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ان يـترقب الـشـارع  جـلـسـة الـبـر
ـقبل ـقررعـقـدهـا يـوم الـسـبت ا ا
النــتـــخــاب رئـــيس اجلــمـــهــوريــة
اجلـديــد في وقت يــجــري مـرشح
التحالف الثالثي ريبر احمد خالد
 مــبــاحـــثــاته مع الـــقــوى بــشــأن
االستـحقـاقات الـدسـتوريـة  فيـما
رحب رئـــيس الـــتـــيـــار الـــصــدري
مقتـدى الصـدر  بتجـاوب النواب
ــســتـــقــلــ لــدعـــوته وحــضــور ا
قبـلة. وقال في تـغريدة اجللسـة ا
عــلـى تــويـــتــر (ارحـب بــتـــجــاوب
ـسـتـقـلـ  واوجه ـانـيــ ا الـبـر
لـهـم الـشــكــر إذ قـدمــوا مــصـلــحـة
ـصــالح اخلـاصـة  الـوطن عــلى ا
واتمـنى أن يـكـون هـذا اإلحـساس

الــــقــــلــــبي عـــــلى أ وجه حــــبــــا
بالعراق فإنني سأكون ملزما برد
اجلـمـيل لـهم بـأقـرب فـرصـة ال من
خالل تـقـاسم الـكــعـكـة فـهـذا مـا ال
يــرتــضــونه وال نــرتــضــيه فــإنــنـا
وإيـاهم دعــاة وطن). من جــانـبه 
أكــد رئـــيس الـــكــتـــلــة الـــصــدريــة
الــنـــيــابـــيــة حــسـن الــعــذاري أن
ـسـتـقــلـ سـيـكـون لـهم الـنـواب ا
وقــفــة من أجل الــعــراق.وقــال في
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر انه (بــعــد
مـجـمـوعـة من الـلـقـاءات بـالـنـواب
سـتـقلـ اؤكـد ان جمـيـعهم مع ا
حكـومـة االغـلـبـية الـوطـنـيـة لذلك
ــقـبل سـيـكـون فـأن يـوم الـسـبت ا
ـستـقـلـ وقـفة من اجل للـنـواب ا
الـــعـــراق والـــشـــعب) وتـــابع (لن
ـــال الــــســـيـــاسي او يـــغـــريــــهم ا

ـســتـقـلـون االمل الـتـرهـيـب فـهم ا
ــــتــــبــــقـي لــــتــــغــــيــــيــــر نــــظـــام ا
احملـــــاصـــــصـــــة). وبـــــدأ مـــــرشح
التـحالف الـثالثي  مـشاوراته في
بغداد قبل جلـسة  انتخاب رئيس
ـقـبل. وقال اجلمـهـوريـة السـبت ا
بيان امس ان (الـنائب عن حتالف
اسـتـقـبل الـسـيـادة مــحـمـد تـمــيم 
خـــــالـــــد عـــــلى رأس وفـــــد يـــــضم
ســــــكـــــرتــــــيــــــر احلـــــزب فــــــاضل
وجــــــــــرى بــــــــــحث مــــــــــيـــــــــرانـي
االستحقاقات الـدستورية وجلسة
ـقــرر خاللـهـا انـتـخـاب ـان ا الـبـر
رئـيس اجلـمـهـوريـة اجلـديـد). من
جانـبه  أكد الـنـائب عن التـحالف
نـفـسه مـشـعـان اجلـبـوري الـتـزام
الــتـحــالـف الـثـالثي بــالــتـصــويت
ـــقـــراطي لـــصـــالـح مـــرشح الــــد

الكـردسـتـاني. وقـال اجلـبوري في
تصـريح امس ان (جـلـسـة الـسبت
قبل اخملـصصة النـتخاب رئيس ا
اجلـمــهــوريـة ســتـعــقــد بـنــصـاب
قــانــوني مــكــتــمل الــذي ســيــعـزز
سـتقـل ونـواب الكتل بحضـور ا
االخرى الذين ال يتفقون مع كتلهم
في تعـطيـل العـملـيـة السـياسـية)
مؤكـدا ان (التـحالف الـثالثي لديه
هـو خــالـد وجـمـيع مـرشح واحـد 
اعضائه ملتزمون بالتصويت له).
وابلغ رئيس ائتالف دولة القانون
بـأن حتـالف عـزم  ـالـكـي  نـوري ا
باب احلـوار لم يـغـلق. وقـال بـيان
امس إن (قـادة االطـار الـتـنسـيـقي
ــثـل حــزب الـــفــضـــيــلـــة عــبــد و
السادة الفريجي  استقبلوا وفدا
برئاسة النائـب مثنى السامرائي

ـسـتـجدات وجرى مـنـاقـشـة آخر ا
واالوضاع الـسـيـاسـيـة في البالد
واحلـــــوارات الـــــتـي جتـــــريـــــهـــــا
االطـــــراف مـع الـــــكــــــتل االخـــــرى
لـلـوصـول الى انــفـراج سـيـاسي)
مـــؤكـــدين (احلـــرص عـــلى ادامـــة
التواصل مع كل االطراف للخروج
من االزمة احلـاليـة) وشدد الـلقاء
ـقـبـلة عـلى ان (تـكـون احلـكـومـة ا
ــطـلــوبـة لــتـكـون ــواصـفـات ا بـا
مــشــروع خـالص لــلــشـــعب الــذي
يـعانـي من غـيـاب ابسـط حقـوقه)
ـالـكي ان (بـاب من جـانـبه  قـال ا
احلـــوارات لم يـــغـــلق في ســـبـــيل
جتاوز االزمة ودعم ما يطمح اليه
ـــواطـن  وســـنــــبـــقى عــــلى ذلك ا
لــلـــحـــصــول عـــلى االســـتــحـــقــاق
الدستوري لـلكتل الـفائزة). بدوره

 قال رئـيس حتـالف الـفـتح هادي
العامري (سـعيه الى حل االنغالق
السيـاسي). وكان مجـلس القضاء
األعلى قد اصـدر توضيـحاً بشأن

حل مجلس النواب.
وقــال في بــيــان إن (الــعــراق بــلـد
دســتـــوري ونـــظــامه الـــســـيــاسي
وآلـيــات تـشــكـيـل الـســلـطــات فـيه
ـــبـــاد قـــائــــمـــة عــــلى أســــاس ا
واالحكـام الـتي حـددها الـدسـتور
ـنــبــثق عن ارادة الــشــعب الـذي ا
اخــتــار نـــظــامه الــســـيــاسي وفق
ـــنـــصـــوص عـــلـــيه في الـــشـــكل ا
الــدســتــور) وتـابـع ان (مــعــاجلـة
االشكـالـيات الـسـيـاسيـة تـتم على
وفق االحكام الدسـتورية فقط وال
يـــجـــوز الي جـــهــــة ســـواء كـــانت
قضائية او غيرها أن تفرض حال
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سمـوها ماشئتم حكومة أغـلبية توافقية أغـلبية بأطار توافقي 
تقاسموها مثلما شئتم  بوزاراتها وخيراتها ومناصبها وهيبتها
وجـاهها ووجـاهتـها  وابعـدونا من شـعور ان نكـون "إيتام وطن"
ففـي بلدنـا  إيها األحـبة يـا ساستـنا االفـذاذ  وقادة بلـدنا الذين
ـهم او نــتــبـادل اطــراف احلــديث  مــعــهم النــســتــطــيع ان نَــصِــلـَّ
ــواطن الى يـتـيم  عـلى بـأعـتـبـارهم "بــهـوات عـصـرهم " حتـوَّل ا
الـرغم من وجود والـديه عـلى قيـد احليـاة ألنهُ بـدأ يشـعر بـشكل

فعلي انه "يتيم وطن".
ـلك إال احالم الـعـصـافـيـر  وكـيف ال يـكـون يـتـيم وطـن وهـو ال
يـحلم بحـياة آمنـة  ولقـمة عيش حالل  وفـرصة عـمل تُحوله من
معـول تهـد في مسيـرة بنـاء البلـد  الى مُعـول بنَّاء في صـناعة

حاضر ومستقبل مشرق للبلد .
جـلــسـاتـكم واجـتـمــاعـاتـكم وتـفــاوضـكم وتـصـريـحــاتـكم الـنـاريـة
انية قاعد البر وتسـابقكم على االستحواذ على  اكبر عدد من ا
دة ريرة  واطن وجتـربتنا ا بالـتأكيد بعيـد عن مصلحة الوطن وا
ثـمــانــيــة عــشــر عــامـاً مــعــكم كــفــيــلــة بــالـكــشف عـن صـراعــكم
ـستـقـبل جـيل  ترك "التـقـاسـمي للـكـعـكة" يـرافـقـهـا ضيـاع تـام 
مـقاعد الدراسة  كي يتمكن من العيش والبحث عن فرصة عمل
عــلى اشــارة مـروريــة  ان تــمــكن مـن ذلك  كــون ان االشـارات
ـروريــة ايـضـاً تـخــضع لـلـتـقـاسـم مـابـ مـافـيــات مـنـظـمـة  او ا
واطن لـلعمل خارج اطار القانون  وانتم بـسبب العوز  يضطر ا

األعلم  بحجم اجلرائم التي تُرتكب يومياً. 
لن اخـوض في تفكـك االسرة العـراقيـة  وبلوغـنا الـنسـبة األعلى
في الـعالم بـعدد حـاالت الطالق  وخـروجنـا من تصـنيف مـؤشر
ي  وصـوالً الى اخملـدرات الـتـي اصـبـحت قـوتـاً الـسـعـادة الـعــا
يومـياً لـلـبعض (كـمتـاجر او مـتعـاطي ) وحتدثـوننـا عن بنـاء دولة
ـواطن  وتبـعثـون بنا روح ـواطنـة وعن شعـارات حب الوطن وا ا
ستقبل لن يكون باقل تصور  اقل سوءاً من احلاضر . اآلمل 
ـواطن يـقـول لن نـخـشى اجلـوع والبـطـالـة وانـعدام لـسان حـال ا
اخلدمـات بـعد الـيـوم فأعـتـدنا عـلـيهـا بوجـودكم  لـكن مـايخـشاه
ـواطن ان خـطـورة صـراعـاتـكم عـلى الـسـلـطـة بـأسم الـوطن قـد ا
جتـرنا  الى االحـتراب الـداخلي  ولم نـعد نـحتـمل فراق األحـبة
ُـعـتقـدين انكم وال خـسارة ثـروة العـراق احلقـيـقيـة من الشـباب ا

منقذين للبلد ..
لـذا  اتـمـنى عـلـيـكم جـمـيـعـاً ان التـثـكـلـوا الـعـائـلـة الـعـراقـيـة مـرة
اخـرى وان تغادروا لـغة التـعالي  وان تتـركوا الوطن لـلمواطن
نـعم يراهُ وطـناً مـيتـاً ! وهو يـتـيم ب اسـواره  لكن حـتى عنـدما
ـوت األب يبـقى الولـد البـار يدعو البـيه ويزورُ قـبره ويـبحث عن

اي طريقة للصدقة رغم ضعف حاله بحثاً عن الرحمة البيه.
سيـبقى العـراقي صابراً مُحـتسباً عـلى بلواه لكـنه لن يتخلى عن

أبيه العراق..
واود ان اوجه لـكم رسالـة  اسرعـوا في تـشكـيل احلكـومة حتت
اي عنـوان تخـتارونه ألنـنا اصـبحـنا موقـن انـها حـكومـة ساسة
واحـزاب ومـذاهب وقـومـيـات!! ولن تـكـون حـكـومـة إنـقـاذ لـشـعب

يعاني اآلمرين بسبب التغا وسوء االدارة.
كم تَخـرِجونـا من مغـبة ننـتظـر  سـبتـكم أليس الـسبت بـقريـب علـَّ
الصـراع واخلوف الى ان نتنـفس الصعداء كـونكم تكرمـتم علينا
باحلـفاظ عـلى ماتـبقى من الـبلـد  وخوفـاً من ان ينـجر الـبلد الى
شــرك الــصـراع الــداخــلي ويــنـهــار مــعه كل شيء وســيــحـسبُ

التاريخ لكم ذلك فقط تلك اجلزئية!!

حلــالــة االنــسـداد الــســيــاسي إال
وفق احكـام الـدسـتور) مـبـيـنا ان
(اليات حل مـجلس الـنواب مـقيدة
ــادة  64 من الــدســـتــور بــنص ا
ومـــلــخـــصـــهــا أن اجملـــلس يـــحل
ـطلـقـة لعـدد اعـضائه باالغـلـبيـة ا
بخيارين ال ثالث لـهما االول بناء
عــــلى طــــلب مـن ثــــلث اعــــضــــائه
والــــثــــانـي من رئــــيـس مــــجــــلس
ـــــوافــــــقـــــة رئــــــيس الــــــوزراء و
اجلمـهـورية) ومـضى الـبـيان الى
الــقــول انه (يــتـــضح جــلــيــا عــدم
ـا فـيـها امـتالك اي جـهـة اخـرى 
الــــقـــــضــــاء بــــشــــقـــــيه الــــعــــادي
والدستوري صالحـية حل مجلس
الــــنــــواب لــــعــــدم وجــــود ســــنــــد
دســــتـــــوري او قــــانــــونـي لــــهــــذا

االجراء). 

تـــواجه الـــطــلـــبـــة  واجلــامـــعــات
الـــعــراقـــيــة فـي الــداخل مـن حــيث
بـــنـــاهــا الـــتـــحـــتـــيــة وطـــاقـــتـــهــا
ـا يستدعي العمل االسـتيعابية  
ــدروس والـعــاجل عـلى بــالـشــكل ا
مـعـاجلتـها بـشـكل ينـعـكس إيجـابًا
عــلـى الــرصــانــة الــعــلــمــيــة لــهــذه
اجلــامــعـات  إضــافــةً الى ضـرورة
ــشـــاكل الـــتي الـــعـــمل عـــلى حـل ا
تـــواجه الــطــلـــبــة الــعـــراقــيــ في
اخلــــارج مـع اجلــــامــــعــــات ومــــددّ
االقـامــة وآلـيـة مـعـادلـة الـشـهـادات

الدراسية). 

بــنـاءً عـلى طـلب تـقـدم به  25نـائب
الـى هيـئـة رئـاسـة اجملـلس لـبـحث
شـاكل التي يـعاني مـنها عـدد من ا
الـطلبـة اجلامعـي ومنـها توسيع
خــطـة الـقـبــول لـلـدراسـات الــعـلـيـا
وامـكانية اجراء دور ثالث  تكميلي
 لـطلـبة الـدراسات االولـية والـعلـيا
وتـــثـــبـــيت االجـــور والـــعــقـــود من
مــــوظـــفـي الـــوزارة  اضــــافـــة الى
تــــعـــــيــــ الــــطــــلــــبـــــة االوائل في
اجلــــامـــعـــات وتـــخــــفـــيض اجـــور
اجلــامـعــات والـكـلــيـات االهــلـيـة )
الفــتــا الى (وجـود مــشــاكل كـبــيـرة

الـــثـــالث) ومـــضى الـى الـــقــول ان
(اجلـلسـة تنـاولت موضـوع االقامة
لـلمرحلة الـبحثية لـطلبة الدراسات
العليا خارج العراق وإشكالية مدة
باإلضافة الى رتبطة بها  اإلقـامة ا
مـلـفـات مـهمـة الـتي سـيـتم االجـابة
قبلة). عنها حتريرياً خالل االيام ا
وكــان الــزامــلي قـد اكــد مــشــاركـته
اجـتـمـاع هـيـئـة الـرأي في الـتـعـليم
قـاعـد الـدراسـية حلـسم تـوسـعـة ا
لـطـلبـة الـدراسات الـعـليـا. وقال ان
(اجــتــمـــاعــنــا مع عــبــد الــصــاحب
ـتــقـدم في الــوزارة  جـاء ـالك ا وا
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كـشـف الـنـائب أحـمـد طه الـربـيـعي
عن مـوافـقـة وزير الـتـعلـيم الـعالي
والـبـحث الـعـلـمي نـبـيل كـاظم عـبد
الــصـاحب  عــلى تـوســعـة مــقـاعـد
الــدراسـات الـعـلـيــا وحل اشـكـالـيـة
عــــقـــود الـــوزارة مـن احملـــاضـــرين
واالداريــ واحلــراس واحلـرفــيـ
وغــيـرهـم. وقـال في تــصـريح امس
أن (جـلـسـة تضـيف عـبـد الـصاحب
الــتي عــقــد بـرئــاســة نـائـب رئـيس
ــان حـاكم الــزامــلي شــهـدت الــبــر
ــوافـقــة االولـيـة مـن قـبل الـوزارة ا
عــلى تــوســعــة مـقــاعــد الــدراسـات
الـعـلـيـا وسـيـكـون الـقـرار الـنـهـائي
بعد اجتماع هيئة الرأي يوم االحد
ــقـبل) وتـابع انه (جـرى االتـفـاق ا
عــلـى تـضــمــ عــقــود الــوزارة من
احملــاضـريـن واالداريـ واحلـراس
ن جــرى واحلـــرفــيــ وغــيـــرهم 
الـتعاقد معهم بعد  2 تشرين االول
عــــــــــام  2019 اذ ســــــــــيــــــــــتـم حـل
مــوضــوعــهم جــذريــاً وانــصــافــهم
وارجـاع حقـوقهم في موازنـة العام
اجلــــــاري ) مــــــؤكــــــدا انه (تــــــمت
ــوافــقـة االولــيـة مـن قـبل الــوزيـر ا
عــــلى طــــلب مــــنح فـــرصــــة الـــدور
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حـث رئـيـس جــهـاز األمـن الـوطــني
عــلى  تــعــزيــز حــمــيــد الــشــطــري 
اجلـــهـــد األمـــني ودعم احلـــكـــومــة
احملـــلـــيـــة في الـــنـــجـف لـــتـــجــاوز
الــتـحــديـات الــراهـنــة. وقـال بــيـان
تـلقـته (الزمـان) امس ان (الـشطري
لـبحث تعـزيز اجلهد زار احملـافظة 
األمــنـي ودعم واســنــاد احلــكــومــة
احملـــلـــيــة لـــتـــجـــاوز الــتـــحـــديــات
الــــراهـــنــــة) واضــــاف ان (رئـــيس
اجلــــهــــاز وضع خـالل الــــزيـــارة  
بنى مـديرية امن احلـجر االسـاس 
الــنـجف في خــطـوة لـتــقـد الـدعم
ا يسهم في حفظ أمن واإلسناد و
احملـافـظـة واسـتـقـرارهـا). وفي ذي
بـتـعـرض قــار  افـاد مـصـدر امـني 
احـد شيوخ ال حـربية الى مـحاولة
اغـتيال. وقـال في تصريح امس ان
تـعـرض (الــشـيخ احـمــد احلـربـيــة 
حملـاولة اغـتيـال فاشـلة قـرب منزله
في نـاحـية الـعـكيـكـة). واكد مـصدر
ثـان  تفـكيك شـبكة ابـتزاز يـقودها
مـنتـسب بقـيادة شـرطة الـديوانـية.
ـــصــدر إن (مـــفــارز األمن واشـــار ا
تـمكنت من الـوطني في الـديوانـية 
اإلطـــــاحــــة بـــــشـــــبــــكـــــة ابـــــتــــزاز
الــشــخـصــيــات الــعـامــة ومــوظـفي
الـدولة ومـسؤولـيهـا عبـر صفـحات
وهـــمــيـــة بــهـــدف احلــصـــول عــلى
االمـــوال) مـــؤكـــدا ان (الـــشـــبـــكـــة
يـقـودهـا منـتـسب في قيـادة شـرطة

احملـــافــظـــة أُلــقي الـــقــبض عـــلــيه
ــشـهـود خالل مــتـلــبـسـا بــاجلـرم ا
كــمــ مــحــكم نــصب له فـي اثــنـاء
تـــســـلم مـــبـــلغ الف دوالر مـن احــد
الــضـــحــايــا). وتــمــكـــنت مــديــريــة
مـكـافـحـة اخملـدرات في نـيـنـوى من
إلـقاء الـقبض عـلى سبعـة  متـهم
مـن الـذين يـقـومــون بـبـيع وتـرويج
ؤثـرات العـقلـية وتـعـاطي حبـوب ا
ـواد اخملدرة في مناطـق متفرقة وا
في احملــافــظـة. وقــال بـيــان تـلــقـته
(الــــــزمـــــــان) امس انـه ( ضــــــبط
بـحوزة أربـعة  مـتهـم كـميات من
مـادة الـكـريـسـتـال اخملـدرة مع عدد
مـن احلــبـــوب مــخـــتــلـــفــة األنــواع
وثـالث علب شراب نـوع بلـموكوين

وأدوات خــاصـة لـلـتـعـاطي) ولـفت
الـى انه ( اتــــــخــــــاذ اإلجـــــراءات
الـقـانونـية بـحقـهم وتـوقيـفهم وفق
ـــادة ٢٨ مـن قـــانـــون اخملــدرات). ا
ـــدني  واخـــمـــدت فـــرق الـــدفــاع ا
حــريــقـا انــدلع في بــنــايـة جتــاريـة
وسـط شـــارع الــــنـــهــــر بـــبــــغـــداد.
واوضـح مـصـدر في تـصـريح امس
ان (حـــريـــقـــا نـــشب داخل بـــنـــايــة

جتــــاريــــة بــــالــــطــــابق األرضي 
ـولـدات اتــخـاذه مـكـتـبــا لـتـجـارة ا
الـديـزل في مـنـطـقـة شـارع الـنـهـر)
مــؤكــدا ان (فــرق االطـفــاء اخــمـدت
وإنـقـاذ ثالث مـولـدات مع احلـريق 
خـزين كاز بسعة مئة الف لتر). من
نافذ جـهى اخرى  ضبطت هـيئة ا

احلـــدوديــة ســكــائـــر ومــشــروبــات
كـحولية مخالفة لشروط و ضوابط
االسـتيـراد في منفـذ مينـاء أم قصر
الـــشــمـــالي. ولـــفت بـــيــان تـــلـــقــته
(الــــــــزمــــــــان) امـس انـه (مـن خالل
ـعلـومات تـنـسيق الـعـمل وتبـادل ا
مـع جــهــاز اخملـــابــرات الـــوطــني 
تـمـكـنت مالكـات الـهـيـئـة من ضـبط
ســـكــائــر ومـــشــروبــات كـــحــولــيــة
دة مـتـروكـة فـي اخملـزن جتـاوزت ا
ـسمـوحـة على بـقائـها الـقـانونـية ا
يـنـاء دون مـراجـعـة أصـحاب فـي ا
الــعالقـة ) واضــاف انه ( إحـالـة
ـــــواد إلى الـــــقـــــضــــاء التـــــخــــاذ ا
ــنـاســبـة االجــراءات الــقـانــونـيــة ا
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يـنـطـلق الـيـوم اخلـمـيـس مـهـرجان
احلـبوبي السادس  دورة الـدكتور

عبد االمير احلمداني.
واســــتـــعـــرض رئــــيس الـــلــــجـــنـــة
الـتحضيـرية للمهـرجان علي شيال
تـعلقة باقـامة وتنظيم االسـتعداد ا
ـهـرجـان الـذي يـعد حـدثـا ثـقـافـيا ا
مـهما من خالل حضـور شخصيات
مـحلية وأجنبية. وأضاف شيال ان
ـهـرجـان الـذي يـسـتـمـر (مـفـردات ا
ثالثـة ايـام تـشـتـمل عـلـى فـعـالـيات
ثــقــافــيـة مــتــنــوعـة مــنــهــا قـراءات
شــعـريـة وعــرض مـسـرحــيـة (مـيت
مــات) لـعــلي عــبـد الــنـبي وصالت
عــزف مـوســيـقــة جلـعــفـر اخلــفـاف
وســامي نـســيم). ويـشـهــد يـوم غـد
اجلـمـعـة بـازاراً ثـقـافـيـاً في مـديـنـة
اور االثــاريــة وعــرضــا وتــوقــيــعــا
ـسـاء نـدوة ــؤلـفـات ادبـيـة وفي ا
ـنجز األتـاري والفكري فـكرية عن ا
ــشــاركـة لــلــدكــتــور احلـمــداني  
كــــتـــاب  واثـــاريــــ من لــــلـــعـــراق
ـتحـدة. وقد وايـطـاليـا والواليـات ا
ـهرجـان كـتاب صـدر عـلى هـامش ا

(احــتـضــان الـلـهب) لــلـكــاتب أمـيـر
دوشي يــــســـعـى فـــيـه الى عـــرض
مـسـيـرة احلـمـداني الـثـقـافـيـة عـبـر
مـناقشة اربع مشاكل (النهب حرق
الكتب الـتنقيب واالثـار الرافدينى
واالخــر) حـيث يــعـتــقـد الــكـاتب ان
مــنـاقــشـة مـشــكـلــة افـضل مــقـتـرب
لــكـشـف الـتــاريخ بـدال من الــعـرض
ـهــرجـان في الــسـردي. ويــخـتــتم ا
يومه الثالث بعقد جلسة نقدية عن
ـدنـس في ادب ذي قـار ــقــدس وا ا
وقـــراءة شــعـــريــة وتالوة الـــبــيــان
اخلــتــامي.  عــلى صــعــيــد مـتــصل
افـتتح محافظ ذي قار محمد مهدي
الـــغــزي الـــقــصـــر الــثـــقــافي وسط
ناسبـة . وقال الغزي الـناصرية بـا
لـ (الـزمان) ان (الـقصـر يضـم مقارا
لـلـمـنـظـمـات واالحتـادات الـثـقـافـية
ـصورين والـفـنيـة والـصحـفـي وا
ـــعــارض وقـــاعـــات لـــلــعـــروض وا
ــا يـــخــدم أنـــشــطــة اخملـــتــلـــفــة 
ــذكــورة واســتــقــرار ــنـــظــمــات ا ا
ـتـكـامـلـة ـقـار ا عـمــلـهـا من خالل ا
الـتي يـضـمـهـا الـقـصـر الـذي أنشئ
ـــتــمــيــزة وسط ــواقع ا فـي احــد ا

الناصرية).
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ُــنـتــخب عــبـد ـديــرُ اإلداري غــيث مـهــنــا وطـبــيب ا ا

الكر الصفار ومُدير التجهيزات حقي إبراهيم. 
ُنتخب وسيرتدي الوطني الطَقمَ ّ حتديـدُ أطقم ا و
ـرمى بـالـلـونِ األصـفر األخـضـر الـكامـل وحـارس ا
عـلـى أن تـكـون مالبسُ الـتـســخـ واإلحـمـاء بـالـلـون
الـذهـبي . بـيـنـمـا سيـرتـدي مـنـتـخبُ اإلمـارات الـطَقمَ
ــرمى بــالـلــونِ األسـود األبــيض الــكـامل وحــارس ا
وتكون مالبسُ التسخ واإلحماء باللون الفضي.

