ويسمع منه مواضيع شتى 
مـنــهــا مـوضــوع الــقـراءات الــسـبـع في تالوة وجتــويـد الــقـران
ــقـام الـكــر . وكــذلك مــواضـيـع تـخص الــتــراث الــشـعــبي وا

العراقي.
ال عــلي حــسن داود  خــالـدا في سـيــبــقى الــقـار احلــافظ ا
الـذاكـرة الـعــراقـيـة  وسـتــذكـره االجـيـال وخــاصـة الـبـغـاددة 

ـا قـدمه مـن اعـمـال جـلـيـلـة في خـدمـة وتـتـرحم له 
القرآن الكـر  فقد ترك بـعد رحيله ارثـا ثمينا
من اشــرطـــة وتــســجـــيالت صــوتـــيــة في تالوة
دائح الـنبـوية الفـران الكـر وقراءة االذكـار وا

والقصائد احلسينية.

بغداد

ياه شروبـات الغـازية واسـتعض عنـها بـا ابـتعـد عن ا
العادية .يوم السعد السبت.
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انت مرهف احلس حـالم و بعـيد قلـيالً عن الواقع.يوم
. السعد االثن
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قـد تــطـرأ احـداث خـارجـة عن إرادتك تـزعـجك وتـثـيـر
توترك. يوم السعد اخلميس.
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 قـد يــدلّك احلـدس عـلـى مـا يـجب الــقـيـام بـه لـكـنك ال
تستطيع شرح دوافعك. 
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إيــاك أن جتــازف بـنــجـاحك ومــكــانـتك بــســبب بـعض
االنفعاالت.يوم السعد الثالثاء.
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مشـاريع جديدة حتوّل احللـم إلى واقع وهذا سيعزز
موقعك لدى الشريك .
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حـاول الـقـيام بـبـعض مـا يفـرح قـلـبك وينـسـيك أتـعاب
احلياة اليومية. رقم احلظ 2.
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ستـقبل يحمل لك آفـاقاً أكبر. اسـتغل الوقت وخطط ا
شروع مع العائلة.
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ســايــر الـشــريك وخــطط مــعه لـلــقــيـام بــكل مــايــبـقي
األجواء السعيدة سائدة بينكما. 
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 تـمــضي يــومــا في أحـضــان الــطــبـيــعــة .وعــود عـلى
هني. الصعيدين الشخصي وا

u b «

خـفف من حدة عـصبـيتك أمـام األمور التـافهـة وانتبه
. لصحتك وهد روعك قليالً
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ــقـبـل آفـاقًــا جــيـدة تــغــمـرك يــحــمل إلــيك االسـبــوع ا
يزة. بإشعاعات ايجابية وحظوظ 
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حتــتــوي هــذه الــشــبــكــة
عـلى  9 مـربـعـات كـبـيرة
كل مربع منها مقسم الى
 9 خانات صغيرة هدف

هذه اللعبة ملء اخلانات
بـــاالرقـــام الالزمـــة من 1
الى 9  شرط عـدم تـكرار
الـــرقم اكـــثـــر مـن مــرة
واحــدة في كل مـربع
كـبـيـر وفي كل خط

افقي وعمودي.

ــركــز اغـــنــيــة الـــطــفل. الى ذلـك أقــام ا
الــثــقــافي لــلــطــفل في مــحــافــظـة بــابل
ـــنـــاســـبـــة يــوم مـــهـــرجـــانـــاً فـــنـــيـــاً 
تضـمن فعالـيات فـنية وانـاشيد الـسالم
تــغــنـت بــحب الــوطن وورشـــة لــلــرسم
احلـــــر وأخــــرى  لــــتـــــشــــكــــيـل بــــعض
اجملسمات الطينية بالط االصطناعي
شـــارك فــيـــهــا مـــجــمـــوعــة من أطـــفــال
ـهـرجـان الذي وفي نـهـايـة ا احملـافـظـة 
حـضـره عدد من الـشخـصيـات الثـقافـية
ـهـتـمـ والـتــربـويـة واإلعالمـيـة ومن ا
بـشـؤون الطـفل  كـتب األطـفال أمـانـيهم
عـلـى أوراق صـغـيـرة مـلـونـة وعـلـقـوهـا
عـــلى لـــوحــات خـــاصــة وأطـــلـــقــوا في
الـسماء بالـونات حملت امـانيهم وكلهم
أمـل أن تـــرى تــــلك األحالم الــــبـــريــــئـــة
واألمــاني الــبــيـضــاء بــالــعـيـش بـسالم
َّ اهــــداء ــــهـــــرجــــان  .وفـي خــــتـــــام ا
إصـدارات الــدار من مـجـلـتي (مـجـلـتي)
ـزمـار) و الـسـلسـلـة اإلبـداعـيـة على و(ا

. شارك األطفال ا

وتُـشرف عليه   وسـتعقبهـا اجتماعات
الحـقـة أخرى إلسـتـكمـال بقـيـة الفـقرات
اخلـاصـة به قـبل الـبـدء بـإنـطالقه وفـقا
لـصـفـحة الـدار في (فـيسـبـوك) . وتأتي
ـهـرجـان ضـمن تـوجـهـات الدار فـكـرة ا
واهب ب  اكبر عدد من في اكتشاف ا
ـوهـوبـ في مــجـال الـغـنـاء األطــفـال ا
ا لـرعـايـتهـا والـعـمل عـلى تطـويـرهـا 
يـنـسـجم مع تـوجهـات الـدار ولـتـرسيخ
مـــبــــاد الـــسالم  والـــتــــعـــايش وحب
الـــوطن بـــ أفــراد اجملـــتــمع ايـــضــا 
إضـافـة إلى أبراز  اجلـوانب الـتوعـوية
والـتركـيز علـيهـا من خالل طرحهـا عبر
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تــســتــعــد دار ثــقــافــة األطــفــال إلقــامــة
مـهـرجـان أغـنـيـة الـطـفل األول الـذي من
ـؤمل إقامـته خالل شهـر تشرين األول ا
الـقـادم   حـيث سـيـسـتـمـر  لـلـفـتـرة من
وقـد وضعت له سـبـعة إلى عـشـرة أيام 
خـطة مدروسة مسبقاً من قبل مدير عام
الـدار ابتـهال خاجـيك تكالن بـالتـنسيق
مع كـادر قسم الفنون الدرامية اخملتص
ـهـرجــان .وفي االجـتـمـاع األول بــهـذا ا
جـرى وضع لالســتــعـداد لــلــمـهــرجــان 
خـطـة العـمل وآليـات تنـفيـذها  أضـافة
إلى حتـديـد اللـجان الـتي سـتشـارك فيه

