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أنــهى رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
ـرافق الـكـاظـمي والـوفـد االمـني ا
له  زيارته الى اربيل  بـعد لقائه
رئيسا اقليم كـردستان واحلكومة
ــــــوقع الـــــذي  واالطالع عــــــلى ا
تــعــرض الى اعــتــداء بــصــواريخ
بـالــيــســتـيــة من خــارج احلـدود 
وحتــديـدا مـن ايــران الـتـي تـبــنت
الـــهـــجــــوم واكـــدت عـــلى لـــســـان
تـحـدث بأسـم خارجـيـتهـا  انـها ا

حــــذرت الـــعــــراق بـــان ال تــــكـــون
حدوده مكـاناً لـلتـآمر على بالدهم
بحسب تعبيره. وقال بيان تلقته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــكـــاظـــمي
أجـرى زيـارة إلى مـحـافـظة أربـيل
يرافـقه وزيـرا الـدفاع والـداخـلـية
ـسـؤولـ في والـتـقى بـعـدد من ا
وقـع الذي طاله إالقلـيم  وتفـقّد ا
االعـتــداء الــصــاروخي) واضـاف
ان (رئــيس الــوزراء الــتــقى خالل
الــزيـــارة  كالً مـن رئــيـس احلــزب
قراطي الكـردستاني مسعود الد
الـــــبـــــارزاني ورئـــــيس إالقـــــلـــــيم

نيـجـيـرفـان البـارزاني واحلـكـومة
مـسـرور الـبـارزاني وجـرى بـحث
مـجـمل األوضـاع في الـبـلـد وأهم
تــداعــيــات الـقــصـف الـصــاروخي
الذي اسـتهـدف أربيل) مـؤكدا ان
(الـــلــــقـــاءات شـــددت عــــلى رفض
االعــتــداء الــذي تــســبّب بــتــرويع
كـــونه تـــخـــطى حــدود ـــدنــيـــ ا
الـــقــوانـــ واألعـــراف الــدولـــيــة
والــتــوجــيه بــتــشـكــيـل جلـنــة من
مـسـتـشـاريـة األمن الـقـومي وعـدد
من الــقــيــادات األمـنــيــة لــتــقـد
تــقـــريــر عن تـــداعــيــات الـــقــصف

بدوره  وجـمع احلـقـائق واألدلـة)
قال الـكـاظـمي ان (بغـداد حـاضرة
هـــنــا فـي أربـــيل كـــمــا أن أربـــيل
حـــاضــــرة في بــــغـــداد) مــــؤكـــدا
(ضـرورة احـتـرام سـيـادة الـعـراق

من مـخـتـلف اجلـهات وأنـه قد 
إبالغ هـــذا األمـــر رســمـــيـــاً عـــبــر
الطـرق الـدبلـوماسـيـة) ولفت الى
(اهمية اعتمـاد األدلة وألّا يكتفي
بالشكوك وأن يـكون هناك تعاون
ـنـطـقـة أمـني بـ مـخــتـلف دول ا
ـشـتـركـة) ـواجـهـة الـتــحـديـات ا
داعيا (القوى السيـاسية العراقية
إلى تـوحـيــد الـكـلــمـة إزاء سـيـادة
الـــعــراق وأن يـــكـــون مــا حـــصل
حـافـزاً حلـلّ اإلشـكـاالت وتــوحـيـد
الــصـف أمــام الـــتــحـــديـــات الــتي
تـواجه الـبـلــد) وتـابع الـبـيـان ان
ــرافق له  (الــكــاظــمـي والــوفــد ا
تــــفــــقــــد قــــنــــاة كــــردســــتـــان 24
الـفــضــائـيــة الــتي تــعـرضت هي
األخـرى ألضـرار بـســبب الـقـصف
الــصـاروخي). وتــلــقّى الــكــاظـمي
قـــبــــيل زيــــارته اربـــيـل اتـــصـــاالً
هـــاتــــفـــيـــاً من وزيــــر خـــارجـــيـــة
تحدة أنـتوني بلينكن. الواليات ا
وجـرى خالل االتـصــال (مـنـاقـشـة
الــعالقــات الــثـنــائــيــة وتــطـورات
االحـــداث حـــيـث أكـــد بـــلـــنـــكـــ
تــــــضـــــامـن بـالده مع الــــــعـــــراق
ـا من شـأنه دعم أمنه ومسـاندته 
اعـــرب وســـيـــادته) مـن جـــانـــبه 
الــكــاظــمي عن شــكــره لــلـمــواقف
الـــســــانـــدة لـــلــــعـــراق  وأكـــد أن
(احلـكـومـة ماضـيـة في اتـخـاذ كل
ما من شأنـه تقويـة سيـادة الدولة
الـعــراقـيــة وحتـصــيـنــهـا ضـد أي
اعتداءات أو أي مـساس بـسيادة
البـلد وكـرامة مـواطنيـه). كما دان
بــلـنــكــ خالل اتــصــاله بــرئـيس
حـكـومــة االقـلـيـم  االعـتـداء الـذي
استهدف منـاطق مدنية في أربيل
. وذكر بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (اجلـــانـــبـــ اتـــفــقـــا عـــلى أن
ـثل انــتـهـاكـاً صـارخـاً االعـتـداء 
لـســيـادة الــعـراق) بــدوره  شـدد
البارزاني على (ضـرورة التصدي
للـمـزاعم الكـاذبة الـتي تـكررت في
الــــســـــنــــوات األخــــيـــــرة وبــــاتت
تسـتخـدم بـ ح وآخـر كذريـعة
لـــشن االعـــتــداءات عـــلى أربـــيل).
واسـتــدعت وزارة اخلــارجــيـة في
وقت ســابق  الــســفــيـر االيــراني
لـــدى بـــغــــداد إيـــرج مـــســـجـــدي
وسـلــمـته مــذكـرة احــتـجــاج عـلى
االعــتـــداء الــصـــاروخي اإليــراني
الذي اسـتهـدف محـيط القـنصـلية
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 حــددت مــديــريـــة الــتــطــوع في
وزارة الــــداخــــلــــيــــة  ضــــوابط
وشروط تقد خريجي الدراسة
االعــداديــة بـفــروعـهــا كــافـة الى
الدورة  69 في كـلـيـة الـشـرطة .
وقال بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
انه (قـــريـــبــا ســـيـــتم فـــتح بــاب
الـتــقـد لـلـدورة   69 في كـلـيـة
الشـرطة للـذكور فـقط وخلريجي
الـدراســة اإلعــداديــة بــفــروعــهـا
الـــعــلــمي واألدبـي والــصــنــاعي
والتجاري لسكنة بغداد وجميع
احملافـظـات) واضـاف (يجب ان
تقـدم من أبوين عراقي يكون ا
بالوالدة  ومن اصل غـير أجنبي
ادة   12اوال  استنادا ً الحكام ا
ً من قـانــون الــكـلــيــة الـشــرطـة 
وحــائــز عــلى شــهــادة الــدراسـة
اإلعــداديــة بــفــروعــهـا الــعــلــمي
واألدبي والـصـنـاعي والـتـجاري
اسـتــنـادا ً لــلـمــادة نــفـســهـا من
الــقــانـــون أعاله وبــنـــســبــة 95
ئـة خلريجي الـعلمي واألدبي با
ـئـة خلـريـجي الـصـنـاعـة و  5بـا
والــــتـــجــــارة وان اليــــقل عــــمل