ُباراة طاقم حتكيـمي كويتي مرتدياً الطقمَ وسيـقودُ ا
لك واجـهةِ الـتي سيـحتـضنـها ملـعبُ ا األحمـر في ا

فهد في العاصمةِ السعودية الرياض.
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بي لكـرة القدم امس مشاركته نتخب االو استـهل ا
في بـطولة دبي الودية الدوليـة بتعادل سلبي من دون
ــبي. واجــرى أهـــداف امــام مــنــتـــخب فــيــتـــنــام االو
ــبي اخـر حتــضــيــراته قـبـل انـطالق مـنــتــخـبــنــا األو
ـواجهة نـظيره مشـواره في البطـولة الـتي استهـلها 
ـشاركة عشرة مـنتخبات الفـيتنامي. وتقـام البطولة 
ــبـيـة هي الـعــراق واإلمـارات والـسـعــوديـة وقـطـر او
وأوزبـكـسـتـان وكـرواتــيـا وفـيـتـنـام وتـايـلـنـد والـصـ
ـؤتـمـرُ الفـنيّ والـيـابـان. وفي سـيـاق مـنـفـصل عـقـدَ ا
نتـخب الوطني ونـظيره اإلمـاراتي بحضور ُبـاراةِ ا
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الــتــنــويـه عن اغالق الــطــرق دون
ـرور الـتـنـفـيـذ . وكـانت مـديـريـة ا
بـاشـرة باغالق العـام قد اعـلـنت ا
نـفق دمــشق الغــراض الــصـيــانـة.
ــرور الـعــقـيـد وقـال مــديـر اعالم ا
الياس خضـير في بيـان أنه (تقرر
غـلق نــفق دمــشق ضــمن مــنـطــقـة
العالوي وفتح طريق بوابة رقم 9

نطقة اخلضراء ). في ا

الصـغـيرة الـقـادمـة باجتـاه بـغداد
على اجلـسـر الكـونـكريـتي الـثاني
اخلارج من الـعاصـمة بـعد شـطره
إلى نـــصــــفـــ لـــيــــصـــبح ذهـــاب
وايــــــــــــــــاب) واشـــــــــــــــــار الـى ان
(عـبــورمـركــبـات احلـمـل الـكــبـيـرة
يــكــون عــلى اجلــســر احلــديـدي).
وسخر مدونون من البيانات التي
تصدرها اجلـهات اخملتـصة بشأن
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افــادت قــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد
ــوافـقـة عــلى قـطـع جـسـر ذراع بـا
دجــلــة الـكــونــكــريــتي الــقــادم من
دة بغداد ضمن مـنطقـة التاجي و
خمـسة اشـهـر الغراض الـصيـانة.
وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس
انه (رئـيس اركـان الــقـيـادة تـرأس
مؤتـمراً امـنيـاً تنـسيـقيـاً بحـضور
تـقدم لـعـملـيات ـقـر ا نائب قـائد ا
الـكــرخ ومـديــر شــؤون سـيــطـرات
ــثــلـــ عن مــديــريــتي الــكــرخ و
رور مـديريـة والطـرق واجلسور ا
ــنـــاقــشـــة االجــراءات االمـــنــيــة  
ـــتـــخـــذة الـــتي تـــخص اعـــمـــال ا
الـصـيـانـة عـلى جـسـر ذراع دجـلـة
الـكـونـكـريـتي الـقـادم الى بـغـداد 
ــدة ــوافــقــة عـــلى قــطــعه  بــعــد ا
خسمـة اشهـر الغراض الصـيانة)
وتابـع ان (تنـفـيـذ الـقـطع سـيـكون
في الـسـاعـة الـثـامـنة صـبـاحـاً من
يوم غد اجلمعة  ويـستمر خمسة
اشهـر ويـسـمح بـعـبـور الـعجالت

∫vM³

 رئيس جهاز
االمن الوطني
يضع احلجر
بنى االساس 
مديرية امن
النجف
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أسـتـبـعـدت وزارة الـصـحـة امس  جتـاوز مـسـتـوى الـتـلـقـيح ضـد فـايـروس
قبل.وقالت عضو الفريق االعالمي ـئة خالل شهر حزيران ا كورونا  60 با
لـلــوزارة ربى فالح في تــصـريح امـس ان (خـطــة الـوزارة كـانـت تـســتـهـدف
ـقبل اال ان ـئـة في حزيـران ا الوصـول الى مـستـوى تلـقـيح تـتجـاوز ٦٠ با
عدم االقـبال على اللقاح يحـول دون حتقيقها). ورصدت الوزارة امس 265
اصـابة بـكورونـا مقابـل شفاء  770 وبـواقع حالـتي وفاة في الـديوانـية وذي
إلى الـتـزام الـهـدوء في مـواجـهـة الـذعـر قـار.  فـيـمـا دعت بـلـديـة شـنـغـهـاي 
دن الصينية. الناجم عن ارتفاع عدد اإلصابات بكورونا في إحدى أكبر ا
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ــفــهــوم اقــتــصــاديــات االســرة في
االزمات بغية احلـفاظ على االقتصاد

الوطني وغيرها).
ـؤتــمـر بـجـلـسـة واسـتـهــلت وقـائع ا
حـواريـة شـارك فـيـهـا رئـيس حتـريـر
(الــزمـان) طــبـعــة الـعــراق فـضالً عن
ــيــ مـن مــصــر اعالمـــيــ واكـــاد
ـؤتــمـر ولــبـنــان والـعــراق. وشـهــد ا
تـــكــــر عــــدد من الــــتـــدريــــســــيـــ

واشنطن
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الكات وزارة االعمار »ŸUL²ł∫  نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي خالل ترؤسه اجتماعا موسعا 

-1-
ال يصح ان نـسميّ أيـةَ امرأة فـازت في االنتـخابـات النـيابـية بـالنـائبة ألنّ

صيبة . النائبة هي ا
ونسميها النائب كما يقال للمرأة عند احليض احلائِض .

-2-
ن فاز في االنـتـخـابات الـنـيـابيـة سـواء كان وعلى هـذا فـان الـنائب إسـم 

ذَكَرْاً أم أنثى .
-3-

وقد هجا أحد الشعراء نائباً فقال :
قلتُ للنائب الذي 
قد عرفنا مَعَائِبَهْ 

لستَ عندي بنائبٍ 
ا أنتَ نائِبَهْ  ا
والسؤال اآلن :

ومتى يكون النائب نائبة ?
واجلواب :

يكون نائبةً على ناخبيه بل على الشعب العراقي كله ح يخون األمانة 
واطن . وينطلق لتكريس ذاته ومصاحله الشخصية على حساب ا

الي وتـستـر على فان كـان عضـواً في جلنـة النـزاهة ابـتـز الفـاسدين بـا
فسادهم .

لقـد ادعى قـاسم الـفـهداوي  –وهو وزيـر الـكهـربـاء الـسابق  –أنَّ بعض
ـناطق في النـواب راجعـوه وطـالبـوه بقـطع الـتيـار الـكهـربائي عن بـعض ا
ــولـدات لـم تـكن ــولـدات وأغــلب الــظن انَّ ا بـغــداد لــصـالـح أصـحــاب ا

لغيرهم بل كانت لهم 
وهــذه من أبــشع صــور الــنــوائب الــتي قــد ال يــصــدقــهــا بــعـض الــنـاس

لغرابتها.
-4-

انّ األمل لـوطيـد في من اخـتـارهم الـشــــــعب الـعـراقي الـصابـر لِـتَـمْـثـيلِه
ـان في الـــدورة االنـتـــــــخـابيـة اجلـديـدة الـتي جرت في حتت قبـــة الـبـر
 10/ 2021/10  الســيـــمــا وان االصالح والـــقــضـــاء عــلى الـــفــســاد

فسدين يتصدران أهداف الفائزين . وا
-5-

ان الـنـائب الـوطـني الـشـريف هــو لـسـانُ الـشـعب وضـمـيـرهُ  ومِـثْلُ هـذه
همـة الكبـيرة هي فرصـة ذهبيـة للفـوز برضا الـله تعالى حـيث أنّ خدمة ا
الـشـعب هي الـعـبــادة االجـتـمـاعـيـة الـتي تــزدان بـهـا صـحـائف األعـمـال

واطن بالتقدير واالجالل . وتقابل مِنْ قبل ا
والعراق الـيوم ينـتظـر أبناءه اخملـلصـ ليعـيدوا اليه
نهوبة ويتوجهون بكل جد ومثابرة الخراجه ثروته ا
آزق واألعـبـاء الثـقـيلـة الـتي يئن حتـت وطأتـها من ا

في شتى احلقول واجملاالت .

ؤتمر.  وكـان رئيس اللجنة اهداف ا
الـعــلـمـيــة فـاضل الـبــدراني قـد اعـلن
وصول نـحو 110 بحـوث من مـراكز
بحثـية ومـؤسسات عـلميـة من اليمن
ومـصــر ولـبـنـان والــعـراق الـذي كـان
لـــبـــاحـــثـــيه الـــنـــصـــيب األكـــبـــر من
ـقبـولة حـيث استـبعدت شـاركات ا ا
الــبــحــوث الــتي التــنـــطــبق عــلــيــهــا

ية. عايير االكاد ا

والـبـاحـثـ فـيـمـا شـهـدت اجلـلـسـة
األولى مناقشة خمسـة بحوث علمية
واجلـلـسـة الـثانـيـة مـنـاقـشـة خـمـسة

أخرى . 
ـــؤتــمـــر مــســـاء الــيــوم ويــخـــتــتم ا
بــاجلـــلــســات الـــثــالـــثــة والـــرابــعــة
واخلــامــسـة والــســادســة حـيـث تـتم
مـنــاقــشـة 40 بــحــثـا في حــصــيــلـة
نوعية تؤكد جناح الكلية في حتقيق
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خاچيات 

سالـتني خـاچيـة عن عمل مـجـلس النـواب فيـما إذا لم يـتفق عـلى اختـيار
رئيس اجلمهورية يوم السبت القادم لعدم اكتمال النصاب القانوني??!!
قلت لها : عليه حل نفسه  أو أن حتل احملـكمة االحتادية مجلس النواب
ا أفـقده الـشرعـية لعـدم تمـكنه من احلـفاظ عـلى الـتوقـيتـات الدسـتوريـة 

الدستورية وفق قرار احملكمة االحتادية 23 احتادية 2022.
قاطعتني خاچية كعادتها قائلة : و اي حكومة تشرف على االنتخابات ??
اجـبـتـهــا : يـتـولى رئـيـس اجلـمـهـوريــة مـهـام رئـيس الــوزراء بـالـتـوافق مع
وبامكان رئيس اجلمـهورية تكليف ادة 81 اوال" احملكمة االحتادية وفق ا
رئـيس وزراء لإلشـراف عـلى االنـتـخــابـات بـعـد قـرار حل مـجـلس الـنـواب

بست يوما"..
رحاض الشرقي!!!! قاطعتني خاچية ساخرة: مشكلتنا حكومتنا مثل ا

رحاض الغربي???!! رحاض الشرقي و ا سألتها: وما الفرق ب ا
ـسؤول الـعربي ! . ألن اذا سـؤول الـغربي وا قالت: الـفرق بـينـهـما مـثل ا
رحاض الغربي  ماعليك سوى أن تفتح  اربع براغي فقط  . اردت تغير ا
ـرحاض العـربي  فيـجب عليك ان تـكسـر األرضية  اما اذا اردت تغـير  ا
ـسـؤول  واقـصـد والـسـيـرامــيك يـعـني تـدمــر الـبالد كـلـهــا  حـتى تـغـيــر ا

رحاض أجلكم الله  ... ا
أخشى أن ال ندمر العراق من أجل ركام حكومة فاشلة..

ربنا انعم علينا باألمن و االمان..
 وابعد عنا سلطة الطغيان..

{ مجلس اخلبراء العراقي
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ـوسم الربيـع وذلك بارتدائـها ثوباً تستـعد االرض هذه االيام لـالحتفال 
تخـيـطه بـكل األلوان وتـتـرك شعـرهـا يـنسـاب عـبر األنـهـار واجلداول وان
يداعب نـاظرنـا بـكل غنج إنـاث الـكون لـيرسم صـورة فـوق جدران الـهواء
العـذب الـقادم من ابـواب اجلـنة   وال يـكـتمل اجلـمـال عنـد أمـنا االرض

دون عطرٍ  فأي عطر ذلك الذي ستختار ?? 
الـتطـيب بـالـعـطـر احـد اقـدم الـوسـائل الـتي اعـتمـدهـا االنـسـان لـتـحـس
مزاجه اوال ولرفع مسـتوى تقبل االخرين لـه واعجابهم به  وال شك بأن
انـواع الــعــطــور واعـدادهــا قــد بـلغ حــداً كــبــيـرا ومــازلــنـا تــطــالع انـواع
كن واصناف جديدة باستمرار  وبات مـعروفا ان هناك بعض العطور 
يـزة لبعض االمكـنة  كما اعتبارهـا جزءا من هويـة اجملتمعـات وعالمة 
أن اإلنسـان حـ يعـتـاد عـلى التـطـيب بـعطـر مـا يصـبح جـزءاً من روتـينه

اليومي او جانبا من شخصيته .. 
كل العطـور طيـبة  رغم اننـا بني الـبشر قـد نسـتاء وننـزعج من بعـضها

النها ال تتماشى مع ذوقنا او مع ما اعتدنا عليه .
كل العطـور طيـبة  تلك حـقيـقة تعـرفهـا امنا االرض
وتؤمن بهـا ولذا جتدهـا تكـمل جمالـها بكل الـعطور

كما تخيط ثوبها بكل االلوان .. 
صباح جميل معطر بالوان الربيع .. 

تـنــسـحب الـلـجـنـة ومن ثم تـرسل بـعـد
ـارس دور وقـت احـد افــرداهــا الــذي 
الــوسـاطـة بــغـيـة الـتــوصل الى اتـفـاق
طـالبـة بوصل قبض او شـريطـة عدم ا
ــدفــوع الصــحــاب احملـال ــبــلغ ا ذكــرا

اجملاورة).
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ـــنــاشــدات واشـــاروا الى انه (بـــرغم ا
ودعـوة احلـكومـة واجـهزتـهـا الرقـابـية
ــتـابـعـة هـذه الـلــجـان الـتي ال تـخـشى
الـــشـــكـــوى لــدى دوائـــرهـــا  كـــونـــهــا
مــســنــودة من جــهــات اعــلى تــتـقــاسم
وهـذا االمر ال مـعـهـا واردات اجلـبـايـة 

يـــخــفـى عن اجلــمـــيع واصـــبح يــسيء
للدولة واجنازاتها).

مـشددين عـلى (ضـرورة التحـقيـق بهذا
ــلـف ورصــد هــذه احلــاالت الــفــرديــة ا
الــتي تـســتـغل واجـبــاتـهــا الـوظـيــفـيـة
لـالحـــتــــيــــال عـــلـى اصـــحــــاب احملـــال
واســـتــحـــصـــال مــنـــهم مـــبــالـغ تــذهب
مــعـظـمـهــا الى جـيـوبــهم حتت مـسـوغ
هـنة واجور الـتنظيف جـباية ضـريبة ا
ـواطن ذوي الدخل الـتي ال يـعنى بـها ا
احملدود) مطالب بـ (التفاتة احلكومة
واعــفـــاءهم من هــذه الـــضــريــبــة الــتي
اضـحت تشكل عبـئا ثقيال عـلى كاهلهم
ــوجب الــتـهــديـد النــهــا تـســتـحــصل 
ـواطن والــوعــيــد واسـتــعالل حــاجــة ا
ـصـدر رزقه).  وكانت جـهات قـد قدمت
مـقـتـرح الى امـانـة بغـداد بـشـأن اتـمـتة
ـكـن ان تـعـظم مــبـالغ اجلــبـايـة الــتي 

وارد وتغلق أبواب كبيرة للفساد.  ا
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وقـال خـبـيـر (أقـتـرحت في وقـتـهـا على
االمـانــة أن جتـري الـعـمـلـيـة بـواسـطـة
تـــقــد عــطـــاء مــقـــدم من قــبل مـــكــتب
أسـتـشاري مـتـخصص لـتـتنـافس عـليه
شـركـات رصـيـنـة مـعـروفـة ولـهـا سـيرة
لكن جـال الـبـرمـجـيـات  مـتـخـصـصـة 
ـقدمـة خـدمة ـقتـرحـات ا يـبـدو أن كل ا
ـواطن يتم أستغاللهـا بطريقة لـلبلد وا
مـغايرة تمـاما ألهدافها الـوطنية). على

طالب نائب رئيس مجلس صـعيد اخر 
الـــنــواب حـــاكم الــزامـــلي احلـــكــومــة
ومــؤسـسـاتــهـا بـتــحـديــد سـقف زمـني
تلكئة التي شاريع اخلدمية ا إلجناز ا
وصـلت مـنـهـا إلى مـراحـل متـقـدمـة في
ــعــنــيــة. االجنــاز مـن قــبل الــوزارات ا
اكـد خالل تــرؤسه اجـتـمـاعًـا الــزامـلي 
ـتقدم الكات ا مـوسعًـا ضيف خاللـه ا
لــوزارة االعــمــار واالسـكــان بــحــضـور
نـواب عن مـحافـظـة ديالى بـشـان تلـكؤ
ـــــشـــــاريـع اخلـــــدمـــــيـــــة في اجنـــــاز ا
ـاء ـتـضـمــنـة مـشـاريع ا احملــافـظـات ا
وشــبـكـات الـصـرف الــصـحي والـطـرق
ـــان ـــدارس ان (الـــبـــر واجلـــســــور وا
بـدورته احلـالـية شـخص تـلـكؤ واضح
ــشــاريع وعــدم اســتــفـادة فـي اجنـاز ا
الــتـخــصـيـصــات الـتي صــوت عـلــيـهـا
وهذا ما يجب ان يـعاد النظر اجملـلس 
ــــــــوازنـــــــــات االحتـــــــــاديــــــــة بـهِ فـي ا
وأضــاف ان (تـــخـــصــيص ـــقـــبــلـــة) ا
مـــوازنـــات كـــبــيـــرة مـن قــبـل مــجـــلس
ــــؤســــســـات الــــنــــواب لـــلــــوزارات وا
شـاريع اخلدمية احلـكوميـة النعاش ا
دون ان تـقــابـلـهـا نـسب اجنـاز عـالـيـة
ـا يــؤشـر خــلالً جــلـيــاً في ادائـهــا و
يـــتـــطـــلب اعـــادة الـــنــظـــر بـــذلك خالل
قبلة ومنح كل وازنة ا مـناقشة بنود ا
وزارة تـخصيـصات تتنـاسب وقدراتها

على االجناز الفعلي العاجل). 
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انـــطــلــقـت في بــغـــداد امس اعــمــال
ؤتـمـر العـلمي الـدولي األول لـكلـية ا
االعالم بـاجلــامـعـة الــعـراقـيـة وسط
ي واعـالمي بـــارز. حــــضـــور أكــــاد
ــؤتــمــر في كــونه وتــكــمن أهــمــيــة ا
حـضـوريـاً يــشـارك فـيه بـاحـثـون من
دول عــــربــــيــــة عــــدة حتت عــــنــــوان
(الــتــنـــمــيــة والـــبــنــاء الـــفــكــري في

احملتوى اإلعالمي). 
وقال عميـد الكلية ايـثار طارق خليل
ان (جــهـودا كـبــيـرة بــذلت لـتــوسـيع
ــشـــاركــة واالســـتـــفــادة من رقـــعـــة ا
الـــتــجـــارب الــعـــربـــيــة الـــبـــحــثـــيــة
ــؤتــمـر ــيـدانــيــة) وأضـاف ان (ا وا
يـــهـــدف الى تـــأهـــيل قـــدرات االعالم
مـهــنـيـاً بـغــيـة مـواجـهــة الـتـحـديـات
واألزمات واجلـوائح الـتي يـواجهـها
اجملـــتـــمع وتـــعــزيـــز دور االعالم في
الصحـة العـامة بغـية حتـقيق برامج
الــتــنــمــيـة واالســتــقــرار اجملــتــمـعي
وتأكيد دور االعالم في تعزيز الوعي
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كاتب الى يـتعرض اصحـاب احملال وا
ضـغـوط كبـيرة من قـبل جلان مـجهـولة
تــدعي انـهـا تــابـعـة الى امــانـة بـغـداد
حيث تمارس ابتزازها بشكل علني من
صالح احلرة اجـل مساومة اصحـاب ا
عــلى دفع رشــا مــقــابل عــدم تــزويـدهم
بــوصـــوالت جــبــايــة  في حــ تــقــوم
بــتـهـديــد من يـرفض الــتـجـاوب مــعـهـا
بـوضع كتلة كونكـريتية امام باب رزقه
الـذي يـعـتاش مـنه لـتـغطـيـة مـتطـلـبات
اســـرته  بـــحـــسـب مــواطـــنـــ الـــذين
تـساءلوا عن (دور مفارز االمن الوطني

عاقبة لتزيـد سوءها وتسلطها امـنت ا
عـــلـى من ال حل وال قــــوة له ويـــســـعى
لـتأم متـطلبات اسرته واحـتياجاتهم
الــيـومـيــة) مـؤكـدين ان (هــذه الـلـجـان
هنة بحجة تـستحصل رسوم ضريبة ا
انـهم مكلفون من قبل دوائر البلديات 
حـــيث تــقـــوم بــفــرض رســـوم ومــبــالغ
ـتنع ويـهدد مـخـالفـة للـقانـون  ومن 
بـالشكوى لـدى االمانة يتـلقى تهديدات
وتـوضع بعـد ساعات كـتلة كـونكريـتية
امـام مـحلـة او مـكتـبه حـتى في بعض
االحــيـان وفي حــال عـدم االتــفـاق عـلى
ـفــروض عـلى صـاحب احملل  ــبـلغ ا ا