يــابالد الــعــز واجملــد الــتـلــيــد). وهي من بالدي
كـلمـات واحلـان قيس االعـظـمي توزيع هـنـدسة
صـوتــيـة حـســ عالء اشـراف فـني ريــا نـبـيل
الشيخ غـناء زينب مـحمد اخـراج احمد شوقي
الـنـجـار,االشـراف الــعـام عـدنــان مـحـمــد صـبـر

البرع.
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نـاسبـة قـرب بدء الـعام الـدراسي اجلديـد اجنز
الكرخ قسم الـعالقـات واالعالم بتـربـية بـغداد  –
ـضي االولى انــشـودة يــقـول مـطــلـعــهـا (هــيـا 
نــتــعــلم نــبــدا الــوقت الــســعــيـد دقـت اجـراس
نـــحن مـن يــبـــني ــدارس ومـــعـــلـــمي يـــنــادي  ا

{ واشـنطن (أ ف ب) - تقـدّم النجـمة ريهـانا عرضـاً فنيـاً خالل استراحـة ما ب الـشوط
قبل على ما أعلنت ـباراة النهائية لبطولة كرة القدم األمريـكية (سوبربول) في شباط ا في ا
شـركة "آبل ميوزيك" الراعي الرئيسي لهذا العرض الذي يـحظى بجماهيرية كاسحة وتأثير
سرح" في  12شـباط/ مـالي هائل. وكـتبت "آبل ميـوزيك" على تـويتـر (ريهانـا ستـكون عـلى ا

باراة النهائية لبطولة كرة القدم األمريكية  2023في غلينديل في والية أريزونا خالل ا
تحدة).وشارك احلساب صورة نشرتها احلـدث األكثر استقطاباً للمشاهدين في الـواليات ا
علـى وسائل الـتـواصل االجـتـمـاعي النـجـمـة صـاحبـة الـكـثـير من األغـنـيـات الـضاربـة بـيـنـها
ـنـدز" تُـظهـر يـدها مـزيـنـة بالـوشم وحتـمل كـرة مسـتـخـدمة في ريـاضـة كرة "أمـبريال" و"دا
الـقدم األمريـكية. وقبـل ريهانـا شهدت مبـاراة سوبربـول األخيرة في شـباط الفـائت عروضا
ـغــنـ مـعــروفـ هم دكــتـور دري وســنـوب دوغ وكــيـنـدريـك المـار ومـاري جـي بـلـيج فــنـيــة 
ـينـيم.وشهـدت مبـاريات "سـوبربـول" في الـسنـوات األخيـرة عروضـاً ألسمـاء بارزة في وإ
مـجال الغـناء بـينهم الـفنان الـكنـدي ذي ويكنـد سنة  2021وجـنيفـر لوبـيز وشاكـيرا عام

تحدرة من باربادوس منذ سنوات على نشاطات جتارية غنية ا 2020 . وتركّز ا
سـتحضرات وسيـقى لتكـرس نفسهـا خصوصـاً لعالمتـها التجـارية  خارج إطـار ا
وضـة بـنـجاح الـتجـمـيل فـينـتي.وأصـبـحت ريـهانـا الـتي خـاضت أيضـاً غـمـار ا
مـلـيـارديرة إثـر تـوظـيـفـهـا الـشـهـرة الـتي اكـتـسـبـتهـا فـي مجـال الـفن إلطالق
ـغنـية عن ـاكيـاج واألزياء.وال تـزال تتـحفظ ا مـاركات لـلمالبس الـداخلـية وا
موعد إصدار ألبومها التالي فيما يعود آخر أعمالها إلى العام 2016 .
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فـار االديب فـرات صـالح بـرئـاسـة فـرع الـبـصرة
بـاالحتـاد الـعـام لالدبـاء والـكـتـاب في الـعـراق اذ
ـؤتـمـر االنـتخـابي حـصل عـلى  64 صـوتـا في ا
كــمــا اسـفــرت نــتـائج الــذي اقـيـم الـســبت 
االنـتخـابات عن فـوز سلـمان كـاصد 69
صــوتـا لــيــتـســنم مــنـصـب نـائــبـا
لـــلــرئـــيس وكــذلك فـــوز عــلي
صــــــوتـــــا االمـــــارة بـ 66 
لـيتولى مسؤولية  االعالم
والــــعالقــــات وحـــصـــد
رافع بندر  44 صوتا
لـــيــتــولـى مــســـؤولــيــة
االداريــة وســيـــتــولى
جـابر خليفة مسؤولية
ـالــيــة بـعــد حــصـده ا
 102صــــوتـــــا  وفي
االحـتـيـاط جـاء :جـمـيل
الــشــبــيــبي  43صــوتــا
احــــتـــيــــاط اول وخـــولـــة
الـــــنـــــاهي  39صـــــوتـــــا

احتياط ثاني.



الدفع الـتي لـفتت إلى أن “
كان يحصل عند استالم
الفاتـورة ما يعني أن
الضرر يلـحق بشركة
نـسـبـريـسـو ”بـقـيـمـة
8600 مـــــــــــقــــــــــدرة بـ
يـــورو.واعــــتـــمـــدت
الـــــشــــــرطـــــة عــــــلى
البـيانـات الهـاتفـية
لــــــكـــــشـف هــــــويـــــة
ــــــشـــــــتــــــبـه بــــــهم ا
ـولـودين بـ 1967 ا
و 1987وجـمــيـعـهم
غـــيـــر مـــعـــروفـــ

