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ناشد موظفـو الوزارات احلكومية
احلـكـومـة بـااليـعاز تـقـاعـدون  وا
الى مـصــارفـهــا بـتــخـفـيـف اعـبـاء
ــفـروضـة عــلى الـسـلف الـفـوائـد ا
من دون اثقـال كاهلهم والقروض 
ــبــالغ اضــافـــيــة تــزيــد من مــدة
الــتــســديــد مــؤكــدين ان الــظــرف
الـراهن دفـعـنـا الـى الـلـجـوء لـهـذا
الـــــســـــلـف والـــــقـــــروض مـن اجل
عـيشة. وقالوا مواكبة متـطلبات ا
في احـــاديث امس ان (احلـــصــول
عــــلى الـــــســــلف والـــــقــــروض من
ــنــتــشــرة في بــغــداد ــصــارف ا ا
اضــحت عـــمــلــيــة واحملــافــظـــات 
تقاعد معقدة ومرهقة للموظف وا
نـتيـجـة الـتـأخـيـر والـفـسـاد الذي
يـــحـــدث عـــبـــر اعـــطـــاء الـــرشــاى
ـعامـلة للـبعض من اجل تـمشـية ا
بدون مـعوقـات) مشـددين على ان
ــــنح الــــســـلف (إعـــادة الــــعـــمل 
إلكـترونيـاً من شأنـه القضـاء على
الـــــفــــــســـــاد والــــــروتـــــ اإلداري
واحلـصول عـلـى الـسلـفـة من دون
تــأخـــيــر) داعـــ احلــكـــومــة الى

(االيعاز للمصارف كافة بتخفيض
ــفــروضــة عــلى نــسب الــفــوائــد ا
الــتي بــاتت الــســلف والــقــروض 
ـوظف تضيف عـبئـا على كاهل ا
الـــذين دفـــعـــتــهم ــتـــقـــاعــدين  وا
الـظــروف الــقـاســيـة الـى الـلــجـوء
لــهـذه الــســلف مـن اجل مــواطــبـة
متطلبات احلـياة او استثمار هذه
ــمــنـــوحــة في تــغــطــيــة ــبــالغ ا ا
تكالـيف عالج او عمـلية او نـفقات
االبناء) مؤكديـن ان (هذه الفوائد
ـصارف مبـالغ بها التي تضـعها ا
ويـــجب مــراجـــعــتـــهــا او كــثـــيــرا
الــغــاؤهــا بــشـــكل يــنــاسب ظــرف
واد الغذائية  عيشة وارتفـاع ا ا
كون الـكـثيـرين يـرغبـون بـالتـقد
لــكن الـفــوائـد عـلى هــذه الـســلف 
فروضة عـليها تـمنعهم رتفعـة ا ا
من اخلـــوض فـي تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا
وبـالــتــالي فــإن اعـادة تــخــفـيض
الـفـوائــد سـيــسـهم بــاقـبـال واسع
عـــلـى اخــــذ الـــقــــروض الــــتي من
شـأنـهـا ان تـنــعـكس عـلى اوضـاع
االسواق وتـعـزز القـدرة الـشرائـية
بــصــورة عــامــلــة). بــدوره  شــدد
ـــان عـــلى ضـــرورة ادخـــال الـــبـــر

صـرفـي. وقال احلـداثـة بالـعـمـل ا
بيـان اطلـعت عـليه (الـزمان) امس
ان (مـديــر عـام مــصـرف الــرافـدين
اســتـــقــبل عــبـــد احلــسن جـــمــال 
الـنـائب حـيــدر احلـسـنـاوي الـذي
طالب بـاطالق الـسـلف الـكتـرونـيا
وتــــــبــــــســـــــيط اجـــــــراءات مــــــنح
الـقــروض) مـشــدد عــلى (ضـرورة
رفع قـضـيــة الـكــفـيل في اجـراءات
الـــتــــســــلـــيـف لـــلــــتــــخـــفــــيف من
ـــتـــبــعـــة في الـــبــيـــروقـــراطـــيــة ا
صارف). من جانبه  تعهد مدير ا

صرف بـ(دراسـة هذه االجراءات ا
ـكـنة وتنـفـيـذهـا باسـرع صـورة 
.( ـراجـع لـلـتخـفـيف عـن كـاهل ا
ـــصــــرف قـــد  اشـــار الى وكـــان ا
قـــرب إعـــادة الـــعـــمـل بـــالـــنـــظـــام
ـطـالـبات اسـتـجـابـة  اإللكـتـروني 
شـــعــبـــيـــة.واكـــد في بـــيـــان امس
(تـخــفـيض نــســبـة الــفـوائــد عـلى
اســـتـــجـــابــة الـــســلـف اجلــديـــدة 
ـواطــنـ واإلجـراءات لـطــلـبــات ا
والتقد سـيكون مبسطاً ميسرة 
وعـبـر عـنـوان نـافــذة إلـكـتـرونـيـة
تتيح سيعلن عنها في وقت الحق 
( ـــشــمــولــ الــتــقـــد جلــمــيع ا
ـــصـــرف بــ(تـــبــســـيط وتـــعــهـــد ا
إجراءات مـنح الـسـلف والـقروض
بــاجملــمـل وصــوالً إلى اســـتــفــادة
اجلميع من خدماته التي يطرحها
والســـيـــمـــا بـــعـــد زيـــادة مـــبـــالغ
االئـتــمـان لـضــمـان شــمـول أوسع
صرف كـنة من زبائن ا شريحة 
بـاخلـدمـات والـتــسـهـيالت). وكـان
قــد ألـغى مــنح الــسـلف ـصــرف  ا
والـــقـــروض عن طـــريق الـــنـــظـــام
اإللكتروني قبل عام دون معرفة
األســبـاب ويــتم حــالــيــاً الــتــقـد

الــزواح مـنه في قـضــيـة تـعـود
مالبـسـاتــهـا الى عــشـرة اشـهـر
ســابـقــة قـبل ان تــلـجــأ عـائــلـة
الـــضـــحــيـــة الى الـــرأي الـــعــام
لتـأخر القـصاص فيـما تسـتمر
احلـمـلـة الـشــعـبـيـة في الـعـراق
لـدعـمـهـا ومـقـاومـة الـعـنف ضد
ــرأة وانـزال اشــد الـعــقـوبـات ا
ــارس الـــعــنف ضــد ضــد من 
النساء. واكد مدونون ان غياب
ـرأة من اعـمال قـانـون يـحـمي ا

الـعـنف االنـتقـامـيـة اسهم في
ارتــفــاع مـســتــويــات الــعـنف
اجلــســـدي واجلــنـــسي وفي
ارسات ادت بروز ظواهر و
الـى ارتـكـاب جــرائم خــطـيـرة

ضد النساء. 
وعــبـــرت مــر عن شـــكــرهــا
لـــلــبــزاز لــوقــوفـه مــعــهــا في
أزمـــتـــهـــا بــــأمل اســـتـــعـــادة
عـافــيـتـهـا وحتــقـيق حــلـمـهـا

باكمال دراستها.

اخـــتـــيـــاره من قـــبل والـــديـــهــا
الـلـذين يـرافـقـانهـا في رحـلـتـها
الـعالجيـة خـارج العـراق. وكان
البزاز قـد اعلن منـتصف كانون
اضي عن تبنيه االميرة االول ا
مر الـطالبة فـي معهـد الفنون
اجلــمــيــلــة بــبــغــداد والــتـكــفل
بــــعالجـــهــــا داخل الـــعـــراق او
خــارجه ان تــطــلب االمــر بــعـد
ــادة تـــعــرضـــهـــا لـــلــتـــشـــوه 
الـتـيـزاب من قـبل شـاب رفـضت
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مباشرة ورقيا عبر مراجعة فروعه
نـتـشـرة في بغـداد واحملـافـظات. ا
تنظـيم تظاهرة ـوظفون  ويعتزم ا
في مـنــطـقــة الــعالوي خالل االيـام
لـلـمــطـالـبـة بـسـلم رواتب ـقـبـلـة  ا
جـديـد ومـوحـد ومــنـصِف يُـضـمن
ساواة بال تـمييز وزارة للجمـيع ا
عن اخــــــرى. بــــــحــــــسـب دعـــــوات
تــــداولــــتــــهــــا مــــواقع الــــتــــوصل
من دون ذكر تـفاصيل االجتمـاعي 
اخـــرى.مـن جـــهــــة اخــــرى أكـــدت
وزارة الــــــــعـــــــــمـل والــــــــشــــــــؤون
االجـتـمـاعــيـة أن الـتـخــصـيـصـات
ـالـيــة لـلـمــسـتـفــيـدين من رواتب ا
االعانـة االجتـمـاعيـة مؤمـنـة للـعام
اجلـاري.وذكـرت الـوزارة في بـيـان
أن (هنـاك في قاعـدة بيـانات هـيئة
احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة نـحـو 300
ن اكملت اجراءات البحث اسرة 
االجــتـــمــاعـي لــهم فـــضال عن 97
الف اسرة اخرى جرى بـحثها ولم
تـدخل ضــمن الـنــظـام) مــؤكـدا ان
(تــلك االســـر مــر عـــلى شــمـــولــهــا
شمـولهـا اعوام ولم تـطلق االعـانة
لـهـا لــعـدم تــوفـر الـتــخـصــيـصـات

الية الالزمة). ا
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خــضـعت االمــيـرة مــر قـبل
ايـام الولى عمـلـيات اجلـراحة
التجميلـية ضمن سلسلة من
العمليات يشرف عليها اشهر
اجلـــراحــــ في الـــعــــالم في
ســــيــــاق مــــبــــادرة لــــرئــــيس
ــسـتــقل مــجــمــوعـة االعـالم ا
االســتـاذ ســعــد الــبــزاز الـذي
تـكـفل بـعالجـهـا سـواء داخل
الــــعــــراق او خــــارجه بــــعـــد
تــعــرض وجــهـهــا لــلــتــشـويه
ادة الـتيـزاب.ووجهت مر
قبيل دخولها صالة العمليات
رسـالــة قـالت فــيـهـا (ســابـقى
ــوت وعــقـاب صــامــدة امـام ا
فــمن هــاجــمــني اجلــاني آت 
بـالتـيـزاب لن يفـلت من عـقاب
الله). وستبدأ قناة (الشرقية)
ـــــقــــبـل عــــرض االســــبـــــوع ا
) الذي بـرنامـج (االميـرة مـر
يــــــتــــــابـع مــــــراحـل الــــــعالج
والعمـليات التي تـخضع لها.
وبـــدأت االمـــيـــرة مـــر قـــبل
ثـالثــــة اشــــهـــــر رحــــلــــتــــهــــا
الـعالجــيــة عــلى ان تــخـضع
وبــشــكل  مــتــتــابع لــعــدد من
الـــعــمــلــيــات عـــلى يــد امــهــر

ـيـ الذي  اجلـراحـ العـا
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وانـتـفـاضـتـه الـبـاسـلـة وتـعـزيز
قــدراته الــنـضــالــيــة لـلــتــصـدي
ـشـبـوهـة اجلـديدة لـلـمـشـاريع ا
الـرامـيـة الى تـصـفـيـة الـقـضـيـة
الفلسـطينيـة وتكريس االحتالل
االسرائـيلي) مؤكـدا ان (حقوق
الـشــعـوب ال تـسـقط بـالـتـقـادم)
احرار الـعالم الى ودعا الـبيـان 
(ادانـة االعـمال االجـرامـيـة التي
تـرتكـبهـا اسرائـيل ضد الـشعب
قاضاة الفلسطيني  ونطالب 
ـسـؤولـ االسـرائـيـلـيـ امام ا
احملـــاكم اجلـــنــائـــيــة الـــدولــيــة
الرتـكابـهم جـرائم حـرب وابادة
ـصادرة ضـد الشـعب مـتمـثـلة 
ها وطرد االراضي وتغيير مـعا
ســكـانـهـا وهـدم مــنـازلـهم وقـتل
ـــا يـــشـــكل خـــرقــا االبـــريـــاء 
فاضـحا لـلمواثـيق واالتفـاقيات
الـــــدولـــــيـــــة وتـــــهـــــديـــــدا المن
نطقة) مشددا على واستقرار ا
(ضــــرورة تــــعــــزيــــز الــــوحــــدة
الــــوطـــنــــيــــة بـــ الــــفــــصـــائل
واجهة االحتالل الفلسـطينيـة 
وتــوظــيف اجلــهــود لــتــحــقــيق
االجنـاز الـكـبـيـر بـإقـامـة الـدولة
ـسـتــقـلـة عـلى الـفــلـسـطـيـنــيـة ا
الـتــراب الـوطــني وعـاصــمـتــهـا

القدس الشريف).
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دعا احتـاد احلـقوقـي الـعرب 
ــــســــؤولــــ الى مــــقــــاضــــاة ا
االســـرائــيــلـــيــ امــام مـــحــاكم
الرتـكـابـهم اجلـنـايـات الـدولـيـة 
جـــــرائـم حـــــرب وابــــــادة ضـــــد
مـتـمـثـلة الشـعب الـفـلـسـطـيـني 
ــصــادرة االراضي وتـــغــيــيــر
ـهـا وطـرد سـكـانـهـا وهـدم مــعـا
مـنــازلـهم فــيــمـا اكــد انه بـرغم
مــرور  74 عـــامــا عـــلى نـــكـــبــة
لكـنها مـا زالت قضية فلسـط 
حـــيــــة وشــــاهـــد عــــلى جــــرائم
عـدوانــيـة ال تــسـقط بــالـتــقـادم.
وقـــال بــيــان لـالمــانــة الـــعــامــة
لالحتــاد تـلــقـته (الــزمـان) امس
(يـتـذكـر الـفـلـسـطـيـنـيـون واالمة
الـــعـــربــــيـــة وبـــألـم شـــديـــد في
اخلـــامــــســــة عــــشـــرة مـن ايـــار
اجلــــاري الــــذكـــرى الــــرابــــعـــة
والـسـبـعـ لـلـنـكـبـة الـتي حـلت
بفلسط عام 1974حيث قامت
الـعـصـابـات الصـهـيـونـيـة بدعم
مـن ســــــــلــــــــطــــــــات االحــــــــتالل
الـبريـطاني بـتـهجـير  957 الف
فـــلـــســــطـــيــــني من اراضــــيـــهم
ــتـحـدة بــحـسب تــقـريـر اال ا
عـــــــــــام 1950)  واضـــــــــــاف ان

الـذي ضــلـت قــضــيـة (االحتــاد 
الـقــضـيـة فـلــسـطــ والـشــعب 
االســاســـيــة الـــتي يـــنــاضل من
اجلهـا منذ تـأسيسه عام 1975
ــنـــظــمــات مـــوظــفـــا صالته بـــا
الــعــربــيــة والــدولــيــة بــصــفــته
منظـمة غيـر حكومـية ذات صفة
ـتـحـدة اسـتـشـاريـة لـدى اال ا
من اجل تـذكـيـر الـعـالم بـحـقوق
الـــشـــعـب الـــتي غـــيــــر قـــابـــلـــة
لـلـتـصــرف وفي مـقـدمــتـهـا حق
صـير والـعودة واقـامة تـقريـر ا
ـسـتـقـلـة ذات الـسـيـادة دولـتـه ا
والـقــابــلـة لــلـحــيـاة عــلى تـراب
ودعـمه الــوطن الــفـلــســطــيـنـي 
ومــســانــدتـه لــنــضــال الــشــعب

شعار احتاد احلقوقي العرب 
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بـــارك الـــعــراق وقـــادة الــدول
انــتـخـاب الــشـيخ مــحـمـد بن
زايد آل نـهيـان رئيـسا لـدولة
خلفا للراحل خليفة االمارات 
بن زايـد الـذي ووري جـثـمانه
ـــقـــبــرة الـــثــرى اول امـس 
الــبـطــ في أبـو ظــبي. وقـال
بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(رئــيـس الـــوزراء مــصـــطـــفى
بـعث بـرقيـة تهـنئة الكـاظمي 
ـــنــــاســـبـــة إلى ابـن زايـــد  
توليه مـهامه اجلديـدة رئيساً
لـدولة اإلمـارات ) مـتمـنـياً أن
سـيرة (يـكون عـهده امـتـداداً 
الــــعــــطــــاء واالزدهــــار الــــتي
ــغــفـور له امــتــدت في عــهـد ا

والـراحـلـ من أسالفه الـكـرام)
واضـاف ان (الـعــراق يـطـلع إلى
تعزيز أواصـر األخوّة والتعاون
ـا بــ الـبـلـدين الــشـقـيـقـ و
ـنـطـقة يـسـهم في ترسـيخ أمن ا
واسـتقـرارها ورفـاه شـعوبـها).
من جـــــــانـــــــبه  قـــــــدم رئـــــــيس
اجلــــمـــهــــوريــــة بـــرهـم صـــالح
نـاسبـة.وقال صالح التـهاني بـا
في الـتــهــنـئــة (بــأسـمـي وبـاسم
الــشــعب الــعـــراقي أتــقــدمُ لــكم
بــأحـرّ الــتــهــاني والــتـبــريــكـات
ــنـاســبــة انـتــخــابـكم رئــيــسـاً
تحدة لدولة اإلمـارات العربيـة ا
الــشـقـيــقـة) داعـيــاً (الـبـاري عـز
وجل أن يُسدّد خطـاكم ويوفقكم
في قـــيـــادة الــشـــعب اإلمـــاراتي
ـزيـد من التـقدم الـشقـيق نـحو ا

والــرخـاء واالزدهـار). كــمـا هـنـأ
رئـيس حـكـومة إقـلـيم كـردسـتان
مـــســرور الـــبــارزانـي ابن زايــد
ــنـــاســبــة انــتــخـــابه رئــيــســاً
لإلمــارات. وقــال في الــتــهــنــئــة
(أتـــــقــــدم بـــــأحـــــر الـــــتــــهـــــاني
ناسبـة انتخابكم والتبريـكات 
رئيساً لدولة اإلمارات العربية 
ونــتـطـلـع إلى تـعـزيــز الـعالقـات
تـميـزة ب االقـليم واإلمارات ا
متـمنـ لكم مـواصلـة مسـيرتكم
النبـيلة وقيـادة بالدكم وشعبكم
نـحـو مـزيـد من الـتـقـدم والـنـماء
واالزدهـار). مـن جـانـبـه  تـمـنى
رئـــيـس االقـــلــيـم نـــيـــجـــيـــرفــان
الـــبــارزاني البـن زاـــد الــســداد
في مهـامه. وكتب الـبارزاني في
تــغـــريــدة عـــلى تــويـــتــر (اهــنئ

الـعـزيـز بـرقـيـة تـهـنـئـة لـلـشـيخ
ـــنـــاســـبــة مـــحـــمــد بـن زايــد 
انتـخابه رئـيسـاً لدولـة اإلمارات
من قــــــــبـل اجملــــــــلـس األعــــــــلى
لالحتـــاد. كــمـــا بــارك الـــرئــيس
ـصـري عـبد الـفـتـاح الـسـيسي ا
البن زايــــد عــــلـى ثـــقــــة شــــعب
اإلمارات وتولـيه مقالـيد احلكم
رئيـسـاً لدولـة اإلمارات الـعربـية
ـــتــــحـــدة.وانـــتــــخب اجملـــلس ا
االعلى لالحتـاد في وقت سابق
رئــــيــــســــا لـالمـــارات بن زايــــد 
ـــــــــــــادة  51من ـــــــــــــوجــب ا
خلـفـا لـلراحل خـلـفـية الـدسـتـور
الـــــذي وافـــــاه االجـل اول امس.
وافــاد مـصــدر بـأن وفــد عـراقي
ــســتـوى ســيــتـوجه الى رفــيع ا
االمارات لـتقد الـتعـازي بوفاة

ـصـدر خـلــيـفـة بن زايـد. وذكـر ا
ـــــرجـح ان يـــــتـــــرأس انه (مـن ا
رئــــيس اجلـــمـــهــــوريـــة الـــوفـــد
ومــــشــــاركــــة رئــــيس آخــــر من
الـرئـاسـات الـثالث في الـزيارة).
ونـــعى الـــعــراق ودول عـــربـــيــة
واجــنـبـيـة  الـراحـل خـلـيـفـة بن
زايــد الــذي تــوفي اجلــمــعــة عن
عــمــر نــاهــز  73عــامــا. واعــرب
الــعـاهل الــسـعـودي ســلـمـان بن
عـبـد الـعـزيـز وولي عـهـد مـحـمد
بن سـلــمـان عن (مــشـاطــرتـهــمـا
الـشعب االمـارتي احـزانه بـوفاة
خـــلــــيــــفــــة). ونـــعـى الـــرئــــيس
الـفــلـســطـيــني مـحــمـود عــبـاس
الـــرئـــيس االمــــاراتي الـــراحل.
وقال (بـأسمى عـبارات الـتعازي
ــوســاة االخــويــة الــقــلــبـــيــة وا

لالمـــارات). بــــدورهـــا اكـــدت
ـلـكـة الـيـزابـيث الـثـانـيـة في ا
رســالـــة تــعـــزيـــة ان (الــراحل
كـــرس حــيــاته خلــدمــة شــعب
ولـعالقـته بـحـلـفائه االمـارات 
وســيــظل طــويال واصــدقــائه 
فـي اذهــان كـل من يـــعـــمل من
اجل االســـتـــقـــرار االقـــلــيـــمي
). وتوجه والـتـفـاهم بـ اال
ـانـويل الـرئـيس الـفـرنـسي إ
لـتـقد مـاكـرون إلى أبـوظـبي
الــتـعـازي بـوفــاة رئـيس دولـة
اإلمـارات.وأوضـحت الـرئـاسة
الفرنسية أن (مـاكرون سيعبر
عن دعــــــمه خالل الــــــزيــــــارة 
لشقيق الراحل محمد بن زايد
وبـــاقي االســرة وكـل الــشــعب

االماراتي).
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االمـر ونصـبت في مـدخل مـدرج روما الـتـاريـخي عام  2016 في مـا بـعد
نـصـبـت في مـدخل مــقـر الـيــونـسـكــو الـعــام في بـاريس ومن ثم نــقـلت الى
ـرود اجملــنـح ( المــاســو ) رمــزا لــلــقـوة الــبــصــرة). وتــعــد نــســخــة ثــور 
دن والقصور ودور والشـجاعة والسمو عند االشوري ويستخدم حلماية ا
الـعـبادة حـسب مـعتـقـداتهم والالمـاسـو هو نـوع من الـكائـنـات األسطـورية

اخملتلطة التكوين.
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اعلن مـدير عام دائـرة التـحريـات والتنـقيـبات في وزارة الـثقافـة والسـياحة
ـتـخصص في واالثار عـلي شـلغـم عن مبـاشـرة الفـريق الـفـني االيطـالي ا
تحف الـبصرة ـهداة من احلـكومة االيـطاليـة  نصب نـسخة الـثور اجملنح ا
احلضـاري . واشار في تـصريح امس الى ان (الـفريق بذل جـهودا كـبيرة
في نـصب هـذه الـنـسـخة الـتي لـهـا رمـزية دولـيـة حـيث صـنـعت في باديء
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أثـار قـرار هـيــئـة احلج والـعـمـرة
واطن بعدم السماح لعدد من ا
بــأداء مـراسـم احلج لـهــذا الــعـام
امـتعـاض وحـفـيظـة واسـتـغراب.
فقد أشـار مواطنـون لـ(لزمان) ان
الـهــيـئـة لم تــوافق عـلى قــيـامـهم
ــراسم رغم كـونــهم ورثـة بـأداء ا
ـــتـــوفــ قـــبل بــدء لـــلـــوالــدين ا
اجراءات احلج وهو حق طبيعي
ان يـؤدي ابن او ابــنـة الـشـخص
الـــذي فـــاز بـــقـــرعـــة احلج الـــتي
أجــرتــهــا الــهـيــئــة قــبل ســنـوات
وتـوفى وكـمـا هـو معـمـول به في

مواسم سابـقة. وأكد لـفيف منهم
ان مـراجعـتـهم لـلهـيـئة وفـروعـها
ومــطــالـبــتــهم بـحــقــهم الــشـرعي
والقـانوني جوبـه برفض وحجج
واهيـة ونقـلوا ان رئـيس الهـيئة
برر قرار وقت بعـدم كفاية الوقت
إلكــــــمـــــال اإلجــــــراءات اإلداريـــــة
واسنحصال سمات الدخول لهم
كـما أن قـرار حـرمـانـهم اتـخذ كي
ــتــاجـرة او بــيع مــقــاعـد اليــتم ا
ـن ظـهـرت أسـمـاؤهم ـتـوفـ  ا
واطـنون الهيئة سابقا. وطالب ا
بـإعادة الـنـظر بـقـراها والـسـماح
لــهم بــأداء مــراسم احلج بــعــيـدا

عن لالجتهادات الشخصية.
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مرضى الـربو وضـيق التـنفس بـأخذ االحـتيـاطات الالزمة حذر مـتنبئ جـوي 
وكـذلك جتــنب الـسـفـر بـراً  نـتــيـجـة مـوجـة غـبـار مــتـوقع ان جتـتـاح مـنـاطق
. وقـال صــادق عـطــيـة في صــفـحــته عـلى الــوسط واجلـنــوب يـوم غــد االثـنــ
وعـلى مرضى الـربو دن  فـيـسبـوك امس (ال ينـصح بالـسفـر بـرا في جمـيع ا
). ورجـحت احلـذر من مـوجـة غـبـار مـتـوقع ان جتـتـاح الـبالد يـوم غـد االثـنـ
تصاعدا الهيـئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل 
الغبـار وهطوالً لألمطار في الوسط والشمال.وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان)
ـنـطـقة امس أن (طـقس الـيـوم األحـد سـيـكـون صـحـواً مع غـبـار خـفيـف في ا
ـنطـقـتـ الشـمـاليـة واجلـنـوبيـة صـحواً مع الوسـطى بـيـنمـا سـيكـون طـقس ا

بعض الغيوم  أما درجات احلرارة فسترتفع قليالً عن اليوم السابق).