ا يـتعرضون ومالكـات هيئة الـنزاهة 
له مـن قبل هـذه اللـجان اجملـهولـة التي
اضحت مصدر قلق للساع وراء لقمة
الـعــيش في ظل الـظـروف االقـتـصـاديـة
احلـرجة التي تشهدها البالد والعالم).
داعــ احلــكــومــة الى (مــحــاســبــة مــا
وصــفــوه بـالــعـصــابــات الـتي تــمـارس
اعــــمـــال االحــــتـــيــــال حتت واجــــهـــات
حـكــومـيـة  وهـذا سـبـبه غـيـاب واضح
لــدور اجلـهـات الــرقـابـيــة وانـشـغــالـهـا
ا يـتعرض له بـامور بسـيطة ال تـرتقي 
اصـحــاب احملـال الـتـجـاريـة من ابـتـزاز
وتـهديـدات من قبل هـذه اجملامـيع التي
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ـاضي احـتـفـل الـعـراقـيــون االثـنـ ا
ـصـادف 21 اذار بـعــيــد االم  الـذي ا
يـكـتــسب رونـقـا خـاصــا لـتـزامـنه مع
اعـــيـــاد الـــربـــيع ونـــوروز .وضـــجت
وسائل الـتواصل االجـتمـاعي بصور
االمـهـات الــتي دون اسـفـلــهـا االبـنـاء
مــشـاعــر الـعــرافـان لــست احلــبـايب.
وعـيـد األم هـو احـتـفـال سـنـوي يـقام
في تـــواريخ مـــخـــتــلـــفـــة في الـــعــالم
ويـتـمـثل االحـتـفـال بـتـقـد بـطـاقـات
ــــعــــايــــدة والــــزهــــور والــــهــــدايـــا ا
لألمـهـات.ويـعـد االحـتـفـال بـعـيـد األم
من االحتفاالت التي ظهرت في القرن
ويـخـتلف تـاريخ االحـتـفال الـعشـرين
بـــعــيـــد األم من دولـــة إلى أخــرى إذ
يــصــادف االحـــتــفــال بــعــيــد األم في

العالم العربي  21آذار من كل عام.
ÂuO « —U «

وتعـود فكـرة االحـتفـال بعـيد األم في
صري الدول العربية إلى الصحفي ا
علي أمـ مـؤسس صحـيـفة (أخـبار
الـــيـــوم) عــام .1955وفي الـــواليـــات
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نبض القلم

ø ÊU I « Â√ p b « WCO
تـردد كـثـيـرا هـذه االيـام فـي االعالم والـصـحـافـة واحلـراك الـسـيـاسي واالحـاديث الـعـامـة
ستـقل في مـجلس النواب بـتحقـيق النصـاب النتخاب مصـطلح (بيـضة القبـان) عن دورا
رئيس اجلمهورية.. ويـبدو أن هناك تنافـسا كبيرا ب كـتلت على هذه الـبيضة لتكون في
 جلـسة التصـويت وأالخرى تطلب ان ستـقل سـلة أحداهمـا .. واحدة تدعو الى حـضورا

عطل .. فاين يكونون.. ذلك هو االختبار االول .. يكونوا في الثلث ا
انية بـحضور فاعل مؤثـر يحقق رغبة وهل سـيكونون بيـضة القبـان الى نهاية الدورة الـبر
جمهورهم وعمـوم الشعب  وليس مرة واحدة بتحقيق النصاب وكفى ..وعندها سيكونون
ستحيالت وليس (بيضة ديك) يبـيض مرة واحدة كما تقول االسطورة الشعبية وهو من ا

بيضة قبان كما يتمنون ..
ـيزان وتتـحكم بـدقته وهي تعـبير وبيضـة القبـان هي آلة أو (كـتلة مـعدنيـة) تتـوسط كفتي ا
مجازي يدخل في لـعبة التوازنات  يشير الى طرف ما أو شخص او حزب او كتلة حتقق
الـتـوازن ومـوقـعـهـا الـوسط ومـيـلـهـا الى جـهـة مـا يـعـطي تـلك اجلـهـة االرجـحـيـة لـتـشـكـيل
احلكـومة مـثال او إصـدار قرار أو اي مـشـروع تسـعى القـراره .. باخـتـصار هي واسـطة

العقد في العملية .
ـستقل (50 نائبا) لـيس بالقلـيل قياسا الى عـدد االصوات التي حصـل عليها أن عدد ا
أخرون أقل عددا وأكثر جتـربة في االنتخابات .. هـذا الرقم يتيح لهم الفـرصة لكي يلعبوا
دورا مؤثـرا وإن كـان ال يـرتقي الى تـشـكـيل احلـكومـة  لـكـنه قد يـعـطل تـشكـيـلـها اذا لم
طلوب وفي مراقبـتها الحقا .. وهكذا نـزوال الى تفاصيل القرارات حتصل على العـدد ا

االخرى ..
سـتقل صـعب لـلغـاية في هـذه الدورة .. صـحيـح هو بـيضـة القـبان في ان وضع الـنـائب ا
عملية التـصويت  لكنه سيكون بعـدها حتت اجملهر وعرضة للمراقـبة والنقد من جماهيره
والشـعب عمومـا الذي يطالـبه بالكثـير وحتقيـق شعاراته وهي عالـية في طموحـاتها.. كيف
له أن يحقق خطابه الـسياسي الذي رفعه في االنتخابات وحتقـيق رغبات اجلماهير وتلبية
اني لم يألفه سابقا  يـعتمد لغة االرقام واالغـلبية في التصويت على حاجاتهم في جو بـر

اتخاذ القرارات ..
ستقل بالذات..    عادلة اجلديدة ... وهنا تكمن صعوبة عمل النائب ا تلك هي ا

ومع ذلك تـعد نتيـجة هذه االنـتخابات حـالة جديـدة افرزتها تـشرين ..  فهي فـتحت الباب
ـان وعـيـنـا فـاحـصة ـا فـيـهم تـشـريـنـيـون لـيـكـونـوا قـوة لـهـا ثـقل في الـبـر لـقـوى كـثـيـرة 

راقبة والتقو وكشف احلقائق للشعب .. ناقدة في ا
ستحيلة ... همة ا وتلك ليست با

ـان فقط بل مع الـشـعب فهـو بـيضـة القـبـان في تأثـيره  لـيـست في البـر ـسـتقـل ان قوة ا
وعدده.. وهو الفضاء الذي يستمد منه النائب قوته التي ال تضاهيها قوة اخرى .

وسؤال يـتردد كثـيرا ايضـا ..هل تفـرز هذه االنتـخابـات حكومـة إصالح حقـيقيـة تصحح
اخــطـاء احلــكـومــات الـســابـقــة الـتي اســتـنــزفت ثــروات الـبالد وتــعـالج الــفـســاد وتـفــعـيل

واطن . القانون بعد استرداد ما نهب ...? ذلك ما يطالب به ا
ـسـاءلة شـاركـة الـسـياسـيـة فـقط بل في ا قـراطـيـة لـيست فـي ا بـاخـتصـار شـديـد .. الـد
ستقل بيضة ثلي الشعب ..وعـندها يكون النائب ا والرقابة والشفـافية وتلك من مهمات 

قبان وبخالفه بيضة ديك لن يبيض بعدها أبدا ..
 } } } }                 
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فردك أجمل من جلوسك اديـات أصبح اجللوس  في زمن ا
مع اشـخاص يـنـظرون الـى ماركـة حـذائك قبل عـقـلك (مارتن

لوثر كنج)

منـذ أربـع صـباحـا وحـتى عصـر هذا الـيـوم ينـام أبو كـنـعان في قـبره وابـو كـنعـان هو
عـدنـان االيــوبي ابن اخ اول رئـيس لــلـوزراء في الـعــراق ( عـلي جــودت صـالح االيـوبي)
ـتـلك شعـرة سـوداء في وجهه شـعـره وحواجـبه وشـاربه الكث الـعـراقي الوحـيـد الذي ال
وثقة وحتى حليته التي لم يسـمح لها بالنمو لنطلع عليها من اجل تثبيتها في كنية حياته ا
وت...او باخلـيانة!....كان ابـيض الوجه..هكذا في هذا الراس الذي يـتساقط اصدقـاؤه با

عاش...وهكذا مات.
كلما أهيىء فنجانا للقهوة...يلوح لي وجه ابي كنعان هل رأيتم رجالً رائحته القهوة?...
اول مرة التقـيت بابي كنعـان ح كان مديرا الدارة شـبكة االعالم العـراقي منذ اول لقاء
الـتقـيـته جـذبني الـيه لـقب االيـوبي...وانـا اشهـدكم ان عـدنـان االيوبـي لم يحـمل سـيـفا في
حـياته بل كـان يحـمل نكـتته الـكبـيرة وضحـكته الـتي تمأل أي غـرفة يـكون فـيهـا لم يحرر
...لكـنه  بـرغم نـظارته الـطـبـية الـغـلـيظـة الـنـظيـفـة دومـا..كان الـقدس ولـم يرق ايـة قـطـرة دمٍ

صاحب فتوحات حياتية لم اجدها حتى في صالح الدين االيوبي نفسه!.
ن سـيغلق وت صاحـب عوينات طـبية ومـكبرة يـبصر فـيها أسـماء قائـمته التي تـمتليء  ا
عيـنيهـم على عراق غـريب وقبل أربعـ صباحـا كان صـاحب مرض السـكّري وهو يـعبر
وت كمن يـريد سـرقة آخر نـظرات من عـينيه الثـمان حـبة من الـدواء الفرنـسي فاجـأه ا
ــثـقـل بـاخلــيــبــات...قـال له: يــكــفــيك مــاحتـمــلت في حــيــاتك...تــعـال وبــقــيــا دقـات قــلــبه ا
مـعي..اصطحـبه مثل طفل الى حـيث ينام االن حتت ظل قـبر ظل ينـتظره سـنوات وسنوات

من اجل ابتالعه...
الوجه الوحيد والـروح الوحيدة التي تعلـقت بها طيلة سنـوات في شبكة االعالم هو عدنان

االيوبي...
ر حظي اجلميل جـمعني وااليوبي ستـة اشهر قبل الرحيل من شـبكة االعالم غرفة في 
إذاعة بغداد سيقـول اجلميع انها الغرفة الـوحيدة التي كانت تعبق بحـياة طعمها القهوة
كل صـبـاح احـمل فـي راسي افـكـاري الـسـاخــرة وانـتـظـر دلّـة ابي كــنـعـان شـلـونك أبـو
علي...اغاتي أبو كـنعان...نسوّي كَهوة? الكَـهوة من ايديك اطيب شيء في العراق...وتبتدأ

غمّسة بروح هذا الشيخ البغدادي... مسيرة القهوة ا
غرفـتنا الوحـيدة التي كـانت تمتـليء بكل الوجوه اسـاطير إذاعـة بغداد احلبـيبة الـفنانون
الـقدامى الـذين يزورون غـرفتـنا ويسـتمـعون النـواع التـحشيش الـذي ينـتهي بـالضـحكات
ستة اشهر من حـياة غير مغمـسة بالقلق على الـرغم من انها كانت اشبه بـالسواطير على
اجلمـيع كان مهـووسا باحلـقائب اجلـلدية الـصغيـرة كانت طقـوسه التي يـجمع بهـا فتات
ـادة بـحث عن الـشـخـصيـة الـبـغـداديـة الـتي تـنـازل عـنـها ذكريـاته الـعـراقـيـة كـان اشـبه 

الساقطون من شجرة البنفسج...
أتـذكــر نـكـاته وتــعـلـيـقـاتـه الـتي اليـسـلـم مـنـهـا احـد كــان احـد مـصـادر روحـي الـسـاخـنـة
والـساخرة...والسـاخطة لكنـني اعلن االن امامكم أن اكـبر نكتـة سمعتهـا اليوم ان عدنان
االيوبي مات منذ أربـع صباحا...ولم اعلم اال ح اتصلت عـلى هاتفه لتجيبني ابنته ان

أبا كنعان قد مات منذ أربع ليلة!!...
صـديقي أيـها الشـايب...اعتـذر منك النـني لم اعلم انك االن تـسكن في وطن عـراقي بطول
متر اعـلم ان روحك تمرمرت من هذا القلق الـذي حتمل فيه روحك ولستَ بواثقٍ ان تعود
ـوت حـ جنـحت الى اهـلك كـمـا خـرجت مـنـهم...لـكـنك تـسـتـحق جـائـزة االحـتـيـال عـلى ا
ـوت الـذي تــفـ في قـطف أرواح الـعـراقـيـ بـايـصـال نـفـسك عـبــر هـذي الـسـنـوات من ا
بـصورة سوريـالية او قل سروالـية...يكـفي بانك احتـفظت بسـروالك على جسـدك ولم تلتق

وت وانت ضحية مقطعة... با
تـذكـرني الـقـهـوة بك فهـل علـمت انـني سـاكـتب عـنك بـعـد أربعـ صـبـاحـا عن مـوتك وانا
اذا اهرب مـنك الى كلمات وت يؤثث مشـهدنا األخـير ياصديـقي  اضع الـقهوة امـامي? ا
ل من ـوت حـ  ـا حتـمـل عـقـوقـا اثـبـته الـوطن في مــذكـراته األخـيـرة يـأتي ا جـوفـاء ر
احليـاة لكن هل تسـتحق حـياتنـا هذا االحتـفاء بـالثكل الـذي يراقـبنا مـثل شرطي...واقول
ياابيض الوجه والـروح...كيف احتملت العراق كل هذه السنوات وقلبك يقطر باحلزن على

ما ابقيت منك فوق األرض?
أيها الكبير الذي جهله الكثير أيها الط الذي حمل فورات جهلنا وسرسرلوغياتنا أيها
تـيبس فوق عظام األرض..انا مفـجوع بك النك انقصت القـريب مني رقما واحدا اجللد ا
كبـيرا...اين اجدك اذا بـحثت عـمن يفـهمـني? أيهـا السـنوات الـتي حفـظت بغـدادنا ...كنت
ـدن ديكـور يزول ومـاكيـاج لشـخص اليُـحسن اال الـقاء االصـباغ عـلى حفـلة أقول لك ان ا
غـيـبة أقـول لك ان احلـيـاة التي تـنـكرنـا الـتي نـعيـشـها مـن اجل الوصـول الى حـقـيقـتـنـا ا
غادرتـهـا التـستـحق أن تـتـمنـاهـا من جـديد..لـيس من جـديـد حتت شـمسك الـعـراقـية وهي
تغـرق في التـفاصـيل لكن الـوطن انسانك فـال يستـحق ان تعـيشه من جـديد هذه األرض
شربت من دمانا حد ان حتولت الى وحش اليهمه بقاؤك او رحيلك ياصديقي األكثر اناقة

وت نفسه.. حتى من ا
وت حق وان احلـياة تفـاصيل وإمالء فراغـات ليس إال احليـاة امتحـان...لكنك اعـلم ان ا
لم تقل اين يوزعون "الشـهايد"? وهل يحتفل الناجحون او الـناجون منها باكفانهم ام ترى
سرح سرحية األخيـرة التي لم يحتف بها ا الساقطون يـحتفلون بنزع ثوبـهم األخير من ا
الـوطني لكنك كـما ترى هجرت دور الـبطولة في مـسرحية حيـاتك التي انتظـرت فيها قتل

البطل في مشهدها األخير قبل أربع صباحا في منطقة الصليخ ببغداد.
الـبـقـاء في حـيـاة من أحـبـك بـعـد ان عـرفك أيـهـا الـعـراق االشــيب الـذي كـان يـسـيـر عـلى
قدم يقيـنا لم يعرفك الكثيـر لم تكن سياسيا او إعالميـا تخيط وتخربط في هذا الواقع
مـتـليء بـالـديـنـاصـورات يـكـفـيك انك حتـمل وطـنـك حتت جـلـدك أيـنـما ذهـبـت بـينـمـا لم ا
يتحمـلك الوطن نفسه البـعض اليتحمل حلـيتك او شاربك الكث الـواقع العراقي نرجسي
حد التخمة كنت أقـول لك لو اننا عرفنا مانريد لكفينا العالم شر تفرقنا وحروبنا العبثية
اجلمـيع يرى انه وحـده نبي مـعصـوم وقائـد اوحد جلـميع اخلـلق في الكـون كلـنا عـناترة
وجمـيع من في العـالم شيـبوبـات من دونـنا نـحن كل شيء وغيـرنا الشيء احلـقيـقة تـقبع
في مالبسنا الـداخلية فقط وللعالم ان يخرج عاريا من دون مالبسه الداخلية حتى لوكان
لك من اإلنسانية الـكثير لو ان العراقي عرفوا طيبة قلبك لصبغوا ثياب حدادهم عليك

بـالـبـيـاض ولطـشّـوا حتت قـدمـيك الـواهـلـيـة وانت تـسيـر مـتـعـبـا نـحو
ا يسمحـون لك في اول يوم أن تريهم طريقة فندقك الـترابي ر
ابـيك في لـفلـفـة جواريـبه بـطـريقـته الـغريـبـة وهـو يكـوّرهـا مثل
كرت هل قـلت لك ان حيـاتنا أصـبحت مـثل اجلواريب التي
ـشــكـلــة الـكـبــيـرة انـهم نــلـبــسـهـا ونــخـلـعــهـا كل يــوم? لـكن ا
سيدفنـونا من دون جواريبنا خشية انسالت خيط حياتنا من

الئكة في طريقة البساها ايانا من جديد... موتنا فيحير ا
كل موت وانت بالف حياة ياصديقي يا عطر القهوة.
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ـرقمة ( ٨٢٤٦١ ر ) فـقدت سنـوية الـسيارة ا
اركة/ نيســــان سني بغداد خصوصــــــي ا
نـــوع /صـــــــــالـــون الــلـــون / ابــيـض غــيــر

محدد.  
ــــــــــالك وزارة الــــتـــعـــلــــيم الــــعـــالي اسم ا
الـعـــــنـوان/بغـداد الرصـــــافة  الـصــــــادرة
من وزارة الــداخــلــيــة مــديــــــــريــة مـــــــرور

بغداد.
KNMCC42H47P629020 / رقم الشاصي

صدرها. فمن يعثر عليها يسلمها 
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r U?  Íb?N??  œ«œË® فـقــدت مـني هـويـة بـاسم
bL) الصادرة من كلية اإلدارة واالقتصاد

/ جـامعة كـركوك فـمن يعثـر علـيها يـسلـمها
صدرها.

Êö «ØÂ
زايدة الـعلنيـة لبيع الـعقارات عدد (٦٦) قـطعة والكـائن في مدينة عادن عن اجـراء ا بيـدات/ احدى تشكـيالت وزارة الصنـاعة وا تعلن شـركة الفـرات العامة لـلصنـاعات الكيـمياويـة وا
دة البالغة ـعدل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح الـيوم التالي النتهاء ا الكرمـة /محافظة االنبار ابوسديـرة على وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١)  لسنة ٢٠١٣ ا
زايدة في مصنع الطارق للمبيدات/ موقع الكرمة الكائن ٢٥ ٢٦/٤/ ٢٠٢٢ وسوف جتري ا صادفة  ٢٤ (٣٠) يوما من تاريخ اليوم التالي لنشر االعالن ولأليام االحد .االثن .الثالثاء ا
طلوبة ن تتوفر فيهم الشروط ا زايدة  فعلى الراغب بالشراء  زايدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم يلي العطلـة موعدا ألجراء ا في محافظة االنبار قـضاء الكرمة  واذا صادف يوم ا
سيب ألبداء رغبتهم بالشراء بعد االطالع ركزية الكائنة في محافظة بابل قضاء ا بيدات/ جلنة البيع ا ن لهم حق التملك مراجعة مقر شركة الفرات العامة للصناعـات الكيمياوية وا
قدرة للعقار. ويتم دفع بنسبة ائة من القـيمة ا زايدة وخالل الفترة اعاله تأمينات ال تقل عن ٥ % خمسة من ا على التفـاصيل الدقيقة للعقارات على ان يودع الراغب وقـبل االشتراك با
صارف االخرى زايـدة اجور نشـر االعالن وا ـطلوبـة ويتحـمل من ترسو عـليه ا زايدة مـستصـحب معـهم الوثائق ا ن تـرسو علـيه ا ـائة أجور اخلـدمة من قيمـة الشراء  ٢ % اثـنان با

. ادة (١١) من القانون ويتحمل الناكل الفرق ب البدل نصوص عليها في ا رافقة لها ا واجور جلنة البيع والتثم واجلهات ا

أوال/ اوصاف العقارات:-
وجب سـندات مثـبت فيهـا ارقام القـطع مقاطـعة (١٥ أبو سـديرة) وتفـتقر هـذه العقـارات الى اخلدمات قطع اراضي سكـنية عـرصة ونوعـها ملك صـرف (٦٦) ست وستون قـطعة مـفرزة 

ربع الواحد. ٢) ألفان وخمسمائة دينار للمتر ا اء/الكهرباء/الصرف الصحي) وأن اقيامها التقديرية (٥٠٠ الرئيسية مثل (ا
طلوبة:- ثانيا/ الشروط ا

الك الدائم. ١- ان يكون الراغب بالشراء موظفا على ا
زايدة العلنية .. وذج التعهد بعدم التملك العقار وبعكسه يتم رفض اشتراكه با زايدة مع  ٢- ان يقدم طلب احلصول على قطعة ارض من الشركة قبل اجراء ا

نحل رقم ٤٩  لسنة ٢٠٠٠). تزوجة من شرط الزواج اذا بلغت من العمر خمسا وثالثون سنة (قرار مجلس قيادة الثورة ا وظفة غير ا ٣- ان يكون متزوجا وتستثنى ا
٤- ان يكون عراقيا

وجب قـرار قضائي بات دارا او شـقة او أرضا سكـنية عـلى وجه االستقالل ولم يكـونوا قد حصـلوا على وحدة تلك هو وزوجـته او اوالده القاصريـن او من يعيلـون غيرهم  ٥- ان ال 
سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او اجلمعيات التعاونية.

وظف الذين اتخذوا قرارا ببيع العقارات وال من ازواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة. ٦- ان ال يكون من ا
وظف الذين اتخذو قرارا بالبيع ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة. ٧- ان ال يكون الراغب بالشراء من اعضاء جلنتي التقدير والبيع وال من ا

زايدة. جرد ضمه وتوقيعه على قائمة ا ٨- يعتبر الراغب بالشراء مسقطا جلميع خياراته ومشاهدا للعقار بنفسه 

طلوبة :-  ستمسكات ا ثالثا/ ا
دنية (أصل وصورة). ١- هوية االحوال ا

٢- شهادة اجلنسية العراقية (اصل وصورة).
٣- بطاقة السكن (اصل وصورة) او تأييد سكن.