سابقاً لديها.
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اغلـبية الـكلـمات التـي يلقـيهـا الزعمـاء ورؤساء احلـكومات في
ـتحـدة ال يلـتفت االجتـماع الـسنـوي للـجمـعيـة العـامة لأل ا
ــواقـف اجلــديــدة الــتي الـــيــهــا أحــد وال تــدخـل في نــطــاق ا
ـتـلـقـون. لـكـن الـفـائـدة األسـاسـيــة تـكـمن في تـلك يـتـوقـعـهــا ا
االجتـماعـات الـثنـائـية الـتي يـتبـادلـها احلـاضـرون في موسم
دولي سنـوي خاص يـبـقى محـتفـظـاً بأهـميـته. وهـذه اللـقاءات
تمـهد احـيانا الى زيـارات اهم ح الـعودة من نيـويورك. لكن
ـكن لـلـعـراق ان يـجـني حـصـيـلـة مـعـتبـرة مـنه اال من ذلك ال 
تحدة خالل االعداد اجلـيد عبر البعثة اخلاصة به في اال ا
ووزارة اخلارجـية قبـل ان تنعـقد دورة اجلمـعيـة العامـة بعدة
ا يـخدم البـرنامج أشهـر بحـسب خطـة للـتحـرك والتـنسـيق 
الـذي يحـمـله رأس أي وفد عـراقي الى تـلك االجتـمـاعات اذا

كان هناك برنامج أو رأس?
لقـد ضيعت حكـومات العراق الـسابقة خـاصة فرصا عـظيمة
من الـدعم الدولي يوم كان في الـسنوات اخلمس األولى محط
نكوب باحلرب التي شنت عليه ولم انظـار العالم كونه البلد ا
يـجـن من فـوائــدهـا أي بـنــاء او اعـمــار او ازدهـار كــمـا وعـد
الـكذّاب بـوش االبن ومـتى كـانت الـفوائـد تُـجـنى من احلروب
تاع السياسي? اال في مخيلة مرتكبيها وتوابعهم من سقطِ ا
ثلو  ومرَّ الـعراق بلقطات كوميديـة سيئة اإلخراج ح كان 
تحدة وهو حكـوماته يلقون كلمات في اجلمعية العامة لأل ا
ـا كان محـتل من دولـة أخرى لـكـنهـا لـيست لـقـطات أسـوأ 

ينخر البالد من فساد وطائفية في العقليات السياسية.
 كلمة العراق في هذه الدورة توافرت على نقطة جوهرية تهم
الـبالد هي الدعوة لرفض استخدام أراضي العراق واجوائه
من الـدول اإلقـلـيـمـيـة او سـواهـا بـحـجـة مـكـافـحـة اإلرهاب او
احملافـظـة على أمـنـها الـقـومي لكن هـذه الـدعوة ال تـلـغي هذا
ـريـر الـذي يـتـكـرس فـيه يـومـا بـعـد اخر الـتـدخل في الـواقع ا
الـشـؤون الـعـراقـيـة الـداخـلـيـة والـتـعـدي علـى سـيادة أراضـيه
فصل احليـوي السيـادي ال تكفيه بأشـكال مختـلفة. انّ هـذا ا
إشــارة عـابـرة في خــطـاب امـام دول ال تـصــغي وأخـرى غـيـر
ا يتطلب  فـتح مفاوضات جدية مع دول معـنية بهمومـنا  وا
اجلـوار في مــسـألــة قـصف اهـداف او الــتـغــلـغل الـعــسـكـري
داخل الــعـراق  وانّ مـجـلس الــنـواب الـدائخ أمــام مـسـؤولـيـة
تاريـخيـة في تبـني تـشريـعات مـلزمـة اكـثر  انـتصـارا لسـيادة
ـعنـية العـراق  وإنْ اضطـر علـيه الـلجـوء الى تسـميـة الدول ا
ـعتادة  ألنه ال يبدو ان هناك في التـشريع خارج السياقات ا
ــعـضـلـة  وانّ الـعــراق سـيـبـقى ارضـاً حال حـقـيــقـيـا لـهـذه ا
مــفــتــوحــة ومــلـعــبــاً لالعــبــ من دول اجلــوار حــكــومـات او

منظمات او عصابات. 
والـسـؤال هـو: كم اجـتـمـاعـا عـقـده الـوفـد العـراقي يـصب في

نقطة السيادة واحترام حرمة أراضيه وشعبه?

ــيـدان ثمَّ تـنــاولـنــا فـطــورنـا في مــطـعم يــطلُّ عـلى ســاحـة ا
انـطــلـقــنـا إِلى حــانـة شــريف وحـداد حــ رأيـنــا بـوابــتـهـا
مـازالت مغـلـقـة; انتـابـنا الـضـجر فـاقـترحت عـلى صـاحبي
ــنـصــور مـيـلــيـا حلــ مـوعـد افــتـتـاح الـذهـاب إِلـى فـنـدق ا
احلـانة لكنَّ فكـرتي لم ترق لهُ دعاني جلـولةٍ حرَّة في أزقة
الـپــتــاوين في ســوق شـعــبي تــوقَّفَ أمــام حـانــوت اجلـزَّار
وطـلب مـني شـراء رطل مـن الـلـحم; سـألـته مـسـتـغـربـا عـمَّـا

يفعله بهذا اللحم; أجابني وهو ينفث دخان سيجارته: 
- ستعرفُ بعد قليل.

حـمل بيده كيس اللحم الذي أحالهُ اجلزَّار بساطوره احلاد
إِلى قـطع صغيرة بناء على طـلبه توغلنا في زقاق ضيق ثمَّ
دلــفــنــا من بــاب خــشــبــيـة كــبــيــرة إِلى فــنــاء أحــد الــبــيـوت

 : هجورة هنا أطلقَ الوشق نداءً غريباً ا
.. - بِشْ بِشْ بِشْبِشْ

عـقدت لـسـاني الـدهشـة حـ رأيت عشـرات الـقطط يـهـبطنَّ
مـثـل دُمى مـلــونـة مـن ساللم الــدار اخلـربــة; جتـمــعنَّ حـول
صـاحـبي وهـنَّ يـطـلـقنَّ مــواءهنَّ تـرحـيــبـاً لـقـدومـه; تـسـلَّـقتْ
إحـداهـنَّ جـســده الــنـحــيل لــتــربض عــلى كــتـفه وهـي تـشمُّ
رقـبته; فتح الـكيس وأخذ يوزع قـطع اللحم عـلى تلك القطط
ـشهـد مـؤثـر جتلَّتْ بهِ أبـهى الـصـور اإلنسـانـية الـسائـبـة 
كـادت دمـعة تـنـزلق من عـينـي لكـني تـفـاديت سقـوطـهـا وانا
اطـبع قبـلة عـلى صلـعة الـوشق التي انـتشـر علـيهـا اجلذام

قلتُ بانشراح:
- أنت تعشق القطط; والقروي يحب الكالب السائبة.