النتـخابه وابارك الخي بن زاــد 
رئـيسـا لـدولة االمـارات  راجـيا
له التوفيق والسداد في مهامه

ولشـعب االمـارات الشـقيق دوام
االمن والرفـاه واالزدهار في ظل
قـيـادته احلـكـيـمـة مـتـطـلعـا الى

ــزيـــد من الــتـــعــاون والـــعــمل ا
ـشتـرك بـينـنا). وبـعث الـعاهل ا
الـــســعـــودي ســلـــمــان بن عـــبــد

نتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان −fK∫ اعضاء مجلس احتاد االمارات يتوسطهم الرئيس ا
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والــدولــيــة) مــؤكــدا انه (جــرى أيــضـاً
ــشـتـرك تــأكـيـد اســتـمــرار الـتـنــسـيق ا
ـبـادرات الـثــنـائـيـة الـتي ــضي في ا وا
ســبـق أن شــهــدت الـــعــاصــمـــة بــغــداد
إطالقها ب البلدين) واستطرد البيان
بـالـقـول ان (الـكاظـمي ومـاكـرون شددا

عــلـى اســتــمـــرار الــتــعـــاون في مــجــال
مــكـافـحــة اإلرهـاب والـتــقـدم احملـرز في
دحــــر فــــلــــوله فــــضالً عـن الــــتــــعـــاون
االقــتــصـــادي الــثــنــائي و في مــجــاالت
ــا يــخــدم مــصــالح األمن والـــدفــاع و
الــشــعــبــ الــصــديــقـ ويــعــزز األمن

نطقة).  واالستقرار في ا
„d²A  ÊËUFð

بــحث وزيـــر الــدفــاع في غـــضــون ذلـك 
جــمــعــة عـنــاد خالل زيــارته لــلــتــشـيك
ـشــتـرك.وقــال بـيــان تـلــقـته الــتـعــاون ا
(الــزمــان) امس إن (عــنــاد الـتــقى خالل
الـــزيــارة الـــتي يـــجـــريــهـــا  نـــظـــيــرته
الـتشيـكية يـانا تشـيرنوخـوفا وتباحث
الـــطـــرفـــان خالل الـــلـــقـــاء جـــمـــلـــة من
ـشتـرك كـما ـواضـيع ذات االهـتمـام ا ا
ـشتـركة جـرى مـناقـشة سـبل الـتعـاون ا
) واضـــاف ان (عـــنــاد بـــ الـــوزارتـــ
الـتـقى خالل الـزيـارة  وزيـر اخلـارجـية
الـتشيـكي يان ليـبافسـكي ورئيس جلنة
انيـة العراقـية التشـيكية الـصداقة الـبر
روزيـجكـا بافيل وتـباحث مـعهمـا بعدد
ـواضيع التي تخـدم البلدين). الى من ا
دعـا رئـيس هيـئة احلـشـد الشـعبي ذلك 
فــالح الـــفــيــاض إلى تــكــثــيف اجلــهــد
االسـتخبـاري للقـضاء على مـا تبقى من
فــلــول عـصــابـات داعـش اإلرهـابــيـة في
أطـراف محـافظة كـركوك. وقال الـفياض

ــاكــرون قــدّم فــيه اتــصــاالً هــاتــفــيــاً 
ــنــاســـبــة أدائه الـــيــمــ الــتـــهــنــئـــة 
الـدستـورية بـعد إعـادة انتـخابه رئـيساً
لـفــرنـسـا) وأضـاف أنه ( بـحث سـبل
تـعزيـز العالقـات الثنـائيـة ب الـبلدين
ـســتـجـدات اإلقـلــيـمـيـة والــتـطـوّرات وا
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خالل حـضوره االحتـفاليـة التي نظـمها
ـناسبـة الذكرى أهـالي قصـبة البـشير 
الـسـادسـة لتـحـريرهـا أن (الـدمـاء التي
ســـــــالـت عـــــــلى هـــــــذه األرض مـن أجل
حتــريـرهـا من الــعـصـابــات اإلجـرامـيـة
جتـمعنا الستـذكار أروع البطوالت التي
ختلف سـطرها ابطال القوات األمنية 
صــنــوفــهم ومــســمــيــاتــهم) مــؤكـدا ان
(احملــافـظـة عـلى هـذا الــنـصـر تـأتي من
خالل تــكــاتف اجلــمــيـع وتـمــاســكــهم)
مــشـددا عــلى (ضـرورة تــكـثـيـف اجلـهـد
االسـتخـباري للـقضاء عـلى فلول داعش
اإلرهـابية في أطراف كركوك) وتابع ان
(مـنطـقـة البـشيـر تعـرضت للـدمار خالل
ــاضي عــلى يـد ثــمــانــيـنــيــات الــقــرن ا
الـنـظـام الـسـابق كـمـا تـعـرضت لـلـدمار
ايــضــا عـــــام  2014مـن قـبل عــصـابـات
داعـش) ولـــفت الـى ان (ذلك يــــزيـــد من
ــنــطــقــة لــلــعــودة لــبــنـاء عــزم أبــنــاء ا
مـناطقـهم والعيش بسالم). عـلى صعيد
متصل  افاد جهاز مكافحة اإلرهاب ب
مـقـتل إرهـابي والـقـبض على  8 آخـرين
بـعمـلـيات أمـنيـة.وقال اجلـهاز في بـيان
تــلـــقــته (الــزمــان) امـس إنه (اســتــنــادا
ـسلـحة لـتوجـيه الـقائـد العـام للـقوات ا
ُــتـابـعـة شــخـصـيـة من قــبل الـفـريق و
األول الـرُكن عبد الوهاب الساعدي نفذ
اجلـهاز سلسلة عمليات نوعية تضمنت
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شـدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ـانويل مـاكرون والـرئـيس الفـرنسي إ
عــلى  اســـتــمــرار الــتــعــاون في مــجــال
مــكـافــحـة اإلرهــاب. وقــال بـيــان تـلــقـته
(الـــزمــان) امـس إن (الــكـــاظـــمي أجــرى
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على احلـكومة االسراع بـحفر ابار ارتـوازية قرب احلدود التـركية على اقتـرح خبراء 
جاري خاصة الى اجملرى الرئيس للنهر . تدفقة  ياه ا اليصال ا جانبي نهر دجلة 

 واطـلـعت (الـزمـان) عـلى مـقـتـرح قـدمه
اخلـبـراء لـلـتخـفـيف من خـطـر اجلـفاف
الـــذي يــضــرب الـــعــراق نــتـــيــجــة شح
الـذي جــاء فــيه (عـلى ــائـيــة  ــوارد ا ا
ــــائــــيــــة حــــفــــر ابـــار ــــوارد ا وزارة ا
قابل ارتـوازية قـرب احلدود التـركيـة 
الــســد الــتــركي ويــكــون حــفــرهـا عــلى
جــانــبي نـهــر دجــلـة بــعــمق مــئـة مــتـر
اء الى ارتفـاع نحو سـبعة وسـيرتـفع ا
امـــتـــار او اقل بـــقـــلـــيل دون احلـــاجــة
نـــظـــرا الرتـــفــاع االراضي ـــضـــخــات 
ـاء في ــا فـيـهـا مــسـتـوى ا الــتـركـيـة 
تدفقة ـياه ا اخلـزان التركي وايصال ا
ــجـاري خـاصـة الى اجملـرى الـرئـيس

للنهر).
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مـؤكدين ان (هذا احلل يـعد من احللول
ـكـلفـة  وقد حتـدثنـا كمـختـص غـير ا

بــالـــتــفــصــيل عن ذلك عــــــــــــام 2018
واوضـحـنـا جتـربـة عـمـلـيـة لـذلك ولـكن
دون جـــــدوى) مــــنــــاشــــديـن مــــجــــددا
(اخملــتـصـ في اجلــامـعـات الــعـراقـيـة
ـناسـبة ـقتـرحات واحلـلول ا العـطاء ا
ـشـكـلـة اجلـفـاف امـام الـتـعـنـد التـركي
ـنــانـعـتـهـا بـاعــطـاء حـصـة الـعـراق و
ـوجب الـقــانـون وقـطع مـيـاه ــائـيـة  ا
فالبـد من الـبحث نـهـر دجـلـة والـفـرات 
عن حـلـول تنـقذ الـعـراق وهذا االقـتراح
هــــو احــــد اســــرع واســـهـل احلــــلـــول
واجنـحـهـا). وانتـقـدت خـبـيرة بـيـئـية 
اســتـخــدام الـعـراق لــشـجــرة الـبــيـزيـا
ــواجـهــة الــتـصــحـر وتــعـزيــز احلـزام
اء األخـضر في البـالد كونهـا حتتاج ا

بــدأت مـنـذ مــدة لـكن الــنـتـائـج لـيـست
قـــريــبـــة وهي حتـــتــاج إلى عـــمل جــاد
وقـوي وامــكـانـيـات كـبـيـرة لـكي حتـقق

طلوب). ا
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واضــاف ان (الـقــضـاء عــلى الـتــصـحـر
يــحــتـاج خلــطط ســتــراتـيــجــيــة خـطط
خـمـسـيـة وعـشـريـة وأكـثـر لـكي حتـقق
ـنـشــود وهـذا يـحــتـاج جلـهـد اجلــهـد ا

ـمــكن أن ووقـت طـويـل) مــؤكـدا انـه (ا
نـرى النـتائج واضـحة خالل عـام من
الـعـمل في الـواحات اخلـضـراء وتظـهر
آثـارها واضحة للعيان) واشار الى ان
ـيـة (الـعـراق اشـتـرك في مـؤتـمـرات عـا
ووقع عـلى اتـفـاقيـة مـكافـحـة التـصـحر
فـي عــام  2009 وانــــضم  لـــهـــا وهـــذا
يا فضالً عن مشاركته يـعتبر جهدا عا
في مـنـظـمات عـربـية مـؤخـراً كـمنـظـمة

اكــســاد ولــديــنــا تــعــاون واسع مــعــهم
وهـناك دعم متبادل خاصة في مكافحة
الـتصـحر واالسـتعـانة بـخبـراء دولي

الــذيـن اطــلــعــوا عــلى وضع الــكــثــبــان
الرملية وسيكون هنالك تعاون مشترك
مـعهم مستقبالً للتخلص من التصحر)
ـدن  من مـسـؤولـية مـبـيـنـا ان (توسع ا
اإلدارات احملــلـيــة في احملـافــظـات وفي
بـــغـــداد هي من مـــهـــام أمـــانـــة بـــغــداد

بـشــراهـة وتـقـتل الـتـربـة. وقـالت إقـبـال
لــطـيف في تـصـريح امس ان (اجـراءات
احلـــكــومــة لــلـــتــقــلـــيل من الـــتــصــحــر
ـوجـات الـغبـاريـة خـاطئـة والسـيـما وا
ان زراعـة شـجـرة الـبيـزيـا إجـرام بحق
ــيــاه والــتــربــة كــون هــذه الــشــجــرة ا
ـاء بـشـراهـة وجـذورهـا تـمـتد حتـتـاج ا
حتت سـطح التربة مـا يعني عدم جناح
زراعــة اي شي بـقـربــهـا) واشـارت الى
ان (اجلـفاف الذي يـعانيه الـعراق سبب
رئـيسي بتحول أكثر من  60 بـالئمة من
أراضــــيه إلى صــــحـــاري) مــــؤكـــدة ان
(جـمـيع اسبـاب الـتصـحـر الذي تـعـانيه
الــبالد يــتــعـلق بــالــتــلـكــؤ احلــكـومي)
واعـــرب عن اســتـــغــرابــهـــا من (إجــراء
ـتـضـمن زرع هـذه الـشـجرة احلـكـومـة ا
بـدال من الـنبـاتات الـناجـحة في الـعراق
كـالنـخيل والـكاليـبتـوس كحـزام أخضر
لـتثبـيت التربة فـي الصحاري) مـطالبة
بـ (اتـخـاذ خـطـوات جـادة سـيـاسـيا من
ـائــيـة من بالد أجـل زيـادة االطالقــات ا
ــنـــابع).  وبــاشــرت فــرق مــخــتــصــة ا
ــدن بـــتــعـــزيــز احلـــزام األخــضـــر في ا
لـتقلـيل تأثيـر العواصـف الترابـية عبر
رغوب فيها زراعة شجرة ألبيزيا غير ا
ألنــهـا شــرهـة لــلـمــاء وجـذورهــا تـمــتـد
ــسـافـات طــويـلـة عــلى سـطح الــتـربـة.
وأكــدت وزارة الــزراعـة وجــود تــعـاون
دولي لـلقضاء على الـتصحر.وقال مدير
ـتــابـعــة في دائـرة قــسم الـتــخـطــيط وا
الـغـابـات ومـكـافـحة الـتـصـحـر الـتـابـعة
لـلـوزارة سرمـد كـامل في تـصريح امس
عاجلات إن (مـشكلة التصحـر كبيرة وا

ـــســؤولــة عن الـــتــنــظـــيم احلــضــري ا
لـلمدن) وتـابع ان (العواصف الـترابية
حتـدث نتيجـة التأثيـرات البشرية وان
احلــزام ا ألخــضــر يــحــتــاج إلـى جــهـد
وطــني كــبــيــر وفي ظـل أزمــة اجلــفـاف
ـتـدني يـصعب والـوضع االقـتـصـادي ا
حتــقـيـقه نـتــيـجـة احلـاجــة إلى تـوفـيـر
ـياه واالسـتدامـة وتعـاون مؤسـساتي ا

شروع).  إلجناح ا

مـبـاغـتـة العـدو ونـصب كـمـ مـحكم له
في قـريـة الـعـواشرة في كـركـوك بـعد أن
نــفــذت إنــزاال جــويــا بــالــقــرب من تالل
حــمـرين حـيـث تـمـكـنـت من قـنص أحـد
اإلرهابي وإلقاء القبض على آخر بعد
حـيث أن ســلم نـفـسه أثـنــاء االشـتـبـاك 
اتـضح بأنه مسـؤول العالقات في قاطع
داقـوق) واشـار الى ان (مـفـارز اجلـهـاز
أسـفـر نـفــذت واجب ثـانٍ في احملـافـظـة 
عن إلـقاء القـبض على خمسـة إرهابي

من بـينهم أربعة من جنسيات مختلفة)
جنـحت وتــابع انه (في عــمـلـيــة ثـالــثـة 
قـوات اجلهاز بـإلقاء الـقبض على هدف
مُـهم كـان يـروم الـدخـول لـلـعـاصـمـة عن
كـمـا وأُطـيح طـريـق سـيـطـرة الـصــقـور 

بآخر في قضاء أبو غريب).
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ومــضى الــبـيــان الى الــقـول انه ( في
إلــقـــاء الــقــبض عــلى عــمــلـــيــة رابــعــة 
اإلرهـابي مـحـمـد الـزوبـعي الـذي يُـكنى
الــذي يـشــغل مــنـصب أمــيـر أبــو عـزام 
كتيبة الزرقاوي في مناطق جنوب غرب
بـــغــــداد وكـــان يــــتـــردد بــــ الـــعـــراق
وســوريـــا حــيث أُلــقي الـــقــبض عــلــيه
بـــالـــتــنـــســـيق مـع الــتـــحـــالُف الـــدولي
حيث ومـديـريـة مُـكافـحـة إرهـاب أربـيل 
ـعـلومـات مـهمـة خالل الـتحـقيق أدلى 

معه).  UI¡∫ وزير الدفاع خالل لقائه بنظيرته التشيكية

ذهـبي والـقومي احلـوارات بـالتـنـوع ا
بـاعتبارالـراحل شخصية وطـنية عابرة
ــتـاز ــنـاطــقـيــة. كــمـا  لــلـطــائــفـيــة وا
مـــحـــتـــوى الـــكـــتـــاب بـــوجـــود أســـرار
ومــعـــلــومــات غـــيــر مــعــلـــنــة او كــانت
مـحـفـوظـة في الذاكـرة  كـمـا هـو احلال
ــوضــوع هـروب ــثــال  عــلى ســبــيل ا
حـسـ كامل صـهـر صدام حـس  الى
االردن واالتــــصــــاالت األمـــريــــكـــيــــة به
ومــحـاوالت ايــجـاد مـالذ آمن له فـضالً
عن حـادثـة اغـتـيـال السـيـد عـبـد اجملـيد
اخلـــوئي في الــصـــحن احلــيــدري ومــا
تـرتب علـيهـا من تداعـيات . وقـد ظهرت
الـعديـد من الوقـائع التـاريخيـة القـريبة
بشأن دور بحر العلوم في جعل النجف
في قـلب احلوادث واالهتمامات  بينها
جنــاحه في عــقـد جــلـســة اسـتــثـنــائـيـة
جملـلس احلكم في النـجف. وفي العموم
ؤلفات يعد هذا الكتاب وبقية سلسلة ا
الــصـادرة عن الـراحل  بـدعم مـؤسـسـة
بـحـر الـعـلـوم اخلـيـريـة  خـير وفـاء من
ـــاني الـــســابق جنـــله الـــوزيـــر والــبـــر

الدكتور ابراهيم بحر العلوم.
ـثل (األبن عـلى سـر أبيه) وإذا صـدق ا
فـأن بــحـر الـعـلـوم اإلبن عـلى سـر بـحـر

العلوم األب.

الــنــظـام الــبــيـئـي وقـد  تــعــزيـز ذلك
آالت بـصور ملـونة تعـكس احلقائق وا

بكل دقة.
ويــكـشف مــؤلف الـكــتـاب نــزار الـشـيخ
عـباس الهاللي عن الدوافع وراء اجناز
هـذا الـسفـر بـالقـول ان فـكرة اخـتـمرت
فـي ذهـنه الجــراء حـوارات مع اعــضـاء
مـجـلس احلكم االنـتقـالي البـالغ عددهم
شـخـصاً لـتسـجيـل حقـبة من حـياة 25
بـحــر الـعـلـوم كـان خاللـهـا عـضـواً في
ــدة رغم اجملــلس بــاعــتــبــار ان هـذه ا
اهـميتها في التـأسيس للواقع العراقي
اجلــديـد بـعــد سـقـوط نــظـام صـدام في
نـــيـــســـان  2003  إال انــــهـــا تـــعـــرضت
لـتشويهـات كثيرة بفـعل عوامل داخلية
وخـارجـيـة. وفـعالً تـواصل مع عـدد من
اعــضــاء اجملــلس عــلى أمل اكــتــشـاف
مــضــامــيـنــهــا وتــفــاصــيل جــديـدة عن
مـسيرة السيد بحـر العلوم ابانها. وقد
شـجـعـته هـذه احلـوارات عـلى الـتوسع
الجـراء مثيالتها مع شخصيات عراقية
مــرمـوقــة ارتـبـطت بــالـفــقـيــد بـعالقـات
ـنـافي وعمـلت سـوية في مـتـميـزة في ا
ـعارضة العراقية واستمرت بالوتيرة ا

ذاتها بعد سقوط النظام.
وتــمـتــاز الـشـخــصـيــة الـتي شــمـلــتـهـا

ـعـمـقـة الـتي قـدمـهـا  16من الـعـروض ا
كــبـار الـشـخــصـيـات الـتـي زامـلت بـحـر
الـعـلوم وعـاشت بـالـقرب مـنه وتـشربت
ـعـرفـية بـأفـكـاره أو رصـدت اجنـازاته ا
والدينية واالخالقية . وقد توسع معدو
الــــكـــــتــــاب في احلــــوارات  لـــــكــــنــــهم
اسـتطردوا في آخرهـا مع الدكتور عالء
اجلــــــــــــوادي
الــــذي ســـلط
الـضـوء على
كـــــــــــفـــــــــــاح
الـــــــــــــراحـل
خـــــــــــــــــــالل
االنـتـفـاضة
الـشعبـانية
وحـــــيــــاته
ـــلـــيـــئـــة ا
بـاحلـكـمـة
والـــــــوالء
فـــــــــــــــــــي
الـــنـــجف
ودوره
فــــــــــــــــي
قــضــيــة
االهــوار
وتـدمـير
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دأبت مـؤسسة بحر العلوم اخليرية في
الــنـجـف عـلى احــيــاء الـتــراث الـفــكـري
والـكـفاح الـوطـني لـلعالمـة مـحمـد بـحر
الــعــلــوم  الــذي تــرك وراءه ارثــاً حــيـاً
يــقـاوم تـقــادم الـسـنــ ويـقـدم الــعـبـرة
واالعــتــبــار لألجــيــال  وفـي إطــار هـذا
الـنشـاط صدر عن هـذه القامـة العـراقية

الـــبــارزة كـــتــاب جـــديــد
بـــــعــــنـــــوان (الــــعـالمــــة
الـدكـتـور الـسـيـد مـحـمـد
بـحـر الـعـلـوم  –حـوارات
مـع شـخـصـيــات عـراقـيـة
عـن دوره الــــــســـــيــــــاسي
واالجـتـمـاعي فـي الـذكرى
الــــســــادســـة لــــرحـــيــــله)
مـتـضـمـنـاً مـعـلـومـات غـير
مـنشورة عن مواقف ومآثر
الــرجـل الـذي حــمـل صـوت
الــنــجف الى الــعــالم وذلك
ضمن سلسلة يقدمها معهد
الـعـلـم لـلـدراسـات العـلـيا
بـعـنـوان (مـسـيـرة الـعـطاء)

ــثل اجلــزء 15 والـــكــتـــاب 
منها.