٤- تعهد خطي مع اقرار عائلي.
٥- هوية الدائرة نافذة.
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ـتـحـدة يـعــود تـخـصـيص يـوم لألم ا
ـؤلـفـة األمـريـكـيـة جـولـيا وورد إلى ا
هاوي الـتي اقتـرحت االحتـفال بـهذا
تحدة األمريكية العيد في الواليات ا
عام 1872  بهدف تمك األمهات من
ـــشــــاركـــة في مـــســــيـــرات الـــسالم ا
نـــظــــمت وقــــتــــهـــا.وفـي عـــام 1908 

مـجـمـوعـة مـن األمـهـات تـقـودهن آنـا
جارفـيس حمـلـة لالحتـفال بـيوم لألم
في ثـاني أحــد من شـهــر أيـار والـذي
يتـزامن مع ذكرى وفـاة والدتـها وقد
ـدن في تـبــنت الـدعــوة الـعـديــد من ا
ــتــحــدة وفي وقت الحق الــواليـات ا
أقر الـرئيس األمـريكي من عام 1914 

ويــلــسـون هــذا الــتــاريخ عــيـداً لألم
ويـــعــد عـــيــد األم عـــطـــلــة عـــامــة في
تحـدة وقد تـبنت الـعديد الواليـات ا

من الدول هذا التاريخ.
وألن االحــتــفــال األمــريــكي في ثــاني
أحـد مـن أيـار لــذلك يـخــتــلف تـاريخ
االحتفال بـه من عام آلخر.ومن الدول
الـــتي حتـــتـــفل به وفـــقـــا لــلـــتـــقــو
األمـــريـــكي أســـتــرالـــيـــا والــنـــمـــســا
وبلجيكا وبـنغالديش والص وكندا
وكــولــومـبــيــا والـبــرازيل وكــرواتــيـا
واإلكـــوادور وإســتــونـــيــا وفــنـــلــنــدا
انـيـا واليـونان والـهـند وإيـطالـيا وأ
والـيابـان والتـفـيـا ومـاليـزيـا ومـالـطا
والفلب وجـنوب افريقـيا وسويسرا
وتايـوان وهـولنـدا وتـركيـا وفـنزويال
وزامبيا.وحتتـفل بريطانـيا بعيد األم
في األحــد األخـيــر من شــهـر آذار من

كل عام ويعرف بأحد األمهات. 
وأمـــا عن اخلـــلـــفـــيـــة الــتـــاريـــخـــيــة
لالحـــتـــفــال فـــإنه لــيـس لــهـــا عالقــة
باألمهـات وتعود إلى الـقرن السادس
ـسـيـحـي عـشـر وارتـبـطت بـزيـارة ا

لـلـكـنـيـسة األم فـي عيـد الـفـصح.وفي
وظفون يحصلون على اضي كان ا ا
عطـلـة للـعودة إلـى مســاقط رؤوسهم
لـــلـــصالة مع أســـرهم وخالل طـــريق
ـــوظــــــــفــون الـــعـــودة كـــان هـــؤالء ا
الــــشـــبـــاب يـــحـــمـــلـــون الـــزهـــــــــور

ألمهاتهم.
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والـنـرويـج هي الـدولـة الــوحـيـدة في
الــعـالـم الـتـي حتـتــفل بــعــيـد األم في
شــبــاط وحتـديــدا في ثــاني أحــد من
شــــبـــاط وهــــو تـــقــــلـــيـــد ديــــني في
األساس فيـما حتـتفل السـويد بـعيد
األم في آخــر يـوم أحــد من حــزيـران
وحتتـفل فـرنسـا به في أول يـوم أحد

من حزيران سنويا
.وفي الشرق األوسط كانت مصر هي
أول دولـة حتــتــفل بـعــيـد األم في 21
آذار وكـــانـت الـــبــــدايـــة عـــام 1956
عـندمـا قـامت إحـدى األمـهـات بـزيارة
الصـحفي الـراحل مـصطـفى أم في
مــكـتــبه في صــحـيــفـة أخــبـار الــيـوم
صرية وقـصت عليه قصـتها وكيف ا
أنـها صـارت أرمـلـة وأوالدهـا صـغار
ولم تــتــزوج وكـــرست حــيــاتــهــا من
أجـلـهم حـتى تـخـرجـوا في اجلـامـعة
وتـــزوجــوا واســتــقـــلــوا بــحـــيــاتــهم
وانــصــرفـــوا عــنــهــا تــمــامــا فــكــتب
مــــصــــطـــفـى أمـــ وعــــلي أمــــ في
عـــمـــودهــمـــا الــشــــــــــهـــيــر (فـــكــرة)
يقـتـرحان تـخـصيص يـوم لألم يـكون
ــثــابـة يــوم لــرد اجلـمــيل وتــذكــيـر

بفضلها.
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أعـلــنت هــيـئـة اســتـثــمـار الــبـصــرة الـيـوم
األحد اسـتكمال جـميع اإلجراءات اخلاصة

بإنشاء أكبر مدينة صناعية في احملافظة.
وقال رئـيس الـهيـئـة عالء عبـد احلـس إن
(اإلجـــراءات اخلـــاصـــة بـــانـــشـــاء مـــديـــنــة
صناعية في احملافظة قد بدأت و اختيار
ـنــاسب إلنـشـائـهــا وعـلى مـسـاحـة ـوقع ا ا
1000 دو و احلــصــول عـــلى مــوافــقــة

احلكومة وهي اآلن قيد االجناز).
وأضــاف أنه (ســـيــتم اســـتــكــمـــال جــمــيع
وافقـات القـطاعـية تـقريـبا بـالتنـسيق مع ا
ــديــنـة احلـكــومــة احملــلــيــة" مـبــيــنــا أن "ا
ـشـروعـهـا االســتـثـمـاري تـعـد أول وأكـبـر

مدينة صناعية في احملافظة).
ـدينة سـتحتـوي على أكبر وأشار إلى أن (ا
معـمل للـحديد والـصلب في الـعراق بـطاقة
تصميمية تصل إلى أكثر من مليون طن من
حـديـد التـسلـيح وسـتكـون البـصـرة مديـنة
لــلــخــدمــات االقــتــصـاديــة والــلــوجــســتــيـة
وستـسهم في تـشغـيل عدد كـبيـر من األيدي
العـاملة).وأعـلنـت الـشركـة العامـة للـسمنت
الــعـراقــيــة الـتــابـعــة إلى وزارة الــصـنــاعـة
ــعــادن عن إســتــمــرار أعــمــال الــتـأهــيل وا
والـصـيـانـة في مـعــامـلـهـا وإيـجـاد الـبـدائل
حلل مُـشـكـلـة إرتـفاع أسـعـار الـنـفط األسود
ُسـاهمة في حتسـ البيئــة . وقال بيان وا
تـلقتـه (الزمان) أمس ان (مـالك قسم األفران
في مــعــمـل ســمــنت الــكـــوفــة أحــد مــعــامل
مُـعــاونـيــة الــسـمــنت اجلـنــوبــيـة الــتـابــعـة
ـنــظـومـة لـلــشـركـة أجــرى عـمــلـيـة حتــويـر 
احلرق في الـفرن الثالث للعمل بوقود الغاز
اجلــاف بـدلًــا عن الــنــفط األســود في ضـوء
الــتــوجــيــهــات الــوزاريــة ومُــتــابــعــة إدارة
الــشـركــة وخُـطــطـهـا الــهـادفــة إلى إعــتـمـاد
الـطـاقـة الـبـديـلـة في عـمل مـنـظـومـة احلرق
نظومة السيَّمـا بعدَ جناح عمـلية التحـوير 
احلرق اخلـاصـة بالـفرن األول نـهـاية الـعام
ـاضي 2021 والـتوجُّه نـحـو تـعـمـيم هذهِ ا
ا يـترتب عـنها العـملـية عـلى باقي األفـران 
من آثارٍ إقـتصادية إيجـابية من حيث مقدار
ُنفـقة في اإلنـتاج وخفض مُـستوى الكُـلف ا
اإلنـبـعــاثـات الــصـادرة عن عــمـلــيـة احلـرق

للحفاظ على البيئـة). 
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تـعلن محافظة ذي قار (العـقود احلكومية) عن مناقـصة مشروع (تأهيل وتوسيع صـالة العمليات في مستـشفى سوق الشيوخ مع انشاء
ـعدلة وحـدة طوار في الـطار) ضمن  خـطة تـنمـية االقالـيم ٢٠٢١ واستـنادا لتـعلـيمات تـنفـيذ الـعقود احلـكومـية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
وازنة الـعامة االحتـادية لعـام ٢٠١٩ ان وثيقـة الدعوة لـتقد لحـقة بهـا وتعلـيمات تـنفيـذ ا الصـادرة من وزارة التخـطيط والضـوابط ا
شروع سوف تنشر في اجلرائـد الوطنية. وسيتم العمل عـند فحص وتقييم العطاءات وفق ناقصة العامة لـهذا ا العطـاء (االعالن) عن ا
ؤهلـة االشتراك فيهـا كما هو محدد في ـقدمي العطاءات كـافة من الدول ا ـعتمدة للـمناقصات (الـوثائق القياسـية) والتي تتيح  االلية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا
قدمي العطاء وبـإمكان مقدمي العطاءات شراء وثـائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد طلب حتـريري الى العنوان احملدد بالتعـليمات 
ؤتمر اخلاص شاريع في ديوان احملافظـة وسوف يتم عقد ا وجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حـسابات ا ان اسلوب الدفع سـيتم 
صادف ٢٠٢٢/٣/٣١ في بـناية (دائرة نـاقصة عـند السـاعة (١٢) ظهرا مـن يوم اخلميـس ا شـارك في ا بـاالجابات عـلى استفـسارات ا
ذكـورة ادناه على االقل والـشركات صنـف من الدرجـة ا ـؤهلـ وا قـاول العـراقي ا صحة ذي قـار) فعـلى الراغبـ من الشـركات وا
الـعربـيـة واالجنـبـية مـن اصحـاب االخـتصـاص مـراجعـة قـسم العـقـود احلكـومـية حملـافـظـة ذي قار لـشـراء نسـخـة من الوثـائق اخلـاصة
ـشروع عـلـما ان سـعر الـعطـاء الـواحد (وكـما مـؤشر ازاءه) غـيـر  قابـلة لـلـرد على ان يـتم تقـد هـوية الـتصـنيف االصـلـية لـلشـركات با

ستمسكات التالية:- العراقية واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :-                                                                      

الية: تطلبات ا ب- ا
ـبلغ اكبـر او يساوي (٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠) شروع  الـية لتـنفيـذ ا الـية (السـيولة الـنقديـة)  من خالل تقد مـا يثبت الـقدرة ا وارد ا اوال:- ا

سبعة واربعون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: أ ـ ا

قـدمة في القائـمة السوداء صالح لم يتم ادراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنسـية الشـركة مقدمـة العطاء  –ال يـوجد تضارب بـا
ملوكة للدولـة (ان تثبت انها مستقلـة قانونيا وماليا وانـها تعمل وفق القانون التجـاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب الـشركات ا
ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا العمل) غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انعـة (نسخة اصلية + نـسخة مصورة) ونافذة صـادرة من الهيئة العامـة للضرائب ومعنونـة الى ديوان محافظة ذي قار ثانيا:- عدم 

هوية حتاسب ضريبي.
ثالثا:- شهادة تأسـيس الشركة مع مالحظة في حـال كون الشركة مقدمـة العطاء اجنبيـة تقوم بتقد اوراقهـا كافة ومصدقة لدى وزارة

اخلارجية العراقية.
قاولة حسب ما مطلوب قاول او الشركات ا قاول صادرة من وزارة لـتخطيط وتكون درجة وصنف ا رابعا:- هوية تسجل وتصنيف ا

في اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا

وجب خطـاب ضمان بنكي او صك مصدق او ـقدمي العطاءات  ٢- كل الـعطاءات يجب ان تتضمن ضـمان للعطاء (التـأمينات االولية) 
سفتـجة صادرة من مـصرف معـتمد في الـعراق وبنـسبة  ١ % من مبـلغ الكلـفة التـخمينـية للـمشروع ومـعنون الى جـهة التـعاقد (ديوان
نـاقصـة وعلى ـدة ١٥٠ يوم من تـاريخ غلـق ا ـنـاقصـة ويكـون نافـذ  مـحافـظة ذي قـار/ قسم الـعـقود احلـكومـيـة) ويذكـر فيه رقم واسم ا
نـاقصة مباشرة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقيع الـعقد تقد خطاب ضمان ـقاول) الذي ترسو عليه ا ـناقص الفائز (الشركة او ا ا
ـصارف الـعراقـية في بـغداد او احملـافظات بحـسن التـنفـيذ بـقيـمة ٥ % من مبـلغ االحالـة على ان يـكون خـطاب ضـمان صـادر من احد ا

اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
عايير ناقص مسـتجيبة عـند تلبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتـماد الوثائق القيـاسية الصادرة من وزارة الـتخطيط وتكون الـعطاءات ا
ناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء طلوبة في شروط ا الية ا التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية وا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.

ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 
٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

نـاقصة وان تـتحـمل الشركـة التي يـحال بعـهدتهـا العمل ناقـصة اجور الـنشـر واالعالن والخر اعالن عن ا ٦- تتـحمل من ترسـو علـيه ا
كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلـتزم الطـرف الثـاني بان يـشغل مـا ال يقل عن (٣٠%) من عمـالة مـوظفـيه العـمالـة الوطـنيـة عن طريق مـراكز الـتشـغيل اال في حـالة
ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا اعتذار ا
٨- في حالة اشتراك اكثـر من مناقص في تقد عطـاء واحد لتنفيذ الـعقد تكون مسـؤوليتهم تضامنـية تكافليـة في ذلك لتنفيذه على ان
وذج اتـفاق اولي على الشراكة مـوقع من قبل اطراف الشراكـة معزز بتعهد من يقدم عقد مشـاركة مصادق عليه اصـوليا مع العطاء او 
ناقصة عليـهما على ان يتم تقد الشراكـة بينهما مصدق اصولـيا بعد توقيع العقد خالل قـبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب في رسو ا
شـتركـ معـامـلة الـناكل او اخملل مـدة ال تتـجـاوز (١٤ يومـا) من تاريخ تـوقـيع العـقد وفي حـال انـسحـاب احد الـشركـاء فـيتم مـعامـلـة ا

وحسب واقع احلال.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لرب عـد من قبـلها واعـتدال اسـعاره وكـذلك تنـفيذ الـعمل بـاعتـبارهـا  سـتفـيدة مـسؤولـية الكـشف الفـني ا  ١٠- تتـحمل الـدائرة ا
قاولة. العمل بعقد ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدمـ على العطاءات بـاستكمال النـواقص التي تسمح بهـا التعليـمات خالل سبعة ايام قاولـب واجملهزين ا  ١٢- تلتزم الـشركات وا

كن قبولها. من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
صنعـة واجملهزة داخل العراق لـلمشروع مع مراعـاة االلتزام بالضـوابط السعر والنـوعية اجملهزة  ١٣- تكون االولويـة للمواد االوليـة ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مدى مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا

صادف ٢٠٢١/٤/٧ الى العنوان التالي محافظة ذي قار  ١٥-ان اخر يوم لتقد العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم اخلميس ا
قسم الـعـقود احلـكـوميـة في مـقـرها الـكـائن في النـاصـرية  - االدارة احملـلـيـة - قرب مـصـرف الرشـيـد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مـبنى هـيـئة
قـدمة بالـدينـار العـراقي حصـرا رقمـا وكتـابة وان يـوقع على جـميع مـستـندات الـعطـاء وتكون االعمـار سابـقا) عـلى ان تكـون االسعـار ا
قـاول مع ذكر العنـوان الكامل للـشركة ورقم الهاتف الكتـابة واضحة وخـالية من احلك والشـطب وتكون جمـيع االوراق مختومـة بختم ا
قـاول بصحته ويـعتبـر التبلـيغ من خالله ملزم واصولـيا وكمـا يقدم البـطاقة التـموينيـة وما يؤيد حـجبها والبريـد االلكتروني ويـلتزم ا
دنية وبطاقة السكن وال يسمح التقـد عن طريق البريد االلكتروني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات وهوية االحوال ا
ـثـلـيـهم الـراغـبـ بـاحلـضـور الى ديـوان مـحـافـظـة ذي قـار - صـوب الـشـامـيـة - شـارع االمـام عـلي (ع) وسـوف تـرفض الـعـطاءات او 
ـناقـصـة عـطـلـة رسمـيـة فـيـؤجل الى الـيـوم الذي يـلـيه عـلى ان تـقـدم الـعطـاءات داخل ظـروف مـغـلـقة تـأخـرة. واذا صـادف يـوم فـتح ا ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
الية والتمويل الالزم. ذكور ادناه حل توفر التخصيصات ا شروع ا ١٦- تسدد مبالغ ا
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تعـلن محافـظة ذي قار (الـعقود احلـكوميـة) عن منـاقصة مـشروع (تأهـيل وتطويـر مستـوصفات صـحية في الـدواية) ضمن  خـطة تنـمية
لحقة عدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط ا االقاليم ٢٠٢١ واستنادا لتعليمات تنفيذ العـقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ ا
شروع ناقصـة العامة لهذا ا وازنة الـعامة االحتادية لعام ٢٠١٩ ان وثـيقة الدعوة لتقد الـعطاء (االعالن) عن ا بها وتعليمـات تنفيذ ا
عـتمـدة للمـناقصـات (الوثـائق القيـاسية) سـوف تنشـر في اجلرائـد الوطنـية. وسـيتم العـمل عنـد فحص وتقـييم العـطاءات وفق االلـية ا
تحدة ؤهلـة االشتراك فيـها كما هـو محدد في النـشرة التوضـيحية الـصادرة من اال ا قدمي الـعطاءات كافـة من الدول ا والتي تـتيح 

ؤهلة). (اخلاصة بتعريف الدول ا
قدمي العطاء وبـإمكان مقدمي العطاءات شراء وثـائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد طلب حتـريري الى العنوان احملدد بالتعـليمات 
ؤتمر اخلاص شاريع في ديوان احملافظـة وسوف يتم عقد ا وجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حـسابات ا ان اسلوب الدفع سـيتم 
صادف ٢٠٢٢/٣/٣١ في بـناية (دائرة نـاقصة عـند السـاعة (١٢) ظهرا مـن يوم اخلميـس ا شـارك في ا بـاالجابات عـلى استفـسارات ا
ذكـورة ادناه على االقل والـشركات صنـف من الدرجـة ا ـؤهلـ وا قـاول العـراقي ا صحة ذي قـار) فعـلى الراغبـ من الشـركات وا
الـعربـيـة واالجنـبـية مـن اصحـاب االخـتصـاص مـراجعـة قـسم العـقـود احلكـومـية حملـافـظـة ذي قار لـشـراء نسـخـة من الوثـائق اخلـاصة
ـشروع عـلـما ان سـعر الـعطـاء الـواحد (وكـما مـؤشر ازاءه) غـيـر  قابـلة لـلـرد على ان يـتم تقـد هـوية الـتصـنيف االصـلـية لـلشـركات با

ستمسكات التالية:- العراقية واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :-                                                                      

الية: تطلبات ا ب- ا
بـلغ اكبر او يساوي (٢٥٧٫٠٠٠٫٠٠٠) شروع  اليـة لتنفـيذ ا اليـة (السيولـة النقدية)  من خالل تـقد ما يثـبت القدرة ا وارد ا اوال:- ا

مائتان وسبعة وخمسون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: أ ـ ا

قـدمة في القائـمة السوداء صالح لم يتم ادراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنسـية الشـركة مقدمـة العطاء  –ال يـوجد تضارب بـا
ملوكة للدولـة (ان تثبت انها مستقلـة قانونيا وماليا وانـها تعمل وفق القانون التجـاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب الـشركات ا
ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا العمل) غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انعـة (نسخة اصلية + نـسخة مصورة) ونافذة صـادرة من الهيئة العامـة للضرائب ومعنونـة الى ديوان محافظة ذي قار ثانيا:- عدم 

هوية حتاسب ضريبي.
ثالثا:- شهادة تأسـيس الشركة مع مالحظة في حـال كون الشركة مقدمـة العطاء اجنبيـة تقوم بتقد اوراقهـا كافة ومصدقة لدى وزارة

اخلارجية العراقية.
قاولة حسب ما مطلوب قاول او الشركات ا قاول صادرة من وزارة لـتخطيط وتكون درجة وصنف ا رابعا:- هوية تسجل وتصنيف ا

في اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا

وجب خطـاب ضمان بنكي او صك مصدق او ـقدمي العطاءات  ٢- كل الـعطاءات يجب ان تتضمن ضـمان للعطاء (التـأمينات االولية) 
سفتـجة صادرة من مـصرف معـتمد في الـعراق وبنـسبة  ١ % من مبـلغ الكلـفة التـخمينـية للـمشروع ومـعنون الى جـهة التـعاقد (ديوان
نـاقصـة وعلى ـدة ١٥٠ يوم من تـاريخ غلـق ا ـنـاقصـة ويكـون نافـذ  مـحافـظة ذي قـار/ قسم الـعـقود احلـكومـيـة) ويذكـر فيه رقم واسم ا
نـاقصة مباشرة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقيع الـعقد تقد خطاب ضمان ـقاول) الذي ترسو عليه ا ـناقص الفائز (الشركة او ا ا
ـصارف الـعراقـية في بـغداد او احملـافظات بحـسن التـنفـيذ بـقيـمة ٥ % من مبـلغ االحالـة على ان يـكون خـطاب ضـمان صـادر من احد ا

اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
عايير ناقص مسـتجيبة عـند تلبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتـماد الوثائق القيـاسية الصادرة من وزارة الـتخطيط وتكون الـعطاءات ا
ناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء طلوبة في شروط ا الية ا التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية وا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.

ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 
٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

نـاقصة وان تـتحـمل الشركـة التي يـحال بعـهدتهـا العمل ناقـصة اجور الـنشـر واالعالن والخر اعالن عن ا ٦- تتـحمل من ترسـو علـيه ا
كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلـتزم الطـرف الثـاني بان يـشغل مـا ال يقل عن (٣٠%) من عمـالة مـوظفـيه العـمالـة الوطـنيـة عن طريق مـراكز الـتشـغيل اال في حـالة
ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا اعتذار ا
٨- في حالة اشتراك اكثـر من مناقص في تقد عطـاء واحد لتنفيذ الـعقد تكون مسـؤوليتهم تضامنـية تكافليـة في ذلك لتنفيذه على ان
وذج اتـفاق اولي على الشراكة مـوقع من قبل اطراف الشراكـة معزز بتعهد من يقدم عقد مشـاركة مصادق عليه اصـوليا مع العطاء او 
ناقصة عليـهما على ان يتم تقد الشراكـة بينهما مصدق اصولـيا بعد توقيع العقد خالل قـبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب في رسو ا
شـتركـ معـامـلة الـناكل او اخملل مـدة ال تتـجـاوز (١٤ يومـا) من تاريخ تـوقـيع العـقد وفي حـال انـسحـاب احد الـشركـاء فـيتم مـعامـلـة ا

وحسب واقع احلال.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لرب عـد من قبـلها واعـتدال اسـعاره وكـذلك تنـفيذ الـعمل بـاعتـبارهـا  سـتفـيدة مـسؤولـية الكـشف الفـني ا  ١٠- تتـحمل الـدائرة ا
قاولة. العمل بعقد ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدمـ على العطاءات بـاستكمال النـواقص التي تسمح بهـا التعليـمات خالل سبعة ايام قاولـب واجملهزين ا  ١٢- تلتزم الـشركات وا

كن قبولها. من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
صنعـة واجملهزة داخل العراق لـلمشروع مع مراعـاة االلتزام بالضـوابط السعر والنـوعية اجملهزة  ١٣- تكون االولويـة للمواد االوليـة ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مدى مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا

صادف ٢٠٢١/٤/٧ الى العنوان التالي محافظة ذي قار  ١٥-ان اخر يوم لتقد العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم اخلميس ا
قسم الـعـقود احلـكـوميـة في مـقـرها الـكـائن في النـاصـرية  - االدارة احملـلـيـة - قرب مـصـرف الرشـيـد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مـبنى هـيـئة
قـدمة بالـدينـار العـراقي حصـرا رقمـا وكتـابة وان يـوقع على جـميع مـستـندات الـعطـاء وتكون االعمـار سابـقا) عـلى ان تكـون االسعـار ا
قـاول مع ذكر العنـوان الكامل للـشركة ورقم الهاتف الكتـابة واضحة وخـالية من احلك والشـطب وتكون جمـيع االوراق مختومـة بختم ا
قـاول بصحته ويـعتبـر التبلـيغ من خالله ملزم واصولـيا وكمـا يقدم البـطاقة التـموينيـة وما يؤيد حـجبها والبريـد االلكتروني ويـلتزم ا
دنية وبطاقة السكن وال يسمح التقـد عن طريق البريد االلكتروني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات وهوية االحوال ا
ـثـلـيـهم الـراغـبـ بـاحلـضـور الى ديـوان مـحـافـظـة ذي قـار - صـوب الـشـامـيـة - شـارع االمـام عـلي (ع) وسـوف تـرفض الـعـطاءات او 
ـناقـصـة عـطـلـة رسمـيـة فـيـؤجل الى الـيـوم الذي يـلـيه عـلى ان تـقـدم الـعطـاءات داخل ظـروف مـغـلـقة تـأخـرة. واذا صـادف يـوم فـتح ا ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
الية والتمويل الالزم. ذكور ادناه حل توفر التخصيصات ا شروع ا ١٦- تسدد مبالغ ا
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راكـز صحية فـي اجلبايش االصالح الـفهود) ضمن تعلن مـحافظـة ذي قار (العـقود احلكـومية) عن مـناقصة مـشروع (تأهـيل ابنيـة واضافة بـناء 
عـدلة الـصادرة من وزارة التـخطـيط والضوابط خـطة تنـميـة االقاليـم ٢٠٢١ واستنـادا لتـعليـمات تـنفيـذ العـقود احلكـوميـة رقم (٢) لسنـة ٢٠١٤ ا
شروع ناقـصة العامـة لهذا ا وازنـة العامة االحتـادية لعام ٢٠١٩ ان وثيـقة الدعوة لـتقد العـطاء (االعالن) عن ا لحقـة بها وتعلـيمات تنـفيذ ا ا
عـتمدة للمنـاقصات (الوثائق القـياسية) والتي تتيح سوف تـنشر في اجلرائد الوطـنية. وسيتم العمل عـند فحص وتقييم الـعطاءات وفق االلية ا
تـحدة (اخلـاصة بـتعريف ـؤهلـة االشتـراك فيـها كـما هو مـحدد في الـنشـرة التـوضيـحيـة الصـادرة من اال ا ـقدمي الـعطـاءات كافـة من الدول ا