تقدم عن   17وال يزيد عن 22 ا
ويــجــوز قــبــول وســتــة أشــهــر 
ــــنـــتــــســــبـــ مـن قـــوى األمن ا
الـداخـلـي بـعـمـر ال يـزيـد عن 25
رشح سنة  كما يحتسب عمر ا
لـــلـــدورة من تـــاريخ مـــصـــادقـــة
الـوزيــر عـلى فـتح بــاب الـتـقـد
الـى الـــدورة) مـــشـــددا عـــلى ان
(يــجـــتــاز الـــطــالب اخـــتــبــارات
اللياقة البدنية والفحص الطبي
قابـلة النـهائيـة واالختبارات وا
قررة بنجاح  ويجب ان يكون ا
حــسن الــســيــرة والــســلـوك ولم
يسـبق احلكم عـليه بجـنايـة غير
سـيــاسـيـة أو جـنـايـة أو جـنـحـة
مخلة بالـشرف وان ال يقل معدل
ئة) وتابع ان القبول عن  65با
وافـقة على (الطالـب يقدم بـعد ا
قـبــوله كــفـالــة مــالـيــة في حــالـة
فصـله من الكـليـة أو عند إخالله
بأحد الشرط التالي استنادا
إتـمام ً لـلـمادة  14من الـقـانـون 
الـدراسة في الـكـليـة  او اخلـدمة
بـعــد الـتـخـرج مـدة   6سـنـوات
ويلغى قـبوله في الكـلية الذي ال
ـبـينـة خالل 15 يـقـدم الـكـفـالـة ا
أال إذا يــومــا من تــاريخ قــبــوله 

قــدم إلى عـمـادة كــلـيـة الــشـرطـة
وإن يــتـــعــهــد عــذرا مــشـــروعــا 
ــقــبــول بــالــعــمل في الــطــالب ا
إنــــحــــاء الــــعــــراق و مــــجــــاالت
تـقـدم الـوزارة كافـة) داعـيـا ا
من ذوي الشهـداء الى (تقد ما
يـــؤيــد اســـتـــشـــهــاد ذويـــهم من
مـؤسـســة الـشـهـداء وفق قـانـون
ؤسـسة ومن مـديريـة الشـهداء ا
واجلرحى في الـداخليـة كما ان
تقدم من ابناء الضباط على ا
ـستـمـرين باخلـدمـة والضـباط ا
ـــنـــتـــســـبـــ ـــتـــقـــاعـــديـن وا ا
نتسب ستمرين باخلـدمة وا ا

تقـاعدين تقـد ما يؤيد ذلك) ا
ومــضـى الـبــيــان الـى الــقـول ان
ــطـلـوبـة عـنـد ــسـتـمـسـكـات ا (ا
ـدرسية راجـعة هي الـوثيـقة ا ا
لـــلــــطـــالـب مـــصــــدقـــة من أدارة
ــــدرســـة ومــــديـــريـــة تــــربـــيـــة ا
احملافظـة حسب األصول  أصل
واربـعة نـسخ مـصـورة مع جلب
ــــدنــــيـــة او هــــويــــة األحــــوال ا
تقدم البطاقة الوطنية للطالب ا
وشـهــادة اجلـنــسـيــة الـعــراقـيـة
وبــطــاقــة الـــســكن وصــور عــدد
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بعـد االجنـازات الـباهـرة الـتي سـجـلهـا في الـبـطوالت

الدولية واحمللية. 
وقــد تــلــقى شــاكــر فــور صــدور هـذا االمــر تــهــاني
االوساط الـرياضية العربية والعراقية وجماهير نادي

القوة اجلوية بوصفه مديره الفني.
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اصــدر الـنـائـب األول لـرئـيس مــجـلس الــنـواب حـاكم
ـدرب الدولي حـكيم شـاكر  الزامـلي امـراً بتـعيـ ا
ـان . ويـاتي اخـتـيار مسـتـشـاراً ريـاضـيا له فـي البـر
شاكـر تقـديراً لـكفـاءته التـدريبـية في حـقل كرة الـقدم

األمــــريــــكــــيــــة في أربــــيـل. وقـــال
ــتــحــدث بـــأسم الــوزارة أحــمــد ا
الـصــحــاف إن (اخلـارجــيــة تـدين
الــــقــــصف الــــذي طــــال مـــســــاكن
ـــواطـــنـــ اآلمـــنـــ من أبـــنـــاء ا
الشـعب في االقـليم) الفـتا الى ان
(هـذا االعـتــداء انـتـهــاكـاً صـارخـاً
وســافــراً لــلــســيــادة الــعــراقــيـة)
وتــــابـع ان (الــــوزارة اســـــتــــدعت
مــــســـجــــدي وســـلــــمـــته مــــذكـــرة
احـــتـــجــاج وعـــبـــرت عن مـــوقف
الــعـــراق الـــواضح بــهـــذا األمــر)
واشــــار الى ان (هــــنـــاك قــــواعـــد
إجـرائيـة أخـرى تـدرسـهـا الوزارة
بشأن التهديد الذي طال األراضي
الــعـراقــيــة) واســتـطــرد بــالــقـول
(ســنـعــتــمــد اإلجــراءات والــسـبل
ـمـكـنة الـتـي تكـفـل حق الـعراق ا
وتؤكد مبـدأ إدانة أي اعتداء على
أراضــــــــــــيـه مـن أي طــــــــــــرف مـن
األطـــــراف ولن نـــــســـــمح بـــــذلك
وسـيـكـون مـوقـفـنـا مـنـسـجـمـاً مع
حجم التهديد على أراضينا). الى
ذلـك  دعـــــــا قــــــــادة االطــــــــار الى
اسـتـمـرار احلــوارات الـسـيـاسـيـة
من اجل اتمام التـفاهمات الالزمة
لتشكـيل حكومـة اخلدمة الـوطنية
ـكـون االجتـماعي وحفظ حـقوق ا
ة. ـكونـات الـكـر االكبـر وبـاقي ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (اجملـتمـعـ نـاقـشـوا االعـتداء
على مـدينـة اربيل  وشـددوا على
ضـرورة تـقـد االيـضاحـات عـلى
ـسـؤول وجه الـسرعـة من قـبل ا
عنـي وتشـكيل جلـان حتقيـقية ا
انية وحـكومية لبـيان احلقيقة بر
نع اسـتـخـدام االرض العـراقـية و
لالعـتـداء عـلى دول اجلـوار وعدم
السماح الي طرف بخرق السيادة
ــزاعم الــعــراقــيــة مـن خالل رفع ا
وغـلـق جـمــيع مــنـافــذ الــتـدخالت
اخلارجـية بـالـشأن الـداخلي). في
تحدث باسم غضون  ذلك  أكد ا
وزارة اخلارجية اإليرانية خطيب
زاده ان بالده حـذرت الـســلـطـات
الـعراقـيـة بـأن ال تـصـبح حـدودها
مكـانـاً للـتآمـر عـلى بالدهم . وقال
خالل مؤتمـره االسبـوعي (تطالب
احلــكـومــة الــعــراقـيــة بــأن تــمـنع
استخـدام أراضيـها لتـهديد األمن
واالسـتـقــرار في إيـران) وأضـاف
(ال نـقــبل أبـداً أن تــتـحــول إحـدى
ــركــز لــلـتــآمــر عـلى دول اجلـوار 
) الفتا بالدنا وإرسال اإلرهـابيـ
الى ان (الكيـان الصهيـوني يعمل
ضـد إيـران من الالقــلـيم ) بـحـسب