وتــكـــمن قــيــمــة الــكــتــاب في
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كـان انطباعـي العام ان فضـائية ( الفـرات ) تهتم بـالسياسـة والطروحات االسالمـية اكثر
من اهتمامهـا بالفنون وقضايا االبداع   لكن هذا االنطـباع  تغير بعد مشاهدتي لبعض
ـبتكرة  ذات االفكار اجلديدة  والتـقنية التلفازية احلـديثة   من بينها برنامج برامجها ا
ــنـصـرم .. كــانت حـلـقـة ( سـوالف عـراقــيـة ) الـذي دأبت الـقــنـاة عـلى بــثه في رمـضـان ا
مخصصـة لرثاء دور السينما في العراق  بعـد صدور حكم االعدام عليها  بسبب الرؤى
السـوداء للفن الـسابع  ومنـجزاته الفـلمية الـرائعة الـتي تربت علـيها اجـيال عراقـية  منذ

نصرم  ح كانت  معظم دور السينما أماكن راقية للترفيه والثقافة . بدايات القرن ا
استـضاف الـبرنـامج  بحـوار حضـاري اسـعدني  الـسيـد مأمـون الشـيخـلي  وهو جنل
رائـد من رواد اجليل الـسينـمائي الـعراقي   واعـني به  السيـد " صالح الـشيـخلي" الذي
كـان مـقـر االسـتديـو اخلـاص به في شـارع الـرشيـد ايـام عـزه  وعـلى يديـه خرجت افالم
ـونـتاج   بـإمـكانـات واجـهزة عراقـيـة عديـدة  الى الـنور بـعـد قـيامه بـعـملـيـات الـصوت وا
متـواضـعة  لـكن بحـرفـية مـكـتسـبة  وشـخـصيـا حضـرتُ مـرات عديـدة تصـويـر مشـاهد

ألفالم على سطح ذلك االستديو بعد وضع ديكورات مناسبة .
ـتني كـثيـرا  استمـعتُ الى حقـائق عايـشهـا االخ مأمـون   وهو احـد اثن من وبحـرقة أ
فنيي اجهزة العرض السينمائي  في العراق حيث كان سابقاً  يقوم بجوالت مكوكية ب
احملـافظـات لـتصـليح عـطل في مـكائن عـرض هذه الـدار الـسيـنمـائيـة اوتـلك  كمـا اختص
الحقـا باسـتثـمار بـعض دور السـينمـا ببـغداد  مـستـفيـدا من خبـرته واطالعه وجتاربه ..
قبرة التي ضمت أشالء دور لقد كـشف هذا الرجل الغيور على أرث فـني عراقي   عن ا
السينـما  بالـقول ان محافـظة نيـنوى  وحدها كـان فيها  21دارا لـلعرض وفي بغداد 52
دارا وعشرات في احملـافظات  بل ان بـعض االقضيـة كانت تمـتلك دور عرض صـيفية ..
ـوالت ذات الـكـراسي كل ذلـك انـتـهى الى ( خـبـر كـان ) عـدا صــاالت عـرض في بـعض ا
سؤولون احملـدودة  واسعارها الـعاليـة   والسب هو النـظرة القاصـرة التي ينـظر فيهـا ا
الى السـينـما .. ناسـ ان السيـنما امـاكن ثقـافية  وبـاإلمكان رؤيـة انتشـار دور العرض

السينمائي في دول اجلوار كإيران وتركيا واالردن ..
ستوى عمرانـية دور السينما  ورقيها  ـنطقة  العراق كان االول في ا
واالن اصــبـحت مـخـازن  ألدوات احـتـيـاطـيـة واخـشـاب ودهـون 
وبـعـضـهـا اندثـرت بـفـعل فـاعل .. اين سـينـمـات مـثل : اخلـيام 

غرناطة  النصر  اطلس  سميرأميس والنجوم وغيرها .
شــكـرا لـفـضـائـيـة " الــفـرات " الـتي سـلـطت الــضـوء عـلى مـعـلم

حضاري راق  ساده الظالم ..!

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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أرجوكم ال تصـفوني ( بالبطران ) ان حتـدثت لكم عن التلوث الـثقافي  أعرف ان حديثي
عن ذلـك قـد يـثـيـر تـنـدر الـبـعض  او قـولـهـم بـأني أضع االمـور في غـيـر مـقـامـهـا  او ان
ا يصرخ بوجهـي أحدهم قائال : أال ترى بعض البلديات حديثي عـنه نوع من الترف  ر
ترمي نفاياتـها على جانبي الطرق العامة وعلى مسـافة ال تبعد سوى كيلو مترات معدودة
عن ادارة البلديـة  تخيل ما سـيقوله عنا سـواق الشاحنات األتـراك  او الزوار االيرانيون
الـذين يسلكـون هذه الطرق ? بـينما تـتحدث لنـا عن التلوث الـثقافي  ألم تر بـنفسك ألوان
الدنيا على حـقيقتها في بلدانهم  فالسماء صافية  والهواء عليل وخضرة احلقول زاهية

 في ح يسورنا اللون الرمادي من جهاتنا األربع .
كبات اخملصـصة لها  ما رأى هذه النـفايات وعدم االلتـزام برميهـا في ا تنتابك احليـرة 
ـسـؤول بـجـوالت تفـتـيشـيـة  مـاذا يفـعل هـؤالء الذين وضـعـتهم الـذي يحـول دون قـيام ا
ـناصب الـرفيعـة لتكـون صحـتنا وعـافيتـنا بـ أيديهم ? أوصـيك بعدم احلكـومة في هذه ا
مناقشتـهم  فهم يظنون أنفسهم عارف بكل شيء  يفـهمون بالتلوث البصري والسمعي
ية زهـا حديد  واذا لم  ولهم من الـرؤية اجلمـاليـة ما يتـفوقون بـها عـلى معمـاريتنـا العـا
تقـتـنع يـسكـتـونك بطـرق مـختـلـفة  فـحـذار من اجملادلـة  ألن أثـمانـهـا باهـظـة جدا . واذا
ـوضوع مع  بدبلوماسيـة عالية يجيبونك : انه قـيد الدراسة منذ أشهر  وأخذ نبهتهم 
من تفـكـيـرهم الكـثـيـر  ويعـدونك بـتـنفـيـذه قـريبـا  من جـانـبك قل لهم نـعم وال تـصـدق ما

يقولون .
سـؤول ( بالـطسه ) الـتي كتبت عـنهـا مقاال قـبل أكثـر من سنة   تذكـرني وعود بـعض ا
ـرعب  ولـيس ـرور والـبـلـديـة بـعـمل ( طـسـة ) في تـقـاطع وصف بـا طـالـبت فـيه دائـرتي ا
ـسـتـحيالت  والـذرائع ( حتت االبط ) نـصب اشارات ضـوئـيـة  ألن هـذا صار من بـ ا
ا كما يقـال  لكي يخفف سواق السيارات والدراجات النارية من سرعتهم في التقاطع 
ـركـبـات األخـرى والـسـابـلـة  فـقـد شـهـد الـعـشـرات من حـاالت الـدهس يـسـمح  بـعـبـور ا

والتصادم  آخرها خسارة استاذ جامعي .
وصـادف ان التقـيت أحد مـسؤولي هاتـ الدائـرت ووعدني بـتحقـيق مطـلب ( الطسه ) 
لكن مضى عـلى ذلك أشهرا تساوي أشهر تـشكيل احلكومة دون جدوى   وال أظن لذلك
حتـقـيقـا  فـكـيف لدوائـرنـا الـتي تـعجـز عن انـشـاء ( طسه ) في شـارع  أن تـزرع حـزاما

دن لكي ال يخنقنا الغبار ? . أخضر حول ا
التلوث لديـنا أصناف شتى  بضمنـها التلوث السمعي الـذي يحاصرك ويوتر أعصابك 
ير مـزاجك  فبدل االستـمتاع بـالتجوال في األسـواق ومرأى الناس  تـواجهك ظاهرة ويغّ
مكبرات الصـوت  فلكل بائع مكبرته التي ينادي من خاللـها على بضاعته بشكل مستمر
وبــأعـلى مــسـتــويـاتــهـا  فــتـصـم اذنـيك  وعــلى عـجـل تـشــتـري ســلـعــتك وتـولي هــاربـا 
نـبهات والـشوارع ليـست بأفضل حـال من األسواق  فالـكثيـر من السواق يـستخـدمون ا
(الهـورنات ) بـداعي وبدونه  بعـضهم يـستمـتع بأصـواتها كـلذة بـعض الشبـاب بأصوات
عـوادم سـيـاراتـهم ودراجـاتـهم الـنـاريـة احلـديـثـة  فـيـذعـرون بـهـا األشـخـاص الـغـافـلـ 
بخاصة الـفتيات منهم  يحدث ذلك وليس من متـصد لهذه الظاهرة  عجزا او المباالة او
رور محاسبة صالح اخلـاصة  فأستغرب قـرار ا ـا هو أهم  وليس أهم من ا انشغاال 
ـركبات ذات األصوات السواق عـلى عدم ارتداء حزام األمـان  بينـما ال حتاسب سواق ا
ركـبـات من أطـفـال دون سن الـرشـد  او الـدراجـات التـي ال حتمل ـزعـجـة  او قـيـادة ا ا
ـرور الذين ال يتعامـلون معه بجدية  ـا أقول على مرأى رجال ا ارقاما  يجـري الكثير 

او بطريقة ال أريد احلديث عنها .
نـدور في دوامـة تـلوث مـتـواصـلـة  سمـعـيـا وبصـريـا  فـضال عن تـلوث
البيئة الـذي تمظهر بـآالف الصيدليات وأمـثالها من العـيادات الطبية
اخلـاصـة  فـاذا كـانت الـدولة مـسـؤولـة عن مـكـافحـة الـتـلـوث  فان
اجملـتمع يـتـحـمل جزءا مـنه  لـذلك قـيل ان اعمـار االنـسان أهم من
تشـيـيد الـبـنـيان  فـأغـلب التـلـوث الذي يـعـكر حـيـاتنـا هـو حصـيـلة

تخلفنا.

تـنتهي احلكـومة اما بـاالستقـاله  او بسحب الـثقه او انتـهاء عمـر مجلس الـنواب او بحله.
والـيـوم ومـنـذ حل مـجـلس الـنـواب في  2021/7/10 اعـتـبـرت احلـكـومـة مـسـتـقـيـلـة حـكـما
ـارسة صـالحيـات احلـكـومة ـنع عـليـهـا  وحتـولت الى حكـومـة تـصـريف امـور يومـيـة و
كاملة الثـقه والصالحيات وبـاجراء االنتخابـات اجلديدة تسـتمر حكومـة تصريف االعمال
ـنـهـاج في صالحـيــاتـهـا احملـدودة الـتـي التـرتب اي الـتـزام مــالي او قـانـوني يـؤثــر عـلى ا
ـطاف امـام حكـومة جـديدة تـوقع لـلحـكومـة اجلديـده الننـا سنـكون فـي نهـاية ا الـوزاري ا
ثـل خطة عـمل مسـتقبـلي ستـنال علـيه الثـقة من مجـلس النـواب اجلديد ببـرنامج وزاري 
ومة وحـيث ان استمـرار عمل حكـومة تصـريف االعمـال هو استـثناء اقـتضته ضـرورة د
عمل موسسات الـدولة واستمرار تقد اخلدمات للمـواطن وان االستثناء مقيد واليجوز
ـا تسـتوجب التـوسع فيه ابـدا واليجـوز حتمـيل او مـنح حكـومة تـصريف االعـمال اكـثر 
الـضــروره ابـدا. النــهـا لن تــكـون ابــدا بـديـال عن احلـاجــة الى حـكــومـة جــديـدة مــكـتــمـله
ـبكرة او اجلـديدة. علـيه اليجوز الـصالحيات تـتالئم مع اهميـة وغايـة اجراء االنتـخابات ا
سحب الثقة مـن احلكومة او وزرائهـا النهم مستـقيل حكـما او استبـدال الوزراء بغيرهم
ـنـحـون ثـقـة مـجـلس الـنـواب اجلـديـد مـطـلـقـا الن ذلك ان حـصل
ثل خرقـا الحكام الدستور اوال وخرقا السس ومبادى االليات
ـاني كـمـا انه اليـجد له الـدسـتـوريه وخـرقـا السس الـنـظام الـبـر
اسـاس دسـتـوري في اي شكـل من اشكـال الـعـمل الـدسـتوري
والـســيـاسي ويــعـد خــلق لـنــظـام حــكم هـجــ لـيس له مــسـمى

سياسي.
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حـادثـة مـقـتل مـواطن عـلى يـد أشـخاص
يـــســـتـــقـــلــون دراجـــة نـــاريـــة  في حي
ـديـنـة الــعـمـارة  وبـيـنت ان الــقـاهـرة 
حــادثـة الـقـتل كـانت جـراء خالف سـابق
حــول قــطـعــة أرض زراعــيــة). وأضـافت
(حـيث وجه بالقـاء القبض عـلى مرتكبي
ــة  وقــد تـمــكـنت األجــهـزة هــذه اجلـر
األمـنــيـة ضـمن قـاطع حـطـ  من الـقـاء
القبض على متّهم إثن بهذا احلادث
وافقات وايـداعهما الـتوقيف بعـد أخذ ا
الــقــضــائــيــة). وبــيــنت (انـه  اتــخـاذ
االجـراءات الـقـانـونـية الالزمـة بـحـقـهـما
إلكــمــال أوراقــهم الــتـحــقــيــقـيــة لــيــنـاال

جزاءهما العادل وفق القانون).
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تـمكن فـريق طبي في مـستشـفى الشـهيد
الــصـدر الـتـعـلـيـمـي  من اجـراء عـمـلـيـة
خـطـيـرة لطـفل صـغـير وقـال مـدير اعالم
الـصـحـة مـحمـد  الـكـنـاني لـ(الـزمان) ان
(فـريق طـبي برئـاسـة الدكـتـور علي عـبد
الـنـبي اخـصائي جـراحـة االطفـال تـمكن
من اسـتـئـصـال كـلى مـتـعـددة الـكـيـسات
لــلــطـفل (ر ح ) والــذي يــبـلغ مـن الـعــمـر
). واضـاف ان (الـعـمـلـيـة تـكلـلت سـنـتـ
ـريض في حالـة حتسن بـالنـجاح  وان ا
واضح ويتماثل للشفاء  مشيدا بتضافر
تمثلة بدعم الفريق الطبي كل اجلـهود ا
ـرض من حــسـ جــهـلــول الـبـهــادلي 
عـــمــلـــيــات والـــدكــتـــورة زيــنب جـــمــعه
اخـصائيـة تخديـر وحس عـلي عبعوب
ـرصة مـساعـد مخـدر وزهراء حتـس 
عـــمــلـــيــات وســـعــد رمـــضــان مـــســؤول

الصالة).
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عـلى صـعـيـد آخـر كـشـفـت قـيـادة شـرطة
مـيسان اجلمعة عن القائها القبض على
ة قتل مواطن بعد ساعات مـرتكبي جر
ة القتل مواطن وسط من قـيامهم  بجر
الــعـمـارة وقــال اعالم الـقـيــادة في بـيـان
أمس انـهـا (الـقت الـقبض عـلى مـرتـكبي
ة قتل مواطن صباح هذا اليوم في جر
احـدى مـناطق مـركز احملـافظـة). مشـيرة
الى أن (قــائـد شــرطـة احملــافـظــة الـلـواء
لــطـيف االســدي  تـابع بــاهـتــمـام كــبـيـر
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من الـتـرسبـات الـطيـنـية الـتي تـخصب
ـيـاه اجلـوفـيـة الـتــربـة وكـذلك تـغـذي ا
الـضـحلـة لالنـطـقة الـفـيضـيـة للـنـهرين
الــتي تــغــسل مــلــوحـة الــتــربــة وتــغـذ
االهـوار الـتي اختـفت ثلـثي مسـاحتـها

خالل عقدين).
واضـافت ان (هناك تنـاقصا في الوارد
ائي لشط العرب من 28.2 مليار متر ا
اضي مـكـعب في سـبـعـينـيـات الـقـرن ا
الى 1.7 في 2017 والســـيـــمـــا ان اهم
ـوارد الـتي تـتـغـذى عـلى شط الـعرب ا
تـشمل منطـقة القرنـة عند التـقاء نهري
حـيث يـجـري بـحـدود دجـلــة والـفـرات 
93 كــلـيـومــتـرا شـرق الــبـصـرة الى ان
يـصب في اخلـلـيج العـربي) الفـتة الى
تـســبـبت بــجـفـاف ـشــاريع  ان (هــذه ا
االهـوار الـتي تـتـركـز وجـودهـا جـنـوب
بـعــدمـا كـانت مــصـدرا خلـزن الــعـراق 
ــيـاه ومـصـدر لــتـغـذيـة نــهـري دجـلـة ا

خالل ايام اجلفاف).
—«u¼ô« ·UHł

ومـضت الـدراسـة الى الـقـول ان (سبب
جـفاف االهوار خالل تسعـينيات القرن
ـائي السـنوي ورد ا هـو ان ا ـاضي  ا
ـقـدار  15مــلـيـار مـتـر بــدأ يـتـنـاقص 
مــكــعب من دخـولـه احلـدود الــعـراقــيـة
الــســوريــة الى الــنــاصــريـة لـالعـراض
اي الزراعية واالستخدامات السكانية 
ان الـوارد الــسـنـوي لـنـهـر الـفـرات اقل
وهذا يـعني من 15 مـلـيار مـتر مـكـعب 
التــــوجــــد تـــغــــذيــــة الهـــوار احلــــمـــار
اي ان االهــوار لم تـتــسـلم والــوسـطى 

مــــيـــا اول اربع ســــنـــوات واخـــر اربع
ســنـوات لـثــنـاء احلـصــار االقـتـصـادي
عـلى العـراق) ولفـتت الدراسة الى انه
(اكـثـر من 4200 كـيـلـو مـتـر مكـعب من
اهـــوار احلـــمـــار والـــوســـطى جـــنــوب
جـفت بـسبب انـخـفـاض تدفق الـعـراق 
ـياه السنوي لنهـر الفرات بعد انشاء ا
وتـشغيل اكثر من 20 سـدا من السدود
فـي تـركــيــا لـلــمــدة من عـام 1973 الى
ــــئــــة من ــــثل  60بـــــا 2020 الـــــذي 
ـــســـاحـــة اجملـــفــفـــة من االهـــوار في ا
الـتـسعـيـنيـات الـتي لم تسـتـرجع حتى

 X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ
اوصـت دراســة ســتــراتــيــجــيــة اعــدت
ائية ـوارد ا بـشأن حاجـة العراق من ا
باسـتثـمار نـحو قـبلـة  خالل االعـوام ا
ياه خالل 175 مـليار دوالر في قطاع ا

قبلة.  20 سنة ا
واطــلـعـت (الـزمــان) عـلى الــتـوصــيـات
الـــتـي جـــاء في دراســـة عـــرضت خالل
ـلـتقى الـعـراقي للـفنـون والـثقـافة في ا
عــمـان انه (ال يـحـتــاج الـعـراق لـسـدود
وارد كـبـيـرة لـتـحقـيق هـداف تـنـمـيـة ا
حــتـى عـام 2035 اذ لـم تــعــد الــطــاقــة
صدر االساسي اجملهز ا الـكهرومائية 

للكهرباء في البالد).
qA  W UŠ

واضـــافت انـه (في حـــالـــة فـــشل عـــقــد
ياه من دول اجلوار اتـفاقيات تقاسم ا
سـيـكـون هـناك انـخـفـاضـا في االنـتاج
وخـسـارة ـئـة  الــغـذائي بـنـحـو 20 بــا
مــلـيــوني دو من االراضي الــزراعـيـة
) واشارت الى ـقبلـ خـالل العقـدين ا
ان (الــعـراق بــحــاجـة الســتـثــمـار 175
ـياه خالل 20 مـلـيـار دوالر في قـطـاع ا
فضال عن تخصيص اكثر قبلة  سـنة ا
من خـمـسـة ملـيـار معـكب سـنويـا مـياه
وكذلك حتـديث اساليب عـذبة لالهـوار 
الـري التي حتـتاج الى 45 مـليار دوالر
ـياه ورفع كـفـاءة الـسقي ـنع فـواقـد ا
تـمـثـلـة بـالرش بـاالسـالـيب احلـديـثـة ا
والــتــنــقـيـط) مـشــددة عــلى (مــعــاجلـة
ـــيــاع واعـــادة االســتـــخــدام يـــكــسب ا
الـعراق بحـدو اكثر من 8 مـليارات متر

مـع ضــرورة ضــمـان مــكــعب ســنــويــا 
تـصـريف 50 مـتـر مـكـعب لـشـط الـعرب
لـــدفع الـــلـــســـان الـــبـــحــري) ولـــفـــتت
الــــــدراســــــة الى ان (احلــــــد االقــــــصى
ـيـاه اجلـوفـيـة بـنـحو 5 لـلـسـحب من ا
حتى عام 2035 الن مـليار متـر معكب 
ـيــاه ســيــؤثــر عـلى اســتــنــزاف هــذا ا
تــصـاريف االنـهـار كـونــهـا مـتـرابـطـة)
وطــالــبت بـ (حتــديــد مــنــاطـق وزراعـة
وانـواع احملـاصـيل وفق وفرة ونـوعـية
مع اعادة اسـتخدام مـياع البزل ـياه  ا
مـن الــنـــهـــر الـــثـــالث حلـــقن احلـــقــول
الـنـفـطـيـة واالحزمـة اخلـضـراء اليـقاف
الــتــصـحــر وزيــادة تـكــرار الــعـواصف
الــتــرابــيــة والنــعــاش حــور احلــمــار)
مـــؤكــدة (اهـــمــيــة اعـــادة تــأهـــيل ســد

وصل). ا
واوضـحت الـدراسة ان (تـأثـيرات بـناء
وتـــشــــغـــيل مــــشـــروع جـــنـــوب شـــرق
االنــاضـول عـلى حـوضـي الـنـهـرين في
ائي ـورد ا الـعـراق ادت الى تنـاقس ا
الـسنـوي الى النـصف ما كـان عليه في
بعـد اكمال ـاضي  سـبعـينـيات الـقرن ا
بــــنــــاء وتــــشــــغـــــيل جــــزء من ســــدود
ومـحـطـات تـوليـد الـطـاقـة الكـهـربـائـية
ــــئــــة فــــقط من وارواء نــــحــــو 23 بــــا
االراضي احملــدد لـتـنـمـيـة لـلـمـشـروع)
واكـــدت انـه (ادى الى تـــردي نـــوعـــيـــة
ـــلــوثــات ـــلــوحــة وا ـــيــاه وزيــادة ا ا
وجات اضـافة الى اختـفاء ا الـزراعية 
ـوسـمـيـة خالل اذار وايار الـفـيـضـيـة ا
الـتي تـدخـل مـئات االالف مـن االطـنان

كـــذلـك ادى اشـــنـــاء اربع قـــنـــوات االن
ياه الـعذبة عـبر االهوار في لـتحـويل ا
الـــعـــراق الى مـــزيــد من جـــفـــاف هــور
احلـــــمــــار والـــــوسى بـــــنــــحــــو 1300
ـئـة من اي مــا يـبـلغ 18 بــا كــيـلـومــتـر
كـمـا ادن عمـلـية ملء ـسـاحة اجملـفـفة ا
وتــشـغــيل سـد الــكـرخــة في ايـران الى
جـفاف نـحو  1500كـيلـومتـر مربع من
حــور احلــويــزة بــ عـامي 1998 الى
ــــئـــة من 2001 اي مــــا يــــبـــلغ 21 بــــا
ــسـاحـة اجملـفـفـة الــكـلـيـة) وتـوقـعت ا
بحسب (اخـتفاء نـهري دجلة والـفرات 

تـقــاريـر دولـيـة) وتـابـعت الـدراسـة ان
(الـــعــراق بــدأيــفـــقــد اكــثـــر من نــصف
بسـبب تقلص االنطفة اشـجار النخيل 
الفيضية التي تكثر فيها تاريخيا اكثر
من 32 مــلـيــون من نـخــيل الــتـمـر وان
وجات الفيضانية التي تغسل حجب ا
الـرسـوبـيـات من االمالح بـالـسـدود في
ادى الى انــخـــفــاض تـــركــيـــا وايـــران 
مـناسيب نهـري دجلة والفـرات وتغيير
ـيـاه وانــتـهـاء خــصـوبـة في نــوعـيــة ا
وكـــــذلك ادت الـى هــــجــــرة الـــــتــــربــــة 
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وترفق الوثائق التالية:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه.  ناقصة وفي حالة عدم التزام مقدم العطاء  ١- وثائق العطاء مع شروط ا
ناقصة صادر من الهيئة العام للضرائب نافذ لعام ٢٠٢٢. انعة لالشتراك من ا ٢- كتاب عدم 

٣- هوية غرفة التجارة ووثائق الشركة في حالة تقد العطاء من قبل شركة.
عتمدة لهم مع تأييد اجلهة اخملتصة. ال والسيولة النقدية ا الية للمناقص وذلك من خالل حتديد راس ا ٤- الكفاءة ا

نجزة خالل السنوات العشرة السابقة مؤيدة من اجلهات التعاقدية .  ماثلة ا ٥- االعمال ا
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نـاقصـة حتميل ؤهـل وذوي اخلـبرة لـتقـد عطاءاتـهم للـعمل اخلـاص  قدمـي العطـاءات ا ـواد الغـذائيـة اإلعالن  ١- يـسر الـشركـة العامـة لتـجارة ا
واد الغذائية في (محافظة ميسان). وتفريغ ا

واد وازنـة االحتاديـة وينـوي استـخدام جـزء منـها لـتنـفيـذ اخلدمـات (حتمـيل وتفـريغ ا الـية ضـمن ا ٢- تـتوفـر لدى (الـشركـة أعاله) التـخصـيصـات ا
الغذائية كما مب في الشروط اخلاصة).