ؤهلة). الدول ا
قدمي العطاء ان اسلوب وبإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص بـاالجابـات على شـاريع في ديـوان احملافـظة وسـوف يـتم عقـد ا ـوجب وصل شراء يـقـطع من قبل قـسم حـسابـات ا الـدفع سـيتم 
صـادف ٢٠٢٢/٣/٣١ في بـنـاية (دائـرة صـحة ذي قـار) فـعلى نـاقـصـة عنـد الـساعـة (١٢) ظـهرا من يـوم اخلـمـيس ا شـاركـ في ا استـفـسـارات ا
ذكورة ادناه على االقل والـشركات العـربية واالجنـبية من اصحاب صـنف من الدرجـة ا ـؤهل وا قاول الـعراقي ا الـراغب من الشـركات وا
شروع علـما ان سعـر العطاء الـواحد (وكما االختصـاص مراجعة قـسم العقود احلـكوميـة حملافظة ذي قـار لشراء نـسخة من الوثـائق اخلاصة بـا
مـؤشر ازاءه) غـير  قابـلة لـلرد عـلى ان يتم تـقد هويـة التـصنيـف االصليـة للـشركات الـعراقـية واوراق الـتسجـيل للـشركـات االجنبـية عـند شراء

ستمسكات التالية:- العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :-                                                                       

الية: تطلبات ا ب- ا
٨٨) ثـمانـية ٠٠٠ بـلغ اكـبر او يـساوي (٠٠٠ شـروع  ـاليـة لـتنـفيـذ ا ـاليـة (السـيـولة الـنقـدية)  من خالل تـقـد ما يـثبت الـقدرة ا وارد ا اوال:- ا

وثمانون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: أ ـ ا

قدمة في الـقائمة الـسوداء الشركات صـالح لم يتم ادراج الشركـة ا اوال:- االهليـة وتشمل (جنـسية الشـركة مقدمـة العطاء  –ال يوجـد تضارب با
ـملـوكة لـلـدولة (ان تـثبت انـهـا مسـتقـلة قـانـونيـا ومالـيـا وانهـا تعـمل وفق الـقانـون التـجاري وان ال تـكـون وكاالت تـابعـة لصـاحب الـعمل) غـير ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انعـة (نسـخة اصلـية + نسـخة مـصورة) ونافـذة صادرة من الهـيئـة العامـة للـضرائب ومعـنونة الى ديـوان محـافظة ذي قـار هوية ثانـيا:- عـدم 

حتاسب ضريبي.
ثالثا:- شهادة تأسيس الـشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمـة العطاء اجنبية تقوم بتقـد اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية

العراقية.
ـقاولـة حسب مـا مطـلوب في ـقاول او الـشركـات ا ـقـاول صـادرة من وزارة لتـخطـيط وتـكون درجـة وصنف ا رابـعا:- هـويـة تسـجل وتصـنيف ا

اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا

ـوجب خطاب ضمـان بنكي او صك مصـدق او سفتجة قـدمي العطاءات  ٢- كل الـعطاءات يجب ان تـتضمن ضمـان للعطـاء (التأمينـات االولية) 
صادرة من مصـرف معتـمد في العراق وبـنسبة  ١ % مـن مبلغ الكـلفة الـتخمـينيـة للمـشروع ومعنـون الى جهة الـتعاقـد (ديوان محـافظة ذي قار/
ـناقص الـفائـز (الشـركة او نـاقصـة وعلى ا ـدة ١٥٠ يوم مـن تاريخ غـلق ا ـناقـصة ويـكون نـافذ  قـسم العـقـود احلكـوميـة) ويذكـر فيه رقم واسم ا
ناقـصة مباشرة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقـيع العقد تقد خطـاب ضمان بحسن التنـفيذ بقيمة ٥ % من مبلغ قاول) الـذي ترسو عليه ا ا
صارف العراقـية في بغداد او احملافـظات اجلنوبيـة نافذا الى ما بعـد انتهاء فتـرة الصيانة االحـالة على ان يكون خـطاب ضمان صادر من احـد ا

وتصفية احلسابات النهائية.
عايـير التأهيل ناقصـ مستجـيبة عند تـلبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتمـاد الوثائق القـياسية الـصادرة من وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا
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ـا تتـطلبه ـناقصـة وفي حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طـلوبـة في شروط ا ـاليـة ا احملددة فـيهـا بفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة والفنـية وا
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.

ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 
٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـناقـصـة وان تتـحـمل الـشركـة الـتي يحـال بـعـهدتـهـا العـمل كـافة ـنـاقصـة اجـور الـنشـر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٦- تـتـحمل من تـرسـو عـليه ا
الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

ركز ٧- يلتزم الطرف الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة مـوظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال فـي حالة اعتذار ا
ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا عن توفير االعداد واالختصاصات ا

٨- في حالة اشـتراك اكثر من مناقص في تقد عـطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤولـيتهم تضامنيـة تكافلية في ذلك لتنـفيذه على ان يقدم عقد
ـوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطـراف الشراكة معزز بتعهـد من قبلهم بعدم التنازل مشاركة مصـادق عليه اصوليا مع العطاء او 
ناقصة عليهـما على ان يتم تقد الشراكـة بينهما مصدق اصـوليا بعد توقيع العـقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من او االنسحاب في رسـو ا

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لرب الـعمل بعقد عد من قبـلها واعتـدال اسعاره وكذلك تـنفيذ العـمل باعتبـارها  ستفـيدة مسؤولـية الكشف الـفني ا  ١٠- تتحمل الـدائرة ا
قاولة. ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدم على العطاءات بـاستكمال النواقص الـتي تسمح بها التعلـيمات خالل سبعة ايام من تاريخ قاولب واجملهـزين ا  ١٢- تلتزم الـشركات وا

كن قبولها. فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملـهزة داخل الـعراق لـلمـشـروع مع مراعـاة االلتـزام بالـضوابط الـسعـر والنـوعيـة اجملهـزة مدى  ١٣- تـكـون االولويـة للـمواد االولـية ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا

صادف ٢٠٢٢/٤/٧ الى الـعنـوان التـالي محـافظـة ذي قار قسم  ١٥-ان اخر يـوم لتـقد الـعطـاءات نهايـة السـاعة (١١) ظـهرا من يـوم اخلميـس ا
العقـود احلكومية في مقـرها الكائن في الناصـرية  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعـمار سابقا) على
قدمة بالديـنار العراقي حصرا رقـما وكتابة وان يوقع على جـميع مستندات الـعطاء وتكون الكتـابة واضحة وخالية من احلك ان تكون االسـعار ا
ـقاول بصحته قاول مع ذكر الـعنوان الكامل لـلشركة ورقم الهـاتف والبريد االلكـتروني ويلتزم ا والـشطب وتكون جمـيع االوراق مختومة بـختم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن وال يـسمح ويعـتبـر التـبلـيغ من خالله مـلزم واصـوليا وكـما يـقدم الـبطـاقة الـتمـوينـية ومـا يؤيـد حجـبهـا وهويـة االحوال ا
ثـليهم الراغب باحلضور الى  مبنى ديوان محافظة التقد عن طريق البريد االلكتروني وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ناقصـة عطلة رسـمية فيـؤجل الى اليوم الذي تـأخرة. واذا صادف يوم فـتح ا ذي قـار اجلديدة  شارع االمـام علي (ع) وسوف ترفض الـعطاءات ا
ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها رقم واسم ا

االلكتروني.
الية والتمويل الالزم. ذكور ادناه حل توفر التخصيصات ا شروع ا ١٦- تسدد مبالغ ا
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ـواجـهـة الثـانـيـة ب الـفـريـق ا
بــــــــعـــــــدمــــــــا انـــــــتــــــــهـت االولى

بتــــــعادلهما بهدف .

ـــوسم بـــجــديـــة النـــهـــاءرحـــلــةا
بـــــطــــمــــوحــــات االنــــتــــقــــــــــــال
ــــمــــتــــاز في والــــلــــــــــعـب في ا

في تــخـــطي أصــعب مـــهــمــة في
ؤكد يسعى لها الفريق وسم ا ا
الـذي يـكـون قـد حــضـر لـلـمـهـمـة

عـبـر بـذل مـا في
وسـع االعـــــبــــ
فـي اخــــــــــطــــــــــر
واصــعب مـهــمـة
وسم لهـما في ا
والبـطولـةوسيل
عب كربالء الذي
خـطف الـصدارة
ــــاضي الــــدور ا
بــــــفـــــوزه عــــــلى
الـبـحـري بـثالثة
اهــــــــــــــداف دون
مــقــابل في وقت
عــاد الـنــاصـريـة
بــتــعـادل ســلـبي
من غـاز الـشـمال
االفضلية بسبب
عــــامـــلي االرض
واجلـمـهـور ولـو
ان جــــــمــــــهــــــور
الـــــنـــــاصـــــريـــــة
الـكبـير سـينـتقل
ـباراة ـلـعب ا كـله 

كما متوقع وهو يحضر من االن
لـــلــســـفــر لـــدعم مـــهــمـــة فـــريــقه
والجنــــــــازهـــــــا عــــــــلـى أ وجه
وســيــلــعـب كــربالء بــاحــتــمــالي
الــتـعــادل والـفـوز ولـم يـكن امـام
الناصرية فقط الفوز اذا ما اراد
التاهل الذي يبحث عنها االثن
حــتى الـنــفس االخــيــر الخــتـزال
ا ال ـوسم امام موعد ر مهمة ا
يـتـكـرر بعـد مـؤكـد انهـا سـتـكون
مــبــاراة صــعــبــة جــدا وبــكل مــا
تــعـنــيه الـكــلـمــة وكالهـمــا قـدمـا
ولـعـبـا مـواجهـات مـهـمـة قبل ان
تــتـوقف طـمـوحـات الـتـاهل عـنـد
اخــر نــقــطــة ســتــخــتــزل مــعــهـا
شـاركة امـــــام خطف حتديات ا
بــــطـــاقـــة الـــتـــــــاهـل الـــثـــانـــيـــة

الــــغالية .
W d UM « —uNL

ويـنـتـظـر أن يـسـاهم مـحافظ ذي
قـار مـحــمـد هـادي الــغـزي بـدعم
ـلـعب نـقل جـمــهـور الـنـاصــريـة 
اللـقاء الذي سـيقـام عند الـساعة
الــثـانــيــة والـنــصف ظــهـر الــغـد
ويريد جمـهور الناصريـة الكبير
تام اجـواء اللعب لـفريقه امال

ذكـورة اكـثـر من حتد الـوطـني ا
ـــطــلــوب اخلــروج حــيث االول ا
بـنـتيـجة الـفـوز الغيـر لـرفع امال
ــلـحق ــنـافــسـة عــلى بـطــاقـة ا ا
الــبــعــيــد عـنــهــا االن بــعــد الـذي
ـاضـية و حـصل في مـبـاريـاتـه ا
ر فـيـها ـتدنـيـة التـي  احلـالـة ا
والـتي تـفاقـمت بـعدفـشـله كثـيرا
امام جميع اقـرانه في اجملموعة
دون اسـتـثـنـاء و سـيـكـون الـيوم
امـام االمـارات ولـبـنـان وكالهـما
في وضع افضل منه  ,كمـا عليه
الــعــمل عـــلى وضع حــد وكــســر
عــقــدة أطــول ســـلــســلـــة نــتــائج
ســــلـــبـــيــــة مـــحـــزنــــة لم تـــواجه
ـنتـخب باي فـتـرة كانت ولـعله ا
ـــوعـــد والـــتــحـــدي اآلخـــر هــو ا
ـواجـهة جتـاوز مـشـكـلة مـلـعب ا
بـــعـــد نـــقـــلــــهـــا من بـــغـــداد إلى
الـسـعـوديـة التـي غـيـرت الـكـثـير
من احلـسابـات بشـكل كـبيـر قبل
ان تــشــكل غــصــة والم كــبـيــرين

لدى اجلمهور العراقي .
”U  —«d

ردّت مــحـــكــمــةُ كـــاس اعــتــراضَ
االحتــادِ الـــعــراقيّ لـــكــرةِ الــقــدم
الــذي تـــقــدمَ به لـــعَــودةِ مُــبــاراة
مــنــتــخــبـنــا الــوطــنـيّ ونــظــيـره
اإلمـاراتي إلى بغـداد بـعد نـقلـها
ُبـاراةُ ضمن إلى الـسعـوديّـة وا
ُـؤهـلـة الـتـصـفـيــاتِ اآلسـيـويّـة ا
إلى نـــهــــائـــيـــاتِ كــــأس الـــعـــالم
2022الـــــتي تـــــقــــامُ فـي الــــرابع

والعشرين من الشهر احلالي.
ولـم تُـوافق احملــكـمـةُ عــلى طـلبِ
العراق على الرغم من الدفوعاتِ
الــــتـي قـــدمـت وضـــمـت جـــمــــيعَ
الــقَـضــايـا واألمـور الــتي رافـقت
ُـبـاريـاتَ الـدولـيّـة الـتي أقـيمت ا
في الـعراق وكـذلك بـطولـة غرب

آسيا للشباب.
¡ö d Ë W d UM «

وجتري يـوم غد اجلـمعـة مباراة
ؤهلة حسم اجملـموعة الـثانيـة ا
متاز في ملعب كربالء للدوري ا
صـــــاحـب االرض واجلــــمـــــهــــور
والــــصـــدارة 44 والـــنــــاصـــريـــة
الوصيف 43 وكل منهما يسعى
الى تـفـادي الـنـتــيـجـة الـسـلـبـيـة
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ؤقـتة الحتـاد الفـروسيـة.وبحسب وثـيقـة نشـرت عبر رد الـقضـاء العراقي شـكوى ضـد رئيس الـهيـئة ا
نازعـات الرياضيـة برئاسـة القاضي مـحمد علي وسائل االعالم فـأن مجلس الـقضاء االعلـى محكمـة ا
درب رياض محمود ند رد الـتظلم الذي تقدم بِه رئيس احتـاد الفروسية السابق حـيدر اجلميلي وا
ؤقتة الحتاد الفروسية عايد وسعد عبد احلـميد والفارس مختار سعد عبد احلميد ضد رئيس الهيئة ا
ؤقـتة الحتاد الفروسيـة.واستمعت احملكمة عقيل مف والذين طـالبوا فيه إيقاف عـمل الهيئة االدارية ا
جلمـيع األطراف وقـررت رد التظـلم لكـونه ال يسـتند الـى نص قانوني حـيث صدر الـقرار اسـتنادا الى
دنيـة .وكانت الـهيـئة الـعامة ـرافعـات ا واد 152 و 153و 159 و 161 و 216 من قـانون ا احـكام ا
الحتاد الفروسيـة طرحت الثقة عن رئيس االحتاد حيدر اجلميـلي واالعضاء وشكلت هيئة مؤقتة الدارة

االحتاد حل اجراء االنتخابات.
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العامة لالحتـاد العربي على هامش
قـامة الـبطـولـة العـربـية بـاجلـودو ا

في العاصمة األردنية عمان.
وأعـرب حــمـودي عن سـعـادته بـهـذا
ـتلـكه الدكـتـور الربـيعي ـا  الـفوز 
من جتارب إداريـة زاخـرة وخبـرت
عـمـلـيـة وعـلـميـة سـتـشـكّالن إضـافة

أكــيـدة لالحتـاد الـعــربي.من جـانـبه
بــ الــربــيــعي تــرشــيــحـه إبــتـداءً
وفوزه الحقاً جـاءا بدعم مباشر من
رئـيس االحتــاد الــعـراقـي لـلــجـودو
ــوسـوي لــشــغل الــســيــد ســمــيــر ا
مـنـصب عـربي وتـمـثـيل الـعراق في
مــــجــــلس إدارة االحتــــاد الـــعــــربي

ـا يضع الـعـراق عـنـد ما لـلـجـودو 
يـســتــحـقـه عـربــيــاً بــعـد الــتــمــثـيل
اآلسـيـوي لـرئـيس االحتـاد الـعراقي
ـــوســوي والــذي يـــشــغل ســـمــيــر ا
مــــنــــصـب نــــائب رئـــــيس االحتــــاد
اآلسيوي للـجودو. ومن جهة اخرى
قــال االحتـاد الــعـراقي لــلـجـودو في
ــنــتـــخب الــوطــني بــيـــان إن وفــد ا
لـــلـــجـــودو وصل الـى الـــعـــاصـــمـــة
األردنــيـة اسـتـعـداداً لـلـمـشـاركـة في
الـبـطـولـة الـعـربـيـة لـلـجـودو ألنـدية
ومــنــتـخــبــات الــرجـال والــســيـدات
والــشـبـاب واألشـبـال بـصـالـة أريـنـا
بجامعة عمـان األهلية في العاصمة
األردنـية عـمّان خـالل الفـترة من 23
إلى 26 آذار اجلـــــــــاري.وأضـــــــــاف
ـنـتـخب الـوطني الـبـيـان أن مدرب ا
الـعـراقي الـتـونـسي أنـيس لـونـيـفي
اخــتــار  10العــبــ لــتــمــثــيل فــئــة
تقـدم وهم كل من : حـس علي ا
حـس وشـهـاب عـبدالـوهـاب وعلي
عـطـا الـله ويـاسـر خـضـيـر وسوران
صباح وحمزة صبيح وسجاد غا
وحــســ طــالب ومــصــطــفى كــاظم
ومـحمـد فوزي بـينـما اخـتار العـب
اثنـ لتـمثـيل فئـة الشـباب وهم كل
مـن عـــــــبـــــــاس فـالح ومـــــــرتـــــــضى
ــنـتــخب الـعــراقي قـد سـعــد.وكـان ا
دخل معـسكـراً تدريـبيـاً مشـتركاً مع
ـنتـخـبـ اإليراني والـتـونسي في ا
الـعـاصمـة بـغـداد ومحـافـظـة كربالء

حتضيراً للبطولة العربية.
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ا يـختـلف معي الـبعض لـو قلت ان ذرائـعنـا للـفوز اكـثر من خـصمـنا ر
االماراتي الذي سيلعب بخياري الفوز والتعادل  ويلعب منتخبنا بخيار
واحـد هـو الـفـوز في مـديـنـة الـريــاض الـسـعـوديـة .. اجـزم ان مـنـتـخـبـنـا
الوطـني افضل مـن النـاحيـة الفـنـية ..الـتاريخ ايـضـا يقف الى جـانبـنا ..
رارة تفاصيل اللقاء احلاسم في تصفيات بطولة االماراتيون يتذكرون 
ميـز كر صدام هدفا كاس العالم عام 1985  عندما سـجل الدولي ا
قاتال في مرمى عبدالـقادر حسن  على اثره انـتقل منتخـبنا الى اجلولة
الفاصلة من تـلك التصفيـات  حيث انتزع بـطاقة التاهل بـعد الفوز على
ـنـتـخـب الـسـوري في مـوقــعـة الـطـائف (1-3) بـاهـداف حـسـ سـعـيد ا
وشاكـر مـحـمـود وخـليل مـحـمـد عالوي .. واعـود الى مـبـاراة االياب في
تصفيات مونديال 2022  امام اخلصم االماراتي واقول انها تستحق
عـنـايـة فـائـقـة .. وسـائل االعالم كـافـة اشـبـعت احلـدث حتـلـيال ومـتـابـعـة
وتغطـية .. نعم هي مـباراة وحـسب  ولكن الفـوز فيـها يفـتح الطريق الى
ـركــز الــثـالث من اخلــصــمـ االمــاراتي والــلـبــنـاني احـتــمــال انـتــزاع ا
ؤهـلة تـربصـ بنـا حتى اخـر مبـاراة في هـذه التـصفـيات احلـاسمـة ا ا
الى نهـائيـات بطـولة كـاس العـالم الـتي ستـقام شـتاء هـذا العـام في دولة
ـعقد الذي وضع مـنتخبـنا نفسه فـيه  وكل ما يحيط به وقف ا قطر .. ا
ـنــتــهى احلـرص من ضــغـوط  واقع يــجب ان يــتـعــامل مــعه العــبـيــنــا 
سـؤوليـة  فـاالمر يـتعـلق بـفرصـة ان ضـاعت  فانـنا يـجب ان نـنتـظر وا
اربع سنوات اخـرى لكي (نـخطط) من جديـد للتـاهل الى نهـائيات بـطولة
كـاس العـالم .. عـلى الـورق مـنـتـخـبـنـا هـو االقـرب الى الـنـقاط الـثالث ..
درب عـبدالـغني شـهد عـليم بـقدرات كل العب اسـتدعـاه للـعب في هذه ا
بـاراة بحـكم اخلبـرة الدولـية الـسـابقـة  واخلبـرة احمللـية الـراهنـة كونه ا
متاز مدرب لفـريق نادي الوسط الـذي يعد من واحـد ابرزفرق الـدوري ا
ــؤهـلـة النـزال  وهـذا يـســهل مـهــمـته كـثــيـرا في انــتـخـاب الــتـشـكــلـيـة ا
ركـز الـثـالث الـذي هو اخلسـارة بـاخلـصم االمـاراتي  والـوصول الـى ا
ــرحـلـيـة الـقــصـوى .. امـا الالعـبـ فــاجـزم انـهم االفـضل من غـايـتـنـا ا
ـراكز  مهـارة وليـاقة بدنـية ومؤهالت منافـسيـهم االمارات في مـعظم ا
ـباراة ـيزات ان تـرجمـت الى واقع فني مـلـموس في ا تكـتيـكـية  وهـذه ا
فان الفوز سيكون حلـيف منتخبنا على نـحو مؤكد  وهو الذي كان قاب
قوسـ او ادنى مـن انتـزاع كـامل نـقـاط مـبـاراة الـذهـاب التـي جرت في
نافس هدف التعادل في الرمق االخير من االمارات  التي سجل فيها ا
ـعـنــوي ان العـبـيــنـا وفي كل مـبــاريـاتـهم الـلـقــاء .. واقـول عن اجلـانـب ا
ـونديـالـية  كـانوا حتت السـابقـة في اجلـولة احلـاسـمة من الـتصـفـيات ا
ضـغط ال يـوصف انــعـكس سـلـبــا عـلى ادائـهم ومــردودهم  امـا مـبـاراة
االياب امام االمـارات فهي مختـلفة تـماما  يـجب ان يكون فـيها الـتركيز
ـان والـثــبــات االنـفــعــالي وتــمـاسك اخلــطــوط واال
بــالــقـــدرات والــرغــبـــة في الــفـــوز  في افــضل

مستوياته .
نــتـــمــسـك بــامل إتـــمـــام فــرحـــة الــفـــوز عــلى
ــركــز الـثــالث في االمـارات  والــتــقــدم الى ا

مجموعتنا .. ال تخيبوا أملنا .
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ــنــتــخب الـوطــني الى يــتـطــلع ا
حتــــــــــقــــــــــيـق فــــــــــوزه األول فـي
ـؤهـلـة الـتـصــفـيـات االسـيــويـة ا
لـكـأس الـعـالم بــكـرة الـقـدم الـتي
سـتــقـام فـي قـطــر الـعــام احلـالي
وذلك عــــنــــدمــــا يـــواجـه الــــيـــوم
اخلـمـيس الـرابع والـعـشـرين من
آذار اجلــاري مــنــتــخب االمـارات
في الرياض عند الساعة الثامنة
مــسـاءا ضــمن إطــار مـنــافــسـات
اجلــولـة الــتــاسـعــة عــلى مــلـحق
اجملموعة االسـيوية االولى الذي
تـتــنـافس عــلـيه ايــضـا االمـارات

ولبنان .
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ــنــتـخب ويـتــحــتم عــلى العـبي ا
ـدير الـفني الذين اسـتعـان بهم ا
الــــثـــــالث غــــنـي شــــهــــد جتــــاوز
ــنــافـس الــقــوي من مــواجـــهــة ا
ـوقع في حــيث عـدد الــنـقــاط و ا
تــرتـيب اجملــمـوعــة عــبـر الــلـعب
فــقط بــشــعــار البـديـل عن الــفـوز
وصــوال إلى قـطع أطــول مـسـافـة
طـلوب هـمـة بالـشـكل ا وحـسم ا
هزوزة التي تـاتي بعـد البدايـة ا
واخملــيـبـة في نـفس الـتـصـفـيـات
بـــــخـــــســـــارة ثـالث مـــــبـــــاريــــات
والـتـعادل فـي خمس وفـي سجل
خــال من الـفـوز الـذي يـنـتـظـر ان
يــاتي ولــو مــرة واحــدة حــصــرا
اليـوم الن بدون ذلك يـعني زيادة
الــطـ بـلــة واخلـروج من الـبـاب

الضيق.
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نتـخب يعاني والكل يعـرف ان ا
من العقم الـتهديفي وقـد يتجازه
ـبـاراةواخملـاوف امـام اخـتالف ا
ـنـتـخب في مـهـمة الـتي تـطـارد ا
مـصيـريـة عنـدما سـيـلعب بـنفس
الوجـوه التي مـثلت الـوطني في
وقت ادفــوكــاد ويــوفــتــيش فــقط
ـــهـــمـــة الـــتي تـــمـــثل اخـــتالف ا
الــفـــرصــة االخــيــرة لــلــبــقــاء في
نافسة للمرحلة احلاسمة امام ا
ثــــــــالث اجملــــــــمــــــــوعــــــــة االولى
ـكن فـقـدان االمل اسـتــرالـيـا.وال
النـه الشيء ثــابت في مــبــاريــات
كـــرة الــقـــدم وحتــمل مـــو اجــهــة
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ـــبــيــة بـــارك رئــيـس الــلــجـــنــة األو
الوطنية العـراقية رعد حمودي فوز
نــــائب رئــــيـس االحتـــاد الــــعــــراقي
لـلـجـودو عـدي الـربـيـعـي بـعـضـوية
ــؤتــمــر االحتــاد الـــعــربي وذلك بـــا
االنـتـخـابي الـذي أقـامـته اجلـمـعـية
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وأضـاف الـالعـبـون الـسـبـعـة 
دعـوتــهم بـعـد مــشـاهــدة مـقـاطع
فـــيـــديــــو لـــهم خـالل مـــبـــاريـــات
الـدوريات الـتي يـنافـسـون فيـها
و اسـتـكـمـال أوراقـهم اإلداريـة
من أجل انضـمامـهم مع زمالئهم
ـــعــســكــر الــتــدريــبي الــذي في ا
سـيــقـام في طـهـران قـبل انـطالق

البطولة.
ـبـدئـيـة وتـابع ضـمت الـقـائـمـة ا
اســتــدعــاء كل مـن عــثــمــان عــبـد
الــسالم العب نـــادي ريــثــيــروس
اإليــطـالي وحــسـ صـادق العب
نــادي كــراســني كــوراد الـروسي
وعــمـر مــعــتــصم العب تــروجـان
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استدعى اجلهاز الفني للمنتخب
درب الـعـراقي للـركـبي بقـيـادة ا
مــــصـــــطــــفـى عــــبــــد  7 العــبــ
مـحـتـرفـ في أوروبا لـلـمـشـاركة
في بـــطـــولـــة غــرب آســـيـــا الـــتي
ـقــبل ســتــقــام في مــايــو/ أيــار ا

بالعاصمة اإليرانية طهران.
وقال مـصطـفى عبـد في تصريح
ــرة األولى الـتي صــحــفي تـعــد ا
يــتم فــيـهــا اســتــدعـاء  7 العـب
ــنــتـخب مــحــتــرفــ لـصــفــوف ا
العراقي لتمـثيله في بطولة غرب
آســيــا الــتي يــشــارك فــيــهـا ألول

مرة.