تعبيره . (تفاصيل ص2)
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اشاد وفد من السفارة الصينية
في بغداد  باجلهـود الصحفية
جلــريـدة (الــزمــان) امس في مـا
تـطرحه من مـوضـوعات ثـقافـية
وفكـرية واسهامـاتها فـي تنوير
الـرأي العـام بالـقضـايا الـراهنة
عــــلى الــــصــــعـــــيــــدين احملــــلي
والـــدولي. وقـــال الـــوفـــد الـــذي
يـرأسه مـدير الـقـسم الـسـياسي
في الـســفـارة تـشـ شي وكـان
بـأسـتـقـبـاله رئـيـس الـتـحـرير -
طبعـة العراق احمـد عبد اجمليد
وعدد من الـعاملـ في اجلريدة
أن (الـــــعالقـــــة بـــــ الـــــعـــــراق
والـصـ تـاريـخـيـة وتـعـود الى
اضي  وان خمسيـنات القرن ا
العراق من اولى الدول الـعربية
التي اقامت عالقات دبلوماسية
مع الصـ وتطـورت واصبحت
عالقـات اقـتـصـاديـة وصـنـاعـيـة
وثـقــافـيـة) مـؤكـدا ان (الـزمـان)
ـهـمة من (الـصـحف الـعـراقيـة ا
ونـــحـــرص بـــالــــســـفـــارة عـــلى
ـا مــتـابـعــتـهــا يـومــيـا  نــظـرا 
تـطرحه من مـوضـوعات ثـقافـية
وفـــــــكــــــريـــــــة) ولــــــفـت الى ان
(الـعالقـات الـعـراقـية الـصـيـنـية
شـهـدت تطـورا مـلـحـوظا  وفي
عــام  2015 تـــوجت بـــتـــعــاون
ستراتيجي ب البلدين). مبينا
ان (احلـكـومـة الـصــيـنـيـة تـدعم
حـــــمالت اعـــــادة االعــــمـــــار في
الــعـــراق وجــهــود الـــشــعب في
احلـفـاظ على الـسـيادة) مـعـرباً
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حصل الطالب حيدر أحمد نوري
ـــــوهــــوبـــــ في من مـــــدرســــة ا
مــحـافــظـة الــنــجف عـلى شــهـادة
الفوز بالـتصنـيف الثاني  ضمن
ـسابـقة مشـاركته مع فـريقه في ا
ـيـة لـلـروبــوت في مـالـيـزيـا الـعــا
بــنــظــام االونالين بــأشــراف من
مــــركـــز  ســــتــــمــــايل الــــنــــجف 
بـــاإلضـــافـــة الـى مـــشـــاركـــته في
الــبــطــولــة الــوطـــنــيــة الــثــالــثــة

للروبوت .
وهـوب في وأحتـفلـت مدرسـة ا
احملــافــظــة بــهــذا اإلجنــاز ألحــد

براعم العلماء في العراق.
ـدرسة عـباس أم و قال مـدير ا
البـعاج في لـ ( الـزمان ) أمس أن
(حتـفــيـز وإثـراء ثـقــافـة اإلبـتـكـار

وإلـهام وتـطـويـر مواهب الـطـلـبة
من أهدافـنـا األساسـيـة  يتم ذلك
مـن خالل الــــدعم والـــتــــشــــجـــيع
وتـــــنـــــمـــــيــــة قـــــوة اإلبـــــتـــــكــــار
والـــتــكــنــولــوجـــيــا لــكل طــالب 
ليـسهم بـدوره في بـناء مـستـقبل

العراق الزاهر) .
ــديـــر الــعــام مـن جــانـــبه هــنـــأ ا
لـلـتـربـيـة مـردان الـبـديـري (إدارة
ــــدرســـة والـــطـــالـب عـــلى هـــذا ا
اإلجناز الذي يحسب الى العراق

والنجف خصوصاً) .
وكـان نـوري قـد أبـتـكـر في الـعـام
ـاضي ريـبـورتـاً يـسـيـر بـجـهـاز ا
حتكم  ويستشعر األجسام التي
أمــــامه لــــغــــرض الــــتــــطــــويـــر 
وإســـــتــــــخــــــدامـه في عــــــدداً من
ـــطــارات ــدنـــيـــة كــا األغـــراض ا

ستشفيات . وا

السكري والضغط والقلب والربو
وغـــيــــرهـــا ) ولـــفـت الى (أعـــداد
جدول يـوضح تاريخ الـتسـلم لكل
عـيــادة في بـغــداد وكل مـحــافـظـة
لتالفي حـصـول اإلربـاك أو اخللل
ـا أثـنـاء الــتـوزيع أو االزدحـام 
يـعـوق عــمـلـيـة الـتــجـهـيـز) وأكـد
الــفــرطــوسي ان (تــوزيع األدويــة
ــــواطـــنــــ يـــتـم من خالل بـــ ا
بطاقـة دوائية مـكتوب فـيها كـمية
لذلك حصته من األدويـة ونوعـها 
سيـتم تعـليق جـدول التـخصيص
فـوق صــيـدلـيــة كل عـيـادة طــبـيـة
شـعـبــيـة أو اسـتـشــاريـة لـضـمـان

حصة كل مراجع).

وفـــــيــــات ).  فـي غــــضـــــون ذلك 
جـهـزت دائـرة الـعـيـادات الـطـبـيـة
الــشــعـــبــيــة دوائــرهــا بــاألدويــة
.وذكـر ـزمـنـة لـشـهـرين مـتـتـالـ ا
مــديـر عــام الــدائـرة مــحــمــد عـلي
الـــفـــرطــوسي فـي بــيـــان تـــلـــقــته
(الــزمـان) امـس ان (الـدائــرة ومن
خالل قـسم الـصــيـدلـة واخملـازن 
بـاشـرت بـتــوزيع األدويـة الـعـامـة
ـزمـنـة بـ عـيـاداتـهـا الـطـبـيـة وا
الشعـبية واالسـتشاريـة في عموم
ـركزية  وان البالد والـصيدلـية ا
ــزمــنــة اغــلب ادويـــة االمــراض ا
سـتــكـون نـســبـة جتــهـيـزهــا مـئـة
ـــئـــة ومـــنـــهـــا ادويـــة مـــرض بـــا
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ــدني اكــدت ســلــطـــة الــطــيــران ا
الـتـابـعـة لــوزارة الـنـقل  اعـتـمـاد
بـطـاقـة الـتـلقـيـح ضد كـورونـا في
قبل.وقال بيان االول من نيسان ا
تلقته (الزمان) امس إنه (استناداً
إلى مـــقــررات الــلــجــنـــة الــعــلــيــا
لــلــصـحــة والــسالمــة الــوطــنــيـة
ســيـتـم االكـتــفــاء بــإبـراز بــطــاقـة
الـتـلـقـيح الــدولـيـة لـلـمـسـافـرين 
سـواء من الـعـراقـي أو األجـانب
عـاما الـذين تـكـون أعمـارهم   12 
فـمـا فـوق واضـاف أن (ذلك يـبـدأ
ـــقـــبل) من األول مـن نـــيـــســـان ا

وســــجــــلت الــــوزارة امس  657
مقـابل شفاء  1289 وبواقع ستة
ـــوقف الــوبــائي وفــيــات. واكــد ا
الـــيـــومي الـــذي اطـــلــعـت عــلـــيه
(الـــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عــــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريــة الــتي
اجرتـهـا الـوزارة لعـيـنات مـشـتبه
اصابتـها بـالفايـروس بلـغت اكثر
من  13 الـف  حــــــيـث  رصــــــد
اصـابة  657 بـكـورونا فـي عـموم
احملـافـظـات) وتـابع ان  (الـشـفاء
بـلغ  1289 حــالــة وبـواقـع ســتـة
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الـتي نـلـمس من خـاللـهـا مـقدار
الـــتـــضـــلـــيل في هـــذا اجلـــانب
وعـــــجــــز االعـالم الـــــروسي عن
الوصول الى الرأي العام بشأن
احلـــقــــائق الـــتـي جتـــري عـــلى
االرض  وال نــنــكــر ان الــصــ
تـــبــــذل مــــســــاعي فـي جـــمــــيع
اجلــبـــهــات ولــكـن حتــتــاج الى
عــمل اكـثــر في جـبــهـة االعالم).
بــــدوره  رد تـــشــــ شي عــــلى
ســــؤال بــــشــــأن مـــشــــروع الف
مــدرســة الـــتي تــشــرع الــصــ
بــتـــنــفـــيــذهــا فـي مــحـــافــظــات
مخـتلـفة  قائـال ان (بالده تهتم
ــشــروع وتـتــواصل مع بـهــذا ا
احلـكـومـة الـعـراقـيـة لـلـحـصول