٣- بإمكان مـقدمي العطـاءات الراغب في شراء وثـائق العطاء بالـلغة (العربـية) بعد تقـد طلب حتريري الى مديـر القسم القانـوني/ الطابق الثاني/
ـستـردة البـالغة ـنصـور - شارع الـنقـابات - مـجاور وزارة الـكهـرباء وبـعد دفع قـيمـة البـيع للـوثائق غـير ا واد الـغذائـية/ ا الشركـة العـامة لـتجـارة ا

ب أعاله. علومات على العنوان ا زيد من ا (٦٠٠٫٠٠٠) ستمائة الف دينار بأمكان مقدمي العطاء الراغب في احلصول على ا
٤- تسليم الـعطاءات الى العـنوان االتي (صندوق العـطاءات الكائن في الطـابق األرضي - االستعالمات) قـبل الساعة (١٢) الثـانية عشر ظـهرا بتوقيت
ثـليهم الراغب تـأخرة وسيتم فتح العـطاءات بحضور مـقدمي العطاءات او  صادف ٢٠٢٢/٦/٧ وسوف تـرفض العطاءات ا بغداد ليـوم (الثالثاء) ا
ـصادف ٢٠٢٢/٦/٧ (بـعد الـساعـة ١٢ الـثانـية عـشر ظـهراً) يـجب ان تـتضـمن العـطاءات بـاحلـضور الى مـكتب رئـيس جلنـة الـفتح في يـوم (الثالثـاء) ا
بـلغ (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خـمـسـون مـلـيـون ديـنـار عراقي ـركـزي)  ضـمـان العـطـاء خـطـاب ضـمـان او صك مـصـدق صادر مـن مصـرف مـعـتـمـد من الـبـنك ا

ناقصة. دة العطاء البالغة (٩٠) تسعون يوم من تاريخ غلق ا كتأمينات أولية نافذ 
أسعار الكلفة التخمينية

اجور التفريغ والتوظيب
داخل اخملزن

مبلغ التنظيف
قطوع شهرياً ا

اصناف البضائع واوزانها اجور الوزن
واكمال
الوزن

اجور والتوظيب داخل
واد اخملازن او عزل ا
او فتح االكداس

اجور التحميل
والتوضيب على ظهر
واسطة النقل

(١٦٥) مائة وخمسة
وستون دينار

(٤٠٠٫٠٠٠)
اربعمائة الف دينار

كيس زنة ٥ كغم فما
فوق

مجانا مجانا (١٧٠) مائة وسبعون
دينار

(١٦٥) مائة وخمسة
وستون دينار

صندوق او كارتون او برميل
او صفيحة زنة ٣ كغم فما فوق

مجانا مجانا (١٧٠) مائة وسبعون
دينار

اجملموع / ٦٧٠ ستمائة وسبعون دينار
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ما من مـوهوبٍ أوذي نـعمـة إالّ وهو مـحاط بأعـدادٍ من احلُـسّاد واألعداء 
يتتـبعـون مسـاره ويحاولـون ان يطـفئـوا أنواره  وال يتـورعون في مـضمار
االسـاءة الـيه عن كـذب  وال يـتـنـاهــون عن إلـصـاق أبـشع الـتـهم بِهِ  وهـو
بـريء من كل مـا يُـنـسب الـيه مِنْ مـثـالب ومـعـائب وال ذنب له االّ انـه تـفوّق

عليهم  وجعلهم يلوكون اخفاقاتِهم وتخلفهم عنه .
لقد تمنى بعضهم ان ال ينقص عدد حُسّاده فقال :

اني نشأتُ وحُسَادي ذوو عَدَدٍ
عارجِ ال تُنْقِصْ لهم عَدَدا  يا ذا ا

وقال آخر :
وإنْ حُسدتُ فزادَ اللهُ في حسدي 

ال عاش مَنْ عاشَ يوماً غيَر مَحْسُودِ 
فاخلامل العاطل ال يحسده أحد  –كما هو معلوم - 

-2-
ة التي تُشّنُ عليه يثور السؤال : وازاء هذه احلمالت الظا

كيف يقابل أعداءَه وحسّادَه ?
عارك ضارية بأمل االنتصار عليهم ? وهل الراجح أنْ ينازلهم 

واجلواب :
عارك مـع خصوم ذوي خُبث ومكر وقـدرة على الفتك ليس إنّ االشتباك 
مضـمون الـنجـاح ولـكنَّ التـوجه الى رب الـعِزّةِ بـصدق وصـفاء واخالص
اللتـماس الـنـجاة مِنْ كـيد األعـداء  ورد كـيدهم الى نـحـورهم هو الـطريق

ظلوم والبد أنْ ينتقم له مِنْ ظالِمِيه . الصحيح وحاشا لله أنْ يُخيّب ا
-3-

ان التورع عن االعمال واالقوال الدنيئة هو الذي يُظهر اجلوهر  
وهذا مـا يرفع الـنبـالء الى روابي عالـية من اخلـلق الـكر فـيمـا يتـدحرج

اخلبثاء الى سفوح النذالة والسفالة 
والفارق ب الفريق كبير للغاية .

-4-
وجميل في هذا الباب قولُ أَحَدِهِم :

كادَ األعادي فال واللهِ ما تركوا 
قوالً وفعالً وتلقيبَاً و وتهجينا

ولم نزد نحنُ في سِرٍّ وال عَلَنٍّ 
على مقالتِنا يا رَبَّنا اكفينا 

فكان ذاك ورّدُّ الله حاسِدَنا 
بِغَيْظِهِ لم يَنَلْ تقديرَهُ فينا 

-5-
لن يُـفــلت أحــد مِنْ يــد الـلـه الـقــاهــر الـقــادر وهـو
ـيهم ـظـلـومـ على اعـدائـهم وظـا ينـصـر عـبادَهُ ا

وكفى به حسيبا ورقيبا وناصرا .
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بغداد

مـا دسـتـوريـة وقانـويـة وفق بـغض الـنـظـر عن الـتـفـاصـيل
ـثل الـنـظــام الـداخــلي حـجب حـق وحـرمـان نــائب 
ـسـاءلـة وعـضـوية لـلشـعب من حـقه فـي الرقـابـة وا
هـنـا إذا هـذا الـتـعـامل مع نـائب الـلـجـان الـنـيـابـيـة

واطن العادي?. فكيف با
إذا مـا قـيـمـة قــواعـد الـسـلـوك وأخـالقـيـات الـعـمل

النيابي.
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ــبـكـرة وغـسـيل الـكـلى وبـنك الـوالدة ا
الـــدم ونـــظـــام األوكـــســـجـــ والـــغــاز
ـياه بالـتناضح الـطبي ونـظام تنـقية ا
الـــعــكـــسي. وســـيــقـــوم بـــرنــامج األ
ـسـتـشفى ـائي بـتـزويـد ا ـتـحـدة اإل ا
عـدات الطـبيـة في األشهر زيـد من ا بـا

قبلة. ا
 UO u «  ôUŠ

ـستـشفى حـالـياً يـتم تـشغـيل وإدارة ا
من قـبل مـديريـة صـحة نـيـنوى ويـخدم
ـتـوقع أكــثـر من 30 ألـف مـواطن. من ا
سـتشفى من حـاالت الوفيات أن يـقلل ا
السـيما بـ النسـاء احلوامل واألطفال
حـــديـــثي الـــوالدة حـــيث لن يـــحـــتــاج
ــرضى بــعـد اآلن إلى الــسـفــر بـعــيـداً ا

لتلقي الرعاية الصحية.
سـتـشفى في ومـنـذ أن بدأ الـعـمل في ا
كـانون األول 2020 عـاد مـا يـقارب 80
ـئــة من الــسـكــان في فــتـرة مــا قـبل بــا
نـطـقة حـيث وضـحوا إن داعـش إلى ا
ـسـتــشـفى هـو الـسـبب إعــادة تـأهـيل ا
قيمة مثـلة ا الـرئيسي للعـودة. تقول ا
ـائي في ـتــحــدة اإل لــبــرنـامـج األ ا
الـــعــراق زيـــنــة عـــلي أحـــمــد إن (هــذا
ــثل شـــهــادة عــلى الـــصــرح الــطـــبي 
ائي ـتـحـدة اإل الـتـزام بـرنامج األ ا
بــدعم الــشــعب الــعــراقي وســنــواصل
الـقـيـام بـذلك).وتـضـيف أحـمـد (لم يـكن
ـشروع لـيـتم لوال الـدعم الـسخي هـذا ا
مـن أحــد اوائل شــركـــاء بــرنــامج األ

ـانـيـا ـائي جـمــهـوريـة أ ــتـحـدة اإل ا
االحتـادية. وبالـتعاون مع بـعض قدمنا
مـسـاهـمات هـائـلة لـتـحـقيق االسـتـقرار
في الـعراق). ويـقول بـيتر فـيلـ القائم
انيـة في بغداد إن بـأعمـال السفـارة األ
(تــوفـيــر ظـروف مـعــيـشــيـة جــيـدة أمـر
أسـاسي لـتـحـقـيق الـسـالم واالسـتـقرار
ـــهم أن يـــتـــمـــكن . من ا ـــســـتـــدامـــ ا
األشـخـاص الـذين يـرغـبـون في الـعودة
إلى مـناطـقهم األصـليـة من القـيام بذلك
مـن مــنــظـــور الئق وبــتــوفـــر الــظــروف
ا في ذلك مسـتوى مع من الـالزمة 
ـديـنة. خـدمـات الرعـايـة الصـحـية في ا
ـانيا إعادة إعمار لـهذا السبب دعمت أ
مــســتـشــفى الــبـعــاج لــوضع األسـاس

للعودة والسالم واالستقرار). 
—«dI²Ý« oOI%

وقــــال الــــبـــيــــان ان (بــــرنـــامـج إعـــادة
االســـتـــقـــرار الـــتــابـع لـــبــرنـــامج األ
ـنــفـذ الـرائــد لـتــحـقـيق ــتـحـدة هــو ا ا
االســتــقــرار في الــعــراق حــيث تــمــكن
الــبــرنــامج من تــنــفــيـذ حــوالي 3100
مـشـروع لتـحقـيق االستـقرار في جـميع
ــنـــاطق احملــررة فـي األنــبــار أنـــحــاء ا

وديـــالى وكـــركـــوك ونـــيــنـــوى وصالح
الــديـن. كــمــا ســاعــد الــبــرنــامج 4.95
مـلـيـون مـواطن نـازح عـلى الـعـودة إلى
ديــارهـم).وأعــلــنت مــديـــر مــســتــشــفى
الـبتـول الـتعـليـمي  في محـافظـة ديالى
عـلي جديس الفـضلي إن  ( فريقـاً طبياً
تـمكن من إجراء عـملية قـيصرية ألمراه
عــانت مـن عــقم أولي اســتــمـر 20 عــام
حـيـث تـكـلـلت الـعـمـلـيـة بـوالدة طـفـلـهـا
االول )  .وقــال الــفــضــلـي ان (الــزمـان)
امـس  ان (الفريق اجلراحي  تألف من
أخـصائـية الـنسـائيـة والتـوليـد شيـماء
كــنـــعــان وطــبــيب الـــتــخــديــر ســلــوان
ابــراهـــيم ومــســاعــد تـــخــديــر مــيــســر
ومـســــــاعد جـراح شيماء )  . واوضح
الـــفــضــلي  ان ( دائـــرة صــحــة ديــالى
ــديـر الــعــام عــلي حــسـ وبــجــهــود ا
عــــــلـــــــوان  ســــــعـت الى إتـــــــاحــــــة كل
االمـــكــــانـــيـــات مـن أجـــهـــزة حــــديـــثـــة
ومـتطورة ومـختبـرات تساعد في عالج
ــرضــيــة وتـقــدم خــدمــاتــهـا احلــاالت ا
ــواطــنــ من داخل وخــارج جلــمـــيع ا
احملـــافــظــة و تـــســتـــقــبل الـــعــديــد من

رضية ) .   احلاالت ا
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ائي تـحـدة اإل افـتـتح بـرنامـج األ ا
ومـحـافـظـة نـيـنـوى رسـمـيـاً مـسـتشـفى
الـبـعـاج الـعام والـذي أعـيـد تـأهـيله من
ـتــحـدة وبـتـمـويل قــبل بـرنـامج األ ا
انـيـة مـقدم من سـخي من احلـكـومـة األ

اني. خالل بنك التنمية األ
وقـــال بــيـــان ان (إعــادة افـــتــتـــاح هــذا
ـهـم حلـظـة مــهـمـة الــصـرح الــصـحي ا
السـتـعـادة غـربي نـيـنـوى بـعـد سـنوات

من احتالل تنظيم داعش).
ــســـتــشــفى في مــنــتــصف و بــنــاء ا
الـسبعينـيات وقبل إحتالل داعش كان
يـحـتـوي عـلى 50 سـريـراً والـعـديـد من
األقـســام الـتي تـخـدم جتـمـعـاً سـكـانـيـاً
يـبلـغ تعداده  30 ألـف مواطن. تـعرض
ــســتــشــفى ألضــرار جــســيــمــة خالل ا
الـصـراع ضد داعش واضـطـر السـكان
لـــلــســفــر ألكــثــر من 150 كـــيــلــومــتــراً
لـلوصول إلى أقرب مستشفى في وسط

وصل. ا
ـبـنى بـأكـمله من خالل واعـيـد تـأهيل ا
بـــرنـــامج إعـــادة االســـتـــقـــرار الــتـــابع

ـا ـائي  ـتـحـدة اإل لــبـرنـامج األ ا
في ذلـك األعمال الهـندسية والـصحية
ـيكـانيـكيـة والكـهربـائيـة. اليوم  وا
ـرافق الــصــحــيـة ــزيـد مـن ا أضــافــة ا
لـلـمـسـتـشـفى الـذي  جتـديـده حـديـثاً
مـثل اجلناح اخملـصص للنـساء وقاعة

vM³∫ جانب من مبنى مستشفى البعاج
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قاولـ والشركات من ذوى اخلـبرة واالختصاص تدعو دائـرة الشؤون الهـندسية في ديـوان الوقف السني / منـطقة السـبع أبكار ا
لالشـتراك في منـاقصة (صـيانـة جامع الطـوز القـد التراثي  / صالح الـدين) و بكـلفة تـخميـنيـة قدرها (٣٢٠٫٥٦٤٫٠٠٠) (ثالثـمئة
وعشرون ملـيون وخمسمئة واربعة وستـون ألف دينار فقط) احملسوبة على (اخلطة األسـتثمارية) راج مراجعة قسم حفظ وإدارة
ذكورة أعاله لغرض شـراء العطاءات مـقابل مبلغ (٢٥٠٫٠٠٠) (مائـتان وخمسون باني الـتاريخية واجلـوامع االثرية في الدائـرة ا ا
الف دينـار) غير قـابلـة للرد مع اسـتالم استمـارة معلـومات لطـالبي العـطاءات وان آخر مـوعد لتـقد العـطاءات هو يـوم  (األربعاء)
ناقـصة أجور نشر بـينة أدناه ويتـحمل من ترسو عـليه ا ستمـسكات ا صـادف  (٢٠٢٢/٦/١) على أن يستـصحب طالب العـطاء ا ا
ناقصة دون تـعويض مقدمي العـطاءات ويعاد ثمن اإلعالن علمـاً أن الدائرة غيـر ملزمة بقـبول أوطأ العطـاءات ولها احلق بإلغـاء ا
هـا في صندوق العطاءات لدى سكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في ناقصة. وتوضع العطاءات عند تقد شراء وثائق ا

ناقصة وأسم العمل وتاريخ الغلق). الديوان (مدرج عليها اسم الشركة ورقم ا
  www.handasieya.com      وقع االلكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية لالستفسار: زيارة ا

handasyawaqaf@yahoo.com     أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني
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١. تـأميـنات أوليـة بنـسبة ٣ % من مـبلغ الـعطاء و الـبالغ ( ٩٫٦١٧٫٠٠٠)  (تـسعـة مالي وسبـعة عـشر الف دينـار) تقـدم على شكل
ناقصة حصراً على شاركة في ا ؤسس للشركة ا فوض أو ا دير ا صك مصدق أو خطاب ضمان مقدمة من قبل مقدم العطاء أو ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(١٦٠٫٢٨٢٫٠٠٠) (مئة وستون مليون ومئتان واثنان وثمانون الف دينار).
١٤. على مقـدم العطاء تـوفير السـيولة الـنقدية الـبالغة (١٢٨٫٢٢٥٫٧٥٠) (مـئة وثمانـية وعشـرون مليون ومـئتان وخمـسة وعشرون

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

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

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

صادف (٢٠٢٢/٥/٢٥). ناقصة اعاله في يوم (األربعاء) ا  ١٨. سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم عن ا
باني التأريخية واجلوامع األثرية. مالحظة: يتم أستالم اخملططات من قسم حفظ وإدارة ا
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بينة ادناه بالنظر لنكول مستأجرين االمالك ا
عدل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

بـينـة تفاصـيلـها ادناه تـعلن جلنـة البـيع وااليجار فـي مديريـة بلـدية العـمارة عن اجـراء مزايدة عـلنـية العـادة تأجيـرها مـجددا وا
زايـدة مراجعـة سكرتـير الـلجنـة في مقر بـلدية الـعمـــــــــــارة والعائـدة الى مديريـة بلـدية العـمارة فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
خالل فترة (١٥) خـمسة عشر يـوما تبدأ من اليوم الـتالي لنشر االعالن مـستصحبـا معه التأمينـات القانونيـة البالغة ان ال تقل عن
دة اعاله من (١٠٠ %) من الـقيـمة الـتقـديريـة وينـادى للـمزايـدة في السـاعة الـعاشـرة والنـصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النـتهـاء ا
زايدة عطلة رسـمية يكون موعدها الـيوم الذي يليه ويتحمل من تاريخ النشر وعلى قاعة مـديرية بلدية العمـارة واذا صادف يوم ا
دنيـة وبطـاقة السـكن ويكـون عليه تـرتبـة على ذلك مع جلـب هوية االحـوال ا ـصاريف ا زايـدة اجور الـنشر وكـافة ا تـرسو عـليه ا
صـادقة الكمال اجراءات التعـاقد االصولي وبخالفه يتحمل مراجعة مديرية بـلدية العمارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا

االجراءات القانونية.
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية التقديرية

قطعة ارض النشاء مطعم سياحي
١٢٤٩٩/٥٥

شتل ساطحة٤٢٠٠ م٢مغربة قرب ا با
دة ١٥ سنة و

١٠٠٠٠٠٠٠ عشرة مالي
دينار
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ـطـالبـة بـالتـعويض او لـك الى البـلـدية عـند احلـاجـة اليه وخالل فـتـرة التـأجـير او عـنـد انتـهاء الـعـقد دون ا يسـلم ا
اللجوء الى احملاكم اخملتصة.