شـباب بـيلـسـيز بـارك اإلجنلـيزي
وخــطـاب أحــمـد العب ســيـدجـلي

بارك اإلنكليزي.

نورشـوبيـنج السـويدي وزيدون
حـــــيـــــدر العـب اولـــــد ويــــــلـــــيـــــز
األيرلندي ولورنس فهد محترف

منتخب العراق للركبي
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سجل فريق الـبحري فـوزاً مهـــــــماً
عــلى أربـــــــيل بــثــــالثـة أشــــــواط
دون رد كـــانــــــت عـــلـى الـــنـــــــحــو

االتي 18-25  و19-25 و25-16.

من الـدولـي هـشـام بـكـر حـكـماً أوالً
واالحتـادي قـحـطـان عــدنـان حـكـمـاً
ثـــانـــيــــاً واحلـــكم مــــهـــدي صـــالح
ــبــيــة مـــســجال. وفي الــقـــاعــة االو
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حـــقق فـــريق نـــادي غـــاز اجلـــنــوب
لـلـكـرة الـطـائـرة فـوزاً صـعـبـاً عـلى
فريق اجليش بثـالثة أشواط الثن
بـاراة التي جرت أحـداثها في في ا
قــاعــة الــزبــيــر ضـــمن مــنــافــســات
متاز. رحلة الثانية من الدوري ا ا

وتقدم اجلـيش اوالً بنتـيجة 25-21
اال ان أصـــحـــاب االرض ســـجـــلـــوا
شــوطـ مـتــتـالـ  22-25و25-22
اال ان الـــضـــيـــوف عـــادوا مـــجـــدداً
لـيـحسـمـوا الشـوط الـرابع لهم -25
19 وفـي الــشــوط اخلـــامس شــوط
تصـدر كلمته وحسم احلسم قال ا

باراة 15-10. نتيجة ا
WK∫ احدى منافسات دوري كرة الطائرةوقـاد الـلـقـاء طـاقم حتـكـيمـي مؤلف

واجهة االمارات نتخب الوطني يصل الى السعودية  WN∫ وفد ا «u
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دير ـراجع ا نـاقصة اعاله عـلى ان يكون ا كاتب لالشـتراك في ا ١- يسر شـركة مصـافي اجلنوب / شـركة عامة بـدعوة اصحـاب الشركـات وا
فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل. ا

شتريـات ودفع قيمة الـبيع  للوثـائق القياسـية للمـناقصة الـبالغة (١٥٠٫٠٠٠ ديـنار) مائة ٢- تقد طلب حتـريري معنـون الى قسم العقـود وا
فعول وشهادة تأسيس الشركة. قاول نافذة ا وخمسون الف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف ا

٣- الكلفة التخمينية تبلغ (٣٣٠٫٣١٠٫٠٠٠ دينار) فقط ثالثمائة وثالثون مليون وثالثمائة وعشرة الف دينار عراقي.
طـلوبة (٦٫٦٠٦٫٠٠٠  دينار) فـقط ستة ملـيون وستمـائة ستة الف ديـنار عراقي صادرة من مـصرف معتـمد لدى شركة ٤- الـتأمينـات االولية ا

مصافي اجلنوب ونافذ لغية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.
وقع االلـكتـروني للـشركة www.src.gov.iq ولالستـفسـار عن اية قـدمي العـطاء الـراغبـ في احلصول عـلى معـلومـات اضافـية زيـارة ا  -٥

. contracts@src.gov.iq كنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي معلومات 
٦- يتم تـسليم الـعطاءات في مـقر شـركة مصـافي اجلنوب - شـركة عـامة / غرفـة جلنة فـتح العطـاءات احمللـية واخر مـوعد الستالم الـعطاءات
صادف ٢٠٢٢/٥/١١  وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطـلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد العطلة الساعة الثانية عشر ظهرا لـيوم الغلق ا

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة اخر يوم لغلق ا
ناقصة الساعة العاشرة صباحا يوم ٢٠٢٢/٤/٢٨ في مقر الشركة الكائن شاركـ في ا ؤتمر لالجابة على استفسارات ا ٧- سيكون انعقاد ا

في محافظة البصرة / الشعيبة .
ناقصة. ناقص وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق ا وقعي من قبل ا ٨- اجراءات الكشف ا

ـسعرة (ضمن اجلزء الرابع حصرا) طـلوبة وجداول الكميات ا واصـفات الفنية ا ٩- يتم تقد اجلـزء الرابع من الوثيقة القـياسية بعد ملئ ا
طلوبـة على ان تكون مـوقعة ومخـتومة على جـميع اوراقها واصفـات ا وحـسب ما موضح في الـوثيقة وتـقد اجلزء اخلامس لـلتأكيـد على ا
ـناقصة مع فوض ورقم واسم ا ـدير ا ومـغلفـة في ظرف واحد مغـلق ومختوم مـثبت عليـه العنوان الـقانوني الكـامل للشركـة مع رقم موبايل ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا تزويدنا بقرص (CD) للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا
ا ا تتطلبه الوثيقة القيـاسية بكافة اقسامها المالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه   ١٠- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات 

. يقتضي مراعاة ذلك عند التقد
ـقاول النافذة : شهادة تأسيس الـشركة احملضر االول للـتأسيس قرار التأسـيس وهوية تصنيف ا طـلوبة عند التـقد سـتمسكات ا  ١١- ا
فوض دير ا الهوية الـضريبية واسـتخدام الرقم الـضريبي تأيـيد سكن مصـدق خاص بعنـوان الشركة تأيـيد حجب البـطاقة التـموينيـة عن ا
نـاقصات معـنون الى شركة مصـافي اجلنوب براءة ذمة من انـعة من الهيـأة العامة للـضرائب لالشتراك في ا كـتب كتاب عدم  لـلشركة او ا

دائرة الضمان االجتماعي.
طلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.  ١٢ - يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا

ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.  ١٣- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
ثليـهم الراغب بـاحلضور الى مقـر شركة مصـافي اجلنوب - شركـة عامة / غرفة  ١٤- سـيتم فتح العـطاءات بحضـور مقدمي العـطاءات او 

جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا.
 ١٥- ضرورة حصول منتسبي الشركات على شهادة خاصة باجتياز العامل لديهم دورات الـ HSE (السالمة والصحة والبيئة) او ادخالهم
بدورات السالمة والتي تـقام في مقر شركتنا مـقابل كلفة (٥٠٫٠٠٠ خمسون الف ديـنار عراقي للشخص الواحد) وتـزويدهم بباج تعريفي بعد

اجتيازهم الدورة وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 ١٦- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـبـلغ (١٠٫٠٠٠) عشـرة االف ديـنـار ورسم طابع نـاقـصـة اجور اخـر اعالن بـاالضافـة الى تـسـديد رسم عـدلي   ١٧- يـتـحـمل من ترسـو عـلـيه ا
بنسبة (٠٫٠٠٣) من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة (٠٫٠٠٠٥) من قيمة العقد قبل توقيع العقد

 ١٨- سيـتم تنـفيذ الـعطاء من خالل اجـراءات العطـاءات التـنافسـية الوطـنية الـتي حددتهـا تعلـيمـات تنفـيذ العـقود احلكـومــية رقم (٢) لـسنة
. ٢٠١٤

ناقصة في اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي  ١٩- جلهة التعاقد احلق في الغاء ا
العطاء.
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( تاميال سنان في مشهد من مسلسل (كا

قـحـطان الـطـائي. وهـنـاك ايـضـا بـرنامج
(صـبـاح رمـضــان ) تـقـد زهـراء سـامي
شـــهــــد حـــسـن ويـــاســــمـــ زين انــــور
تـنـفــيـذ قــحـطـان الــطـائي واخـراج مــكي
وسيم سامي ويـقدم البـرنامج على مدار
ســاعــة رمــضــانــيـة صــبــاحــيــة طــقـوس

وعادات رمضان. 
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ـكـتـبـة الـوطـنـيـة بـعـمان  الـكـاتـبـة االردنـية ضـيـفـتـهـا ا
ـدن لـلــحــديث عن كــتــابــهــا (األمن الــســيـبــراني فـي ا
ـي مـهدي الذكـية) وقـدم قـراءة نقـدية لـلكـتـاب االكاد

العلمي و بالل أيوب.
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ـية ي العـراقي تـلـقى تـعازي االوسـاط االكـاد االكـاد
سـائلـ الـرحمـة لروحـها اضي لوفـاة والـدته االثنـ ا

الطاهرة.
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طربة االماراتية اعلنت انها ستحيي حفال في الثالث ا
بارك على مسرح ـقبل احتفاء بـعيد الفطـر ا من ايار ا

الدانة بالبحرين .
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وعــــــن مـعـانـاتـهـا في تـلك الـفـتـرة
وكـــــيـف عـــــــادت إلـى حــــيـــــاتـــــهــــا
الــطـــبــيـــعــيـــة ونــشـــرت في األيــام
اضية مجموعة صور جديدة على ا
ـوقع الـتواصل حـسابـهـا اخلاص 

اإلجتماعي.
 ومــــن بــ تـــلك الـــصــور ظـــهــرت
صــورة جـديـدة لـطـفـلـها الـثـاني من
مغـني الراب
تــرافـيس
سكوت.

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
أسـتـذكــرت جنـمـة تـلـفـزيـون الـواقع
األمــريـكـيــة كـايـلي جــيـنـر حـمــلـهـا
بــصـور نـشــرتـهـا لــلـمـرة األولى في
صــفــحــتــهـــا اخلــاصــة عــلى مــوقع
الــتــواصل اإلجــتـــمــاعي تــرويــجــاً
لــفــيــديــو تـســتــعــرض فــيه مــراحل
حــمــلـــهــا ومــــــشــاهـــد لم تــعــرض

سابقاً.
وأحــدثت صـور جــيـنــر ضـجـة
ـتابع الذين كبيرة ب ا
ـشـاهدة أكـدوا تـشـوقـهم 
الـــفــيـــديــو. وكـــانت قــد
حتـدثت جـيـنـر سـابـقـاً
عن تفـاصيل والدتـها
لــطــفــلــهــا الــثــاني
مــــوضــــحـــةً كــــيف
تغـيـرت مشـاعـرها

بعد الوالدة.
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اطلق معرض فـلسط الدولي االول
لـرســوم الـكـاركــتـيـر فـعــالـيـاته امس
ـشـاركة 130 فـنـانا االول الـثالثـاء 
من رسـامي الـكـاركـتـيـر من 36 دولة
من مــخـــتــلف انــحــاء الــعــالم  وعن
نـظمة عـرض قال رئـيس اللـجنـة ا ا
لـلـمـهـرجــان عـلي عـاتب في كـلـمـة له
(لـلــكـاركـتــيـر صـدى واسع يــتـخـطى
ويتناغم مع مختلف اطياف احلدود 
الــشـعـوب كــلـغــة بـصـريــة مـشــتـركـة
ويؤدي دور هام كاداة لـلتواصل ب
اجملـتـمــعـات عـلى اخــتالف عـلـومـهم
ا وافكـارهم ولغاتـهم وجنـسيـاتهم 
تـلكه من عـناصـر اجلذب وسـهولة
بـهـدف تـسـلـيط الـوصـول لـلـمـتـلـقي 
ــركــزيــة الـــضــوء عــلى الــقــضــايــا ا
واحملورية في مـحاولة السـتثمار كل
ــعــرفــة والــفــنــون وكــشف اداوات ا
مـــاوراء االحـــداث وتـــرجــــمـــتـــهـــا
بـخطـوط والـوان جمـيـلة تـخـتزل
وهو ـكـتوبـة ـقاالت ا عشـرات ا

وهي حـمـامـة حتــمل الـسالم لـلـعـالم
لتـعـود الى مكـانهـا فـلسـط االرض

في يوم من االيام ).
ــــــعــــــرض حتـــــدث فــــــنـــــان -وعن ا
الــكـــاركــتـــيــر خـــضــيـــر احلــمـــيــري
ــتـازة ــعـرض فــيه اعــمـال  قــائال(ا
وعاطفية لفنان مبدع وما يتعلق
بـالـقـضـيـة الـفلـسـطـيـنـيـة هـو االكـثر
حـيث ــهــرجــان  حــضــورا في هـذا ا
قدمت اعمال فـنية راقيـة).فيما اكد -
الناقـد عبد نـوار رميث ان(الكـاركتير
لــكن فن هــادف وهــو فن تــشــكــيــلي 
ــعـرض لم يــتـطـرق مـاوجــدنـاه في ا
تـطــرق الى ثـالثـة الى امــور كــثــيــرة
وفلـسط اسـرائيل امـريكا  محاور 
ــعـرض ومــجــمل مـامــعــروض في ا
لكن يتمـحور بالـقضيـة الفلـسطيـنية
هرجان من اجلانب الفني والتقني ا
راقي لــــكن يـــفــــتــــقـــر الى حــــضـــور

اعالمي).
ـــنـــظـــمــة وقــال رئـــيس الـــلـــجـــنــة ا
لــلـمــهــرجـان عــلي عــاتب (اقــيم هـذا

ـسـاعدة ـعـرض بجـهـود فـرديـة و ا
من عـائلـتي واسـتـغرق االعـداد سـنة
ــــشـــــاركــــة 36 دولــــة كــــامـــــلـــــة و
ـــعــرض الـــقـــضـــيــة ومــوضـــوعـــة ا
الفلـسطيـنية رغم االخـتالفات جهات
ـــعــرض ا تـــؤيـــد وجــهـــات تـــرفض 

ـهـنى نـتـيـجـة جنـاحـات مع سـتـقـرار عـلى الـصـعـيـد ا
بعض االخفاقات العاطفية.
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ـسـتـتـر سـيـظـهـر نـفـسه مـرة أخـرى بـأمراض قـلـقك ا
رقم احلظ.4 عدة ا
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ـهنـيـة والعـاطـفيـة حتى علـيك أن تـفصل بـ حيـاتك ا
حتافظ على عملك.
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 أمعائك مقـياس حالتك النـفسية. حتلى بـالواقعية في
التعاطي مع كل جديد .
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حتــسن نــسـبـي عـلـى الـصــعــيــد الـعــاطــفي من خالل
محاولة إشغال نفسك بالعائلة.
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حـالـيـا انـت بـحـاجـة الى الـسـالم الـداخـلي ومـراجـعـة
اضي و التخلص من تبعاته . ا
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اقـبل على مـشاريـعك بجـد كي تبـعد عنـك الهم و الغم
.رقم احلظ .9
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ـا يـشـغــلك سـيـكــون االمـر االكـثـر مــشـاركـة صـديـق 
ايجابية لديك.رقم احلظ.3
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ال جتعل الـتـردد يـثنـيك عن مـتابـعـة نـشاطك . وابـتـعد
عن اي ضغط او عمل جديد.
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األلـغاز التي بـدت مقلـقة قبل الـيوم مليـئة باإلمـكانيات
اللذيذة وثقتك قوة كامنة. 
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ال تدع نفـسك تغرى بـصفقـات العمل الـواعدة بأرباح
عظيمة بضمانات قليلة. 
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أنت مـــتـــشـــوّق حملــاولـــة جتـــريب كـل جـــديــد .اطـــلب
مساعدة شريك احلياة.
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لـلــكـلــمــات من االعـلـى لالسـفل
ـعــرفـة ــلـونــة  ضـمن الــدائـرة ا
ـطـلــوبـة (مـوســيـقـاتـر الـكـلــمـة ا

لبناني):
1- حشود من الناس
2- الميذ الصف
3- احد االنبياء
4- متعاون

5- مدينة سورية ساحلية
6- تمهل
7- مخادع

8- حازم في قراره
9- ظلمة الليل

الـقاص الـعـراقي صدرت له ضـمن مـنشـورات االحتاد
العـام لألدباء والكـتّاب في العـراق مجمـوعة قصـصية

بعنوان ( حسناء اإلذاعة ).

الـشـاعـر الـعراقـي يحل ضـيـفـا عـلى قنـاة (الـشـرقـية )
االحـد الـقـادم ضـمن بـرنـامج (اطـراف احلـديث) الـذي
يـعــده ويـقـدمه االعالمي مــجـيـد الـســامـرائي ويـخـرجه

حيدر االنصاري.

الــفــــــــنــان الــســوري يــســتــعــد
لـــتـــوقـــــــــــيع روايـــته اجلـــديــدة
(أكـثر بكـثيـر) الصادرة عن دار
خالل األيــام الــقــلــيــلــة نــيــنــوى 

قبلة. ا
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عمـيد كليـة االثار في جامـعة القادسـية اعلن ان الـكلية
اختـتمت امس االربعاء مؤتمرهـا العلمي الدولي الثالث
الــذي انـعــقــد حتت شــعـار(اثــار الــعــراق وتـراثه..ارث

ي). انساني عا

كايلي جينر
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هـندس حفالً ـطرب مـاجد ا  احيا ا
غـنــائـيًـا ضـمن حــفالت مـهـرجـان
فــبــرايـــر الــكــويت حتت شــعــار
الــــعــــودة.وشــــاركــــته احلــــفل
الـــنـــجــمـــة اصـــالــة نـــصــري
والفـنـان مسـاعـد البـلوشي.
فـي بث حـي ومــــــبــــــاشـــــر
قــــــدمـــــــوا فـــــــيه اجـــــــمل
أغـنــيـاتــهم الـتي تــفـاعل
معهـا اجلمهـورالعربي.
مـيزة وختم الـسهـرة ا
ـــهـــنـــدس بـــاغـــنـــيــة ا
وطنية لـلكويت والتي
حـــضـــيت بـــتـــرحـــيب
كــبــيـــر من جــمــهــوره
الــــذي حــــضـــر احلــــفل
وصـــــــفـق لـه بـــــــحــــــرارة
وغـمـروه بــعـبـارات الـتــرحـيب واالعـجـاب وهم
يـرددون اغنـيـاته مـعه بـحب وشـغف وشوق .و

ـيــزة بـطـابع خـاص ـهــنـدس  كـانـت وصـلـة ا
حرص من خاللها تقد اغاني تتالئم مع ذوق
اجلـمـهـورالـذي يـعـشق االغـاني الـطـربـيـة عـلى
ايـقاعـات الـرمبه اخلـلـيجي والـتي تـميـزت بـها
االغــنـيـة الـكـويــتـيـة عـبـر تــاريـخـهـا. وقـد القت
وصـلـته الـغـنائـيـة قـبـول واعـجـاب كـبيـرين من
اجلمهـور لكـونها اغـاني ذات طابع طـربي .لقد
غنى البرنس بـاحساس وحب عمـيق جلمهوره
وقـد تــرجم هـذا احلب حـ فــاضت دمـوعه من
خالل ادائه الغنية تخيل لو تزاعلنا على انغام
بــيـانــو الــفـنــان بـاسل الــهــاشـمي الــذي رافـقه
ـبـهـر حتت اضواء هـواتف اجلـمـهور الـعزف ا
ا اداه مـعـبـرين فـيـهـا كـشـمـوع فـرح واعـجـاب 
يز اثـار احاسـيسـهم طربآ البـرنس من غنـاء 
.وكذلـك غنى اغـان عده اهـمـها اغـنـية سـامحت
جــرحي.  وقــررت اســولف .وتــخــيل وتــنـاديك.
والدنـيا دواره .وغـالي غـالي لو يـبعـد. واغاني
ـسـرح وفي كل اخـرى اسـعـدت اجلـمـهـور في ا
ـهنـدس قد مكـان عبـر شاشـات التـلفـاز. وكان ا
ــاثال في دبي ضــمن جــلــســات احــيــا حــفـال 

اكـسـبـو دبي 2020مع الـفــنـانـة اصــيل هـمـيم.
ـهــنـدس مــؤخـرًا أحــدث أغـانــيه عـلى وطــرح ا
( مـوقع يـوتـيـوب والـتى حتـمل اسم (مـسـكـ
واألغـنيـة من كـلمـات فـيصل الـشـعالن وأحلان
مــحــمـد طــويــحي تــوزيع ســيـروس وفي أول
شـهـر أذار طـرح أغــنـيـة (حـرام تـروح) كـلـمـات
أحمـد علوي وأحلـان أحمد الـهرمي .كـما طرح
اغـنـيـة(يا جـايـ راسى) كـلـمـات قـوس أحلان
مـحمـد غـازى توزيع مـدحت خـميس  وأغـنـية
(نـصـاب) كـلــمـات بـهـاء الـدين مـحـمـد وأحلـان

محمود اخليامي توزيع محمود الشاعرى.
طـربة اصالـة نصري في احلـفل أغنية وغنت ا
جديدة بعـنوان (تقول تـبغاني ). كلـمات األمير
بــدر بن مـحـمــد وأحلـان بــنـدر ســعـد .. والـتي
ــــنـــاســـبــــة عـــيـــد احلـب عـــلى طـــرحــــتـــهـــا 
(إنــسـتــغــرام) وعـلــقت أصـالــة عــلى األغـنــيـة
نتهى اجلرأه واحسست بالتحرّر من (غنّيت 
ـزاج وتركـيز في األداء.. وقد جمـيع القـيود و
عـشــقت هـذه االغـنـيــة واهـديـتـهــا الى حـبـيـبي

الذي يستحق ان اغنيها له).
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اعلـنت قـناة (الـشـرقيـة) مـساء الـثالثاء
ـتمـيزة لـشهر عن دوراتهـا البـرامجـية ا
ـبـارك رمـضــان ا
وكشفت عن
(احـــــــتــــــواء
الـدورة عــلى
 11عــــــــــمـال
درامـــــــــيــــــــا
مـــــنـــــوعــــا
وبــــــــــرامج

هادفة وانسانية واخرى ترفيهية جتمع
الـعـائـلـة الـعـراقـيـة حـول شـاشـة واحدة
).وقـالت ان(الـدورة تـتـضـمن مـسـابـقات
وجــوائـز كــبـرى ولـقــاءات حـصــريـة مع
جنوم الـفن واجملتـمع). واشارت الى ان
مثل شاركوا الشهر (مئات الفني وا