بـزغتْ على وجهه ابتسامة ناعمـة وهو يحتضن قطة بيضاء
ولثمَ وجهها بقبلة طويلة; تلفَّتَ نحوي قائال: 

- هذا العالم عبارة عن قطط وكالب.
ـهـجـور بــعـد أن اغـلق بـوابــته اسـتـبـدَّ بي غـادرنـا الـبــيت ا

الفضول فسألته: 
- كيف تعرَّفتَ على هذه القبيلة من القطط?

أجابني بسعادة: 
- ذات لـيـلـة بـاردة كـنت أفـتش عن مـأوى مـهـجور فـي أزقة
ـا دخـلـته الـپـتـاوين وسـمـعت مــواءً يـنـبـعث من ذلك الـبـيت; 
رأيت عـشـيـرة من الـقطط تـتـضـوَّرُ جـوعاً ومـن حسن احلظ
كانت بحوزتي وجبة طعام بسيطة فأهديتها لهنَّ من يومها
تــوطـــدَّتْ صــداقـــتي مع هـــذه الــقـــطط. ولــذا احـــرصُ عــلى

زيارتهنَّ ب يوم وآخر
صدح بضحكة عالية ثمَّ واصل احلديث: 

- كـلــمـا دعــاني أحــد األصـدقــاء لــتـنــاول وجــبـة طــعـام من
ـشـويـة احـتـفظ بـتـلك الـوجـبة الـدسـمـة في كـيس الـلـحـوم ا
مـعلّالً له أن شهيـتي مسدودة بالوقت احلـاضر; هو ال يعلم
سـكيـنة أنَّ ذلك الـطعـام سيـكـون من نصـيب هذه الـقـطط ا
فـكما تعرف أني نباتي وال أطيق تناول وجبات الطعام التي
حتــتــوي عــلى الــلــحــوم. كــنـتُ اصــغي إِلى حــديث الــوشَق
; فكرت أنْ أضع بيده خمـسة دنانير يشـتري بثمنها بـذهولٍ
مـؤونة طعام لـقططه يوم غـد لكني تراجـعت عن رغبتي تلك
حـ وصـلـنــا إِلى حـانـة شـريف وحـداد آثـرتُ صـرف ذلك
ـبـلغ عـلى خـمـرنا الـذي سـنـشـربهُ وبـيـنـمـا كـنت احـتسي ا
ؤقتة ثالثة الـكأس الرابعة تذكرت أنَّ ما تـبقَّى من حريتي ا
أيـام فـقط وأعـود إِلى الـسـجـن مرة
أخــرى تــكــدَّر مــزاجي عــلى حــ
غـــرة وشـــعــــرت أنَّ الـــهـــواء الـــذي
اسـتــنـشـقه يــجـرح رئـتي وظلَّ ذلك
االخـــتـــنــــاق يالزمـــنـي حـــتى آخـــر

الثواني من حريتي الواهنة.
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{ مـيالنـو (أ ف ب)  –طــغى عـلى الــيـوم الـرابع
ـوضـة في ميالنـو عـرض جملمـوعة من أسـبوع ا
“دولتشه أنـد غابانا ”صُممت بالـتعاون مع كيم

كارداشيان.
وتـهافت مـحـبـو جنـمـة تلـفـزيـون الـواقع بـأعداد
كــبـــيــرة إلى مــقـــر الــدار اإليــطــالـــيــة في مــركــز
ـدينـة الـواقـعـة شـمـال إيـطـالـيا مـتـروبـول في ا
آمل في رؤية كـارداشيان إثر احلـملة اإلعالنية
ـنــشـورات الـضــخـمــة الــتي مـهــدت لــلـحــدث وا
الـكــثـيــرة حـوله عــبـر الــشـبــكـات االجــتـمــاعـيـة.
ـنـصـة أثـنـاء احلدث فـيـلم وعُـرض في خـلـفـيـة ا
بـاألبـيض واألسـود لـكــيم كـارداشـيـان بـشـعـرهـا
األشــقــر الــبالتــيــنـي وهي تــتــنــاول طــبــقــاً من
ــطــعم. كــمـا تــضــمن الــشـريط ـعــكــرونـة في ا ا
لـقـطات بـطـيـئـة تُظـهـر الـنـجمـة األمـيـركـية وهي

تقوم بحركات عادية كمسح فهما أو تناول قطعة
ـنصـة على من اخلـبز. ومـشت العـارضـات على ا
وقع موسـيقى حـماسيـة لتقـد مجمـوعة األزياء
بعنوان “تشاو كيم ”التي اختارت قطـعها جنمة
تـلـفزيـون الـواقع من مجـمـوعات الـدار اإليـطالـية
ب  1987و .2007وتـشــمل اجملــمـوعــة نـســخـاً
مـجــددة من قـطع تـاريــخـيـة بـيـنــهـا بـزات كـامـلـة
وفـسـات ضـيقـة وكـورسيـهـات ومالبس داخلـية
شفافـة أو من الدانتـيل إضافة إلى أزيـاء مريحة
وســراويل جـــيــنــز أو قــمــصــان “كــروب تــوب.”
وحـضــرت في الـقـاعــة كـريس جـيــنـر والـدة كـيم
وابـنـتــهـا نـورث وإحـدى شـقـيــقـاتـهـا في الـصف
لـكة الشبـكات االجتمـاعية التي األول للتـصفيق 
حــيت اجلــمــهـــور في نــهــايــة الــعــرض بــرفــقــة
صمم دومينيكو دولتشه وستيفانو غابانا. ا

“وقف هذا النزيف" على حد
تــعــبــيـره. ويــوضـح الـشــاب خالل
تـقـد مهـمـة البـعـثة في مـرسـيلـيا
اجلــمــعـة “إنــهــا لـيــست ســفــيــنـة
لـتـنـظـيف احملـيط لـكـنـهـا سـفـيـنـة
لـعـرض احلـلول.”وإذ أشار إلى أن
 %80من النفايات البالستيكية