- على الراغب باالشتراك جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب / فرع ميسان وبخالفه ال يسمح له باالشتراك
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ زايدة وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقت ميسان ا في ا

ت

١
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Republic of Iraq
 Ministry of Electricity 

General Company of Electrical
 Energy Production 

South Region
 Nassiryah Production Branch 

Nassiryah Power Station
E-mail: Nassirya_Steam.Power@moei.gov.iq
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ساحة (٣٠٠ م٢) داخل احملطة لغرض تشييد جمعية تعلن محطة كهـرباء الناصرية البخارية احدى تشكيالت وزارة الكهـرباء عن وجود مزايدة علنية لتأجير قطعة ارض شـاغرة 
زايدة في محـطة كهرباء النـاصرية البخارية) ـريح ومدة تأجير قطـعة االرض سنة واحدة قابـلة للتجديد ويـكون موقع ا ـوظف احملطة ويكون الـدفع بالتقسيط ا عـليها خاصة 
زايدة العلنية وعد الى اليوم الذي يليه. فعلى الراغب االشتراك في ا التي ستجرى بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ وفي تمام الساعة العاشرة صباحا وفي حال وجود عطلة رسمية ينتقل ا

ذكور اعاله. زايدة وحسب التوقيت ا طلوبة احلضور الى موقع ا ن تتوفر فيهم الشروط ا
الشروط
ـــــــــــــــــ

عدل وجميع القوان النافذة ذات العالقة. زايدة لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا ١- تخضع ا
وجب صك مصدق ومعنون الى محطة كهرباء الناصرية البخارية. بلغ الكلي للسعر التخميني  ٢- ايداع مبلغ التأمينات والبالغ ٢٠ % من قيمة ا

زايدة يتحمل اجور النشر واالعالن واي مصاريف اخرى. ٣- من ترسى عليه ا
ستمسكات التلية ٤- يلتزم بجلب ا

أ/ براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب نافذة لغاية عام ٢٠٢١
ستمسكات الرسمية. ب- / هوية غربة التجارية.     جـظ/ ا
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ـقـاولـ والـشـركـات من ذوى اخلـبـرة تـدعـو دائــرة الـشـؤون الـهـنـدسـيـة في ديـوان الـوقـف الـسـني / مـنـطـقـة الـسـبع أبــكـار ا
ـرجان / بـغداد) و بـكـلفـة تخـميـنـية قـدرها (٦٩١٫٠١٢٫٠٠٠) (سـتمـئة واالختـصاص لالشـتراك في مـنـاقصـة (صيـانة جـامع ا
وواحد وتسعـون مليون وأثـنى عشر ألف دينـار فقط) احملسـوبة على (اخلطـة األستثمـارية) راج مراجـعة قسم حفظ وإدارة
ذكـورة أعاله لـغـرض شـراء العـطـاءات مـقابـل مبـلغ (٢٥٠٫٠٠٠) (مـائـتان ـبـاني الـتاريـخـيـة واجلوامع االثـريـة في الـدائـرة ا ا
وخـمسون الف ديـنار) غيـر قابلة لـلرد مع استالم اسـتمارة مـعلومـات لطالـبي العطاءات وان آخـر موعد لـتقد الـعطاءات هو
بينة أدنـاه ويتحمل من ترسو عليه سـتمسكات ا صادف  (٢٠٢٢/٦/١) على أن يسـتصحب طالب العطاء ا يوم  (األربعاء)  ا
نـاقصـة دون تعويض نـاقصة أجـور نشـر اإلعالن علـماً أن الـدائرة غـير ملـزمة بـقبـول أوطأ الـعطاءات ولـها احلق بـإلغـاء ا ا
هـا في صنـدوق العـطاءات لـدى سكـرتير نـاقصـة. وتوضع الـعطـاءات عنـد تقـد مقـدمي العـطاءات ويـعاد ثـمن شراء وثـائق ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١٧ . سيهمل كل عطاء لم يتضمن أي فقرة من الفقرات أعاله.
صادف (٢٠٢٢/٥/٢٥). ناقصة اعاله في يوم (األربعاء) ا  ١٨. سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم عن ا

باني التأريخية واجلوامع األثرية. مالحظة: يتم أستالم اخملططات من قسم حفظ وإدارة ا
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وازنة ١-  يـسر ديوان محافظة بغداد اإلعـالن عن مشروع (جتهيز و نصب و تشغـيل مجمع ماء حي الشهداء ٢ سعة ٢٠٠م 3 / سا اليوسفية +جتـهيز و نصب و تشغيل مجـمع ماء الراضي سعة ١٠٠م/ ٣ سا اليوسـفية) أدناه ضمن مشاريع  ا
شروع وحسب الوثائق القياسية . ؤهل وذوي اخلبرة واالختصاص تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا صنف ا قاول ا االستثمارية لسنة ٢٠٢١ من تخصيصات خط الفقر فعلى كافة  مقدمي العطاءات من الشركات وا

شروع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة ٨ صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  . ؤهل والراغب في احلصول على الوثائق اخلاصة با ٢- على مقدمي العطاءات ا
٣- تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

                                       ظرف العرض الفني
ـارسة مهنه ,هويـة تصنيف مـقاول لالعمال طـلوبة  (شهـادة تأسيس الـشركة مصـدقة من دائرة مـسجل الشركـات في وزارة التجارة ,عقد تأسيس  ,محضـر اجتماع  ,إجازة                                         ظرف يتضـمن متطـلبات التـأهيل ا
فوض  ,تقـد ما يؤيد حـجب البطـاقة التمـوينية  ,كتاب عدم ـدير ا سـتفيدة ,تـقد مستـمسكات ا اثـله مصدقـة من اجلهة ا ـتاز نافذة ,تقـد أعمال  االنشـائية بدرجـة (سابعة)نـافذة صادرة من وزارة الـتخطيط ,هـوية غرفـة جتارة صنف 
تقدمة  ,تقد انعـة صادر من الهيئة العـامة للضرائب نافذ الـصالحية عند تاريخ الغـلق ومعنون إلى محافظه بـغداد نسخة اصلية ,وصل الشراء النـسخة األصلية  ,يـتم التوقيع واخلتم على كافـة صفحات جداول الكميات مـن قبل الشركة ا
وقع االلـكتروني  اخلاص بها   ,يجب إن تكون األرقام مـدونة رقما وكتابـة وان تكون الكتابـة واضحة وخالية من احلك كتبهـا مع أرقام الهواتف وا جدول تقدم عمل  ,تكون مدة نـفاذية العطاء ١٢٠ يوما  ,تقـوم الشركة بتثـبيت عنوان متـكامل 
ناقصـة تقد شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها متـرجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس)  ,تلتزم الشركة بتقد األسعار النهائية   ,تقد والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء (عـلى الشركات األجنبية الراغبة باالشتراك با

جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
فوض للشركة او وكيـله إلى العنوان التالي (محافظة بغـداد/ قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيـع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٣٠٠٫٠٠٠) (ثالثمائة إلف دير ا ناقصة بعد تقد طلب حتـريري من ا هتم شـراء وثائق ا ٤- بـإمكان مقدمي العطاء ا

دينار عراقي )  غير قابله للرد .
دينة بـغداد يوم اخلميس  ٢٠٢٢/٦/٢ سوف ترفض العطاءات ٥- يـتم تسليم العـطاءات / إلى العنـوان التالي محافـظة بغداد / االسـتعالمات االلكتـرونية /الطـابق األول   وأخر موعد لتـسليم العـطاءات الساعة ١٢ ظـهرا  من التوقيـت احمللي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢  ظهرا من يوم اخلميس  ٢٠٢٢/٦/٢ او اليوم الذي يليه وعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  تأخرة عن هذا ا ا
نصة االلكـترونية واذا لم يكون خطاب ـقدم داخل ضمن ا ركـزي على ان يكون الضمان ا ـعتمدة لدى البنك ا ٦- يجب إن تتـضمن العطاءات ضمان لـلعطاء على شكل( خطاب ضـمان او صك مصدق او سفتجـة) صادر   من احد مصارف بغداد ا

ركزي وباسم أي من الشركاء . نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا الضمان داخل ضمن ا
شار إليها في القوان واألنظمة  والتعليمات العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧- يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨- أذا صادف موعد غلق ا
ماثلة)  عايير الوثائق القياسية  ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ,اإلعمال ا ستجيبة  ٩- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير ا

 (admin@baghdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني ١٠- للمعلومات تتم ا
شترك دون النظر إلى الشريك األخر . طلوبة و استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء ا عايير ا ١١- في حال تقد احد الشركاء ألي من ا

ناقصة أجور النشر واإلعالن. ١٢ - يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل. ١٣- في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشركة التي يحال بعهدتها اعمال ا

واد الى احملافظة (اذا تضمن العمل جتهيز مواد). ناقصة مسؤولية جتهيز وايصال ا شترك في ا ١٤- التتم مطالبة احملافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد ويتحمل ا
ناقصة . طلوبة في شروط ا الية ا عايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية وا ناقص مستجيبة عند تلبيتها  قدمة من ا ١٥- يتم اعتماد وثيقة االشغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا

طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للمشترك في ا فاضلة وحسب مقتضيات ا ناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء ا ١٦- للدائرة احلق في الغاء ا
شروع تقد خطـاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة ٥ %  من مبلغ العقد ويكون جتديد خـطاب الضمان بشكل تلقائي وحل ورود كتاب انـتفاء احلاجة من قبلنا ويتم ذكر فقـرة التجديد التلقائي في سند خطاب ١٧- على الشركـة التي يحال اليها ا

الضمان.
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ناقصة مبلغ التأمينات االوليةرقم ا

١٨٫٠٠٠٫٠٠٠
ثمانية عشر مليون دينار عراقي

التبويب

٤٩-١-٤-٤-٦-٢٣٦

دة/ اليوم ا

١٨٠ يوم

الكلفة

١٫٧٠٢٫٥٦١٫٠٠٠
مليار و سبعمائة و اثنان مليون و خمسمائة و واحد

و ستون الف دينار عراقي

ناقصة اسم ا

٣٠
جتهيز و نصب و تشغيل مجمع ماء حي الشهداء ٢ سعة ٢٠٠م/ ٣ سا
اليوسفية +جتهيز و نصب و تشغيل مجمع ماء الراضي سعة ١٠٠م/ ٣

سا اليوسفية
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قاولـ والشركات من ذوى اخلـبرة واالختصاص تدعو دائـرة الشؤون الهـندسية في ديـوان الوقف السني / منـطقة السـبع أبكار ا
ائة لالشتراك في مـناقصـة (صيانة مـرقد وجامع حـس باشا/ بـغداد) و بكـلفة تخـمينـية قدرها (١٫٨٩٢٫٩٩٥٫٠٠٠) (مـليار وثـما
واثـنان وتـسعون مـليون وتـسعمـئة وخـمسة وتـسعون ألف) ديـنار فـقط احملسوبـة على (اخلطـة األستـثماريـة) راج مراجـعة قسم
ـذكـورة أعاله لـغـرض شـراء الـعطـاءات مـقـابل مـبـلغ (٢٥٠٫٠٠٠) ـبـاني الـتـاريـخـيـة واجلـوامع االثـريـة في الـدائـرة ا حـفظ وإدارة ا
(مائتان وخـمسون الف دينار) غير قابلة للرد مع اسـتالم استمارة معلومات لطالبي العـطاءات وان آخر موعد لتقد العطاءات هو
بـيـنة أدنـاه ويـتحـمل من تـرسو عـليه ـستـمسـكـات ا صـادف  (٢٠٢٢/٦/١) عـلى أن يسـتـصحب طـالب الـعطـاء ا يوم  (األربـعـاء)  ا
نـاقصة دون تـعويض مقدمي ناقـصة أجور نشـر اإلعالن علمـاً أن الدائرة غـير ملزمـة بقبـول أوطأ العطـاءات ولها احلق بـإلغاء ا ا
ها فـي صندوق العطاءات لدى سكـرتير اللجنة في دائرة ناقصة. وتوضع العـطاءات عند تقد العطاءات ويعاد ثمن شراء وثـائق ا

ناقصة وأسم العمل وتاريخ الغلق). الشؤون الهندسية في الديوان (مدرج عليها اسم الشركة ورقم ا
  www.handasieya.com      وقع االلكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية لالستفسار: زيارة ا

handasyawaqaf@yahoo.com     أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. تأمـينات أوليـة بنسبة ٣ % من مبلغ الـعطاء و البـالغ ( ٥٦٫٧٩٠٫٠٠٠)  (ستة وخـمسون ملـيون وسبعـمئة وتسـعون الف دينار)
شـاركة في ـؤسسـ للـشركـة ا فـوض أو ا ديـر ا تـقدم عـلى شـكل صك مصـدق أو خطـاب ضمـان مقـدمـة من قبل مـقدم الـعطـاء أو ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ألف دينار) عند تقد العطاء.
١٥. على مقدم العطاء تقد العطاء في القسم الرابع وفق ما ورد في الـوثائق القياسية لعقود األشغال وستعتمد كمعايير للتأهيل

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

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

صادف (٢٠٢٢/٥/٢٥). ناقصة اعاله في يوم (األربعاء) ا  ١٨. سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم عن ا
باني التأريخية واجلوامع األثرية. مالحظة: يتم أستالم اخملططات من قسم حفظ وإدارة ا
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أعلنَ مدربُ منتخـبنا الوطنيّ لكرةِ
الـصــاالت اإليــراني مـحــمــد نـاظم
الـشــريـعــة اخـتــيـارَ 20 العـبـاً من
أصل 42 العـباً خـضعـوا لالختـبارِ
ودخلوا في مـعسكـرٍ قصيـرٍ استمر
أربـعـة أيـامٍ في الـعــاصـمـةِ بـغـداد.
دير اإلداري للمُنتخب علي وقالَ ا
ــدرب مــحــمــد نـاظم عــيـسى: إن ا
الـشـريـعـة اختـارَ قـائـمـةً أولـيةً من
درب 20 العباً بعد أن نـالوا ثقةَ ا
في االخــتـبــارات. مــشــيـراً إلى: إن
يــوم غـــدٍ الـــســـبت ســـيـــتـم إجــراءُ

اخـتـبـارٍ جـديدٍ لالعـبـ الـعـشرين
بعـدها سـتتم إضـافةُ مَن يـقع عليه
نتخب الذين االختيارُ إلى العبي ا

شاركوا في التَصفيات.
مـبيـناً: إن الـقائـمة األولـيّة سـتضم

25 العباً. 
وأشــارَ إلى: إن قـائــمــة الــعــشـرين
العباً التي  اختـيارها تتألف من
عـلي جـبــار  مـهـنــد هـادي  مـحب
الـدين جـمـعة  زيـن العـابـدين عـبد
الرزاق  غـيث رياض  عـلي إياد -
فــهـد مـيـثــاق  حـسن عـلي دخـيل 
فراس محـمد  عبـاس على دخيل 

محمد صادق  حسـ علي طعيمة
 كـرم عبـاس فاضل  مـحمـد رعد 
عـــلـي مـــحـــمـــد جــــاسم  مـــحـــمـــد
إســمـاعــيل  مــصــطــفى إحــسـان 
حـامد عالء  ابـراهيم احـمد  عـمر

سبتي. 
ُـــديــر اإلداري لـــوطــني واخـــتــتمَ ا
نـتخبُ الـصاالت حـديثه بـالقـول: ا
ســـيـــدخلُ في مـــعـــســـكـــرٍ ثـــانٍ في
العاصمـةِ بغداد يستـمر للفترة من
17  إلى 22 مـن الــشــهـــرِ احلــالي
وبــعــدهــا يــتم اخــتــيـار  19العــبـاً
لــلــدخــولِ في مــحـافــظــةِ الــبــصـرة

ـــعـــســـكـــرٍ تـــدريـــبي آخـــر قـــبل
ـــغـــادرةِ إلـى دولـــةِ الـــكـــويت في ا
الــثـامن والـعـشــرين من شـهـر أيـار
احلالي لـلمـشاركـةِ في بطـولةِ غرب

آسيا. 
وعـــلى صـــعــيـــد اخــر أكـــدَ عُــضــو
االحتـــاد الـــعـــراقيّ لـــكـــرةِ الـــقــدم
مُـشـرف مـنـتـخب الـشـبـاب مـحـمـد
نـاصـر مـوافـقـةَ االحتـاد اآلسـيـوي
لـكـرةِ الـقـدم عـلى مـنحِ الـعراق حقَ
استضـافة مجـموعته في تـصفياتِ
ُـقـبـلـةِ بـعـد وصولِ شـبـاب آسـيـا ا
كتـابٍ رسمي بذلك. وقـالَ ناصر إن
الــــعـــراق تــــقــــدمَ بـــطــــلبٍ رســــمي
الستضافةِ مجـموعته في تصفياتِ
ــانـاً ُـقــبــلــة لــلــشــبــابِ إ آســيــا ا
بـقـدراته الـتـنـظـيـمـيّـة بـاسـتـضـافةِ
جـمـيع الـبـطـوالت بـبـراعـةٍ ومـنـها
تـــلك الـــتـــصـــفـــيـــات. وأضـــافَ إن
مُـحـافــظـة الـبـصـرة ســتـسـتـضـيفُ
ـنـتـخـبــاتَ الـتي قـد تـتـراوحُ بـ ا
أربعةٍ إلى خـمسةِ منـتخبات حيثُ
ـنتخبات في ستحدد الـقرعةُ عدد ا

كلِ مجموعة. 
واخــتــتمَ عُــضــو االحتــاد مــحــمـد
نـاصـر حـديـثه بـالـقـول إن االحتاد
اآلسـيــوي حـددَ الـرابع والـعـشـرين
من هذا الشهر مـوعدًا إلجراءِ قرعةِ

تصفيات شَباب آسيا.

بياد جيل كامل بصدد التـحضير ألو
بـــــــاريس 2022 فـــــــضـالً عـن جـــــــيل
للفتيات والفتيان بالتعاون مع الفرق

العربية واالحتاد العراقي. 
وحول أفـضل الفرق في إفـريقـيا قال
شـوشــان إن أفـضل الــفـرق هي فـرق
ـــتــمـــثـــلــة في شــمـــال إفـــريـــقــيـــا وا
ـغرب منـتخـبـات تونس واجلـزائر وا
ـنـتخب ومـصر وغـيـرهـا مؤكـداً أن ا
التونسي هو أفـضل الفرق كونه حاز
رتـبة في آخر بـطولـة إفـريقـية عـلى ا
األولى في الفرق الـفردية. وأشار إلى

شاركـة في بطولـة بغداد السالم أن ا
الـدولـيـة لـلـجـودو تـعـتـبـر اسـتـعـداداً
لــلــمــنــتــخب الـــتــونــسي لــلــبــطــولــة
اإلفـريـقـية الـتي سـتـنـطـلق في نـهـاية

شهر أيار احلالي. 
وانـــطــلــقـت بــطــولــة بـــغــداد الــسالم
الـدولـية لـلـجـودو بنـسـخـتـها األولى
ــغـلــقـة في قــاعـة الــشــعب الـدولــيـة ا
شـاركة ثمـاني دول. وتوج مـنتخب
إيران بـالبـطـولة فـرقيـاً وجاء الـعراق
ثـانـيـاً وتــونس ثـالـثـاً وسـوريـا ثـالث

مكرر.
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اتــقـدم بــالــشـكــر  والــعـرفــان واالمــتـنــان الى كل من
شاركنا احملنـة من ايام رقود ابننا الـفقيد ( انصار )
ن ـشــفى حـتى وفـاته واجـراء مـراسم الـعـزاء  ..  ا
زارنـا او جتشم اعـبـاء الـسفـر او اتـصل بـنا او دعى
او بــكى لــنـا بــدمـعــة عن بــعــد .. سـائال الــله الــعـلي
العظـيم ان يحفظـكم واهليكم  واحـبتكم من كل سوء
.. وان يـتقـبل منـا ومـنكم صـالح االعـمال ويـغفـر لكم
ولـنـا ويـرحم ولـدنـا الـفـقـيـد الـشـاب انـصار ويـحـفظ
شــبـــاب االمــة وعـــنــفـــوانــهـــا .. انــا لـــله وانـــا الــيه

راجعون..      

قالها احتاد كرة الـقدم العراقي بشـكل واضح وصريح وان استعان به
درب الوطني لم باريت االخـيرت وحصل على اربع نـقاط فأن ا في ا
درب (احملـلي) الذي بقي يعد مـرغوبـا به والسـبب ليس بـاالحتاد بل بـا
كذلك ولم يسهم بتطوير قـابليته التدريبيـة منذ زمن بعيد وليس من حقه
ابدا ان يتحدث بسـوء او ينتقد احتاد كرة الـقدم النه كان ومازال يعمل
دربـ االخرين اصبحـوا عباقرة مثل قطار قـد على الفحم فـيما ان ا
وفالســفـة وهـم يـحــرثــون في االرض ويــقـلــبــون طــاولـة الــتــوقــعـات في
ـتع ونحن مبـاريـات كـرة قـدم فعـلـيـة حقـيـقـيـة فيـهـا كل شيء جـمـيل و
مـازلـنـا لم نـتـعـلم الف بـاء الــتـدريب والـلـعب والـعـمل االداري وسـنـبـقى

كذلك الى اجل غير مسمى
ـدرب احملـلي عـبارة وتـعـبـيـر وعبـرة مـثل رصـاصة لسـنـا بـحاجـة إلى ا
اطلقها االحتاد وهـو يصوب بدقة مـتناهية عـلى طموح كل مدرب محلي
يرغب بتولي تدريب الفريق الوطني العراقي االول وهي رسالة واضحة
ـدرب الـعـراقي مـازلت جـاهال وصـريـحـة بـاخلط الـعـريض بـأنـك ايـهـا ا
رنـا لـيس اكـثـر او (قد) ـكن ان تـصلـح  ـا انت  بامـور الـتـدريب ور
ـدرب زميل (محلي) والتصلح حتى العمل تستطيع ان تعمل(مساعدا) 
ضمـن اجلهـاز الـفـني االجـنـبي الن االخيـر يـتـفـوق عـليك بـكل شيء من
الـطـمـوح الى الـتفـكـيـر الى الـتـطـويـر والـتـدويـر والـتـحـضـيـر والـتوظـيف
والبـرامج واخلطط والـتكـتيـكات وغـيـرها من تـفاصـيل تدريـبيـة لم تصل
لهـا بـعـد الف سـنة ضـوئـيـة ان بـقيـت على هـذه احلـالـة في وقت صـرنا
نشاهد به ادارات لفرق محلية معدودة ومحددة في دائرة ضيقة تتبادل
درب فيـما بينـها وهؤالء اليتـعدون األربعة اسـماء تدريبيـة اما غيرهم ا
فكل موسم هم مع فريق يتنقلون هنـا وهناك ويحزمون حقائبهم بل هي
جـاهزة وقـت االستـغـنـاء عـنـهم حـتى بـعـد مـبـاراتـ او ثالث وقـد شـهد
دربـ ولم يصمد منهم الدوري(احمللي جدا) جملـة من عمليات(طرد) ا

إال من يحمل طلسما او حرزا وخرزة تبعده عن اع االدارة منه ?
ـدربـ بال استـثـنـاء الـعمل عـلى تـأسـيس رابـطة فـروض من جـمـيع ا ا
رصـيــنـة تــدرس بــشـكل جــدي مـاهـي االسـبــاب الـتي
اقـعـنت احتــاد كـرة الـقــدم بـرفض الــتـعـامل مع
ـدرب (احملــلي جـدا) خــاصـة فــيـمــا يـتــعـلق ا
ــنــتــخـب الــوطــني الــعــراقي االول بــتــدريب ا
وتخرج بـنتيـجة تعـلنـها على الـرأي الرياضي

العام وقتها سيكون لكل حادث حديث?
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القت بـطـولــة بـغـداد الـسالم الـدولـيـة
لــلــجـودو الــتي احـتــضــنـتــهـا قــاعـة
شـاركة ثماني دول غـلقة  الشعب ا
ردود فـعل إيجـابـيـة وإشادات عـربـية
ـســتـوى الـتــنـظـيم الــعـالي. رئـيس
الـوفـد الـسـوري مـنال بـدر قـالت في
تــصـريح صــحـفي إن أجــواء بـطــولـة
بغداد الـسالم الدوليـة للجـودو جيدة
جـــداً من نـــاحــــيـــة الـــتـــنــــظـــيم ومن
الـواضح أنه  العـمل عـلـيهـا بـشكل
شاركة في جيد الفتة إلى أن الدول ا
البطولة معـظمها دول قوية وشاركت
ـنـتـخـبـاتـها األولـى. وأضافـت بدر
نـتخب الـسوري عـاد وبقوة إلى أن ا
الساحة الـرياضية وحصـد ميداليات
خالل بطـولة بـغداد الـسالم للـجودو
ـقبـلة. وسيـضـاعفـها في الـبـطوالت ا
ولفـتت إلى أن احلرب الـتي مرت بـها
سـوريـا أصحـبت الـفـرق فـئـة الـرجال
بــســـبـــبـــهــا شـــحـــيـــحــة لـــكن خالل
ـقبـلة سـتكـون في سوريا السـنوات ا
فــرق قـويــة وتـبــدأ بـحـصــد الـنــتـائج
اجلـــيـــدة مـــعــربـــة عـن ســـعـــادتـــهــا
نتخب الوطني العراقي باستضافة ا
في سـوريـا مـسـتـقـبالً. بـدوره أعـرب
ــنـتـخـب الـوطـني الــتـونـسي مـدرب ا
للـجـودو يسـري شـوشان عن شـكره
إلى الــــعــــراق والــــعــــراقـــيــــ عــــلى

اسـتـضافـة مـنـتـخب بالده مـؤكداً أن
العراق بلد الكرم والضيافة. 