طوال في التحضير لهذه الدورة).
سلسالت التي ستعرضها القناة ومن ا
مسلـسل (الدولة الـعميـقة) بطـولة باسم
قـــهــار وخـــلــيل فـــاضل خــلـــيل ومــاجــد
اخــــــــراج بــــــــخــــــــتــــــــيــــــــار درنــــــــدش 
مــحــمــود.ومــســلــسل (جــوري) بــطــولـة
شـــجـــرة الــــدر واخـــراج عـــلـي عـــبـــاس
وتــــألــــيف الــــكــــاتب الــــعــــربي احــــمـــد
وتـــطل مـــقــدمـــة الــبـــرامج في عــثـــمــان
(الـشـرقـيـة) تــامـيال سـنـان في مـسـلـسل
) في اولى جتـاربــهـا الـتــمـثـيــلـيـة (كــا
ويـشاركـها بـطـولتـه علي عـبـداحلمـيد و
تــــدور احـــداثه في عــــالم (الـــســـوشـــال
ال ميـديـا) ويـضم دراما جتـمع بـ ا
واحلب والــشـهـرة.وهــنـاك مــسـلـسل
(تسجيل خـروج) اخراج علي فاضل
وبطولة خليل فـاضل وانتاج منصة
) التي تتـولى ايضا انتاج (ت تا
ـديـرة) بـطـولة االء مـسـلـسل(انـا وا
ــمـــثــلــ حـــســ وايـــاد راضي وا
ن الــســوريــيــ جــيـنـي اسـبــروا

رضـا واخـراج سـامــر حـكـمت و تـألـيف
مـازن طـه  مـديـر الـتــصـويـر  مــصـطـفى
سـلسالت الـعربـية التي حكـمت . ومن ا
تقدمها (الشرقـية) خالل الشهر الفضيل
ــســـلــسل الــســوري (عـــلى قــيــد احلب ا
)بـطـولـة دريــد حلـام واسـامـة الـرومـاني
وسلـوم حداد وصـباح اجلـزائري ووفاء
مــوصـلي ومــســلـسل (الــكـنــدوش) وهـو
ـصري سـلسل ا سوري ايـضا.وهـنـاك ا

(دنيا تانية).
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امـــا بـــرنـــامج (كــــمـــامـــات وطن) الـــذي
اكتـسب شهـرة واسعـة ومشـاهدة عـالية
ــاضــيـة ــواسـم الــرمــضــانــيــة ا خالل ا
فـيــعـود هــذا الـعـام حتـت اسم (مـا مـات
وطن) وهـــو من اخــراج ســامـــر حــكــمت
وبـطولـة ايـاد راضي وتـأليف مـجـمـوعة
من الكـتاب الـعراقـي والـعرب وحـلقاته
تــتــنـاول الــواقع الــعــراقي االجــتــمـاعي

والسياسي.
وتضم سلة(الشرقية) الرمضانية برامج
انسانيـة يتصـدرها برنامج(عـلى نياتكم
وسـمه الـثاني اخـراج وسيم ترزقـون)
أسـامـة وتـقد االعالمـيـة شـيـمـاء عـماد

حــيث  زبــيــر وغــنـــاء اصــيل هــمــيم 
تـسجـيل اغـنيـات الـبـرنامج بـ الـعراق
وتــركــيــا.وتــقــدم الــفــنــانــة االء حــســ

وهي)يضـيف فـيه مجـمـوعة من االزواج
الـشــبـاب يـتـنــافـسـون فـيـمــا بـيـنـهم من
غامرات ضمن قالب خالل التحديات وا
فـرق تواجه بـعضـها ترفـيهي كـومـيدي 
اعـداد عـمر هـادي اخراج ليـفـوز احدهم
عــلي الــفـــيــاض فــيــمــا تـــقــدم هــيــفــاء
حسـوني برنامـج (بات اليف)مع اخملرج

بــرنـامج(في ضــيـافــة االء) تـضــيف فـيه
جنـوم الــفن واجملـتـمـع وهـو من اخـراج
عـــلي الــبـــيــاتي.وعـن الــبــرنـــامج قــالت
ل مـقـدمتـه(انه لـيس بـرنامـج حواري 
فــاحلــوار فــيه بــدون بـــاســئــلــة مــكــررة
مـقـدمـات واالسـئـلـة خـالـيـة من الـتـكـرار
وهـــنــــاك ضــــحك وذكــــريـــات ورســــائل

اجتماعية  والضيوف الذين
هم مـن الـــصـف االول ولـــهم
شــــعــــبــــيـــــة في الــــشــــارع
جـالــسـون في بــيت وهـنـاك

كاميرات) .
وهــنــاك بـرنــامج (قــصــائـد
خالـدة) يـقدم قـصـائد كـبار
الشعراء كاالمام علي عليه
الـــــــسـالم و احلـالج وابي
نــــــــؤاس واجلـــــــواهـــــــري
والــســيــاب وعــبــدالــرزاق
عـــــبــــد الـــــواحــــد  صــــاغ
احلـــانـــهـــا عالء مـــجـــيــد
اخــراج عـالء االنــصــاري

ويتضمن  11عمال.
وتـعـود مـقـدمـة الـبـرامج
ليـنا بخـتيـار الى شاشة
(الـشــرقـيــة) بـعــد غـيـاب
لــســبع سـنــوات لــتــقـدم
بـرنامج مـسـابـقـات (هو

الــنــاطق الــرســمـي لــلــشــعــوب امـام
تـجبرة اليات ووسـائل احلكـومات ا
والـــســلــطـــات الــغــاصـــبــة لالراضي
واحلـقـول ونـخص بـالـذكـر الـقـضـيـة
ـسؤلـيـة االخالقـية الـفلـسـطـينـيـة وا
لقاة على عاتق النخب واالنسانية ا
الثـقافـية ورسـامي الكـاركتـيرخـاصة
جتـــــاه شـــــعـب اعـــــزل يــــــرزح حتت
االحـــــــتـالل وضـــــــرورة نـــــــصــــــــرته
ـنطلق يـا ومن هذا ا ومسـاندته عـا
اخـذنـا عـلى عــاتـقـنـا الـسـعي القـامـة
ضمن معرض فلـسط الدولي االول
ســلـــســلـــة مـــعــارض تـــقـــام كل عــام
اضافـة لنـشاطـات ومعارض وورش
عـمل خـاصـة بـالـكـاركـتـيـر جتـمع كل
بدع بـهذا الفن اجلميل الفنانـ ا
من مـختـلف دول الـعـالم حتت مـظـلة

واحدة زاهية بااللوان ).
(الزمان )التـقت الفنان عـلي الدليمي
ــعــرض الـذي ــشـاركــ في ا احــد ا
عرض بعمل قال(مشاركتي في هذا ا
واحد يـتناول الـقضـية الـفلسـطيـنية
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نـقـيــــــب الفـنـان الـعـراقيـ جـبـار جودي كـسـر حاجـز الـصمت في
بابل عاصـمة الشـــــــجعان عبـر التأريخ من مـنصة احلـديث في كلمة
ـن يـرسم خــطط أدارة دفـة ــعـنى  له وجه خاللــهـا رســالـة عــمـــيــقـة ا
الــعـراق احلــكـومــيــــــة وحتــدث بـشــجـاعــة عن مـعــانـاة كل الــفـنــانـ
العـراقـــــي خـالل تعــــــاقب احلـكومـات على بلـدنا احلــــــبيب وهذا
ــســـــــنــاه خالل عــمـلــنــــــا الـنــقــابي خــــالل الــفـتــرة الــسـابــقـة مــا 

واحلالية. 
نحن نقـابة الفنـان العراقـي نقف خلف نـقيبنـا جبار جودي مـجلسا
وشعبا وهيئة عامه تتجاوز االالف لنكون درعا يحمي مبادئنا وقسمنا
ـدوي خلـدمـة الـفن والـفــنـانـ الـعـراقـيـ وســنـكـون دائـمـا الـصـوت ا

لـلـمـطـالـبـة بـحـقوقـنـا عـبـر أرسـال رسـائل الـصـراحة
ـقراطيـة وليكن عـتمدة في الـكثيـر من الدول الد ا
هـاشـتــاك الـيـوم وغــدا كـلـنــا جـبـار جــودي نـقـيب

. الفنان العراقي
{ أم سر نقابة الفنان العراقي

UÝu  ÂU Ð

الكـاتـــــب والـبـاحث الـعـراقي نـعتـه االوساط الـثـقـافـية
ـوت في 18 آذار اجلــاري في بـغـداد بـعـد ان غــيـبه ا
ومن مـؤلفـات الـراحل (احلطـام الـصراع الـدمـوي على
الـســلـطــة في الـعــراق) (ثـلــة ضـائــعـة) و (الــسـيــاسـة

كان). وا

عـفــوي وبـدون افـتـتــاح من مـسـؤول
ــــــواطن الــــــعـــــادي حــــــاله حــــــال ا

ـــعـــرض عــدة وســـيـــشـــهــد ا
ــتـنـبي مـحــطـات قـريــبـا في ا
وفي رمـضــان بـ احلــرمـ
وكـــنـت احـــلم ان في كــــربالء

ـعرض في بـغداد واقـامة اقيم هـذا ا
ـيـة فـكـانت ثـيمـة فـلـسـط ثـيـمـة عا
ابرزها ).

اصيل هميم

اياد راضي يتألق في (ما مات وطن)
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بـدأت قـبل أكـثـر من عـشـرين عـاماً
عــنــدمـــا تــخــلت األمــيــركــيــة لــيــز
فـــيــــربـــيـــرن عن كـل شيء من أجل
عالقــتـهــا الـعــاطـفــيـة مـع مـصـارع
ـــكــــســـيك. ومع أن الــــتـــقـــتـه في ا
صارع لم تدم طويالً العالقة مع ا
ـصــارعـة نـفـسـهـا أغــرمت لـيـز بـا
وحـمـلـتـهـا معـهـا إلى مـوطـنـها في

والية كاليفورنيا األميركية.
لــــكــــنــــهــــا شــــعــــرت بــــأن جنــــاح
االســتــعـراض في لــوس أجنــلـيس
يـحتاج إلى عـنصر إضـافي يجعله
ــديــنـة ــزاج جــمــهـور ا مــطــابــقـاً 
وذوقـه فـقـررت الـتـعـاون مع فـرقـة
لـــلــرقص االســتــعـــراضي بــحــيث
: يـــجــمـع االســتـــعــراض مـــكــوّنــ
نــــعـــــومــــة الــــرقـص وخــــشــــونــــة
ـــصـــارعـــة.  وتـــروي مـــؤسِـــســة ا
(لـوتـشا فـافوم) أن فـكـرتهـا تمـثلت

فـي جــذب اجلـــمـــهـــور بـــواســـطــة
اجلـانب الـراقص مراهـنـة على أنه
ـصــارعـة عـنـدمـا ســيـحب جـانب ا

يحضر االستعراض.   
وأثـمرت هذه اللمـسة الفريدة التي
أضـفتـها على االسـتعـراض تكوين
ا جـعل تـذاكر زبـائن مـخلـصـ 
دخـول قـاعة “مـايـان ثـيـاتر ”الـذي
يـستوعب 1700 شخص في وسط
مدينة لوس أجنليس تنفد بالكامل
1700 عــنـد كل اسـتـعـراض. إال أن
اجلــائـحــة أسـقــطت االســتـعـراض
ـــمــيـــز بــالـــضــربـــة الــقـــاضــيــة ا
.  وتــقــول ـــدة عــامـــ وصـــرعــته 
ـزيّـنـة فــيـرونـيـكـا فــيـمـا تـنــهـمك ا
بــتـعــديل بـاروكــة شـعــر مـســتـعـار
وردي عــلـى رأســهـا “رحـت أتـدرب
ـنزل لكي أكون جـاهزة عندما في ا
يـحـ وقت مـعـاودة االسـتـعراض.
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{ بــــــــــاريس (أ ف ب)  –تـــــــــؤدي
عــمــلـــيــات مــراقــبــة الــنــجــوم إلى
انـبعاث كميات غير قليلة من ثاني
ـا يـتـطلب من أكـسـيـد الـكربـون 
عـلمـاء الفـلك بحـسب دراسة تـثير
جــدالً الــعــمل عــلى احلــد من هـذه
ــنــشــآت الــتي االنــبــعــاثــات من اا
يــســـتــخــدمــونــهـــا في أبــحــاثــهم
مــســاهــمـةَ مــنــهــا في درء اخلــطـر

ناخي. ا
رة األولى يـسـعى باحـثون وهـي ا
إلى احـتساب كميـة غازات الدفيئة
ــنـبــعـثــة من أدوات عــمل ثالثـ ا
ألف عـالم فـلك ومنـهـاّ تلـسكـوبات
راديـوية أرضـية ومـسابـر فضـائية
وروبــوتــات مــتــجــولــة تــرسل إلى

الفضاء.
وتــشــيــر نــتـائج أوّلــيــة لــلــدراسـة
نُـشـرت االثنـ في مجـلة “نـيـتـشر
أســـتـــرونــومي ”إلـى أنّ الــنـــشــاط
اإلجـمـالي لـهذه األدوات أنـتج مـنذ
بـدء تشـغيـلهـا ما ال يقل عن  3.20
مـــلــــيـــون طن من ثــــاني أكـــســـيـــد
الـكربون ما يعادل رصيد الكربون
ـســجّل سـنـويـاً في إسـتـونـيـا أو ا
كــرواتــيـــا. وتــبــلغ الــكــمــيــة الــتي
يـنـتـجـهـا عـالم الـفـلـك الـواحد 2.1

. مليون طنّ سنوياً
وتؤكد الدراسة أنّ هذه الكمية هي

{ نـيـويـورك (أ ف ب)  –يـلـوح في
ربـحة أفق سـوق األعمـال الفـنيـة ا
جـــداً في نـــيــويـــورك رقم قـــيــاسي
جـديد إذ تعـتزم دار كريسـتيز بيع
ية لـوحة تـمثّل وجـه النـجمـة العـا
الــراحـلــة مـارلـ مــونـرو رســمـهـا
آنــدي وارهـــول وقــدّرت قــيــمــتــهــا
ــا بـــنــحــو 200 مـــلــيــون دوالر 
يـجعـلها األعـلى ثمـناً على اإلطالق
بـ األعــمـال الـفـنـيـة الـعـائـدة إلى
ـــبـــاعـــة في الـــقـــرن الـــعــــشـــرين ا

مزادات. 
وعـــرضت الـــلـــوحـــة الـــتي حتـــمل
Shot Sage Blue Marilyn
ورسـمها آنـدي وارهول عام 1964
خـالل مـؤتـمـر لم يُـعـلَن عـنه إال في
الـــلـــحـــظـــة األخـــيـــرة عـــقـــدته دار
كـريستيز التي تهيمن مع نظيرتها
ـــزادات ســـوذبــــيـــز عـــلى ســـوق ا
ـية.  ووصفت الـنيـويوركـية والـعا
الــدار الـعـمل بـأنه “أهـم لـوحـة من
الــقــرن الــعــشــرين تــبـاع فـي مـزاد
خالل جيل .”وتـعود ملكية اللوحة
ـــؤســســـة  تـــومــاس الـــشـــهــيـــرة 
ودوريـس أمان فـي مـدينـة زيـوريخ
الـــســـويــــســـريـــة. وســـتـــخـــصص
ـــؤســســة عـــائــدات هـــذا الــعــمل ا
ـــمــثــلــة األمـــيــركــيــة الـــفــني عن ا
الـــشـــهـــيــرة (1962-1926) الـــتي
قـضت بطـريقة مـأسوية “لـتحس
حـياة األطفال في كـل أنحاء العالم
مـن خالل برامج الصـحة والتـعليم
وفـقـاً لـكـريـسـتـيـز.  وخـمّـنت الـدار
قــيــمــة الــلــوحـة بـ 200“ مــلــيــون

دوالر.
ÍdOš qLŽ

وأوضـحت كريستيز أن تخصيص
ريـع هذه اللـوحة بالـكامل ألغراض
خــيـريــة سـيـجــعل بـيــعـهــا يـحـقق
ـزادات احلــصــيــلـة “األعــلى بـ ا
اخلــيـريـة مـنـذ ذلك الـذي أقـيم عـام
2018 عـــلـى مـــجـــمـــوعــــة بـــيـــغي

وديفيد روكفلر.”
Shot Marilyns وأُطـــلق عــنــوان
عــلى اجملــمــوعــة الـتي تــضم أربع
لـوحـات بـيـنهـا تـلك الـتي تـباع في
ـزاد (وهي عـلى شكـل مربع يـبلغ ا
ـتر) بـسبـب حادثة مـقاسه مـتراً 

الـــقـــانــــون عـــلى أنّ إجنـــاب طـــفل
خــارج إطـار الــزواج غـيــر قـانـوني
لـــكــنّه ال يــذكــر بـــشــكل صــريح أنّ
األمــر قــانــوني. وال يــرتــدي كــفـاح
هـؤالء الـنـسـاء طابـعـا إداريـا فقط
إذ عــلى أمّــهـات عــازبـات كــثـيـرات
مــواجـهـة الــكـراهـيـة الــسـائـدة في
اجملـتـمع. وخلـصت وزارة الصـحة
عـام 2017 إلـى أنّ الـوالدات خارج
إطـار الـزواج تتـعـارض مع النـظام
ثّل الـعـام واألخالق احلمـيدة مـا 
زاج الـعام السائد في دلـيالً على ا
. وعـــنـــدمـــا عـــبّـــرت وانغ الـــصـــ
اضي عن فـخـرها رويـشي الـعـام ا
ـفـردهـا عـبـر في تــربـيـة ابـنـتـهــا 
االنـــــــتــــــرنـت تــــــلـــــــقّت وابـالً من

سيئة بحسب قولها.  التعليقات ا
وغــادرت هــذه الــنـاشــطــة الــصـ
وتـعيش حـاليـاً في أوروبـا. وتقول
أســـتــطــيع أن أحتـــمّل الــتـــمــيــيــز
والـــقـــدح لــكـن ال أريــد أن تـــكـــبــر
ابـنـتي فـي بيـئـة كـهـذه. ورغم ذلك
تــشـهـد بــعض األمـور حتــسـنـاً إذ
بـــــدءاً من الـــــعــــام 2016 أصـــــبح
ـتــحــدرين من بــإمــكــان األطــفــال ا
عــائالت يــعــولــهــا أحــد الــوالــدين
ــفــرده احلــصــول عــلى (هــوكـو)
وهــــو ســــجـل خــــاص بــــاألحـــوال
الـشـخـصـيـة حـيـازته ضـروريـة في
الــصـ لالســتـفــادة من اخلـدمـات
الـــعــامـــة كــالــتـــعــلـــيم والـــتــأمــ

الصحي.
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بـنائها وتكاليف تشغيلها وكميات
الكهرباء التي تستهلكها. لكنّ هذه
ـعـطيـات لم تـكن غالـبـاً متـوافرة ا
والـسبب في ذلك يعـود أحياناً إلى
غـياب الـشفـافيـة من جانب وكاالت
الـــــفـــــضـــــاء عـــــلـى مـــــا يـــــوضح
كـنودلسيدير الـذي يعمل في معهد
تـخـصص في الـفيـزياء األبـحـاث ا
الـفـلكـيـة وعـلم الكـواكب في تـولوز

الفرنسية.
ـلء هـذه الــثــغـرات جلــأ فــريـقه و
إلى نـــهج تــطــلق عـــلــيه تــســمــيــة
ــالـيــة) وضـعـتـه وكـالـة (الــنـسب ا
(Ademe) الــــتــــحــــوّل الـــبــــيــــئي
(ABC) وجـمعـية رصـيد الـكربون
ويــرتــكــز عــلى فــكــرة مــفــادهــا أنّ
ــنـبـعـثـة جـراء كــمـيـات الـكـربـون ا
نـشـاط معـيّن تـناسـبيـة مع تـكلـفته
وحــــجـــمه. وبــــالـــتــــالي تــــشـــيـــر
حـسابـات الفـريق إلى أنّ تلـسكوب
جـيـمس ويب الفـضـائي الذي تـبلغ
قـــيـــمــتـه عـــشــرة مـــلـــيــارات دوالر
وتــلـسـكـوب “ســكـويـر كـيـلـومـيـتـر
ــســتـقــبـلي في أراي ”الــراديـوي ا
جـــنـــوب إفــريـــقـــيـــا وأســتـــرالـــيــا
سـيتـسبـبان وحـدهمـا بانـبعـاث ما
يعادل 300 ألف طن على األقل من

ثاني أكسيد الكربون.
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أمــا زمـيـلـتــهـا سـيـرافــيـنـا فـتـروي
قـائـلـة “كـان االسـتـعـراض يـحـضر
كــــثــــيــــراً في أحـالمي فـي بــــدايـــة
احلـجر مـضيـفة يـشرفـني أن أعود

إلى هذه اخلشبة. 
ووسـط سحب من مثـبتات الـشعر
ــصـــارعــون أجــســـامــهم ـــسح ا
بـــالـــزيت فـي الـــكـــوالــيـس فـــيـــمــا
تـنــصـرف الـراقـصـات إلى جتـهـيـز

أنفسهن. 
البس وقـــد يـــســـتــغـــرق ارتـــداء ا
والــتــحــضــيـر مــا يــصل إلى ثالث
ســاعـات لـبـعض الـراقـصـات. وفي
مــرحـــلــة إقــفــال قـــاعــات الــفــنــون
األدائـيـة بـسـبب اجلائـحـة اضـطر
صارعـ والراقصات إلى مـعظم ا
الـعمل في مشاريع أخـرى غالباً ما

كانت تقام من دون جمهور.
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هل اسـتــعـجــلت ايـران فـي الـنـزول بــورقـتــهـا األخــيـرة في
العـراق للـحسم الـسيـاسي في عـملـية قـصف أربيل ام ان
ذلك كـان مـجـرد تــنـويه بـوســيـلـة مـتـاحــة في انـزال الـورقـة
األخيـرة فيـما لـو جلأت الـيهـا ايران لـفرض واقع مـع في
الـعـراق ? تــسـاؤالت مــسـتـمــرة وردتـني من بــغـداد وأربـيل
والسـليـمانـية وأخـرى قفـزت أمـامي لم تكـد تنـقطع بـشأن
القـصف اإليـراني بـالـصـواريخ االستـراتـيـجـية فـيـمـا بدت
ـناكـفات التي احلجة الـتي ساقـها احلـرس الثوري تـشبه ا
يخوضها مـحللون سيـاسيون يعـملون حتت الوالء اإليراني
في األجهزة اإلعالمية العـراقية العامـة او اخلاصة السيما

بعد أضحوكة مقتل اجلنرال اإلسرائيلي هاني رمزي .
من الـصعب جتـاوز الـضـربـة اإليـرانيـة نـحـو أربـيل وعـدها
حدثـا يـوميـا انـتـهى مع نشـرة اخـبـار يوم الـقـصف كبـقـية

االخبار التي يكون العراق مادتها الرئيسة.
ــكن أن تـــخــطــئـه الــعــ في مـــحــاولــة  هــنــاك اجتـــاه ال 
اإليـرانــيــ فـرض واقع حــال جــديـد واشــعــار أطـراف في
ـلفـات االيرانـية انّ ـعنـية بـا نـطـقة ا العـراق أوالً ومن ثمَّ ا
الذي ”نـسي قـوتــنـا عـلــيه ان يـتـذكــر قـبل فـوات األوان.”
وسالح الـصـواريخ اإليـراني في االسـاس هـو الـقـوة األهم
من أيّ “نووي ”سـلـمي أو عــسـكـري ألنّه يــفـرض واقـعـاً

جديداً على األرض بسرعة كبيرة وبكلفة قليلة.
لكن إزاء ذلك هـل تأثـرت جـميع األطـراف الـعـراقيـة بـنفس
سـتـوى بالـورقـة اإليرانـيـة اجلـديدة? وهل سـيـذهب طرف ا
مع نحو تنـازالت فيما يذهب طرف اخـر نحو التشدد في
مشـروعه السـياسي مُـسـتقـوياً بـالطـاقة “اإليجـابية ”التي
وفدت الـيه مع الـصـواريخ اإليـرانيـة. هـذه األسـئلـة تـمـتحن
إمـكـانــات اسـتـقـالل الـقـرار الــسـيـاسي أليــة جـهـة تــتـسـلم
. وانّ الـقصف عـلى أربـيل هو احلكم في الـعـراق مسـتقـبالً
تأسيس لـتلويح مـستمـر بشبح الـصواريخ اإليرانـية حلكام

نظور. دى ا العراق في ا
كن ان تـناقش ايـة جهـة عراقـية اإليرانـي في  أمّا كـيف 
رؤيـتـهم بـشـأن مـا يـرونه قـراراً خـاصّـاً بـهم داخل الـعـراق
علّـقة التي سألـة ا ويسعـون لتنـفيذه بـأنفسـهم فتـلك هي ا
تـكافئـة معنى في تعطي لـلسيـادة واالستقالل والـعالقات ا