عـلى خـطط مـفـصـلـة  كـونه من
ــشـــاريع الـــتي وقــعـت ضــمن ا
االتفاقية االطارية ب البلدين 
وجنـاحه سـيفـتح الـطـريق امام
ـــــشــــاريع االخـــــرى). واثــــنى ا
رئـيس الـتــحـريـر عــلى الـزيـارة
الــتي عـدهـا جـســرا لـلـتـواصل
وقـــــال ان (ابـــــواب اجلـــــريـــــدة
مـفتـوحـة لالصدقـاء االعالمـي
الــصـيــنــيـ فـي مـجــال تــبـادل
هـنية). اخلـبرات الـصحـفيـة وا
ثم  جتــول الــوفــد بــ اقــسـام
واطـــلع عـــلى الـــيــة اجلـــريـــدة 
الـعــمل الــصـحــفي الــيـومي في
صـــنـــاعـــة اخلــبـــر وتـــصـــمـــيم

الصفحات. 

عن شـكـره (لـلعـراقـيـ عـلى مد
يـد الـعون لـلـصـ خالل تـفشي
ولن نــنـسى جـائــحــة كــورونــا 
ذلك) .من جـــانـــبه  رحب عـــبــد
اجمليد  بـالوفد الـضيف  وقال
(سبـق ان زار السـفيـر الصـيني
السـابق تشن ويتـشيـنغ  مبنى
اجلـــريــدة عــام 2016) واشــار
الى انه (يجب ان يسلط الضوء
اعـالمـــيـــا عــــلى الـــعـالقـــة بـــ
الــــبــــلـــــدين  وانـــــصح اركــــان
الــســفــارة بــبــذل جــهــد اكــبـر 
لـتـنــويـر الـرأي الـعــام الـعـراقي
بالـكثـير من احلـقائق والسـيما
ان الـعــالم الــيـوم امــام جتــربـة
احلــرب االوكـرانــيــة الــروســيـة

بسبب السـفر مساء اليوم الثالثاء وصباح غد االربعاء 
ثـيرة للـغبـار). وضرب زلزال نشـاط الريـاح الشمـاليـة ا
بـقـوة  6.4 درجات اجلـزيـرة الـرئـيـسة فـي الفـيـلـيـب 
باني في العـاصمة مانيال. وقال ا أدّى إلـى اهتزاز ا
ـعـهـد الـفـلـبـيـني لـعـلم الـبـراكـ والـزالزل ان (الـزلزال ا
ضـرب جـزيــرة لـوزون عـلى عـمق  110 كـيــلـومـتـرات 
ـبـاني الـسـّكـان) الفتـا الى أنه (ال حـيث أيقـظ اهتـزاز ا

ضرر متوقّع).
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ــوجـة الــبـاردة تــوقع مـتــنـبـىء جـوي  ان تــكـون ذورة ا
بحيث تنخفض قبل  خالل يومـي االربعاء واخلميس ا
ــئــوي. وكـتب درجــات احلــرارة الى مـا دون الــصــفـر ا
وجة عطـية في صفحـته على فيـسبوك امس ان (ذورة ا
الـبــاردة ســتــســتـمــر خالل يــومي االربــعــاء واخلــمـيس
بـحيـث تنـخفض احلـرارة الى مـا دون الصـفر قـبـل  ا
ـئوي في شمال وغرب البالد) واضاف (ننصح بعدم ا
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ندائيون في يحتـفل الصابئـة ا
الـعراق والـعالم بـعـيد اخلـليـقة
أو مـا يـعـرف بـعـيـد الـبـرونـايا
ــنـــدائــيــ وهـــو أهم أعــيـــاد ا
ويـســتـمـر خــمـســة أيـام. حـيث
ــــنـــدائـــيـــة تــــقـــيم الــــعـــوائل ا
العـراقية طـقوس االحتـفال عند
نهر دجلة وتُقام صالة الصبح
اء اجلاري كما والتعميد في ا
تُنحـر الذبائح وتقـدم الصدقات
. ويقع عيد اخلليقة للمحتاجـ
فـي آذار وهي ذكـــــــرى اخلــــــلق
وتـكوين عـوالم الـنور واألرواح
األثيرية األولى. وتُفتح بوابات
الئـكة واألرواح الـنور وتـنـزل ا
الـطاهـرة  فـيعم نـورها األرض
لـتـصـبح جـزءا من عـالـم الـنور.
وتـرمـز االيام اخلـمـسـة من هذا
الـــعـــيـــد (األيــام الـــبـــيض) الى
ـقـدسـة وفـجر أسـرار الـبـدايـة ا
احلــيــاة األولى وجتــري فـيــهـا
مـبـاركـة الـطـقـوس الـديـنـيـة في
النهـار والليل ألنهـا تمثل أياماً
نـورانــيـة ال يــفـصــلـهــا الـظالم.
فـيـمـا هنـأ نـائب رئـيس مـجلس

الـــــنــــــواب حـــــاكم الــــــزامـــــلي
نـاسبة ـندائيـ با الصـابئة ا
مــؤكــدا أنــهــا فـرصــة لــتــعــزيـز
اواصـر الــتـآخي والـوئـام.وقـال
في تـغـريـدة علـى تويـتـر (نـهنئ
ــنــدائــيــ ابــنــاء الــصــابــئــة ا
ـنـاسـبة حـلـول عـيد اخلـلـيـقة

البرونايا).
 متـمنـيا ان (يـعيـده الله عـليهم
وجــمــيع الــعــراقــيــ بــاخلــيــر
واألمن واالزدهــار) واشـار الى
ان (التنوع الـديني واحلضاري
ـمتـد عـلى مـسـاحة والـثـقـافي ا
مصدر قوة للعراق الوطن هو 
ودلــــيل عـــلى تـــمــــسك ابـــنـــائه
بـــقـــيـــمـــهم األصـــيـــلـــة ومــدى
انـــســـجـــامـــهم ورغـــبـــتـــهم في

شترك)  العيش ا
بــدوره  قـدم مــحـافظ الــبـصـرة
اسعد الـعيداني في بيـان تلقته
(الــــزمــــان) امـس (الــــتـــــهــــاني
للصابئـة في احملافظة والعراق
ـنـاسـبـة عـيد والـعـالم اجـمع 
ولى ان يعم وندعـو ا اخلليـقة 
الـــــــــــسـالم واالمـن واالخــــــــــوة
واحملــــبـــــة واالســـــتــــقـــــرار في

بالدنا).