وأكــد شــوشــان أن الــدورة احلــالــيــة
وهي الــدورة األولى لـبــغــداد الـسالم
ــنـتــخب ذات مــســتــوى عــال حــيث ا
الــعــراقي في تــطـور مــلــحــوظ كـذلك
مــنـتــخــبـات إيــران وســوريـا واألردن
وتـونس لـوحـظت في مـسـتـوى دولي

جيد. 
وأوضح أن أهداف فريقه تـعد دولية
ستوى الذي وصل إليه منذ 10 ألن ا
سـنــوات هـو دوري بـامـتــيـاز ولـديـنـا

W∫ احدى uDÐ
لقاءات بطولة
بغداد الدولية
باجلودو
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حـدد رئـيس االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم عـدنـان درجـال مـوعـد حـسم تـسـمـيـة مـدرب لـلـمـنـتـخب الـوطـني. وقـال درجـال إن الـلـجـنـة الـفـنـية
ـية كـاملـة بشـأن تسـميـة مدرب للـمنـتخب الـوطني الفـتاً إلى أن ـستـشارين في االحتـاد العـراقي لكـرة القـدم بصـدد إعداد دراسـة أكاد وا
دة أربـع سنوات وال حاجـة لالستعجـال في تسميـته مشيراً درب القادم سـيكون  الدراسـة ستقدم له خالل األيـام القادمة. وأضـاف أن ا
درب اجلـديـد سـتحـسم قـبل نـهايـة الـشـهر احلـالي. يـذكـر أن االحتاد الـعـراقي لـكـرة القـدم أقـال في وقت سـابق مدرب إلى أن تسـمـيـة ا

ؤهلة الى كاس العالم قطر 2022. نتخب الوطني زيليكو بتروفيتش بالتصفيات ا ا

u“∫ فريق الطلبة يحقق القوز ويحافظ على وصافة الدوري

عن مــشـاركــات كــثــيـرة فــاشــلـة
عالقة في ذاكرة االنصارالبل في
ـرة وجعل تواجـد مـتـميـز هـذه ا
من نفسه مـنافس قوي لـكنه قد
يواجه حتديا كبيرا مع االدوار
احلـــاســـمـــة مع تـــزايـــد الـــعـــد

التنازلي للبطولة.
كن الـتـقـلـيل من شأن  وال
الـصـنــاعـة الـذي حتـول
مـــبـــاشـــرة في اخـــر
الــوقت واســـتــحــوذ
عـلـى الـكــرة وتــقـدم
ـــنـــطـــقـــة الـــطالب
واحـــرجـــهم لـــكـــنه
تــــاثــــر بــــتــــاخــــره
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة مــا
ــــهــــمــــة صــــعب ا
كــــثــــيــــرا قــــبل ان
يـــواجـه تـــهــــديـــد
الــــبــــقــــاء بــــقــــوة
ويحتاج إلى عمل
كـبـيـر فـيـمـا خـرج
الـــــــــــــــطــالب مـع
االنــصـــار الــذين
اســـتــــمـــتــــعـــوا
بـــالــــنـــتــــيـــجـــة
بـفـرحـة كـبـيـرة
ومعها حتققت
ـــصــــاحلـــة ا
بـــيــــنـــهـــمـــا
ومـــــــــــــــدواة
الـــــــــــــطـالب
جلــــراحــــهم
في الــــــوقت
ــــنـــــاسب ا
بـعـد ثالث
خسارات
متتالية.

سـليم قـبل ان تـسـتـمـر النـتـيـجـة على
حـالــهـا وسط الـفــرص الـضــائـعـة من
الفريـق فـيماأعـتمـد اصحاب االرض
رتدة على االداء التكتيكي و الكرات ا
والـتـسـديـد الـبـعـيـد االن مـحـمـد كر
تدارك االمـور فيـمـا اندفع اجلـوية من
أجل كـســر الـتـعــادل لـكن دون جـدوى
بــسـبـب انـعــدام اســتــغالل وتــرجــمـة
الـــفـــرص الـــتي احـــبـــطـــهـــا الـــدفـــاع
واحلـارس وانـعـدام الـتـنـظـيم قـبل ان
يــتــمــكـن الــبــديل الــنـــاجح من حــسم
ـهـمـة وخـطـف كـامل الـنـقـاط واالهم ا
وقع من الزوراء واإلسهام استعادة ا
في ارتـــفـــاع مـــعـــنـــويـــات الـالعـــبــ
ـرحلة هـمة االسـبوع وا واالستعـداد 
احلــالـــيــة والـــدخــول بـــاريــحـــيــة في
مواجهـة الشرطـة في لقاء مـؤجل بعد
غـد الـثالثـاء وسـيـكـون امـام الـتـحدي
احلقيـقي للبطـل الذي الزال لم يعكس
ــوسم نــفــسه بــأنـه فــريق بــطــوالت ا
احلــالي من حـــيث االداء مــنــذ بــدايــة
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انتـزع اجلويـة فوزا بـشق االنفس من
مــضـيــفه الـكــهـربــاء بــنـتــيـجــة ثالثـة
اهداف لـهـدف في الـلـقاء الـذي جرى
عـلى مـلـعب الــتـاجي ضـمن مـبـاريـات
اجلـولـة 31لـلـمـمــتـاز ويـدين اجلـويـة
بالفوز لالعب عالء عباس الذي سجل
وحسم االمـور في الوقت الـبديل د95
لـيــرفع الــفـريق رصــيـده الى  55قـبل
استعادة مـوقعه الرابع بعـدما تخطى
مـهـمــة غـايـة في الــصـعـوبـة زادت من
ـنافـسة عـلى الوصـافة والنـقاذ امال ا
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ـــبــكــر ــبـــاراة الــتـــقــدم ا وشــهـــدت ا
للـكـهـربـاء من ركـلـة جزاء د10 نفـذها
مــهــيـمـن سـلــيـم قـبـل ان يـدرك بــايش
الـــتــــعـــادل د12 مـــا زاد مـن انـــدفـــاع
اجلوية الذي تمكن من التقدم د32عن
طريق احمـد كوني وبـعد مرور دقـيقة
ضيف التعادل من قبل مهم حقق ا

ـــبــــاريـــات وتـــفـــادي الـــتــــوازن في ا
اخلـســارة واالهم انـه لم يــتـخــلى عن
مـبـاريـات الــسـلـيـمـانــيـة الـتي دعـمت
مــشـروع الــبــقــاء واسـتــمــرار الــلـعب
ـمــتــاز واسـتــغالل الــفـرصــة كــمـا بــا
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واســـــتــــعـــــاد الــــطـالب الــــوصـــــافــــة
وانتزاعـها من الـوسط لعد  24ساعة
العودةلسكة االنتصارات بالفوز على
الصـنـاعة بـثالثـة اهداف لـواحد وفي
خطوةمـهمة وبـداالفـريق اللقـاءبشكل
جـيـد وفــرض سـيـطـرتـه وسـجل بـعـد
مـرور سـت دقـائق عـن طـريق مــحــمـد
جواد واستـمرت خطـورته وتمكن من
تعزيـز التـقدم بـهدف وكـاع رمضان د
28 ثم اضــاف الــثـــالث مــحــمــد زامل
د88 قبل ان يـقلص الـصنـاعة الـفارق
بـهــدف مــاجـد جــواد لــيـرفـع الـطالب
رصـيــدهم 59 وتــمــكـنــوا مـن جتـاوز
كبـوات االدوار الـثالثة األخـيـرة التي
زادت من مخـاطـر احلفـاظ عـلى موقع
الـوصافـة ومـواجه صـعـوبـات كـثـيرة
الستعادته على بعد نقطة من الوسط
ــــتــــلك واربع مـن اجلــــويــــة الـــــذي 
افـضــلـيــة مـبـاراتــ سـيــلـعب االولى
امام الغر الـشرطة بعـد غد الثالثاء
وبعدها يستقبل النجف ما يجعل من
مـهــمــة الـطالب قــلــقـة و صــعـبــةجـدا
بـعـدمـا فـرطـوا بـتسـع نـقـاط كادت ان
ـذكـور بـافـضـلـيـة ـوقع ا تـؤمن لـهم ا
ـرور به للنهـايةقبل ان يدخل كبيرة ا
في صــراع اخــر وسط الــتـســاؤل هل
يتـمـكن الفـريق من ذلك الـذي سـرعان
مـا انـهـار وبـات يـعـاني بـعـدمـا اهـدر
النقاط قـبل ان يستـعيد توازنه وسط
اسـتـمـرارمـخــاطـر االمـور والـدفع عن
مـكـانه احلـالـي وسط اطـمـاع الـوسط
واجلوية والـرغبـة في التـقدم لـلموقع
الـثــاني اهم اهــدافـهــمـا لــكن الـطالب
وسم به والبحث عن يريدون انهـاء ا
مشاركـة خارجيـة بعد موسـم مختلف

ــرحــلــة الـثــانــيــة وشــهــد تــراجــعـا ا
تأخر. واضحا امام فرق الترتيب ا
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وواصـل نــــوروز ســـــيـــــطـــــرته عـــــلى
مـبــاريـات مــيـدانـه بـشــكل كـامل مــنـذ
ـرحـلــة الـقـائـمــة وتـخـطى انـطالقــة ا
اكــثـــر من فـــريق قــبـل حــصـــاد كــامل
ـة عـلى ضـيفه الـنقـاط بـفـرض الـهـز
االمــانـة بــهــدفـ دون رد ســجــلـهــمـا
بنـيامـ اكور د 66واسو رسام د88
ليرفع رصيده الى  39ويتقدم للموقع
التاسع االفضل له مـنذ بداية الدوري
ـرور بفـترة جيـدة ويعكس ليواصل ا
نـفــسه بــجـد في الــسـيــطـرة والــلـعب
بـروح جـمــاعـيـة وبـات افــضل الـفـرق
الـوافـدة واقــتـرب كـثـيــرا من حتـقـيق
ـشـاركـة بــالـبـقـاء مـوسم اخـر هـدف ا
ـشاركة ويسـتحق ذلك بـفضل ادارة ا
هم من خالل عطاء عناصره والدور ا
الذي يقومون به خالل وارتفاع االداء
والـنــتـائج في الــفـتــرة االخـيــرة عـبـر
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ضــمن فـعــالـيــات احـتــفـال كــلـيــة الـفــنـون
اجلــمــيـلــة بــالــذكـرى احلــادي والــثالثـون
لــتـاسـيس جــامـعـة بــابل  تـقـد عـرض
ـسـرحـية مـسـرحي لـطـلـبـة قسـم الفـنـون ا
بــعـنـوان (نــخـاسـة) تــالـيف ســعـد هـدابي
واخـــراج الــطــالب مــســلـم بــاسم الــذي له
ــســرحــيــة داخل الــكـــثــيــر من االعــمـــال ا
وخـارج اسـوار الكـليـة  و تـمثـيل عدد من
طـلبة الكلية  واالشـراف  الفني للتدريسي
ـسرحـية وتعـد هذه ا امـير هـشام احلـداد 
ــثـابـة رســالـة انـســانـيـة ـؤلــفـهـا  وفــقـا 
هـدفـهـا بنـاء الـبلـد من جـديـد رغم اخلراب
ودمـار الذي  خـلفـته السـياسـات اخلاطـئة
ونـهب الفـاسديـن خليراتـه واالرهاب الذي
ـأسـاويـة فالبد  ان خـلف االف الـقـصص ا
يـكون هناك بـصيص أمل يتمثل في احالم
الـــشـــبـــاب  بـــغـــد مـــشـــرق يــعـــيـــد لـــبالد
احلـضارت القه واشراقته . وعرض العمل
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ـفــتـوح في احـدى سـاحـات في الــفـضـاء ا
الـكـلـيـة بـحضـور عـدد كـبـيـر من االسـاتذة
والـطلبـة. كما شاركت الـكليـة في االحتفال
ـركـزي الذي اقـامته رئـاسة جـامعـة بابل ا
حيث شاركت ـناسبـة ذكرى تاسـيسهـا  
فـرقـة كـلـية الـفـنـون اجلـمـيلـة لـلـمـوسـيقى
واالنـشـاد بـقـيـادة الـتـدريـسي عـقـيل زغـير
في اداء الـنشـيد الـوطني الـعراقي ونـشيد
جــامـعـة بــابل  فـضال عـلى  تــقـد بـعض
الـوصالت الغـنائيـة من الفـلكلـور والتراث

العراقي تتغنى بحب العراق.  
الى ذلـك ناقشت رسالة ماجستير في قسم
الـتربـية الـفنـية في كـليـة الفـنون اجلـميـلة
بـجامعة بابل (االبعاد الـفكرية و اجلمالية
ــــشــــاهــــد الـــرقـص في الــــفن احلــــديث )
لـلـبـاحـثـة نـور مـؤيـد عـبـد الـكـر الـبـاوي
نـوالتي اشـارت الى ان (فن الرقص يعـتبر
من أكـثـر الـفنـون  تـعبـيـرا عن األحـاسيس
وهــو ــشــاعـــر الــتي تــنــبع من الــروح  وا
أيــضــا وســيـلــة لــربط الــروح مع اجلــسـد
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وسيقية والتعبيرية UO ∫ لقطات من فعاليات لطلبة فنون بابل ومدرسة بغداد للفنون ا UF

{ مدريـد- (أ ف ب) - توفيت اجلـمعـة عن عمر
ـغنية األوبرالية اإلسبانية ذات يناهز  89 عاماً ا
الــصـوت مـتـوسط الـغــلـظـة (مـيـتــسـو سـوبـرانـو)
تيريـسا بيـرغانثـا التي قدمت عـروضاً في كبرى
دور األوبـرا في الـعــالم مـنـذ مــطـلع خـمــسـيـنـات
القرن الـعشرين.وأعلنت وزارة الثـقافة اإلسبانية
بــبـالغ األسى وفــاة بـيــرغـانــثـا في تــغـريــدة عـبـر
تــويــتـــر في حـــ نــعى رئـــيس الـــوزراء بــيــدرو
ســانــشــيـــز من وصــفــهــا بـــصــاحــبــة أحــد أهم
األصوات النـسائية في العـالم.واضاف سانشيز
(إن صـوتــهـا وأنـاقــتـهــا وفـنــهـا ســيـرافـقــنـا إلى
األبـد).وجاء في كالم لـبيـرغانـثـا نشـرته عائـلتـها
بـعــد وفـاتـهــا في وسـائل اإلعالم اإلســبـانـيـة (ال
ـياً ال شيء. أريـد إعالنـاً عامـاً وال مـأتـمـاً تـكـر
لــقــد جــئت إلى الــعــالم من دون أن يــدري أحـد
وأريــــد أن يــــحــــصـل األمــــر نــــفــــسـه عــــنــــدمــــا
ــتــحـــدرة من مــدريــد ــغـــنــيـــة ا أرحـل).وكــانت ا
مـتـخـصـصـة في أعـمـال روسـيـني ومـوزار وفي
جتــســيــد شــخــصــيــة كــارمن في أوبــرا بــيــزيه
وبـرزت بـنــوع خـاص عـنـدمـا أدتـهـا بـإدارة قـائـد
األوركـستـرا هيـلمـوت فون كـارايان.وتـعود بـداية
الـراحلـة إلى الـعام  1957ضـمن مهـرجان إكس
آن بــــروفـــانس في فــــرنـــســـا حــــيث تـــولت دور
ـوزار.في دورابـيال فـي أوبرا كـوسـي فان تـوتي 
الـــعــام الــتــالي شــاركـت مع مــاريــا كــاالس في
أوبرا ميـديا للويـجي كيروبيـني في مدينة داالس
األمـيـركـيـة.ثم غــنت في أبـرز قـاعـات األوبـرا في
الـعــالم من فـيـيــنـا إلى مـيالنــو مـروراً بـبـاريس
ولـنــدن ونـيـويـورك وشـيــكـاغـو.وكـانت أول امـرأة
ـلـكـيـة لـلـفـنـون بـإسـبـانـيا ـيـة ا تُـقـبَل فـي األكـاد
وحتــمـل أيــضــاً دكــتــوراه فــخـــريــة في جــامــعــة

كومبلوتنسي في مدريد.

شـاعر قـدرة عـلى استـيـعاب الـعـواطف وا
االنــــســـانــــيـــة واخلــــبـــرات والــــتـــجـــارب
الـوجـدانـية  فـالـرقص ومن خالل احلـركة
ـــعــاني والـــدالالت والــدروس يـــفــيـض بــا
الــذاتــيــة لــلــفــنــان . . جلـأ بــعـض فـنــاني
احلــداثـــة الى االبــتــعــاد عـن الــتــجــســيــد
باشر للرفصل واعتماد الطرق اجلمالية ا
اجملـردة والـتحـليـقـات الشـكلـيـة اخلالـصة
تـعـزيـزا لـلـجـوانب الروحـيـة  بـيـنـمـا جلأ
الــــبـــعض اآلخــــر إلى تــــعـــظـــيـم اجلـــانب
اجلـسـدي لـلـراقـصة وبـطـابـعـهـا األغواني

بالتركيز على مفاتن اجلسد األنثوي).
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عـلـى صـعـيـد اخـر شـاركت مـدرسـة بـغـداد
ـوســيـقــيـة و الـتــعـبــيـريـة  في لــلـفـنــون ا
فــعـالــيـات االحــتـفــال الـذي اقـامــته بــعـثـة
االحتــــــاد االوروبـي مـن عــــــلى مــــــســــــرح
ـنـاسبـة عـيـد تـأسـيس اوروبا ـنـصـور  ا
واالحتــاد االوروبـي  بــحــضــورلــفــيف من
سـفراء الـدول االوروبيـة والعـربيـة  حيث

وخــلق إنـســجـام بـيــنـهـمــا و يـتم  ذلك من
خـالل حتــريك أطـــراف اجلــسـم بــطـــريــقــة
ـوسيقـ .وتـشير مـعينـة علـ حسب نـوعية ا
ــكـتـشــفـة حلـد االن أن تـاريخ ــعـطـيـات ا ا
الـــرقص عــنـــد اإلنــســـان يــعـــود إلى أزيــد
عــــــن 9000  ســنـــة وتــاتي اهــمــيــة هــذا
الـبحث   كـونه يسـلط الـضوء علـى االبعاد
ـشـاهـد الـرقص في الــفـكـريـة واجلـمـالـيــة 
الـفن احلـديث ولـتوفـيـر مادة عـلـميـة تـلبي
ــكــتــبــات الـــعــراقــيــة كــون هــذا حــاجـــة ا
ـوضـوع لم تتم دراسـته من قبل. وتـناول ا
ـشـاهـد الرقص الـبـحث األبـعـاد الـفكـريـة ا
ـشـاهد وتـنـاول ايضـا  االبـعـاد اجلمـالـية 
كـمـا تـنـاول  مـشـاهـد الـرقص في الـرقـص 
واشـتــمل مـجـتــمع الـبـحث الــفن احلـديث 
ـوذجــا اخـتـيـر مـنـهـا بـصـورة عـلى 138 
قـصدية 23 لـوحة فنية كعـينة للبحث ,وقد
تــوصل الــبــحث الى جــمـلــة نــتــائج وعـدة
اسـتنـتاجـات منـها:يعـد الرقص ومن خالل
ابـعاده الفكرية واجلمالية من أكثر الفنون

قـدم طلبة القـسم الشرقي عرضـا موسيقيا
تراثيا بقيادة الفنانة هزار بسام.

امـا طلـبة الـقسم الـغربـي فقـد قدمـوا عزفا
ـيـة ـقـطـوعـات مـوسـيـقـيـة عـا مـوسـيـقـيـا 
بــقــيـادة الــفــنـان عــدنــان نـزار  كــمــا قـدم
الــطـالــبـان ( عــلي  حـمــزة ) مـقــطـوعـة ام
ـنـيـر بـشــيـر وقـد اعـجب احلـضـور ســعـد 
بـعزفـهما  عـلى آلة العـود كما قـدم الطالب
ســـعــد ســـيف عــزفـــاً عــلى آلـــة الــبـــيــانــو
درسـة حـفلـهـا بـلوحـة بـاليه .واخـتـتـمت ا
فـنـيـة لـطـالـبـات قـسم الـبـاليـه من تـصمـيم
مــدربــة الــبــالــيه ورئــيــســة الــقـسـم زيــنـة
ـــشــــاركـــة جـــمـــيع أكـــرم.وكــــان احلـــفل 
االسـاتذة في الـقسم الـشرقي والـغربي في
وقــدمت فــقــرات احلــفل  جــنــان ــدرســـة ا
حـمـيد  مع االشـارة الى ان تـنظـيم احلفل
كـان بتـدريب مـتقن من قـبل الفـنان حـس
فـجر رئيس القسم الفني واشراف عام من
ايسترو عالء مجيد مدير عام دائرة قـبل ا

وسيقية. الفنون ا
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االديب الــعـراقي تـلـقى تــعـازي االوسـاط الـثـقــافـيـة بـوفـاة
شـقـيقه احملـامي والـكـاتب أفنـان وفـيق السـامـرائي الذي
سـائل الـله ان يسكنه وت اخلميس في الـبصرة  غيـبه ا

فسيح جناته.
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وزيــر االعالم الـلــبـنــاني الــسـابق
يـحل ضـيف شـرف عـلى مـعرض
بـــغـــداد الـــدولي الــــذي تـــنـــطـــلق
فـعـالـيـاته في الـ  19 من الـشـهـر
اجلــاري وتــتــواصل حــتى الـ 28

منه.
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ستـشار القانوني في دولة قطـر يحل ضيفا مع الرسام ا
هـاني دلـة علي عـلى قـنـاة (الـشرقـيـة) مـساء الـيـوم االحد
ضـمن بـرنـامج (اطـراف احلديـث) تقـد االعالمي مـجـيد

السامرائي واخراج حيدر االنصاري.
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اجـستير الباحثـة العراقـية تلقت الـتهاني لنـيلهـا شهادة ا
بـدرجـة امتـيـاز بـعد مـنـاقـشـتهـا في كـلـية الـتـربـية لـلـعـلوم
ـوسومة (الـهوية ثنى عـن رسالتـها ا اإلنـسانـية بجـامعـة ا

.( في شعر فوزي كر
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ـطـرب االردني قدم اغـنيـة وطنـية بـعنـوان (شو هـالزمن) ا
من كـلـمـات زيـاد جــديـد واحلـان سـلـيم سالمـة  اخـراج
ــنـاسـبــة احـتـفــالـهـا داني دنـدن انــتـاج وزراة الـثــقـافـة 

ئوية تأسيس الدولة األردنية.
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ناسبة صدور يـة العراقية تلقت تهـاني زمالئها  االكاد
عاصر). كتابها اجلديد(قضايا واحداث من العراق ا
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ي الـعراقي ضيفـه امس السبت مجـلس الدكتورة االكاد
امال كاشف الـغطاء بندوة عـنوانها (الصـراعات الداخلية
في الـتـأريخ االسـالمي وتـمـظـهـر االرهـاب الـسـيـاسي في

حياة االمة).
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الـفنـانة االسـبـانيـة احيت مع الـفنـانـة مارتـا روبلس مـساء
ـاضي  على مـسـرح مـركـز احلسـ الـثـقافي االربـعـاء ا
بـعـمـان حـفـال تـضـمن مـوسـيـقى الــفالمـيـنـغـو واجلـيـتـار

وسيقى الالتينية. الكالسيكي وا
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صورة نادرة التقطت في شتاء عام  1958 للملك فيصل الثاني على ظهر اليخت (عالية) الذي صار اسمه فيما بعد (ثورة).
ويـظهر في الـصورة مـجموعـة من الضبـاط البحـري العـراقي بـالزي الرسـمي. . الحظ جمـال مظهـرهم في منتـصف القرن
هندس اضي والحظ اناقتهم وحـسن هندامهم.. ال حتضرني أسـمائهم اآلن لكن الواقف في أقصى يسـار الصورة هو ا ا

البحري الكبير (صبري عريبي).

ـواجـهة مـشـكالت جديـدة فـاألمور يجـب أن تسـتـعد 
ليست جيدة في العمل .

qL(«

يـجب أن تــفـكـر مـرتــ في جـمـيـع قـراراتك اخلـاصـة
بالعمل او بحياتك اخلاصة. 

Ê«eO*«

استعن أنت ال تستـطيع إجناز سوى القليل ال تخاف
باالخرين.

—u¦ «

ـنـدفع الـذي قـد تـندم عـلـيه فـيـما تـمـيل إلى الـسـلوك ا
بعد.

»dIF «

مــراحل جتـيء ثم تــذهب في حـــيــاتك اخلــاصــة أنت
بحاجة إلى دافع جديد.

¡«“u'«

ستـلقى ترحاب عارم من قبل  أنت مهووس بـالنجاح 
كل من تقابلهم.