الــتي تـلــوث احملــيــطـات تــأتي من
نـاطق الساحـلية لـفت برنار إلى ا
أن أفـراد الـطـاقم الـبـالغ عـددهم 20
سـيــجـوبـون “أكـثــر ثالثـ مـديـنـة
غـــارقــــة حتت هـــذه الــــنـــفـــايـــات
خـصوصـاً ألنهـا تـفتـقر إلى الـبنـية

التحتية للمعاجلة.”
وفي جـنـوب شـرق آسيـا وإفـريـقـيا
وأمـــيــركـــا اجلــنـــوبــيـــة تــعـــتــزم

“بالستيك أوديسي ”تدريب 300
من رواد األعمـال على إعـادة تدوير
الـنـفــايـات وحتـويـلــهـا إلى أشـيـاء
صــلـبــة ومـفــيـدة مــنـهــا األحـجـار
ـرصـوفـة واألنـابـيب بـاسـتـخـدام ا
ــكن آالت بــســـيـــطــة وصـــلـــبـــة 
الـوصـول إلى خـططـهـا من مـصادر
مـــفــتــوحــة.بـــاإلضــافــة إلى إعــادة
الـــتـــدويــر ســـتـــوفــر “بالســـتــيك
أوديسي ”خالل كل مـحـطـة توقف
كما احلال في مرسيليا طوال عطلة
نـهــايـة األسـبــوع حـمالت تــوعـيـة
حـول ضــرورة احلـد من اسـتـخـدام

البالستيك في حياتنا اليومية.
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جــنــيف (أ ف ب)  –وافـق مــشــاهــيــر
بــيـنــهم جنم الــبـوب الــبـريــطـاني إد
شـيران وأسـطورة كرة الـسلـة شاكيل
أونـيل على طرح مقتنـيات لهم للبيع
عـبـر االنـتـرنت بـهـدف جـمع تـبـرعات
ية في نظمة الصحة العا وتوفيرها 
أوكرانيا. وبعد سبعة أشهر على بدء
الــغـزو الــروسي ألوكـرانــيـا أطــلـقت
ـية مـؤسـسـة مـنـظـمة الـصـحـة الـعـا
ـنـظـمـة وهي مــنـظـمـة تـدعم جـهـود ا
ـواجـهة الـتحـديات الـصحـية األكـثر
إحلــاحـاً في الــعـالم الــسـبت مــتـجـر
“هيومن كايند ”االلكتروني الذي

ـشــاهـيــر من الــفـوز ــكّن مــحـبّـي ا
قتنياتهم.

ـؤسـسـة في بـيـان إلى أنّ وأشــارت ا

“األموال التي ستُجمَع ستُستخدم
ية لـتدعم عـمل مـنظـمة الـصحـة العـا
فـي أوكرانيا والدول اجملاورة ?”آمـلةً
فـي جــــــمع  7?53مــــــلــــــيــــــون دوالر.
وبـاإلضـافة إلى إد شـيران وأسـطورة
كـــرة الـــســـلـــة شـــاكـــيل أونـــيل دعم
فــنــانــون وريــاضــيــون آخــرون هــذه
ــــغــــنــــيـــة ن فــــيــــهم ا اخلــــطــــوة 
الــبــريــطــانــيــة إلّي غــولــديــنغ وجنم
الـبوب هاري ستايلـز والفنان شيبرد
ـــيــر الكـــمـــة فالد فـــيـــري وبـــطل ا
ـــغــنـــيــة كـــلــيـــتــشـــكــو.وشـــجــعت ا
الـبـريطـانـيـة الشـهـيرة أنّي لـيـنوكس
الـتـي تـبـرعت بـزوجـ من نـظـارتـهـا
ا الـشمـسية “اجلـميع عـلى القـيام 
في وسعهم لدعم الشعب األوكراني.”
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لم يـثـر فنـان مـصـري اجلدل في
ــصـري مــثــلـمــا أثـار الــشـارع ا
صـري محـمد رمـضان الـفنـان ا
هــذا اجلــدل فــرغم الــشــعــبــيــة
الـكــبـيــرة الـتي اكــتـسـبــهـا هـذا
الـفـنـان بأغـانـيه وافالمه إال أنه
في الــوقت نــفــسه آثــار مــوجــة
كبـيرة من الـسخط واالنـتقادات
بـســبب مــواقـفه أثــنــاء حـفالته
والتي تخالف كل الـقيم الدينية
ـصري واألخالقـيـة لـلمـجـتـمع ا
بـتــقـلـده مالبس شـبه عـاريـة أو
ــواقـفه بـدءا من مــشـكـلـته مع
ــصـري الــذي الــتـقط الــطـيــار ا
مــــعه صــــور داخـل كــــابــــيــــنـــة

الــطــائــرة وهــو مــا دفع شــركــة
الـطـيـران إلى إيـقـافه عن الـعمل
وهــو مـــا دفع الــتـــيــار إلى رفع
دعوى قضـائية ضـده وحصوله
ـا أصابه علـى تعـويض كبـير 
بـحـالـة نـفـسـيـة سـيـئـة أدت إلى
وفــاته ثم كـــان ظــهــوره بــحــفل
بـــاإلمـــارات بـــجـــانب مـــجـــنــدة
إسـرائيـليـة وهو مـا آثار مـوجة
غـضب واسـعـة رغم تـبـريره أنه
لم يكن يـعرف جـنسـيتـها فضال
عن حركاته االستفزازية بإلقائه
ــسـبح اخلـاص الـدوالرات في ا
به وهــو مــا يــشــكل اســتــفــزازا
لـــلـــطــبـــقـــات الـــفــقـــيـــرة . وقــد
ـمــارسـات انـعــكــست كل تـلـك ا

عـلى شـعـبـيـته في الـشـارع بـعد
أن قــــرر إقـــامـــة حـــفـل غـــنـــائي
ـعـروفة ـديـنة اإلسـكـنـدرية وا
بــأنـهــا أحــد مــعـاقل الــتــيـارات
اإلسالمـية وعـلى رأسـهـا التـيار
الــــســــلــــفي حــــيث انــــتــــشـــرت
الـــــبــــوســـــتــــات عـــــلى مـــــواقع
التواصل االجتماعي والالفتات
دينـة اإلسكندريـة التي عبرت
عن رفض اجلـمهـور الـسكـندري
إلقـــــامــــــة هـــــذا احلـــــفـل  وفي
مـــواجــهــة تــلك احلـــمــلــة أتــهم
الـفـنـان مـحمـد رمـضـان مـحافظ
الــشـرقــيــة الــسـابق رضــا عــبـد
الـسالم بــقـيــادة احلـمــلـة ضـده
وأراد أن يــــــثـــــبـت أنه ال يـــــزال