محمد علي الفرطوسي 
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تـمــكـنت قـيــادة عـلـمــيـات بـغـداد من
االطاحـة بثالثـة مـتهـم عـقب ضبط
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة مـرآب لـتـهــريب ا
واحــبـاط مـحــاولـة إدخــال حـبــيـبـات
كـيمـيـاوية لـلـعـاصمـة. واوضح بـيان
تلـقته (الـزمـان) امس انه ( اعتـقال
مـتــهـمـ اثــنـ يـسـتــقـلـون عـجالت
حمل مـيـتسـوبيـشي مـحمـلة  14طنا
مـن احلـبــيــبــات الــكــيـمــيــاويــة بــعـد
مرورهم بالـطرق النـيسمـية هربا من
الــســيــطــرات الــرئــيــســة في جــنـوب

العاصمة). 
وأشــــار الى ان (الـــقــــوات االمـــنـــيـــة
دهمت مرآب في منطقة الكمالية معد
شتقات النفطية ومصادرة لتهريب ا
ـادة النفط وأربع صهريج  مـحمل 
خزانات أرضـية مع حـاويت اثـنت
واربـع بــرامـــيل بالســـتك واعـــتـــقــال
ــرآب يـــحــمـل اجلــنـــســيــة حـــارس ا
الباكستانية) وأضاف انه ( إحالة
ـــواد ـــلـــقى الـــقـــبـض عـــلـــيـــهم وا ا
ــــضــــبـــــوطــــة الـى اجلــــهــــات ذات ا
االختصـاص لينـالوا جزائـهم العادل

وفق القانون). 
كــــمـــــا احــــبـــــطت مــــفـــــارز وكــــالــــة
االســـتـــخـــبـــارات والـــتـــحـــقـــيـــقــات

االحتـــاديــــة في وزارة الـــداخـــلـــيـــة
عـمـلـيـة تـهـريب  7مـحـوالت لـلـطـاقـة

الكهربائية في نينوى.
 وقال بيان تـلقته (الزمان) امس انه
ستمرة لقواطع تابعة ا (من خالل ا
تـمـكـنت مـفـارز الـوكـالة ـسـؤولـية  ا
ومـن خالل ورود مـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات
استخبـاراتية من القـاء القبض على
الــذي ضــبط داخل ــتــهــمـ  احــد ا
مـــركــبــته ســبـع مــحــوالت لــلــطــاقــة
الــكــهـربــائــيـة مــعــدة لـلــتــهـريب في
سـيطـرة الـسـدة بـاحملافـظـة) مـؤكدا
ان (العمليـة تأتي تدخل ضمن خطة
نـتج وعـليـة رسم كـمركي  حمـايـة ا
وقد  اتـخاذ االجـراءات القـانونـية
كــشـــفت هــيـــئــة الالزمـــة). الى ذلـك 
عن مــخــالــفــات الـــنــزاهــة الــعــامـــة 
قانونية في منح رخـصة استثماريةٍ
ـــشـــروع ضـــخـم فـي مـــحــــافــــظــــة

نيـنوى. 
وذكر بـيان تـلقتـه ( الزمان) امس ان
(مالكـات مـديــريـة حتـقـيق نـيــنــوى
الـــــتي انـــــتــــــقـــــلــت إلى هـــــيــــــئـــــة

االسـتـثمـار في احملـافـظـة
رصـدت مــخـالـفـات قـانــونـيـة رافـقت
عـملـيـة مـنح الرخـصـة االسـتثـمـاريّة
إلنــشـــاء مــشــروع ســكــني ومــديــنــةٍ
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طـــــالب الـــــعـــــراق امس  مـن ايــــران
تـوضـيح الـهـجـوم بـالـصـواريخ عـلى
أربـيل  الـذي يـعـد اعتـداءً عـلى مـبدأ
حـسـن اجلـوار والـعالقـة الـتـأريـخـيـة
الـتي تربـط شعبـي البلـدين اجلارين.
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اجملــــلس الـــوزاري لألمـن الـــوطـــني
عـقـد اجـتـمـاعـاً اسـتـثـنـائـيـاً بـرئـاسـة
ــســلــحــة الــقـــائــد الــعــام لــلـــقــوات ا
لـــلــبــحث في مـــصــطــفى الـــكــاظــمي 
االعـتداء الذي استهـدف مدينة أربيل
وتـسـبّب في وقـوع خـسـائـر وترويع
ــــديـــنــــة) واشــــار الى ان ســــكّــــان ا
(اجملــلس راى الـهـجـوم بـالـصـواريخ
الــذي انـطـلق من األراضي اإليـرانـيـة
واسـتـهدف مـدينـة أربيل يـعدّ اعـتداءً
عـلى مبـدأ حسـن اجلوار بـ العراق
وإيــران والـعالقـة الــتـأريـخــيـة الـتي
تربط شعبي البلدين اجلارين فضالً
عن كـونه انتهاكـاً للقوان واألعراف
الـدولـيـة) واضاف ان (الـعـراق سبق
أن أعـــلن رفـــضه انـــتـــهـــاك ســيـــادته
واســـتـــخــــدام أراضـــيه لـــتـــصـــفـــيـــة
احلــســابــات بـ الــدول واجلــهـات)
مــشـدداً عـلى (مـوقف الـعـراق بـرفض
اسـتخدام أراضيه لالعتداء على دول
اجلـوار) الفـتـا الى ان (الـعـراق طلب
نافذ الدبلـوماسية توضيحات عـبر ا
صــــريـــحـــة وواضـــحــــة من اجلـــانب
اإليــراني وهــو يــنــتـظــر مــوقــفـاً من
الــقــيـادة الــسـيــاســيـة اإليــرانــيـة في
رفـض االعـتـداء) ومــضى الى الـقـول
(االســـتـــمـــرار بــاالنـــعـــقـــاد لـــدراســة