”uI «

 تـشعـر أن الـعالقات مع من حـولك تـفقـد رونـقهـا.يوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

ــطـلــوب عــلى أنك عــلى اســتــعــداد إلجنــاز الــهــدف ا
حساب اآلخرين. 

Íb'«

 اكـسـر قـيود الـروتـ وافعل شـيـئًـا غيـر تـقلـيـدي.يوم
السعد الثالثاء.

bÝô«

احــرص عــلى أن تــقــابل الــود بـنــفس الــقــدر وسـوف
تكسب أصدقاء العمر.

u b «

قد يـحـالفـك احلظ وتلـتـقي بشـريك حـياتك فـي امسـية
اجتماعية.رقم احلظ 9.

¡«—cF «

جتـنب النـقاش في الـعمل ريـثـما تـتمـكن من استـعادة
توازنك النفسي .

 u(«
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الــكـلـمــات لـهــا مـكــانـهـا
ــــطـــلـــوب ـــنــــاسب. ا ا
اعـادة تـرتـيـبـهـا بـشـكل
صـــحـــيح واكـــتـــشــاف
كلمة اغفلت عمدا: (آلة

موسيقية):
سنـيورة  –ضفـائر –
– كـــــــــــــــــــــود  –هـم 
االنـاضول  –دجال –
صف  –فلس  –عسل
 –وزيـــــر  –لـــــو –

راتب  –تـــــــبغ –
وجد  –غول.
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صرية ياسم صبري صورة جديدة عب مثلة ا شاركت ا
صفحتها اخلاصة في موقع التواصل اإلجتماعي.وظهرت
صبري بالصورة خالل قيامها بتمارين رياضية وشاركت
صورة خالل تأديتها تمرين فتح احلوض في أحضان
شهد ملفت.وكتبت:(كم هو جميل الطبيعة حيث بدى ا
تابع الذين الله).وإنتشرت الصورة بشكل كبير ب ا

تناقلوها عبر صفحاتهم اخلاصة وتفاعلوا معها معبرين عن
محبتهم لها وإعجابهم بها.وكانت صبري تصدرت التريند في

كافة محركات البحث بعد إنتشار خبر طالقها من رجل
األعمال أحمد بو هشيمة.

Íd³  5LÝU¹
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بغداد
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سرح مثل سـعد هدابي اسـتطيع القـول ان قلم ا برحيل الكـاتب واخملرج وا
فهـدابي الذي زامـلته وعرفـته منذ سـبعيـنيات الديواني انـكسر وجف حـبره 
ـنصرم عـندمـا كنا في مـرحلـة واحدة مسـرح معهـد الفـنون اجلمـيلة القرن ا
اضافة الى مرافقـتي له ومع زمالء الدراسة في القسم الـداخلي نفسه الذي
لم رفقـتنـا بحلـوها ومـرها  فعـرفت هدابي مـبدعـا ومبتـكرا وبـركان يتـفجر
سـرحيـة وكان مـتفـوقا في ليـختـار عنـاوين العـماله الـدراميـة التـلفـزيونـيـة وا
سـتقـبل زاهر وكـبير سـرح  والتمـثيل حـتى تنـبأ خـيرة اسـاتذتنـا  دروس ا
سـرح الديـواني والدرامـا العـراقيـة  نعم لهـدابي الذي اثـبت امكـاناته فـي ا
بـتكر  فتبا للمـرض اللع الذي اجهز على إبداعك خسرناك ايها النقي وا
وأفكارك بعد ان بدات تخطـو خطوات نحو النجومـية التي تعدت احمللية الى
العربـية وحتـصد وبـجدارة اجلوائـز واالوسمـة وااللقـاب التي كـانت تليق بك

ـرض اللع منـا لتكون الى جواره جدا  نعم خطفك ا
تعـالى ونحن نـذرف الدمـوع وتـاخذنـا احلسـرات على
قمـة في اإلبـداع  فبـرحيـلك صـديقي يـنـكسـر ويجف
سرح الديواني   صـديقي قرير الع فانت حبر ا

ب يدي رب رحيم ورؤوف .
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ـغـربــيـة سـمـيـرة أسـتــرجـعت الـفـنــانـة ا
سـعـيد ذكـريات بـدايـاتهـا الـفنـية خالل
حـلـولـهـا ضيـفـة في بـرنـامج تـلـفازي
حيث تكلمت عن ذكرياتها مع الفنان
ـصـري الراحل عـبـد احللـيم حافظ ا
الـــذي تــعـــرفت عـــلــيه اثـــنـــاء زيــارته
لــلـمــغـرب كــمـا انــهــا كـانت تــغـني ألم
كـلثوم خالل طفـولتها.وانـها كانت تغني
سرح عندما كانت نديل على خشبة ا با
فـي عـــمــر الـ 12 ســـنـــة وهي تـــقـــلــد أم
كـلـثــوم. وقـالت سـعـيــد ان (الـفـنـان عـبـد
احلــلـيم حــافظ كــان مـعــجـبــاً بــصـوتــهـا
وعـرض عـلـيــهـا الـغـنـاء مـعه في حـفل له
في الـقـاهرة. لـكنه تـوفي قـبل ان تسـافر

الى القاهرة اول مرة).
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{ بـاريس  –وكـاالت - نـشــرت الـفـنـانـة
الـلـبــنـانـيـة هـيـفـا وهــبي وهـبي مـجـمـوعـة
صـــــور جــــديــــدة لـــــهــــا من بـــــاريس في
صـفحتـها اخلاصـة على مـوقع التواصل
اإلجـتمـاعي.وأطـلت وهبي بـلوك الفت من
خـارج شباك السـيارة وخلفـها برج إيفل
ـــيـــزة ـــضـــاء بـــلـــقـــطـــة ســـاحـــرة و ا
وإعـتـمـدت وهـبي إطـاللـة كالسـيـكـيـة إذ
إرتـــدت قـــمـــيـــصــاً وشـــورت بـــالـــلـــونــ

الرمادي الفاحت واألبيض.
ـتـابعـ حلـظات وكـانت وهبـي شاركت ا
عاشـتـهـا في باريس ونـشـرت يـوميـاتـها
ــديـنــة وأطـلت وهي تــتــجـول بــشـوارع ا
مؤخـراً باللون األسـود ما أظهر جـمالها
وشـيــاكــتـهــا وذوقــهـا الــعــالي بــإخـتــيـار
مالبـسهـا وتركت شـعـرها مـنسـدالً على
كـتـفـيـهـا وحـرصـت عـلى وضع مـاكـيـاج
خفـيف أظـهـر نـعومـة ونـضـارة بشـرتـها
وكـــانت تـــضع عـــلـى عــيـــنـــيـــهـــا نـــظــارة
شــمــســيــة.القت الــصــور إنــتــشــاراً بــ
تـابع الذين شاركوها عبر صفحاتهم ا
اخلاصـة وتـفـاعـلـوا مـعـهـا مـعبـرين عن

إعجابهم بها ومحبتهم لها.

qH¹≈ ÃdÐ ÂU √ s  W öÞSÐ w³¼Ë

الـزراعــة و الــروائي مـحــمــود جـاسـم عـثــمـان
رئــيس احتــاد االدبـاء والــكـتــاب فـرع الــنـجف
والـبــروفـيــسـور قــاسم حــسـ صــالح رئـيس
جتــمع عـقـول .كـمـا تـضــمن الـكـتـاب تـفـاصـيل
اجللسة الثانية  برئاسة إبتسام عبد القادر ..
ومنـاظرة خاصـة باحلـوار الكـردي - العربي .
ـفــكــر الــعــراقي عــبــد احلــسـ شــارك بــهــا ا
ـــفــكــر الـــكــردي بــخـــتــيــار أمــ شـــعــبــان وا
.واجلـلـسة الـثـالثـةالـتي كانت بـرئـاسة بـسـمة
حبـيب شارك بـها : عـناد غـزوان عن اجلمـعية
الـعـراقـيـة لـدعم الـثـقـافـة والـكـاتب حـسن عـبد
ــفــكــر احلــمـــيــد واألديب مـــحــمــد رشــيـــد  وا
السوري ابراهيم محمود و هاشم داخل عميد
كلـية التـربيـة جامعـة ميـسان. وكذلك اجلـلسة
الـرابــعـة الــتي كـانت بــرئـاســة حـيــدر شـكـري
وشــارك بــهــا : نــرمــ مــعــروف عن جــامــعــة
الـســلـيـمــانـيــة و رجـاء الــعـاني عن مــؤسـسـة
الـشـموخ لـلـتنـمـية و مـحـمـد تقي الـكـناني عن
جـامـعـة إيـران و عـمـر عـلي أحـمـد عن جـامـعة
السليمانية و عدالة عبد الله أستاذ جامعي).
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صـــدر عـن مـــؤتــــمـــر الـــقــــمـــة الــــثـــقــــافي في
الـسـليـمـانيـة كـتـاب جديـد من إعـداد وإشراف
رئـيــسـة مـركــز كالوز الـثــقـافي إبــتـســام عـبـد
الـقـادر إعــداد واشـراف األديب مـحـمـد رشـيـد
مـؤسس مـؤتـمـر الـقـمـة الـثـقـافي .وبـ رشـيد
لـ(الزمـان) أمس ان(الـكتـاب ضم أسمـاء مهـمة
شاركت بـكلـمات ودراسـات أسهـمت في جناح
ـؤتـمـر مـنـهـا كـلـمـات  :لـلـبـروفـيـسـور قـاسم ا
حــســ صــالح  ومــؤتــمــر الــقــمــة الــثــقــافي
ووزارة الثقـافة لعـماد جاسم و كـلمة الـسفير
الـفـلـسـطــيـني نـظـمي حـزوري وكــلـمـة الـسـلك
الــدبـــلـــومــاسـي الـــعــربـي وكــلـــمـــة مــحـــافظ

السليمانية وكلمة شبكة جاودير الثقافية).
وأوضح رشــيـــد ان (الــكــتــاب تــمـن تــفــصــيل
جلــدول اجلــلـســات اذ كـانـت اجلـلــسـة األولى
بـرئـاســة األديب مـحــمـد رشــيـد وشــارك بـهـاا
ـوسـيـقـار نـصـيـر شـمه سـفـيـر الـسالم لأل :
تـحدة  كاوه مـحمـود وزير الثـقافـة السابق ا
في اقليم كردستان و. بيكه رد طالباني وزيرة
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»U²  w { لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - حتــاول
الـفـنـانـة االمـريـكـيـة بـريـتنـي سـبـيـرز إعادة
ـة مع الــفـنـانـات إحــيـاء صـداقــاتـهـا الــقـد
يـة ريهـانا والـفنـانـ ومنـهم النـجمـة العـا
وذلك بـــعــد فـك الــوصـــايــة الـــتي كـــان قــد
فـرضـهـا علـيـهـا والـدها.وبـدأ األمـر عـنـدما
إنتـشر خـبر حـمل ريـهانـا بطـفلـها االول
فقـامت بإرسال سلة هدايـا ضخمة لها
تـعـبـيـراً عن شـعـورهـا بـالـفـرح الـكـبـيـر
والــســـعــادة لـــهــذا اخلـــبــر.وكـــشــفت
ــصــادر أن ريــهــانــا تــواصــلت مع ا
سـبـيـرز بعـد تـلـقي الـهديـة وانـهـما
بـدأتـا بــالـتـواصل بـشــكل مـسـتـمـر
صـادر أيـضاً أن بـعدهـا. وأكـدت ا
ـواعـيـد لـعب الـنـجـمـتـ تــخـطـطـان 
جرّد والدتهما الطفـالهما الصغـار 
حــيث ســيـكــون طـفــلـيــهـمــا في نـفس
الــعــمــر تـقــريــبــاً حــيث ان  ســبــيـرز
ــا قــد حــامل أيــضــاً 
يجـعلهما تقضيان
ـزيد من الوقت ا

سويًا.

bOF² ð “dO³Ý

W1bI « UNðU «b



Âö « WO UHð« l uOÝ sÓ

øUOÝË— l  Ë√ UMF

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

ــة الـتي أجــراهــا وزيـر الــدفـاع األمــريــكي مع وزيـر ـكــا ا
الـدفــاع الــروسي بــشــأن احلــرب الـدائــرة مــنــذ أكــثـر من
شهرين في أوكـرانيـا بغض النـظر عن الـتصريـحات التي
ـا هي دليل على ان الـقنوات رشحت في االعالم عنـها ا
اجلـدية مـفـتـوحـة بـ عـمالـقـة الـعـالم مـهـمـا كـانت األجواء

تداول. شهد ا سوداوية في ا
ـشـهد  مصـيـر ايـة حـرب هـو الـتـوقف وإعادة تـرتـيـبـات ا
بـحـسـب اسـتـحــقـاقـات جــديـدة. لــكن هـنـاك اجتــاهـاً آخـر
يسـارع اخلُطـى جلعل اجـواء احلرب أو احـداثـها الـفـعلـية
مستمرة ألمـد غير محـدود ومن تلك العالمات احلث على
تــوسـيـع نـطــاق حــلف الــنــاتــو من خالل انــضــمــام الـدول
احملـاذيـة لــروسـيـا الــيه وهي دول صـغـيــرة لـكـنــهـا كـانت
حتمي نفسها طوال عـقود طويلة من خالل تمـتعها بالتزام

احلياد.
هـناك فـقـرة في الـعالقـات الـدولـيـة تـبدو غـائـبـة أو مـغـيّـبة
ـشــتـرك أو الـسالم وهي اتـفــاقـات الـتــعـاون أو الـدفــاع ا
والــتــنــمــيــة أو أي عــنــوان آخـــر مع روســيــا من قــبل دول
جـوارهـا. ربّـمـا هـذا الـتـوجـه مُـحـرّم لـدى كـثـيـر من الـدول
السيمـا ضمن حلف الـناتو لـكن تبقى االتـفاقات والـعهود
واثـيق الـثـنـائيـة ركـنـاً أسـاسيـا ال غـنى عـنه بـ الدول وا
سـواء في مـوضـوع روسـيـا أو سـواهـا. هـنـاك سـابـقـة في

نطقة جديرة بالتأمل. ا
ــقــلـقــة مع ايــران الــدولــة اجلـارة الـعــراق له هــواجــسه ا
ـتــعــاونـة مــعه حــالـيــاً في مــلـفــات اقــتـصــاديــة وأمـنــيـة وا
وسياسية ودولـية كثيرة لـكن هناك خلـفية في العالقات ال
كن جتاهلها في الـتفكير االسـتراتيجي هي تلك احلرب
الـتي اسـتــمـرت ثـمــاني سـنـوات صــعـبـة وانـتــهت بـحـسب
الــقـــبــول بـــقـــرار مــجـــلس االمن الـــدولي لـــكن لم تـــنــجح
مـحــاوالت ســابـقــة في تــوقــيع اتـفــاقــيـة سـالم دائم وعـدم
ـقــبـلـة الـعـيش بـاطـمـئـنـان عـلى اعـتـداء تـضـمن لألجـيـال ا
جانبي حدود طويـلة ب البلـدين تتجاوز ألفـاً ومائتي كيلو

متر.
احلــروب مـــهـــمــا كـــانت فـــهي لــيـــست بـــديالً تـــاريــخـــيــا
لالسـتـقــرار في زمن بـاتت مـعــظم الـدول تـمـتــلك أسـلـحـة

فتاكة او حتالفات كبيرة تفضي الى مزيد من الدمار.
رئيس أوكـرانـيـا مـغمض الـعـيـنـ يصـرخ عـالـيا في واد
مجهـول متجـاهالً حقائـق التاريخ واجلـغرافيـا والعالقات
تـحـدة بعـد انـتصـار الـعالم الدولـيـة التي انـتـجتـهـا األ ا

ية الثانية. على النازية في احلرب العا
كمـا انّ روسيـا تتـصرف بـنفس آلـيات سـبق أن انتـقدتـها
تـحدة السيما في غزو مراراً عندما مارسـتها الواليات ا

العراق.
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وأوضــحت ســارة إيــســســون من
مـركـز هـارفرد لـلـفـيـزيـاء الـفـلـكـية
لـديـنـا دلـيـل مـبـاشـر عـلى أن هـذا
اجلــسم عـــبــارة عن ثـــقب أســود
ــفــة ســحــابــة الــغــاز (حـول مــوصّ
الثقب األسود) الـتي تنبـعث منها
موجات الراديو والتي الحظناها.
وقــبل بــضع ســنــوات أصــبــحت
ــشـــاهــيــر كــايـــتي بــاومـــان من ا
ـيـ حـتى انـهـا دُعـيت إلى الـعـا
الـكــونـغــرس األمـيــركي وال تـزال
الـبــاحـثــة الـتي أصــبـحت حــالـيـاً
مـــتـــخـــصـــصـــة في الـــتـــصـــويـــر
احلـسـابي في جــامـعـة كـالـتك في
كـالــيــفـورنــيـا ضــمن فــريق عـمل
مشـروع التـعـاون الدولي الـضخم
إيـفـنت هـورايـزن تـلـسـكـوب الذي

أتاح هذا االكتشاف.
وعُـهـد إلى فــريق عـمـلــهـا بـإعـادة
بــنـــاء صـــورة واضــحـــة لــلـــثــقب
استناداً إلى كـمية كـبيرة جداً من
البـيـانات جـمـعتـهـا التـلـسكـوبات

في العالم.
وفي مــــا يـــأتـي نص  مــــقـــابــــلـــة
أجرتها مـعها وكـالة فرانس برس
مــبـــاشــرة بـــعــد نـــشــر الـــصــورة

اجلديدة:
{ هـل ترَين أنّ نـشـر الـصورة الـثـانـية
لـلـثـقب األسـود اكتـسب أهـمـية أقلّ من
تـــلـك الـــتي قـــوبـل بـــهـــا الــــكـــشف عن

الصورة األولى?
-إنّ الصورة األولى كـانت مذهلة
ـهــا كـانت أول مــرة نـرى فــيـهـا ألنّ
ثــقــبـاً أســود. لــكــنــنّي أعــتــقـد أن
ـــشــروع إيـــفــنت الــهـــدف األبــرز 
هـورايــزن تـلـســكـوب  كــان دائـمـاً
يتـمـثل في احلـصـول عـلى صورة

لـساجيتاريوس ايه×.
والـسـبب في ذلك يــعـود إلى أنـنـا
ـلك مـعـلـومـات أكـثـر بـكثـيـر عن
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بـات في رصـيــد الـبـاحــثـة كـايـتي
باومان إجنـازان علـميان كـبيران
ـــا تــــتــــجــــاوز الـــثــــالــــثـــة ّ وهـي 
والثالث إذ بعد مسـاهمتها عام
 2019 في احلـــــصــــول عــــلى أول
صورة لثقب أسـود يقع في مجرة
بعيد كان لها مجدداً دور رئيسي
في الصورة التي نُشرت اخلميس
لثقب أسود هائل في قلب مجرتنا

يحمل اسم ساجيتاريوس ايه.
فـيــمــا كـان أثــبت فــريق دولي من
عــــــلــــــمــــــاء الــــــفــــــلـك امس االول
بالصورة وجـود ثقب أسود هائل
في قـــلب مــجـــرتــنـــا يــحـــمل اسم
سـاجـيـتـاريـوس ايه × بـعـد ثالث
سنوات من نشر أول صورة لثقب
أســود يـــقع فـي مــجـــرة بــعـــيــدة.
ــر ظل الــثــقب األســود عــلى ويــذكّ
ـادة بــالـثـقب قـرص مـضـيء من ا
األسود في اجملـرة الـبعـيدة ام 87
وهي أكبر بكثير من مجرتنا درب
الـتـبـانـة.  ويرى الـعـلـمـاء في ذلك
دلــيال عــلى أن آلــيــات الــفــيــزيــاء
عينها تعمل في صلب نظام من

أحجام مختلفة للغاية. 
وأعلن مـديـر مـشروع اي اتش تي
هويب يان فـان النغـيفـيلدي خالل
مـــؤتـــمـــر صــحـــافـي في مـــديـــنــة
ـــانـــيــة عـــلى وقع غـــارشــيـــنغ األ
ــكــنـــني أن أريــكم الــتـــصــفــيـق 
صــــــــــورة الـــــــــثـــــــــقـب األســـــــــود
ســاجــيــتــاريــوس ايه × في وسط

اجملرة. 
كن رؤية من الناحيـة الفنـية ال 
ثقب أسود ألن هذا اجلسم كثيف
جدا وقـوة جـاذبـيته قـويـة لـدرجة
كن حتى للـضوء الهروب أنه ال 
ـادة ــكن مـالحــظــة ا مــنه. لــكن 
الـتي تـدور حـولـه قـبل ابـتالعـهـا.

الـشــكل الــذي يُـفــتـرض أن يــكـون
عــلــيه ســاجـيــتــاريــوس ايه× من
خالل عـمــلــيـات رصــد أخـرى (من
بـينـهـا مـثالً دوران الـنـجـوم حول
الـثـقب). لـذلك إنّ احلـصـول عـلى
قارنة مع صورة له سهّل عـلينـا ا
ــا نـــتــوقـع اســتـــنــاداً إلى مــا كـــنّ

عمليات رصد ونظريات سابقة.
وأعـتــقـد تـالــيـاً أنّ هــذه الـصـورة
أكـثـر أهمـيـة رغم كـونـهـا الـثـانـية
للثقب ألننا نستطيع استخدامها
ــســألـة لــنـخــتــبـر أكــثــر فـهــمــنـا 

اجلاذبية.
ــاذا كــان احلــصــول عــلى صــورة  }
لــلـــثــقب األســـود في مــجـــرّتــنـــا أكــثــر
صــعـــوبــة من احلــصـــول عــلى صــورة
لـلثقب إم *87 الذي يـبعد مسـافة أكبر

بكثير?
- رصدنـا الثـقب خـالل األسبوع
نــفــسه ســنــة 2017  لــكنّ إنــشــاء
صــورة لــــســاجــيـــتــاريــوس ايه×
اســتــغـرق وقــتــاً أطــول من وضع

صورة خاصة بـإم.*87
وتــســاهـم عــوامل عـــدة في جــعل
احلـــــــــصـــــــــول عــــــــــلى صـــــــــورة
لــــســـاجــيـــتـــاريـــوس ايه× أكـــثــر
صعـوبـة. األول هو أن الـنـظر إلى
الـــثــــقب األســـود يــــتم من زاويـــة
مــجـــرتــنــا مـــا يــعـــني أنّ الــغــاز
ـوجــود في اجملــرة يــتـداخل مع ا
الصورة واألمر يـشبه إلى حد ما
الـنـظـر عـبــر نـافـذة ال تـوفـر رؤيـة
واضحـة كـما يـحصـل مثالً أثـناء

االستحمام.
ويـــــشـــــكل هـــــذا الـــــعــــامـل أحــــد
الصعـوبات لكن أصعـب ما تعيّن
عـلــيـنــا مـواجـهــته هـو أنّ الــثـقب
األسـود يـتـحـرك بــسـرعـة كـبـيـرة.
فـــالـــغـــاز الـــذي يــحـــيـط بـــإم*87
وســاجــيـــتــاريــوس ايه× يـــتــنــقل

بالـسرعة نـفسـها تـقريبـاً وبيـنما
يـسـتـغـرق لاللـتـفـاف حـول إم*87
أيـامـاً أو حــتى أسـابـيـع يـتـحـرك
حــول ســـاجــيـــتــاريـــوس ايه× كل

دقيقة.
ـاذا تـبـهـرنـا الـثـقـوب السـوداء إلى  }

? هذا احلدّ
- إنّ الـــــثــــقـــــوب تــــتـــــقـــــاطع مع
ــعــلــومــات الــتي نــعــرفــهــا. وال ا
يـسـتـطـيع الـضـوء حـتى اخلـروج
مـنـهـا كـما أنـهـا حتـدث خـلالً في
الزمكـان حولـها. إنّهـا هذا الشيء
الــغــامض وأعــتــقــد أنّــهــا تــأســر

خيالنا.
{ هل هـــنـــالـك مـــوضـــوع أفـــضل من

الثقوب السوداء للعمل عليه?
 وفـكــرة أنـنــا نـســتـطــيع الــتـقـاط
صـــــــورة لـه لـــــــشـيء لـــــــيـس من
ـــفـــتــــرض أنـــنـــا قـــادرون عـــلى ا

رؤيته… أمر أعتقد أنّه مذهل.
{ مــا هـــو أكــثـــر مــا تـــطــمــحـــ إلــيه
مـــســـتـــقــبـالً ? هل هـــو فـــيــلـم لـــلــثـــقب

األسـود?
- أعـتـقـد أنّ مـا أُجنز لـيـس سوى
البـداية وبـعـد أن أصبـحت لديـنا
حــالـــيــاً مـــخــتـــبــرات اجلـــاذبــيــة
الــشــديـــدة نــســتــطـــيع حتــســ
أدواتنـا وخوارزمـيـاتنـا لنـحصل
عــلى مــزيـــد من الــصــور وإجــراء

جتارب علمية أكثر.
أجـرينـا مـحـاولـة أولى لـلـحـصول
على فـيـلم للـثقب وأحـرزنـا تقـدماً
كـبـيـراً لــكـنـنـا لـم نـصل بـعـد إلى
كننـا القول فيها إنّ هذا مرحلة 
ما يـبدو عـليه سـاجيتـاريوس ايه
× على مر الدقائق. لذلك سنحاول
إضـافــة تـلــسـكــوبـات جــديـدة في
العالم وجمع مزيـد من البيانات
حتـى نتـمـكن من عـرض مـا نـكون

متأكدين منه.