يـتمـتع بالـشـعبـية فـقرر الـنزول
بنفـسه إلى شوارع اإلسـكندرية
حـيث قوبـل بتـرحـاب من بعض
إال أنـه تــــــعـــــرض أنــــــصــــــاره 
لالعــتـداء أثــنــاء دخــوله قــهـوة
ــا اضـــطــره إلى الـــريــحـــاني 
ــطـرب الــفــرار وهـو مــا نــفــاه ا
مـؤكـدا أن تـذاكـر حـفـلـته والـتي
قرر إقامتها يوم  7اكتوبر من ا
الـقـادم بـيع مـنـها  %70ووسط
الـغـمـوض الـذي يـحـيط بـإقـامـة
هــــــذا احلــــــفـل صــــــرح طـــــارق
ـتحـدث بـاسم نـقـابة مـرتـضى ا
وسيقـية في تصريحات هن ا ا
خـــاصـــة لـــلـــزمـــان أن مـــحـــمــد
رمـضــان لم يــحـصل بــعــد عـلى

تـصــريح الـنــقـابــة بـإقــامـة هـذا
احلـــــــفـل ورغـم أن الـــــــشــــــــعب
الـسـكـنـدري رفض نـزوله إال أنه
حتدى الرأي العام وقرر النزول
ووجه كلمـات غير الئـقة حملافظ
اإلســــكــــنــــدريــــة ودعــــا طــــارق
مــرتـضى مــحــمــد رمــضـان إلى
الـتــراجع عن إقـامـة هـذا احلـفل
مــنــعـا حلــدوث فــتــنـة وتــكــديـر
الرأي الـعام في وقت دقـيق تمر
به مــــصـــر كــــمـــا أن اجلــــهـــات
ـنع ــكن أن تـتــدخل  األمـنــيـة 
إقـامـة هـذا احلـفل حـفـاظـا عـلى
األمن الــعــام خــاصــة أن هــنــاك
احــتـمـاالت حلـدوث اشـتـبـاكـات

عارض له . ؤيدين وا ب ا
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{ مــرســيـلــيـا (أ ف ب)  –تــنــطـلق
سـفــيـنـة “بالسـتــيك أوديـسي ”من
مـينـاء مرسـيلـيا في جـنوب فـرنسا
في األول من تشرين األول/أكتوبر
في مـهــمـة تـســتـمــر ثالث سـنـوات
تـرمي إلى إيـجـاد حـلـول لـلـحـد من
تـــلــــوث الــــبالســــتـــيـك في الـــدول
الــــثالثــــ األكــــثــــر تــــضــــرراً من

الظاهرة.

وكـان ضـابط الـبـحـريـة الـفـرنـسـية
سيمون برنـار وهو رئيس الشركة
ومشارك في تأسـيسها أدرك خالل
رحالته الـــبــحــريــة حــجم الــضــرر
الناجم عن البالستيك “الذي يصب
منه  20طـنـاً في احملـيط كل دقـيـقـة

ما يعادل حمولة شاحنة نفايات.
وفـي عــــام  2016وُلـــــد مـــــشــــروع
“بالستيك أوديسي ”الرامي إلى

ــهــتــمــون مــدعــوون واألشــخـــاص ا
لــلـــتــبــرع الــكــتــرونـــيــاً عــبــر مــوقع
 ”humankind.who.foundation“ب
 24أيلول/سبتمبر و 24تشرين

األول/أكـتوبـر فيـما سـيجـري سحب
أســـمـــاء الـــفــائـــزين في  31تـــشـــرين

األول/أكتوبر.
وقـال مديـر مؤسـسة مـنظـمة الـصحة
ية العـام أنيل سوني في البيان الـعا
“بعد سبعة أشهر على بدء هذه

ــــأســـــاويـــــة يــــحـــــتــــاج احلـــــرب ا
االوكــرانـيـون بــصـورة مــتـزايـدة إلى
رعـاية طبية طارئة في مختلف أنحاء
الــبالد ?”مــضــيــفـاً “عــلــيــنـا تــلــبــيـة
االحــتــيــاجــات الـصــحــيــة الــطــارئـة

للمتضررين ”من احلرب.
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الـتـي يـتــعــرضن لــهـا .”وفـاز
ــعــروف بــأفالمه فــرهــادي ا
الـــتي تـــتــنـــاول الــتـــحــديــات
الـيــومـيــة في حــيـاة الــنـاس
مـــرتـــ بـــجـــائـــزة أوســـكـــار
ألفـضل فـيـلم بــلـغـة أجـنـبـيـة

“A Separation” عن فــــــيـــــلم
“The عــــــام  2011وفـــــــيـــــــلم 
 ”Salesmanفي  .2016ودعا
فــرهــادي ”جـمــيع الــفــنــانـ
ــــثـــــقـــــفــــ واخملـــــرجـــــ وا
دنـية من ونـشطـاء احلقـوق ا
جمـيع أنـحاء الـعالم… كل من
يــــؤمن بــــكــــرامــــة اإلنــــســــان
وحـــريــــته لــــلــــتـــضــــامن مع
الــنــســاء والــرجــال األقــويـاء
والـــشـــجـــعـــان في إيـــران من
خالل تـصـويـر مقـاطع فـيـديو
أو الــكـتــابــة أو بـأي طــريــقـة

أخرى”

{ بــــــــــاريس (أ ف ب)  –حث
اخملـــــرج اإليـــــرانـي أصـــــغـــــر
فـــرهــــادي احلـــائــــز جـــائـــزة
أوسكـار مرتـ األحد الـناس
في جـمـيع أنحـاء الـعـالم على
تظاهرين “التضامن ”مع ا