عن مـواطنينا ومصاحلنا وحلفائنا)
وتـابع (سنجري مـشاورات مع بغداد
واربـــيل بــغـــيــة مـــســاعـــدتــهـــمــا في
احلـــــصــــول عـــــلى قـــــدرات الــــدفــــاع
الـصـاروخي كي تكـونـا قادرتـ على
حــمــايـة مــدنــهـمــا). وســبق أن أعـلن
جــهــاز مـكــافــحـة االرهــاب في إقــلـيم
أن الهجـوم نفذ بـنحو 12 كـردستـان 
دى من صـاروخـا بـاليـسـتـيا بـعـيـد ا
ـــقـــر خـــارج حــــدود الـــبالد صـــوب ا
اجلــديـد لـلــقـنـصـلــيـة األمـريــكـيـة في
ـدنــيـة الــسـكــنـيـة ـنــاطق ا أربــيل وا
الـقريـبة من مبـنى قناة كـردستان 24
ومــحـيـطــهـا. وجـرح شـخــصـان عـلى
االقـل في االعــتـــداء الــصـــاروخي من
خــارج احلـدود . فــيـمــا أفـاد احلـرس
الـثـوري االيراني في بـيـان نشـر على
ــــركـــز مــــوقــــعه االلــــكـــتــــروني أن (ا
الـــســـتـــراتــيـــجـي لــلـــتـــآمـــر والـــشــر
الـصهـيوني  اسـتهـدافه بصواريخ
قـويـة ونقـطويـة دقيـقة تـابعـة حلرس
الـــثــورة اإلسالمــيــة). لـــكن حــكــومــة
االقـليم ردت عـلى هذا الـبيان بـالقول
ــســتــهــدف كــان مــكــانـا ــوقع ا ان (ا
مـدنيا وأن الـتسويغ كـان فقط إلخفاء
ـة الـبـغـيـضـة). كـما نـفى هـذه اجلـر
احملـافظ أوميد خوشـناو في تصريح
سـابق (وجود مـقرات اسـرائيـلية في
أربـــــيل) واضــــاف انـه (مــــنــــذ مــــدة
يــــتـــــحــــدثــــون عـن وجــــود مــــقــــرات
إســرائـيـلـيــة ولـكن هـذه االدعـاءات ال
أسـاس لها من الصـحة وال توجد أية
ـنطـقـة فـقط مـبنى مـقـرات في هـذه ا
الـقـنـصـلـيـة األمـريـكـيـة اجلـديـد). في
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الـتـطـورات وبـحث اآللـيـات الـكـفـيـلـة
بـــحــمــايـــة أمن الــعـــراق وســيــادته).
واعـربت وزارة اخلـارجيـة الـكويـتـية
عن إدانـتـهـا واستـنـكـارها الـشـديدين
لـلـهجـوم الصـاروخي الـذي استـهدف
أربـيل.وجددت الوزارة في بيان امس
(تــضــامن دولــة الـكــويت مع الــعـراق
الـشـقيق وتـأيـيدهـا في كل مـا تتـخذه
من اجــراءات لــلــحــفــاظ عــلى أمــنــهـا
واسـتقـرارها). فـيمـا دانت اخلارجـية
الـضــربـات الـصـاروخـيـة االمــريـكـيـة 
الــتي انـطـلـقـت من ايـران واسـتـهـدف
اربــــيل . وقــــال بــــيـــان امـس انه ( لم
يـتـضـرر أي فرد أو مـنـشـآت أمريـكـية
جـــراء االعــتــداءات وال دلــيل عــلى أن
الـهجوم كان موجها ضدنا) واضاف
انـه (إيـــران الـــكف عـن هـــجـــمـــاتـــهـــا
واحــــتـــرام ســــيـــادة الــــعـــراق ووقف
تـدخلها في شؤونـه الداخلية) وجدد
الـــبــيــان تــأكـــيــده (وقــوف الــواليــات
ــتــحـــدة مع الــشــركــاء الــعــراقــيــ ا
ـنـطـقـة بـالـدفاع وسـنـسـاعـدهم فـي ا
عن أنـفسهم). بدوره  اعـلن مستشار
األمـن الـــــقـــــومي األمـــــريـــــكـي جـــــيك
تحـدة تعمل سـاليـفان أن الواليـات ا
مـع بغداد واربـيل لزيادة قـدراتها في
مـــجـــال الـــدفـــاع الـــصـــاروخـي.وأكــد
ســــالــــيــــفــــان في تــــصــــريح امس ان
(االعـتداء الصاروخـي الذي استهدف
ـواقع أو أربـيل  لـم يلـحق أي أذى 
) مــعــربــا عن مــواطــنــ أمــريــكــيــ
(إدانـــة واشـــنـــطن لـــهـــذا الــقـــصف)
واضـاف انه (من الواضح تمـاما أننا
سـنـفـعل كل ما سـيـكـون الزما لـلـدفاع

وقـت قـــالت ســـائق االجـــرة اجلـــريح
الـــبــالغ  35عـــامــاً انه (في الـــســاعــة
الـواحدة وخمس دقائق من فجر اول
امـس وقع القـصف وشـاهـدت غـباراً
كــثـيـفـاً ثم سـمــعت صـوتـاً قـويـاً أدى

إلـى تهـشم زجـاج مـركـبـتي) واضاف
(أصـــبت بـــوجــهـي وبــعـــدهـــا وقــعت
انــفــجــارات أخــرى وأرغـمـت عـلى أن

أترك العجلة وأهرب). 
ونـــــشـــــرت قــــنـــــاة كـــــردســـــتــــان 24

صـوراً عـلى الــتـلـفـزيــونـيـة احملـلــيـة 
تـظـهر مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي 
تـعرض مقـرّها القـريب من القنـصلية
األمـريكـية في أربـيل ألضـرار نتـيجة

الهجمات. 
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سـيـاحـيـة في احملـافـظـة) مـؤكـدا ان
(مـسـاحـة قـطـعـة األرض اخملـصـصة
إلنــشـــاء مـــشـــروع كـــاره الـــســكـــني
ومدينةٍ سياحية في مقاطعة القوش
ــاً فـي مــا بـــلــغت بــلــغت  248دو
ـشروع  254مـلـيـار ديـنار) قـيـمـة ا
ديرية وأوضح البيان ان (مالكـات ا
تـمــكـنت في عـمــلـيـة مُـنــفـصـلـةٍ من
لــقــيــامه بــاسـتــغـالل ضــبط مــتــهم 
مـنـصب شـقـيـقـتـه لـتـحـقـيق مـنـفـعـةٍ
شـخــصـيـة) واشــار الى ان (شـقـيق
مـديـرة أحـد فـروع مـصـرف الـرشـيـد
في نــيــنـوى جلــأ إلى فــتح حــسـابٍ
مـصـرفي جــارٍ  واسـتـقـبـال صـكـوك
ـواطنــ اخلـــــاصـة بتعــويضات ا
ُــــتــــضـــــرّرين مـن الــــعـــــمــــلــــيـــات ا

اإلرهـابية.
 وإيــداع مــبــالـغ تــلك الــصــكــوك في
حسابـه لقاء عـمولة يـأخذهـا منهم)
واضـاف انه (و تـنـظـيم مـحـضري
ضـبطٍ أصــولـيـ وعـرضــهـمـا عـلى
قــاضـي مــحـكــمــة حتــقــيـق نــيــنـوى
ُختصـة بقضايا الـنزاهة الذي قرر ا
إجــراء الـــتــحـــقـــيق وفـــقــاً ألحـــكــام
ـــادتــ  331و 340مـن قـــــانـــــون ا
الــعــقـوبــات). كــمـا اعــلــنت الــهـيــئـة
صــــدور أمــــري اســــتــــقــــدامٍ بــــحق

مــسـؤولـ فـي مـحـافــظـتي الــنـجف
وكربـالء  الرتكـابهـمـا مخـالـفات في
مــنح إجــازةٍ اســتــثــمــاريــة وإخــفـاء
معـلومـاتٍ في استـمارة كـشف الذمة
ـــالـــيــــة. واشـــار الـــبــــيـــان الى ان ا
(مـحـكمـة حتـقـيق الـنـجف اخملـتـصة
أصــدرت أمــر بـــقــضــايـــا الــنــزاهـــة 
استقدام بحق رئيس هيئة استثمار
احملـافـظـة عــلى خـلـفـيـة مـنح إجـازة
اســتــثــمـاريــة إلنــشــاء مــول جتـاري
بكـلفـة سـتة ماليـ دوالرٍ دون إبرام
عـقـد اسـتــثـمـاري مع اجلـهـة مـالــكـة
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فـــــضالً عـن عــــدم ســــحــب اإلجـــازة
االســتـــثـــمـــاريــة بـــرغم أن نــســـبــة
اإلجنـاز صـفـر). وتـابع ان (مــحـكـمة
حتـقـيق كـربــالء  قـضت بـاسـتـقـدام
ديرالعام لهيئة استثمار احملافظة ا
عــلـى خــلـــفـــيـــة عــدم إفـــصـــاحه عن
الية  علومات الصحيحة لذمته ا ا
ــتـلــكـهـا عــنـد ملء واألمــوال الـتي 

استمارة كشف الذمة اخلاصة به).
 مؤكدا ان (أوامر االسـتقدام صدرت
ادت  331من قانون وفق أحكـام ا
الـعـقـوبـاتـو  19خـامـسـاً من قـانـون

شروع).  الهيئة  والكسب غير ا

انـهـا تـنـحصـر بـاثـنـ او اكـثر من
ـنـصب الـنــقـيب هـمـا ـرشـحــ  ا
ضـيـاء السـعـدي  النـقـيب احلالي
ويــحـيـى الـواجــد رئــيس مـنــظــمـة
الـعــدالـة لـلـدعـم الـقـانـونـي  فـيـمـا
يـضـيف مـحـامـون آخـرون الـيـهـمـا
الـــنــقـــيـب األســبـق احالم الالمي 
الــتي يـعــتـقــد انـهــا تـركت بــصـمـة
خـالل رئــاســتــهــا لــلــنــقــابــة خالل