السياسة.
 تعـظيم األنـفس بالـتغـافل نوع من الـسيـاسة أيضـاً  لكن
هل ينفع ذلك مع احلالـة العراقيـة اإليرانية? سـؤال مفتوح
رئي. ال توجد عالمات ألمل التصدي له على خط األفق ا
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ـعـلم كـان األسـتـاذ سـقـراط يـقـول: اعـرف نـفـسك بـنـفـسك. وا
ـعـرفــة. وفـيــلـسـوف األول أرسـطـو يــقـول: الــدهـشـة مــفـتــاح ا
اإلغـريق أفالطون كـتب السـطر األول من كـتابه “اجلـمهـورية”

خمس مرة. 
ومـنذ ألوف السنـ لم يعرف أحد مـنهم جواباً نهـائياً لسؤال.
قدمات. وال شكلـة. وال نتائج  . وال حالً  وال سـؤاالً. وال جواباً

شيء أعجب وال أغرب من هذا اإلنسان العجيب الغريب. 
ـسرحـيـة التي كـتـبهـا تـوفيق احلـكـيم أعوام الـسـتيـنات “يـا وا
طــالع الـشــجـرة ”اســتـوحى أحــداثــهـا من عــالم األحالم. من
ـدُّ يـده فـي الـهـواء من الـنـافـذة شـخص رآه يـركـب الـقـطـار و
لك تذكـرة من ركاب الـقطار ن ال  فـيأتي بالـتذاكـر ويعطـيهـا 
ثم يـغيب. والـركاب واحلـكيم وبـائع التـذاكر في دهـشة وذهول

ا يجري. إنها من أدب العبث ومن أدب الال معقول. 
وقـال لي العـالم الـلغـوي الدكـتور فـاضل الـسامـرائي إنه مرَّت
في حـياته سنوات كان كثير األحالم. وكان يرى في منامه كل
يـوم مـرة أو مـرتـ مـن الـرؤى واألحالم الـعـجـائب والـغـرائب.
وكـان حـ يسـتـيـقظ من نـومه يـجد هـذه األحـداث قـد حتـققت

نام بالتمام. بالفعل. أو أنها ستحدث كما رآها في ا
ويـقـال إن الـرحـالـة األشـهـر ابن بـطـوطـة رأى في نـومه طـائـراً
أخـضر يأخذه من بلـدته طنجة ويـحمله على جـناحيه في رحلة
حـول الـكـرة األرضــيـة اسـتـغـرقت ثالثــ عـامـاً طـاف خاللـهـا

العالم. 
وعـنـدمـا اسـتـيـقظ صـبـاحـاً راح يـسـأل في الـبـلـدة عن مـفـسِّر
لألحالم. فـلمّا رآه أخبره أنه سـيطوف العالم من جـنوب الهند
ـالديف. ومن اليمن إلى مكة. وكانت البداية من اجلزائر إلى ا

إحدى عجائب الدنيا.
ومـرة سألت أستـاذ علم الـنفس الدكـتور عـبد علي اجلـسماني
ا قرأت للعالم النمساوي عن هـذه األحالم فلم يقل لي أكثر 

الشهير سيغموند فرويد في كتابه “تفسير االحالم .”
وسـمـعت من الدكـتـور مـصـطفى مـحـمـود أن الرؤيـا نـفـحة من
نـفـحـات الـروح. وأنه في شــبـابه اسـتـيـقظ من نـومه عـلى رؤيـا

ان. انتقلت به من الشك إلى اإل
وعندما صدر كتاب “أبي آدم ”لـلدكتور عبد الصبور شاه

وفي خالصـته يـقول: إن آدم هـو أبـو النـاس ولـيس أبا الـبـشر
أو هـو ليس أوّلـهم.. كـنت في القـاهـرة ووقفت عـلى جانب من

معارك كالمية وقضائية وصلت حد تكسير العظام.
وسـمـعت من شـيـخ أزهـري أن وحـيـاً شـيـطـانـيـاً ركب شـاهـ
واسـتـولى عـلى عقـله وأن فـضـيـلـته جُنّ وأنه شـرب من نفس
الـكـأس الـتي شـرب منـهـا طه حـسـ وتـوفـيق احلـكـيم ونـصر

حامد ابو زيد!. 
وعـــنـــدمـــا عـــرف ذلك الـــشــيـخ أني ذاهب إلى لـــقـــاء شـــاهــ
أوصـاني قـائالً: سـتالقي عـنده أشـبـاحـاً وشـياطـ فـاسـتـعذ

بالله من الشيطان الرجيم!. 
وذهـبت وقابلته وجـلست عنده وحـاورته وحمدت الله أني لم
    .! أجد أشباحاً وال شياط في منزل عبد الصبور شاه
وفي مـذكـرات الــفـنـان يـوسف وهـبي (عـشت ألف عـام) يـقـول
كالمـاً غريباً: إن اجلن اتـفقوا على تـدمير حيـاته وتآمروا على

إغالق مسرحه!. 
ومـرة وجـدت نـفـسـي طـرفـاً في مـعـركـة صــحـفـيـة بـ الـشـيخ
أحـمد الكبيـسي والشيخ جالل احلنفي.. وكـان الكبيسي قال:
إن اجلن حــ يـتــلــبّس بــاإلنـســان يُــصــاب بـالــســرطـان. وردَّ
احلـنفي بـقوة يـنفي تـلبَّـسه ووصف هذا

الرأي باخلرافات!. 
وجـــرَّبت أن أصـــلح بـــيـــنـــهــمـــا.. لـــكن
الــصـلح  كــان مــعــجـزة ال تــتــحـقق إال
بلقاء اجلن نفسه أو العثور على خا

سليمان!.

dHFł ‰¬ ÕUÐ—

مـسؤولية (غـالبية) حـوادث السير
الــتي بــلغ عـدد ضــحـايــاهـا 1300
قـــتـــيل و1970 جـــريــحــاً  مــا بــ
كــانــون الـثــاني / يـنــايـر  2021و
كـــانـــون الـــثـــاني/يـــنـــايــر 2022.
ويـــســـتــخـــدم أكـــثــر من 600 ألف
شـخص وسـائل الـنـقل هذه يـومـياً
ـديـنــة الـتي ال تــصل وسـائل فـي ا
الــــــنـــــقل الــــــعـــــام إال إلـى بـــــعض
ا سيـؤثر  تالـياً على شـوارعهـا 
الـزبائن والسائـق وهم غالباً من
ـنـاطق ـتـحــدرين من ا الــشـبـاب  ا
ــركـبـات الــريـفــيـة وتـشــكّل هـذه ا

مصدر رزقهم الوحيد.
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{ بــــــاريس (أ ف ب)  –أعــــــلــــــنت
ـمثلة الروسية شـولبان خماتوفا ا
ــعـروفـة بـدوريـهــا في فـيـلم غـود ا
! وفي  بـيـتـروفـز فـلـو” بـاي لـيـنـ
ـــــواطـــــنـــــهــــا اخملـــــرج كـــــيـــــريل
ســيـريــبـريــنـيــكـوف أنّــهـا غـادرت
روســـيـــا وتــوجّـــهت إلى التـــفـــيــا
مــعــربــةً عن اســتـنــكــارهــا احلـرب
الـدائـرة في أوكرانـيا. وفي مـقابـلة
مع الـصـحـافيـة الـروسـية كـاتـريـنا
غـورديفا بُـثت األحد عبـر يوتيوب
مثلـة البالغة  46 عاماً أوضـحت ا
أنّـهـا مـوجـودة في عاصـمـة التـفـيا
مــنـذ أســابـيع عــدة. وقـالت “نــحن
حـالياً في التفيا وحتديداً في ريغا
 ألنّ األلـم الـــــــذي يــــــــشـــــــعــــــــر به
عاناة التي يتعرّض األشخاص وا
لـهـا آخـرون والـكـارثـة اإلنـسـانـيـة
كــلّـهـا أمــور ال تـمتّ إلى الــتـحـريـر
بــــصــــلــــة .وتــــابــــعت “لـم أكن في
روســيــا عــنــدمــا بـدأت احلــرب بل
كـنت في إجـازة. اعتـقدت بـدايةً أنّ
عــلي االنـتـظـار ثـمّ وقّـعت عـريـضـة
مـناهضة للحرب بعدها تأكّدت أنّ
مـن األفــــضـل عـــــدم الــــعـــــودة إلى
روسـيا .واعـتبـرت أنّ ثمـة خيارين
مــتــاحـ أمــامــهــا في حـال أرادت
الـــــــعـــــــودة إلى بـالدهـــــــا من دون
مـواجـهـة احـتـمـال سـجـنـهـا األوّل
يـتمثل في التوقّف عن القول إنّ ما
يـجري حرب بل مأساة أما  الثاني
فـــــهــــو في طـــــلب الــــســـــمــــاح من
الـسـلـطـات لـعـدم دعـمـهـا الـعـمـلـية
الـعسكرية. وتـابعت ال أستطيع أن
أجتـاهل مـا أراه بأم الـع وأعرف
أنّـني لـسـت خائـنـة بل أحـب بـلدي
بـــــشــــدة. ودرست شـــــولــــبــــان في
ــسـرحــيــة ثم في مــدرســة كــازان ا
ـــيــة الــروســيـــة لــلــفــنــون األكــاد
ـسرحـية في موسـكو ثم خاضت ا
مـجـال السـيـنمـا لـلمـرة األولى عام
1998. وحـــقق فــيـــلم لــونـــا بــابــا
 (1999) لــــــــــبـــــــــخــــــــــتــــــــــيـــــــــار
خــودوجـنــازاروف شـهــرة واسـعـة
لـها إذ نالت بـفضله جـائزة أفضل
ــثــلــة في مــهــرجــان الــســيــنــمـا
الـــروســـيــــة في بـــلـــدة أونـــفـــلـــور
الـفرنسيـة. وتُعتبـر شولبان إحدى
ــمــثـالت الــروســيــات في أفـــضل ا
جـــيـــلـــهـــا وتـــعـــمل فـي مـــجــاالت

سرح والتلفزيون. السينما وا
احملـظورة  بحسـب ما أفاد مصدر
في الــســلــطــات احملـلــيــة وشــهـود
عـيـان لـوكـالـة فـرانس بـرس. وكان
ـركـبات مـسـموحـاً بـالـسيـر لـهذه ا
ذات الـعجلت أو العجالت الثالث
الـبـالغ عـددهـا حـوالى 20 الـفـا في
كل احـيـاء بوجـمبـورا التي يـعتـبر
عـدد سـكانـها (2.1 مـلـيون نـسـمة)
األكــبـر بـ مــدن بـورونـدي. إال أن
اإلجــراء اجلـديـد يــحـصـر ســيـرهـا
ــــنـــاطق مـــحــــددة في ضـــواحي
ــديــنــة. وجـمّـل وزيـر الــداخــلــيـة ا
اجلـنرال جـيرفيه نـديراكـوبوكا في
مــنـتـصف شـبـاط/فــبـرايـر الـفـائت
وســـائل الــنـــقل الــشـــعــبـــيــة هــذه

الـهوائية في القطاع احملدد حديثاً
فـي وسط مدينة بـوجمبورا تدخل
حـيـز الـتنـفـيـذ اعتـبـاراً من االثـن

 21آذار/مارس 2022.
وتـضـمن مـنـشـور وزارة الـداخـلـية
عـــبـــر تــويـــتـــر عــبـــارة بـــاألحــرف
عاندين) متوجهة الكبيرة حتذر (ا
بــذلك  إلى مـعــارضي هـذا اإلجـراء
غـــــيــــر الــــشـــــعــــبي الـــــذي قــــوبل
بـانتقادات على شـبكات  التواصل
االجـــــتـــــمــــاعـي ووســـــائل اإلعالم
ـســتـقـلـة. وانـتـشـر فـجـر االثـنـ ا
عـــدد كـــبــيـــر من رجـــال الــشـــرطــة
ــسـلـحـ عـلـى مـخـتـلف احملـاور ا
ـنـطـقة الـتي تـتـيح الـوصـول إلى ا

{ نـــــيـــــروبي (أ ف ب)  –حُـــــظــــر
اعـتـبـاراً من االثـن سـيـر دراجات
األجـرة الهوائية والـنارية وعربات
الـــتـــوك تـــوك في مـــعــظـم شــوارع
عــاصـمــة بــورونـدي االقــتـصــاديـة
بـوجمبورا  وفق ما أعلنت  وزارة
الـداخـلـية واألمن الـعـام نـظراً إلى
أن وســائل الـنــقل الـشــعـبــيـة هـذه
تـــتـــســـبب بـــغـــالـــبـــيـــة احلــوادث
ــروريــة الـتي تــؤدي إلى ســقـوط ا
قــتــلى.  وأفــادت وزارة الـداخــلــيـة
عــبـر حــســابـهــا عـلى تــويـتــر بـان
“مـــراقــبـــة احـــتــرام حـــظــر ســـيــر
الــدراجــات ذات الــعـجـالت الـثالث
ودراجـــات األجــرة الــنــاريــة وتــلك
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حـصـلـت عام 1964 فـي اسـتـوديو
وارهــــــول في مــــــانــــــهـــــاتـن. وفي
الـتـفاصـيل أن امرأة سـألت الفـنان
إذا كـان بـإمـكـانـهـا أن تـطـلق الـنار
(اي  shoot بــاإلنـــكــلــيــزيــة) عــلى
الــلـوحــات فـاعـتــقـد أنــهـا تــقـصـد
ـسـتـخـدم تـصـويـرهـا ألن الـفـعل ا
هــــو نــــفــــسه أي shoot فــــوافق
ولـكن مـا كـان منـهـا إال أن أخرجت
مـســدسـاً وأطـلـقت مـنه الـنـار عـلى

كدسة.   اللوحات ا
واعـــتــبــر رئــيـس مــؤســســة أمــان
جـــــورج فـــــراي أن “رسـم مـــارلــ
ألنـدي وارهول الـذي تفـوق شهرته
بـــالــتـــأكــيـــد الــصـــورة األصــلـــيــة

ـأخـوذة من فـيـلم هـنـري هـاثاوي ا
(نـــيــاغـــارا)  يـــشــهـــد عــلـى قــوته
البصرية التم لم تنقص في األلفية
اجلـــديــــدة والحظ أن هـــذا الـــرسم
“يـفــصل الـشـخص عن الـنـجـمـة.”
ــــرأة لم تــــعـــد وقـــــال “مــــارلــــ ا
مــوجــودة   نــســيــان الــظــروف
الـرهـيبـة حليـاتـها ومـوتهـا. كل ما
تـبقى هو تلك االبتـسامة الغامضة
الـتي تـقـربـهـا من ابـتـسـامـة أخرى
ـــــيــــزة هي غـــــامــــضـــــة المــــرأة 

وناليزا  ”لليوناردو دافنشي. ا
wÝUO  r —

وإذا بــيـعت الــلـوحــة فـعالً بــنـحـو
200 مـليـون فسـتحـطم كل األرقام

عــــــــام 2020 وأثــــــــرت عــــــــلـى كل
األنــشـــطــة فــيــهــا. وســجــلت هــذه
الــســوق أرقـامــاً قـيــاســيـة بــفـضل
ـــشــتــرين اآلســـيــويــ األثــريــاء ا
ـــتــزايـــدين. واقــامت والـــشــبــاب ا
سـوذبيز مزاداً في اخلريف الفائت
عـلى  مجـموعة مـاكلو الـناجتة عن
طـالق قطب العقارات في نيويورك
هــاري مـاكــلـو وزوجــته لـيــنـدا في
عــام 2018 فـي مــقـابـل نــحـو 600
مــــــلـــــيــــــون دوالر.  كـــــذلـك بـــــاتت
تـكـنولـوجـيا “ان اف تي) ”الـرموز
غـير الـقابـلة لالستـبدال) الـدجاجة
اجلــديــدة الــتي تــبــيض ذهــبـاً في

عاصر.  سوق االفن ا

مـــقــابل 4.179 مـــلـــيــون دوالر في
ايـار/مـايـو 2015 فـيـمـا بـلـغ سـعر
لـوحـة (الـنـائمـة الـعـارية) ألمـيـديو
مــوديـلـيـاني 4.170 مــلـيـون دوالر
فـي تشرين الثـاني/نوفمبر 2015.
كـذلك وصل سعر نـسخة أخرى من
الـسلسلـة نفسها لـلرسام اإليطالي
إلـى 2.157 مــــــلـــــــيــــــون دوالر في
2018 فـي مـــــزاد لــــــســـــوذبــــــيـــــز

نافسة. ا
wð ·≈ Ê≈

ـزادات الفـنية في ولـم تكن سوق ا
ا نـيـويورك يـومـاً أفضل وضـعـاً 
هـي عـلــيه في الـوقـت الـراهن رغم
ـديـنـة اجلــائـحـة الـتي عـصــفت بـا

ـزاد عـلى أعـمـال فـنـية الـقـيـاسـيـة 
في القرن العشرين.

وأظــهـر تـصــنـيف وضـعــته وكـالـة
فــرانس بــرس أن الـرقـم الـقــيـاسي
ـطلق  –كـل الفـترات مـجـتمـعة – ا
لـبـيع عمل فـني في مـزاد علـني هو
لـــلـــوحـــة (ســالـــفـــاتـــور مـــونــدي)
لـدافـنـشي الـتي بـيـعت فـي تشـرين
الـــثــاني/نــوفــمــبــر 2017 مـــقــابل
3.450 مـــــلــــيــــون دوالر في مــــزاد

لكريستيز في نيويورك.
أمــا بــالـنــسـبــة إلى أعــمـال الــقـرن
الــعــشــريـن  فــبــيــعت في مــزادين
( لـكـريسـتـيز لـوحـة (نسـاء اجلزا
(الــنـســخـة  لـبــابـلــو بـيــكـاسـو في

{ لـــوس اجنـــلــيس (أ ف ب)  –لم
تـكد فيـرونيكا يـون تنهي وصـلتها
الـراقـصـة حتى ظـهـر إلى جانـبـها
عـلـى احلـلـبـة مـصـارعـان مـقـنـعـان
مـفـتـوال العـضالت مـلـقّبـان مـكسي
ـنازلة الشرير وسـكسي استعدادأً 
ديــرتي سـانـشـيــز.  إنه مـشـهـد من
” (Lu-اسـتعراض “لـوتشـا فافوم
 (cha Vavoomالــــــذي يـــــشـــــكّل
مــــزيــــجـــــاً فــــريــــداُ بــــ الــــرقص
ـصـارعـة احلرة االسـتـعـراضي وا
وقـــــد عـــــاود نــــشـــــاطه فـي لــــوس
أجنـليس بعـد توقفه عـام بسبب
اجلائحة واعتلت الفنانات مجدداً
ــــســــرح- احلــــلـــــبــــة إلى جــــانب

الرياضي األقوياء البنية.
وتــصــرخ الـراقــصـة وهـي تـخــطـو
سرح (نحن على قيد عـلى خشبة ا
احلـياة!). وحياة هـذا االستعراض

تـقـريبـاً أعلى بـخـمس مراتـمن تلك
ـنبعثة جـراء رحالت علماء الفلك ا
اجلــويـة الـتي يـجــرونـهـا ألسـبـاب

تتعلق بعملهم.
ـــركــز الـــوطـــني ويـــقـــول مـــديـــر ا
الـفرنـسي لألبحـاث العلـميـة ومعدّ
الـــــدراســــة الــــرئـــــيــــسـي يــــورغن
كـنودلـسيـدير لـوكالـة فرانس برس
إنّ أوســاط عــلـمــاء الـفــلك تــنـاقش
حـالياً احلـد من انبعاثـات الكربون
ـرتـبطـة بـوسائل الـنـقل وبنـشاط ا
احلــواسـيب الـفـائـقــة. مـضـيـفـاً أنّ
األمـر جـيّـد لكـنّـهم ال يـرون الـسبب
ــشـكــلـة الــرئـيــسي الــكـامن وراء ا
ــــــتـــــمــــــثل بـــــاألدوات ”الــــــتي وا

يستخدمونها في عملهم.
ـسبب أجرى ولـتقيـيم حجم هذا ا
الـــبـــاحث عـــمـــلـــيــات تـــدقـــيق في
خـمـسـ مهـمـة فـضائـيـة وأربـع
مــنـشـأة لـلــمـراقـبــة مـوجـودة عـلى
األرض من بـيـنهـا تلـسكـوب هابل
ومـرصـد بالنك الفـضـائي وبعـثات
ــريخ) االســتــكــشــاف إنـســايت (ا
ــــــذنب ومــــــســــــبــــــار روزيـــــتــــــا ا
تـشوريوتـلسكـوب  الكبـير جدًا في

تشيلي…
ــثــالــيـة في وتــتــمــثل الــطـريــقــة ا
الــتــعــاطي مع األدوات بــاألخـذ في
ُــسـتــخــدمـة في ــواد ا االعــتــبـار ا

{ شـنـغـهـاي (أ ف ب)  –تـربّي لي
مـــيــنغ وهي أم عـــزبــاء ابــنـــتــهــا
الـــبـــالـــغــة ســـنـــتـــ وحــدهـــا في
شـنغـهاي فـيما يـعتـبرهـا اجملتمع
والـــدولـــة مـــواطـــنـــة مـن الـــدرجــة
الــثـانـيـة إذ يُـنــظـر في الـصـ إلى
الـــــوالدات الــــتي حتـــــصل خــــارج

نطاق الزواج نظرة سلبية.
وتـواجه مالي األمّـهات الـعازبات
في حـــيــاتــهنّ الـــيــومــيــة نــظــرات
تـــنــطـــوي عــلـى اســتـــعالء وحــتى
ازدراء بــاإلضـافـة إلى مــعـانـاتـهنّ
ــــســــتـــوى مـن تـــمــــيــــيــــز عــــلى ا
االقــتـصـادي إذ تـسـتــفـيـد الـنـسـاء
ــســاعـدات ــتــزوجــات فــقط من ا ا

رتبطة باألمومة. االجتماعية ا
وعـنـدما عـلـمت لي ميـنغ بـحـملـها
اخـــتـــارت أن تــبـــقي اجلـــنــ رغم
هــجــر الـوالــد لــهــا واحلـيــاة غــيـر

ستقرة التي كانت تنتظرها. ا
ولـم تـــســـتـــفـــد مـــيــــنغ من إجـــازة
األمـومة ألنّـها غـير مـتزوجـة فيـما
لـم يــبق خـــيــار أمـــامــهـــا إلّــا تــرك
وظــيــفــتــهـا في مــجــال الــعــقـارات
لـرعـايـة طـفـلتـهـا. وتـقـول لي مـينغ
الـــتي تــتــحـــدث بــاسم مـــســتــعــار
العـتـبـارها أنّ ذلك يـجـنّـبهـا مـزيداً
مـن العـار  إن كـثـراً لم يـشـجـعوني
(عـلى الـوالدة) مـضيـفـةً اعتـبـرتني

والـدتي مـجـنونـة وأكّـدت أنّ األمر
غــيـر مــقـبــول في الـصــ لـعــائـلـة
تـقليـدية كعائـلتنا. وخـففت الص
مــــنـــذ الـــعـــام 2016 مـن صـــرامـــة
ـتعلقة بـتحديد النّسل سـياستها ا
بـــهـــدف الــتـــشـــجـــيع عـــلى زيــادة
الــوالدات الــتي يـهــدد االنـخــفـاض
الــكـبــيـر فـي مـعــدالتـهــا الـتــنـمــيـة
االقتصادية. وبينما أصبح بإمكان
أي ثــنــائي مــتــزوج إجنــاب ثـالثـة
أطـــفـــال بـــقـــيت إجـــازة األمـــومــة
والــتــغــطـيــة الــصــحـيــة اخلــاصـة
بــاحلــمل مــخـصــصــتــ لـلــنــسـاء
ــــتـــزوجـــات فـــقـط. ورغم ذلك لم ا
تُــصب لـي مــيـنـغ بــاإلحـبــاط. وفي
مـحاولة لـلمطالـبة بحقـوقها بدأت
ــــســـــعى إداري مــــنــــهـك جــــالت
بــنــتـيــجــته عــلى مــكـاتب كــثــيـرة.
ورفـعت مينغ دعـوى قضائـية نظراً
تكرر الذي تلقّته من إلـى الرفض ا
اإلدارة. ويــشـيـر تـقــريـر صـدر عـام
2019 عـن معهد أبحـاث على صلة
بــاحلــكـومــة إلى أنّ الــصــ تـضم
أكــثـر من  19مــلـيــون أمّ عـازبـة أو
مــطـلــقـة أو أرمـلــة. ويـعــتـبـر دونغ
شـــيــاويــيـــنغ وهــو مـــحــام أسس
شـــبـــكــة دعـم تـــقــدّم اســـتـــشــارات
قـانـونـيـة عبـر االنـتـرنت أنّ هؤالء
الـنسـاء في مـأزق.ويقول “ال ينص
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