الذين نزلـوا إلى الشوارع في
إيـران احــتـجــاجـا عــلى وفـاة
الــشــابــة مــهــســا أمــيـنـي إثـر
تـوقـفـيـهـا من شـرطـة األخالق
اإليــرانــيـــة. وأشــاد فــرهــادي
بـ”الــــنـــســـاء الــــتـــقــــدمـــيـــات
والــشــجــاعــات الـلــواتـي قـدن
االحــــــتــــــجــــــاجــــــات مـن أجل
حـــقـــوقـــهن اإلنـــســـانــيـــة إلى
جانب الـرجال ?”عـلى خلـفـية
موجة االضطـرابات التي تهز
إيــــران مــــنـــذ وفــــاة أمــــيــــني
.  وقـــال الـــبـــالـــغــة  22عـــامـــاً
فـرهادي في رسـالة بـالـفيـديو

عـلى انـسـتـغرام “هنّ يـبـحثن
عن حــقــوق بــسـيــطــة لـكــنــهـا
أســاســيــة حـــرمــتــهـنّ مــنــهــا
الــدولــة لــســنــوات .”وأضـاف

“لقد سلك هذا اجملتمع
وخـصــوصــاً هـؤالء الــنــسـاء
اً للوصول طريقاً قاسياً ومؤ
إلـى هـذه الـنـقـطـة وقـد بـلـغن
بـــوضـــوح حــــالـــيـــاً مـــحـــطـــة
مفصلية .”وقُتل ما ال يقل عن
 41شخصاً بينهم عناصر

مـن قــــــوات األمن بــــــحــــــسب
حـصـيلـة رسـميـة فـيمـا تـؤكد
مجـموعـات حقـوقيـة أن الرقم
الـفعـلي أعـلى من ذلك بـكثـير.
وأضاف فرهادي “لقد رأيتهنّ
عن كـثـب خالل هـذه الـلـيـالي:
مــعــظــمــهنّ يــافــعــات في سن
السابعة عشرة أو العشرين.”
وتــــابع اخملـــرج قـــائالً “رأيت

الغـضب واألمل في وجـوههنّ
وطــــــريــــــقــــــة ســــــيــــــرهـنّ في
الـــشــــوارع. أحــــتـــرم بــــشـــدة
نـــضـــالـــهنّ من أجـل احلـــريــة
وحــــــقـــــــهنّ فـي اخـــــــتــــــيــــــار
مـصيـرهنّ رغم كل الـوحشـية
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ـــيــتــال حـــمــاســة اجلـــمــهــور مع ا
ـهـا ثـمــاني أغـنـيــات بـيـنـهـا تــقـد
نـسخة من “نـاثيـنغ إلس ماترز ”مع
ـغنية ميـكي جايتون التي حتدثت ا
بـصراحـة عن جتربـتهـا كواحدة من
أبـرز الـنـسـاء الـسـود في مـوسـيـقى
هرجان الـكانتري. وسعى ضيوف ا
إلـى رفع مـــســـتــــوى الـــوعي حـــول
مــجـمـوعــة قـضــايـا بـيــنـهــا حـقـوق
ــــــرأة ال ســـــــيــــــمـــــــا في ضــــــوء ا
الـــتــظـــاهــرات الـــكــبـــرى في إيــران
احـتجـاجا عـلى وفاة الشـابة مـهسا
أمـيـني بعـد احتـجازهـا لدى شـرطة
األخـالق بــســبب “لـــبــاســهـــا غــيــر

{ نـــيــويــورك (أ ف ب)  –تـــصــدرت
ـغـنـيـة مـاريـا فـرقـة “مـيـتـالـيـكـا ”وا
كــاري الــســبت قــائــمــة فــنـانــ من
الــصف األول قـدمــوا عـروضـاً خالل
مـهـرجان “غـلـوبال سـيـتزن ”الـرامي
ـكـافحـة الـفـقر إلى تـعـزيـز اجلهـود 
ناخ في حدث تخلله أيضا وتغير ا
ظـهــور مـفـاجئ بـالـفـيـديـو لـلـرئـيس

األميركي جو بايدن.
ـنـاسـبـة عامـه العـاشـر اسـتـقطب
ـهرجان الذي استمر ست ساعات ا
اآلالف إلـى حديقـة سنـترال بارك في
نــيــويــورك مع عــرض مــواز ضــمن
الــفــعـالــيــة عـيــنــهــا في الـعــاصــمـة
الـغـانـيـة أكـرا شـارك فـيه مـغـني “آر
انــد بي ”األمــيــركـي آشــر والــفــنـان

البريطاني ستورمزي.
ـنح مـهـرجان “غـلـوبال سـيـتزن” و
تـذاكـر لـلـمـعجـبـ مـقـابل الـتـزامهم
بـاتخاذ إجراءات للقـضاء على الفقر
ــســؤولـ ــدقع مــثل االتــصـال  ا
ـســاعـدات مــنـتــخــبـ لــتـشــجــيع ا
اخلـــارجـــيـــة وذلـك بـــالـــتـــزامن مع
انــعــقــاد اجلــمــعــيــة الــعـامــة لأل
ـتـحـدة الـسـنـويـة علـى أمل زيادة ا

الضغط على قادة العالم.
وقــالت الـسـيـدة األولى جـيل بـايـدن
في ظـهـور بالـفـيديـو بـجوار زوجـها
تنون لكل العمل “نحن مُلهَمون و
الـذي قـمـتم بـه ونـريدكـم أن تـعـرفوا

أن معركتكم معركتنا.”
وسـلط الـرئـيس جـو بايـدن بـجانب
وقراطـي في مجلسي زعـيمي الد
الــشــيــوخ والــنـواب تــشــاك شــومـر

ونــانــسي بـيــلــوسي الـلــذين ظــهـر
كالهـما شخصيـاً الضوء على خطة
عــمل مــنــاخـيــة جــديــدة تُـعــد أكــثـر
الـتـشـريـعـات طـمـوحـاً في الـواليـات
ــتـحـدة لــتـعـزيــز اعـتـمــاد الـطـاقـة ا
الـــنـــظـــيـــفـــة. لـــكن رئـــيـــســة وزراء
بـاربـادوس ميـا أمـور موتـلي حذرت
ــنــاخي ال يــحــصل مـن أن الــعــمل ا
ـواجهة خطورة ـطلوبة  بـالسرعة ا
الــوضع في الـبــلـدان اجلــزريـة مـثل