االعوام . 2019 – 2017
ـــــنــــصب ويــــرى احملـــــامــــون ان ا
اجلديد سيكـون من حصة (النقيب
ــهــنــة الـــذي يــحــفـظ اخالقــيـــات ا
ـهـني). ويــراعي قـواعـد الـسـلـوك ا
وهـو ما كـان الـسعـدي يـشدد عـليه
.الى ذلـك وافق مـــــجـــــلس دائـــــمـــــاً
الـــقــضـــاء األعــلى بـــالــتـــعــاون مع
مجلس القضاء في إقليم كردستان
 عــلـى فــتح مـــراكــز لإلقـــتــراع في
اإلنتخابات العامة لنقابة احملام
 وجــاء ذلك بـنـاءً عــلى تـفـاهم بـ
نـقـيب احملـام ضـيـاء الـسـعدي و
رئــيـس مــجــلس الـــقــضــاء األعــلى
القاضي فائق زيدان .ووجه رئيس
اجملـلس طلب الـنـقابـة إلى رئيس
مـجلس قـضاء االقـليم عـبد اجلـبار
ــوافـقـة عــلى ــســتـحـداث عـزيــز بـا
ـركــز. وتـقـدمت نــقـابــة احملـامـ ا
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بغداد

وت كـانت قي صورة أمّي وكنت حينذاك طفال. رّة األولى الـتي كابدت فيها ا ا
ا كـانت تـتـهـيّأ لـلـذهـاب إلى مـأ خـالي الـذي مـات صبـيّـا بـالـداء اخلـبـيث. كـأ
شقّت صرخـتها سقف بـيتنا وهي تمـسك بسماعـة الهاتف وتتلـقّى النبأ. صار
كلّ الهـدوء في البيت معكوسـا. دقائق وعادت احلياة إلى ما كـانت عليه عندما
ارتـدت أمي ثـوبــهـا األسـود الـفـضـفـاض والــواسع - الـهـاشـميّ - ووقـفت تـرى
وت ـو نفـسه الذي يـحمل الـهاتف. لـقد غـاص حوت ا نفـسهـا في مرآة الكـومد
رأة ليس في أعمـاق بحر ثـوب أمي واختفى. كـما أن اللـون األسود في ثيـاب ا
عـة شعـلة خـضراء ـرّة. فهـو يحـمل في جلّـته العـميـقـة  حـداديّا وال مـأتـميّـا با

رأة. وعلى هذه الشعلة تراهن احلياة وأمّها ا
 يقول الشاعر علي الشرقي:
جسدي قارب وقلبي شراع 

                        وحياتي حبل وعقلي نوتيّ 
أركبوني يوم الوالدة بحراً

                     سأرى ساحالً له يوم موتي 

ـوتــنـا إذن تـرتـفع الــروح حلـظـتـئــذ مـثل رائـحـة ـكن أن يـنــتـهي كلّ شيء  ال 
األعـشاب وحـفـيف األغصـان في حـديقـة; النـبـتة الـطيّـبـة يكـون لهـا شـذىً طيّـبا
حـتـمـا. الـلــقـاء األخـيـر مـع الـسـيّـدة "مـائــدة" زوجـة أخي وأخـتي كــان بـالـفـعل
دراميّـا ومؤثّرا; انحنتْ إلي من عليـائها وكنت جالسا عـلى مكتبي في العيادة

وقبّلتني. 
ـوت هـو محـمـود درويش وكـابده وكـان يـزوره حتى في أكثـر الـشعـراء واجه ا
ـنـام. كـان يـريد تـأجـيل الـلـقاء مـن أجل أن ينـتـهي من بـعض الـشـعـر وبعض ا

ؤجلة: أمور احلياة ا
ويا مَوتُ انتظِر يا مَوتُ

حتى أستعيدَ صفاءَ ذهني في الربيع وصِحّتي
لتكون صيّاداً شريفاً

ال يصيد الظبيَ قربَ النَبع
ولتكُنِ العالقة بيننا ودّيةً وصريحة 

وت يصـادف اليوم ذكرى أربـعينيّـة الراحلة وكـان السيّد ا
مسـتعجال في خطفها من بيننا. هل نقول وداعا لها? أبدا
فهـذا الـفِعل ال يـصحّ أبـدا مع أولئك الـذين نـودّهم ونتـعلّم

من خبرتهم في احلياة وجنلّهم...

بــالــشــكــر و اإلمــتـنــان لــكل الــذين
تعاونوا ألجل حتقيق هذا الغرض
إبتداءً من زيدان و عبد الله و إلى
عـضو مـحكـمة الـتميـيز في اإلقـليم
رزگـار مـحـمـد أمـ بـاإلضـافة إلى
أعـــضـــاء مــجـــلـس الـــنــقـــابـــة طه
ـفرجي و حـسن الـزهـيري  وإلى ا

احملامي هونر اسو حمةجان .
WÐUIM « Êu½U

 وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان

(هـذه اخلـطـوة سـابقـة تـعـد  جـيدة
في اإلنـتـخـابـات الـنـقـابـية لـم يكن
مــعـــمـــول بــهـــا في اإلنـــتــخـــابــات
وجب قانون الـنقابة اضيـة). و ا
 فــان الـــهــيــئـــة الــعــامـــة تــخــتــار
باالقتراع السري احلر نقيباً و 10
من اعضاء مجـلس النقابة  ,فضالً
عن اعــضـاء احــتــيــاط . وسـبق ان
شدد الـسعدي في تـصريح على ان
(يــكـــون االخــتــيــار وفق مــعــايــيــر
وشروط قادرة على توفير احلماية
لــلــمــحــامــ وتــطــور اداء الــعــمل
الـنــقـابي) واضـاف (نـحن ضـد أي
اجتـاه يتـعارض مـع هذا الـتوجه ,
والسـيـمـا مـحـاولـة الـبـعض ايـجاد
مـجـمـوعات وكـتل تـتـمحـور بـعـيداً
عـن بــرنــامج حـــقــيــقي يـــعــبــر عن