وتــقــام مـطــلع حـزيــران/يـونــيـو
ـــقـــبـل في لـــنـــدن احـــتـــفـــاالت ا
ـرور 70 تـســـتـمـر أربــعـة أيـام 
عـــامـــاً عـــلى تـــولي إلـــيـــزابـــيث
الـــثـــانـــيــــة الـــعـــرش وهـــو رقم
قــيـــاسي الســتـــمــرار مـــلك عــلى
الـعــرش الــبــريــطــاني. وتــشــمل
ـمــلـكـة االحــتـفـاالت كل أنــحـاء ا
5 ـــــــــــتـــــــــــحــــــــــدة مـن  2 إلى  ا

حزيران/يونيو.

ــانــدرين الــلــوز وصــلــصــلــة ا
ـــا اخملــفـــوقــة وقـــشــر والــكـــر
الــــبـــرتــــقـــال والــــشـــوكــــوالتـــة
ـــبــشـــورة وقــطع األمـــاريــتي. ا
وقالـت جيـما الـتي بـدأت الطـهو
وهي في الـســادسـة تـبـ لي أن
ا الليمون في لكة تناولت كر ا
حـــفل زفــافــهـــا  لــذلك قــررت أن
تـــرتــكـــز الـــكـــعــكـــة عـــلى مــذاق

الليمون.

دوقــة كــورنــويل كــامــيال زوجـة
األميـر تشـارلز بـفكـرة أن يطـهو
الـــنـــاس قـــالب احلـــلـــوى الـــذي
ــنــاسـبــة الــيــوبـيل. ابـتــكــرته 
وتــتـكــون الـوصــفـة الـفــائـزة من
كعكـة إسفنـجية مـلفوفـة مغطاة
ــربى الــبـــرتــقــال والــلــيــمــون
ــا احلـــامض إضـــافــة إلى كـــر
احللـويات بالـليـمون وبـسكويت
صـنوع من أماريـتي اإليـطالـي ا

تشيـكن (دجاج الـتتويج) الـعائد
ـلــكــة عـام 1953 إلى تــنــصــيب ا
وقـــالب احلـــلـــوى فـــيـــكـــتـــوريــا

سبوجن. 
وقــالت الـفــائـزة يـجـب أن أخـبـر
جـدتي أوالً فـهي الـتي عـلـمـتني
كيـفـية إعـداد احللـوى. واضافت

ستكون فخورة جداً.
وأعــربت جـــيــمـــا مــلــفـــ الــتي
فوجئت عندما تلقت التهنئة من

عـــلـى الـــبـــوديــــنغ الـــبـالتـــيـــني
ــلــكـة عن لالحـتــفــال بــيـوبــيل ا
الـــكـــعـــكـــة الـــتـي ابـــتـــكـــرتـــهــا
واختيـرت بإجماع أعـضاء جلنة
الــتـحــكــيم. وأوضـحت مــنـظــمـة
ـسابـقة الـتي أعـلنت نـتـائجـها ا
عبـر محطـة بي بي سي أن قالب
احلـلـوى هـذا دخل بـنـيـله الـلقب
طـبخ البريطـاني بعدما تاريخ ا
ســـبــقه إلــيه طــبق كــورونــيــشن

{ لـــنـــدن (أ ف ب)  –فـــاز قـــالب
حــــلـــوى بـــالـــلـــيــــمـــون مـــطـــعّم
بــبــســكــويت األمــاريــتي مــســاء
ــســـابــقــة بــوديــنغ اخلــمــيس 
الــيــوبــيل الــبالتــيــني لــلــمــلــكـة
رور إليزابيث الثانية احتفاالً 
 70عــامـاً عــلى تـولــيـهــا الـعـرش

البريطاني. 
وحصلت جيـما ملف ( 31عاماً)
الــتـي تــعــمل في مــجــال اإلعالن
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{ واشـنطن (أ ف ب)  –في خطـوة متـقدمـة نـحو الـزراعة الـفضـائيـة تـمكّن الـعلـماء
لــلــمــرة األولى من زرع نــبــاتـات فـي بـضـع غـرامــات من تــربــة مــأخــوذة من الــقــمـر
أحضرها قبل عقود رواد فضاء تابعون لبرنامج أبولو. ويعزز هذا النجاح اآلمال في
ـمـكن يـومـاً مـا زرع نـبـاتـات عـلى الـقـمـر مـبـاشـرة مـا سـيـوفّـر عـلى أن يـصـبح من ا
ستقبلي كميـة كبيرة من األدوات الباهظة الثمن ألخذها في رحالتهم ستـكشف ا ا
الفضـائية األطول واألبعد. وال يزال يتـعيّن القيام بأبحاث وأعـمال كثيرة قبل التوصل
إلى الـزرع عـلى الـقمـر عـلى ما أظـهـرت دراسـة أعدّهـا بـاحثـون من جـامـعة فـلـوريدا
ونُشرت اخلـميس في مـجلة كـوميونـيكـيشنـز بايولـودجي. وعلّق رئـيس وكالة الـفضاء
األمـيـركيـة (نـاسا) بـيل نـيلـسون عـلى الـدراسـة في بيـان اعـتبـر فيـه إنّ هذه الـدراسة
مـهمـة ألهـداف ناسـا االسـتكـشـافيـة الـبشـريـة الطـويـلة األمـد مـضيـفـاً سنـحـتاج إلى
ريخ لـتـطويـر مصـادر غـذاء خاصـة برواد ـوجودة عـلى القـمـر وا ـوارد ا اسـتـخدام ا
ـسـتـقـبـلـيـ الـذين سـيـعـيـشـون في الـفـضـاء. واسـتـخـدم الـباحـثـون خالل الـفـضـاء ا
دراسـتـهم  12 غـرامـاً فـقط مـن الـتـربـة الـقـمـريـة (مــا يـوازي بـضع مالعق صـغـيـرة)
جُمـعت من أماكن مختلفة على القمر خالل رحالت أبولو  11 و 12 و17. ووضعوا
اء في أوانٍ صغـيرة جداً نحـو غرام من التـربة (تسـمى الريغولـيث) وأضافوا إلـيها ا
. واختـيرت نـبتـة رشاد أذن ثم الـبـذور وكانـوا يضـيفـون بشـكل يومـي محـلوالً مـغذيـاً
الـفأر لـلـزرع ألنّهـا تنـمو بـسهـولة وألنّ دراسـات عدة أجـريت علـيهـا إذ انّ شيـفرتـها
اجلينـية وكيفيـة تفاعلهـا ضمن بيئات مـعادية وصوالً إلى الفـضاء عامالن معروفان.
وفي الوقـت نفـسه زرعت بـذور في تـربة خـاصـة بـاألرض باإلضـافـة إلى زرع أخرى
ريخ وذلك بـهدف اسـتخدامـها للـمقارنـة مع البذور في عيـنات حتاكي تـربة القـمر وا

زروعة في التربة القمرية.  زروعة في تربة القمر. وبعد يوم نبتت البذور ا ا
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ويــزور فــالــيــســا الـبــالغ  78عــامــاً
ــتــحــدة شــمـــال شــرق الــواليــات ا
لــيــوفـر دعــمــاً لــقـضــيــة الالجــئـ
األوكـراني الذين فـروا إلى بولندا
وعــقــد لــقــاءات مع مــنــظــمـة وورد
أفــيـرز كــاونـسل أوف كــونـيـتــيـكت
غـير احلـكومـية ومع مـكتب احلاكم
ـوقـراطي) نـيـد المونت وفق (الـد

شرطة كونيتيكت.
ويــــضم شـــمــــال شـــرق الـــواليـــات
ـــتـــحـــدة ماليـــ الــبـــولـــنـــديــ ا
واألوكــــرانــــيــــ واألمــــيــــركــــيـــ
يـتـحـدرون من بـولـنـدا وأوكـرانـيـا
وبــــرزوا حتــــديـــداً مــــنــــذ الــــغـــزو
الــــــروسي ألوكــــــرانــــــيــــــا أواخـــــر

شباط/فبراير.

بـهـذه األهـمـية ولـكـونه تـبـادل معه
حديثاً قصيراً عن تاريخ بولندا.
وأفـادت وسـائل إعـالم مـحـلـيـة بأنّ
لــيـبـرت ( 35عــامـاً) الـذي عـاش في
تـحدة وعـمل فيـها مـنذ الـواليـات ا
أن كــان فـي سن الــثــامــنــة عــشـرة
حتـدث بـالـلغـة الـبولـنـديـة إلى ليخ
فـــالــيـــســا عن بـــولــنـــدا واحلــركــة
ــنـاهـضـة لـلـشـيــوعـيـة الـتي مـثّل ا
الــــنــــقــــابي الــــســــابق أحــــد أبـــرز
وجوهها. ويشكل ليخ فاليسا رمزاً
لــلــحــريـة فـي بـولــنــدا وهــو زعـيم
تـاريخي لنقـابة التضامن الـعمالية
وكــــــان أول رئــــــيس مــــــنــــــتــــــخب
ـقـراطيـاً لـبولـنـدا في مرحـلـة ما د

بعد الشيوعية (1990-1995).

{ نـيـويورك (أ ف ب)  –فـي صـدفة
غـير عادية صادف شرطي أميركي
مـن أصل بولـندي علـى إحدى طرق
واليـة كونيتـيكت السريـعة الرئيس
الـبولندي السـابق وأيقونة احلرية
لـيخ فـاليـسا الـذي تعـطّلت سـيارته
جـــراء ثـــقب أصـــاب أحـــد إطــارات
سـيـارته عـلى ما أعـلـنت اخلـميس
الـشرطـة احمللـية.وأوضـحت شرطة
واليـة كونيتيكت الواقعة في شمال
ـتـحــدة األربـعـاء شــرق الـواليــات ا
عــبــر صــفـحــتــهــا الـرســمــيــة عـلى
فيسبوك أنها تلقت بالغاً عن رصد
ســـيـــارة مــعـــطــلـــة عـــلى الـــطــريق
الـــســـريع  84 فـي تــوالنـــد. وعـــنــد
وصـول عنـاصر الـشرطـة إلى مكان
تــعـــطل الــســيــارة تــفــاجــأوا بــأنّ
صـاحـبهـا هو احلـائـز جائـزة نوبل
لــــلـــسالم وأول رئــــيس مـــنــــتـــخب
ـقراطياً في بولنـدا ليخ فاليسا د
بـحـسب مـا أشـارت شـرطـة الـوالية
الـتي نـشرت صـورة تـظهـر فـاليـسا
يجلس داخل سيارته مرتدياً سترة
وبـنطـاالً بالـلون األزرق   ويـصافح
مــبـتـسـمــاً أحـد عـنـاصــر الـشـرطـة.
نشور أنّ وأوضـحت الشرطـة في ا
ـولـود الـشـرطي لـوكـاس لـيـبـرت ا
في بـولندا كـان سعيـداً جداً لكونه
حـظي بـفـرصة مـسـاعـدة شخـصـية

ــزاد شــهــد مــبــيــعــات من الــنــمط
ـألـوف ومـن أبـرزهـا الــتـقــلـيــدي ا
ســعـر قــيـاسـي سـجــلـته مــنـحــوتـة
إلدغــار دوغـا  1917-1834  إذ بــيع
عــمــله الــراقــصــة الــصــغــيــرة ذات
األربــعـة عــشـر عــامـاً  مــقـابل 6.41
مــلـيـون دوالر وهــو أعـلى حــقـقـته
قـطـعة لـلـفنـان الفـرنـسي  في مزاد.
ـنـحـوتـة الـبـرونـزية غـيـر إن هـذه ا
الـدقـيـقة ذات الـزجنـار الـبـني التي
تــمــثّل بــالــتـفــاصــيل وبــكــثــيـر من
الـواقـعـيـة راقـصـة بـالـيه صـغـيـرة
ـعـروض لــيـست الــعـمل األصــلي ا
ـتـحـف الـوطـنـي لـلـفــنـون في فـي ا
واشـــنــطـن بل هي نـــســخـــة طــبق
ـنــحـوتـات األصل نــفـذهــا سـبّــاك ا
الـفنـية أدريـان أوريليـان إيبـار بعد
عـــشــر ســنــوات مـن وفــاة الــفــنــان

االنطباعي الفرنسي.
وكـــان الــرقـم الــقـــيــاسي الـــســابق
ـنحوتة الـراقصة الصـغيرة  يعود
إلى نـسخة أخـرى منها بـيعت لقاء
 24مــلــيــون دوالر عــام 2015  لــكن
مــزاد اخلـمـيس حــطم أيـضـاً الـرقم
ــطـــلق الـــقـــيـــاسي ألي عـــمل فـي ا
لـدوغـا حتـملـه راقصـة تـرتـاح التي
بـيـعت لـقاء  37 مـلـيـون دوالر عــام

.2008
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وأصـــبــحـت مــبـــيــعـــات الــهـــيــاكل
الـعظمية للديناصورات محور عدد
ـزادات في األعــوام األخــيـرة مـن ا
عـــلى غــرار بـــيع بــيـغ جــون وهــو
أكـبـر هـيـكل عظـمي لـديـنـاصور من
نـوع تـرايـسـيـراتـوبس مـعروف في
الـعـالم يـبـلغ طـوله ثمـانـيـة أمـتار
بـــيغ في مــقــابل 6. 6 مـاليـ يورو
لـصـالح هـاوي جـمع أمـيركي خالل
مـــزاد في تــشـــرين األول/أكـــتــوبــر
ـزادات لـدى 2020.   وتــثـيـر هـذه ا
ــــتـــاحـف وعـــلــــمـــاء مــــســــؤولي ا
ـتحجرات اسفاً شديداً لكون هذه ا
األحـــــافــــيـــــر تــــصـــــبح جـــــزءاً من
مـــجــمـــوعــات خــاصـــة بــدالً من أن
ـــتــاحف. تـــكــون مـــعــروضـــة في ا
وشــكّل بـيع الـهـيــكل مـسك اخلـتـام

الــذي يـتـمـيـز بــأنه في حـال جـيـدة
ووًضِع عـنـد مـدخل مـقـر كريـسـتـيز
في مـانهـاتن  هو الهـيكل الـعظمي
األكـثـر اكـتـمـاالً لـهـذا الـنـوع. وكـان
اكـــتُــشِف قـــبل ســـنــوات في وولف
كـانيون بـوالية مونـتانا األمـيركية
وبقي مذاّك ملكاً جلهات خاصة. 

 ·ÒdB²Ð ìWOLKF « WIOI(« 

وكـان دايـنـونيـكـوس أنتـيـروبوس
األصــغــر واألكــثــر رشـاقــة من تي-
ريـكس الـديـنـاصور الـذي اسـتُـلهم
مـنه ديـناصـور فـيلـوسـيرابـتور في
فــيــلم جــوراســيـك بــارك الــشــهــيـر
لـستيـفن سبيـلبرغ عام 1993. ومع
أنـهما في الـواقع نوعان مخـتلفان
اســتــوحى واضــعــو الــســيــنــاريـو

احلقيقة العلمية بتصرّف.

{ نـــــيــــويــــورك (أ ف ب)  –أكــــدت
ـبيعات التي شـهدها مزاد أقامته ا
دار كـــريــــســـتـــيـــز فـي نـــيـــويـــورك
اخلــمــيس شــهــيــة هــواة جــمع كل
أنـــواع الــقـــطع الــفـــنــيـــة إذ حــفلَ
ـجمـوعة اسعـار قياسـية سجـلها
عــــدد من األعــــمـــال من بــــيـــنــــهـــا
مـــنــحــوتـــة إلدغــار دوغــا وأخــرى
بــرونـزيــة لـبــيـكــاسـو إضــافـة إلى
هــيـــكل عــظــمـي لــديــنــاصــور كــان
مـصدر وحي لفيلم جوراسيك بارك
وبــــيع لــــقـــاء  12 مــــلـــيـــون دوالر.
فـبـمـبلغ 12. 4 مـلـيـون دوالر شامالً
الــنـفــقـات بـيـع الـهـيــكل الـعــظـمي
لـديـناصـور من نوع دايـنـونيـكوس
أنـتـيروبـوس أطـلقت عـلـيه تـسمـية
رابــتــور يــتــكــون من  126عــظــمــة
مــتـحــجـرة ويـتــجـاوز طــوله ثالثـة
أمــتــار. وأشـارت كــريـســتــيـز بــعـد
ــــزاد إلى أن  الـــهـــيــــكل كـــان من ا
نـصــيب مـزايـد آسـيـوي لـكـنـهـا لم

تفصح عن مزيد من التفاصيل.
وبـــات هـــذا الــهـــيــكـل الــثـــاني في
تـــرتــيب هـــيــاكـل الــديـــنــاصــورات
األعـلى سعراً لكنّ ثمة فرقاً واسعاً
بـينه وب هيكل عـظمي لديناصور
رتبة األولى إذ تي-ريكس  يحتل ا
بـــيـع عــام  2020 فـي مــقـــابل 8.31
مــلـيــون دوالر. وأفـيـد بــأن رابـتـور

ـلــهى الـذي احــتـفل شــخـصــاً في ا
ــاضي بـــعــيــده اخلــامس الـــعــام ا
والــسـبـعـ مــوضـحـاً أنّ غــالـبـيـة

. موظفيه  يتقاعدون قريباً
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الـتـحضـيريـة والـفنـية إضـافة إلى
ــوظــفـ مــهـام تــدابــيـر تــكـلــيف ا
جــديـدة وتـدريـبـهم. وأشـار مـصـدر
نـقابي لـوكالـة فرانس برس إلى أنّ
اخلـطـة تـطـال حتديـداً نـحـو سـت

ومـلهى لو ليدو الذي أنشأته عائلة
ــشــهــور كــلــيــريــكــو عــام  1946وا
بـفرقـته بـلو بـيل غيـرلز الـتي تضم
راقـــصــات يــضــعـن الــريش عــانى
كـــالــقـــطــاع كــلـه من اإلغالق جــراء
جـائـحـة كـوفـيـد- 19 إذ انـخـفـضت
ـالهي اإليـــــرادات اخلـــــاصـــــة بـــــا
ـوســيـقى  80 الــلـيــلـيــة وقـاعــات ا

ئة عام 2020. با
ــــــشـــــروع وأعــــــلــــــنت اإلدارة أنّ ا
اجلــديــد في لــو لــيــدو يــهــدف إلى
لـهى الباريسي إعـادة مكانـة هذا ا
ــشــهــد اإلبــداعـي الــفــرنــسي فـي ا
والـوطني والـدولي (…) بفضل خط

. فني جديد يحمل طموحاً
وأشــارت إلى وضع خـطـة حلـمـايـة
الــعــمــالــة تــنص عــلـى إلــغـاء 157
وظـــــيــــفــــة دائــــمـــــة من أصل 184
مـرتـبطـة بشـكل رئيـسي باخلـدمات

{ بــــــــــاريـس (أ ف ب)  –قــــــــــررت
مـجـموعـة الفـنادق الـفرنـسيـة أكور
الــــتـي اســــتــــحــــوذت في كــــانــــون
األول/ديـسمبـر على ملـهى لو ليدو
ـعـلم إلى الـفـرنـسي حتـويل هـذا ا
ـوســيــقـيــة مـا قــاعــة لـلــعــروض ا
يــنـهـي حـقــبـة من االســتـعــراضـات
كــانت تــقـدمــهـا راقــصـات يــرتـدين
الــريش في مـكـان يــجـذب الـسـيـاح

من العالم كله.
ــلــهى اخلــمــيس وعــرضـت إدارة ا
ــوظـفــ مـشــروع إعـادة ــمـثــلي ا
تـــنــظــيـم ســيــؤدي فـي الــواقع إلى
اسـتـبعـاد الـفـرقة الـثـابتـة ويـلحظ
بــرنــامـجــاً مــســرحـيــاً مــوسـيــقــيـاً
مـــتـــجـــدداً بـــدالً مـن عـــروض هــذه
الـفرقة بـاإلضافة إلى إعـادة النظر
ــــوذج تـــــنــــاول الـــــعــــشــــاء فـي  

بالتزامن مع مشاهدة العروض. 

{ بـاريس (أ ف ب)  –جنح داميـان ديدون احلـائز مـرت لـقب بطل
أوروبــا في إعـــداد اخلــبــز   2017 و 2019  في الــفـــوز اخلــمــيس
بـاجلائزة الـكبرى ألفضل  باغيت فـي باريس التي تمنحـها مجموعة
من اخلــبــراء بــيــنــهم الــشــيـف مـوري ســاكــو. وأعــرب  ديــدون عن
سـعادته بـالفوز وقـال في تصـريح هاتـفي من فرن فـريديـريك كوم
مثل في الدائرة اخلـامسة عشرة ببـاريس إنه أمر ال يصدق. وقال ا
الـشـخـصي لـرئـيس اجلـمـهـوريـة لـفن الـطـهـو غـيّـوم غـومـيـز أن خـبر
البـاغيت الـذي يشـكّل رمزاً لـفرنسـا قد يـصنف قـريبـاً ضمن قـائمة
رمـوقة سـابقـة ا ادي.وتـولى تنـظيم هـذه ا الـيونـسكـو لـلتـراث غيـر ا
جـداً بلديـة باريس بالـتعاون مع نـقابة اخلـبازين وصانـعي احللويات
في مـنطقـة باريس الكـبرى. ودرج الـتقلـيد منـذ عهد الـرئيس الراحل
ـسـابقـة تـزويد قـصر جـاك شـيراك عـلى أن يـتولى الـفـائز فـي هذه ا
عـايـير الـصارمـة جداً ـدة سنـة.  ويتـعـ وفق ا اإللـيـزيه بالـباغـيت 
عـلى قــول غـومـيـز أن تـكــون كل قـطـعـة خــبـز مـصـنـوعــة بـالـطـريـقـة
الـتـقلـيديـة بـزنة تـراوح ب  250غـراما و 270وطـول يراوح ب 50
ـسـابــقـة هـذه الــسـنـة  135 خـبـازا و 55سـنـتــيـمـتــرا. وتـقــدم إلى ا
ـعايير وكذلك على باريـسيا استبعد  57 منهم اسـتناداً على هذه ا

شكل الباغيت ودرجة طهوها وقوام الفتات والطعم.
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