بلدها.
وقــالت “نــعم يــا صــدقـائي وقــتــنـا

ينفد.”
ـوسـيقى وأثـارت فـرقة “مـيـتالـيـكا ”

احملتشم.”
وقـــالـت أنـــوشـــيه أمـــيـــر خـــلـــيـــلي
ـــتـــحـــدرة من أصل إيـــراني وهي ا
مـنـاصرة لالجـئ في بـرل “رأيت
أخــواتي مـجــبـرات عـلـى الـفـرار من
االنـتــهـاكـات والـقـمع وقـتل الـنـسـاء
عــلى مــسـتــوى الـعــالم نـســاء مـثل

مهسا جينا أميني.”
وقـالت مخـاطبة اجلـمهور “يجب أن
ضطهدات. أنا نـتحدث عن النساء ا
أقـف هنا من أجلهن .”وقـالت رئيسة
ـفـوضـية األوروبـيـة أورسـوال فون ا
ديــر الين الـتي ظـهــرت عـلى خـشـبـة
ـسرح “عـليـنا أن نـعتـني بفـتيـاتنا ا

ونسائنا. هن يستحققن ذلك.”
وســـلــطت الــضــوء عـــلى تــعــهــدات
أوروبـا األخـيـرة بـيـنـهـا تـقد 600
مـــلــيــون يــورو لألمـن الــغــذائي في
إفـريـقـيـا ومنـطـقـة البـحـر الـكـاريبي
واحملــيط الـهــاد في وقت يــتـفـاقم
اجلـــوع في مــعــظم أنـــحــاء الــعــالم
خـــصــوصــاً بــعـــد الــغــزو الــروسي
ألوكـرانيا.و تقد ماريا كاري من
جـــانب راقــصـــة الــبـــالــيـه الــرائــدة
مـــيــســـتي كــوبـالنــد الـــتي وصــفت
ـــغــنـــيــة بـــأنــهـــا مــصـــدر إلــهــام ا
ورافـقـتـهـا لـوحـة راقصـة ألغـنـيـتـها

الشهيرة “هيرو.”
ومـن بـ الـفــنـانـ اآلخــرين الـذين
شـاركوا في احلفلة فرقـة مونيسك
اإليــطـالــيـة لـلــروك وجنـمــة الـبـوب
اإلســـبــانـــيــة روزالـــيــا وجـــونــاس
بـراذرز فـيـمـا قـدّمت احلـفـلـة جنـمـة
الـشـاشة الـهنـدية بـريـانكـا تشـوبرا.

{ كــريـتـاي (فــرنـسـا) (أ ف ب) –
يـــــخـــــضـع أربـــــعــــــة أشـــــخـــــاص
للـمحاكمـة في فرنسـا في تشرين
الثاني/نوفمبـر بتهمة االحتيال
بـعدمـا طلـبوا بـطريـقة احـتيـالية
مــا يـقـرب من اثــنـتي عـشـرة ألف
كــبــســولــة قــهـوة “نــســبــريــســو”
إلرسالها إلى سـاحل العاج على
مــا أعـلــنت الــنـيــابــة الـعــامـة في
منطـقة كريـتاي بضـاحية باريس
الــســبـت لــوكــالــة فــرانس بــرس.
فــــــبــــــ حــــــزيــــــران/يــــــونــــــيــــــو
وتــمـوز/يــولـيـو “ 2022تـقــدم عـدد
من الضحايا بـشكوى في قضايا
احــتـيــال إثـر طـلــبـيــات بـطــريـقـة

احــتـــيـــالـــيـــة لــلـــقـــهـــوة عـــبــر
حــســـابــهم اإللــكـــتــروني عــلى
موقع +نسبريسو+ .”وتعرّفت
الشرطة إلى  35ضحية لهذه
الــعـــمــلــيـــات في اجملــمــوع.
ــتـهــمـ ويُـشــتــبه في أن ا
األربعـة قرصـنوا حـسابات
لــــعـــمالء “نــــســـبــــريـــســـو”
ـــــعـــــلـــــومــــات وغـــــيّـــــروا ا
ــرتـبـطـة بــهم خـصـوصـا ا
مــــا يــــتــــعــــلق بــــعــــنــــاوين
الــــتــــوصــــيل. وكــــان هـــؤالء
يـــســـتـــلـــمـــون الـــطـــلـــبـــيـــات
ويــــرســـلــــونــــهــــا إلى ســــاحل
الـعــاج وفق الـنــيـابــة الـعــامـة
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ـصـري عـادل إمـام عـلى ــمـثل ا رد ا
ر الذي إنتشر خبر إصابته بالزها
فـي اآلونــة األخــيــرة والـــذي جــعــله
يتصدر الترند على مواقع التواصل
االجـتـمـاعي.وجاء رد إمـام عـلى هذا
ـوضـوع بـطـريـقة سـاخـرة وبـخـفة ا
عـهـودة ونـشـر صـورة له من دمـه ا
مــســرحـــيــة الــزعــيم عــبــر حــســابه
اخلــــاص عــــلى مــــوقع الــــتــــواصل
اإلجـــتــمـــاعي واكــتـــفى بـــتــعـــلــيق
مــســتـــخــدمــاً وجه مــشــمــئــز وهي
احلـركـة الـتي اعـتـدنـا عـلـيه بـها في
مــسـرحـيــاته. وكـان قـد شــارك عـمـر

مـتـولي متـابـعيه صـورة جتـمعه مع
عـــادل إمـــام وذلك عـــلى صـــفــحـــته
ـنـشــور بـعـد اخلــاصـة.وجـاء هــذا ا
إنــتــشـار شــائـعــات حــول تـضــهـور
صـحة إمام كمـا تداول الرواد أنباء
ـر ــرض األلـزهـا حــول إصـابـته 
مـطــالـبـ من عـائـلـته عن االفـصـاح
عن حـالـته الصـحيـة ما أثـار غضب
عـادل وعائـلته نـافيـ اخلبـر مراراً
وتـكـراراً.وظهـر امام  بـصـحة جـيدة
فـي الـــصــــورة وهــــو يــــنـــظــــر إلى
مثل الـكاميرا ملقياً التحية. وعلق ا
ـصـري عمـر مـتولي عـلى الـصورة ا

كاتباً: "ربنا يخليك لينا".
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