.( طموحات احملام

VOIMK  ÎU×ýd  ≤∞5Ð W UM*« UNO  b²Að 5 U×LK  WMšUÝ  UÐU ²½≈

 ‰UF « b³Ž dHE

 Âö « oDM Ë »d(« oDM

اسطنبول

من منـا ال يعـرف منـطق احلرب خاصـة نحن الـعراقـي بـشكل خـاص والعرب
بــشــكل عــام  فــمــنــطق احلــرب خــروج عن كـل الـقــيـم واالعــراف الــســمــاويـة
نـطـلق نـسـدي بـالـنـصـيـحـة  لـغيـرنـا من اجل جتـنب والـوضـعـيـة   ومن هـذا ا
تـحاربـون اي مـعنى  لـلمـنطق ويالت احلروب فـح يـشتـد وزارهـا ال يعـرف ا
االنــسـاني مــهـمــا ادعـوا ذلك فال فــرق والتـمـيــيـز عــنـدهم بــ الـطـفـل والـكـهل
واحملارب فـاجلميع بنيـرانهم يحرقـون دون اية رحمه يسـعون بذلك الى حتقيق
نصـر رسموه في أذهانـهم فال يعنـيهم من سيقـتل وايا كان مـكانه في اجملتمع
مع  يحـرقون بـنـيرانـهم االخضـر والـيابس من اجل بـلـوغ هدفـهم في احلرب 
مـبـالـغـتـهم في نـصــر مـزعـوم في عـقـولـهم عـلـى حـسـاب االنـسـان واالنـسـانـيـة
وحقـوق الناس في جتـنب ويالت ونتـائج احلرب مع  كامـل تقديـرنا واحتـرامنا
واقف الـدول في الدفـاع عن سيـادتهـا  اال ان جتنـب احلرب مـاهو اال تـاكيد
ة بـعيـدة عن ويالت احلـرب وماسـيهـا واالبتـعاد عن على حـقهـا في حـياة كـر
هـاترات والتعصب االعمى  اما سلوك طريق السالم والوئام فهو يبقى دون ا
ا يؤدي الى انـفتاح احلياة وجتنب كل ما شك مفـتاح التقدم والتطـور للبدان 
ـقـدمـة مـن ذلك االبـتـعـاد عن يــعـتـرض مـســيـرة الـشـعـوب نــحـو الـتـقــدم وفي ا
اساليب احلروب باحلصول على احلقوق واختيار الطريق السلمي في احلوار
ـتنـازعة ومن يـريد ان يـتعـرف على تـداعيـات احلروب والتـفاهم بـ االطراف ا
اسي احلـرب منها وما ينـتج عنهـا فليسـئلونـا نحن في العراق الـذين ابتلـينا 
مـافرض عـلـيـنا فـرضـا واراده لنـا  الـكـبار وظـلـوا  يـتفـرجـون علـيـنـا ومنـهـا ما
اختـرناه نحن بعد ان استنفذنا  كل الوسائل في جتنبه احلرب وويالتها ولكن

واجهة بالنتيجة . كان خيار ا
 الذي اسـر االعداء  احلقـيقيـون للبالد وراحـوا يرقصـون ويهلـلون الن العراق
ابتـلى بهذا البالء  اقول ذلك الذكر بها دول وشـعوب  تعيش غمار هذا احلدث
رهق البنـاءها و ما تعانيه شعوبها   منذ ثـمانية عشر عام والنازحون عندنا ا
في الــعـراق في مـخـيــمـات الـنــزوح وحلق بـهم من هـجــرهم داعش من ديـارهم
ــوتــون بــعــد انــعــدام  اخلــدمــات الــصــحــيـة اوالدهم بال مــدارس وكــبــارهـم 
ونـسـاءهم يـضعـن موالـيـدهن في خـيام الـنـزوح ال دفئ وال رعـاية صـحـيـة فهل
ن  يـريـد اخـتـيـار طـريق احلـرب  ولـيـتـعـرف  عـلى يـرعـوي 
ـرة ويــخـتــار طــريق الــسالم بـدل من هــذه الـتــجــارب ا
احلرب هـذا مانتمـناه من منطق اإلنـسانية الـتي نعتقد
بــانه هــدف تـســعى  الــيه اي حــكـومــة من حــكــومـات

الدول كبرت ام صغرت في عالم اليوم 

¬UŁ—∫ جانب من أثار القصف االيراني الذي استهدف قناة كردستان الفضائية

ÊU e «≠ œ«bGÐ

بـــخالف الـــدورات االنـــتـــخـــابـــيـــة
الـسـابـقـة  فــان انـتـخـابـات نـقـابـة
احملام التي ستجري في 24اذار
اجلاري تـشهـد اقتـراعاً سـاخناً لم
تشـهده الـنقابـة منـذ تأسيـسها في
رشح العام 1933فقد بلغ عدد ا

ــــنــــصب الــــنــــقــــيب  نــــحـــو 20
ـعـترك مـتـنـافسـاً  دخل بـعـضهم ا
بــقـوائم انـتـخـابـيـة  جـرى االعالن
عـــــنــــهـــــا في مـــــواقع الـــــتــــواصل
االجـتـمــاعي وبـلغ عـدد اعــضـائـهـا

نحو 166عضواً.
ــرشـحــ االحــتــيـاط  فــضال عن ا
وهـــو رقـم غـــيــــر مـــســــبـــوق عـــده
مـحامـون مخـضـرمون بـاعثـاً على
االعـتـقـاد بوجـود مـغـا ومـكاسب
شخصية ونوايا للمرشح ليست
هـنة او الدفاع لهـا عالقة بخـدمة ا

 . عن حقوق احملام
وجتري االنتخـابات عادة بأشراف

مباشر من جلنة قضائية.
bŽu  »«d² «

ومع اقــتـراب مــوعــد االنـتــخــابـات
تشـتد حـمالت الدعـاية لـلمـرشح
وتـزداد مـعـهـا الـتـسـريـبـات بـشـأن
ـمـارسـات والـبـرامج الـتي انـواع ا
لـم تــتــســـلل الى الـــعــلن بـــقــدر مــا

ـنافـسة بـاساليب وصف تفـاقمت ا
بــعـضـهـا بـالال مـهـني. فـفـضالً عن
تــــشــــويه الــــســـمــــعـــة واالفــــتـــراء
والـتـسـقـيـط  فـقـد أقـدم مـرشـحون
عــلى اقـــامــة والئم بــاذخــة بــهــدف
فترض ؤيـدين ا كسب أصوات ا

.
 وقال مـحام امـضى نحو  50عاماً
ــهـنــة ان (احـدهم ذبح في كل في ا
ـراكــز الــتي سـتــشــهـد مــركـز مـن ا
انتخابات فرعية نحو  20خروفاً 
ما يعـني انه انفق نحو  40مليون
ديـــنـــار عــــلى األقل) فــــيـــمـــا قـــال
حـقـوقي عـضـو في الـنـقـابـة ان (ما
يــجـري يــدعــو لألسـف واحلــيـرة 
فـاذا كـانت الــنـقـابــة الـتي يـوصف
اعضاؤها بالقـضاء الواقف تشهد
ــمــارســات فــمـا بــالك مــثل هــذه ا
بالنقابات واالحتادات واجلمعيات

اآلخرى?).
وكــان مـجـلس الـنـقـابـة احلـالي قـد
أصــــدر فـي وقت ســـــابـق الئـــــحــــة
تتضمن قواعد للسلوك لكنها غير
ملـزمة كـأي ميـثاق شـرف يوقع من

اطراف عدة.
ويذهب محـامون الى االعـتقاد بأن
ــنـــافــســـة احلــقـــيــقــيـــة في هــذه ا
االنتخابات تتـضح جلياً  مؤكدين
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نصب رئيس الوزراء.. التسريبات تؤكد ترشيح محمد جعفر باقر الصدر 
 قرار األختيار لم يكن موفق ..!?

  قرار الترشيح خاطئ جملةً وتفصيالً ..
نتحدث بصراحة وشجاعة

الفرسـان محـمد جعـفر الصـدر شخـصية بـعيـدة كلَ البعـد عن البـيئة احلـاضنة
العراقية..?

األقامة والنشأة لبنان وايران .!?
العراق في هذا الظرف العصيب يحتاج شخصية منفتحة..

متنع ..!  السهل ا
نصـيحتي لألخوة فـي التيار الـصدري  ضعـوا مصلحـة العراق فـوق أي أعتبار

غا واحملسوبية .. صالح وا بعيداً عن ا
العراق فوق أي أعتبار ..

مع جل أحــتـرامي وتــقـديــري لـســعـادة الـســفـيــر مـحــمـد جــعـفــر بـاقــر الـصـدر
ناضلة.. الشخصية الوطنية اجملاهدة ا

ـة نكن لـها كل األحـترام محـمد بـاقر الـصدرمن عـائلـة كر
ـنصب والتـقديـر.. نصـيحـتي لسـعادة الـسفـير ال تـتورط 

رئيس الوزراء ..
اللهم أني بلغت فأشهد وما على الرسول أال البالغ..
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حـيــنــمـا اعــلــنت شــركـة (وين) عن
رحلتها الى مدينة (الصويرة) قلت
مع نفسي بأنـها رحلة مـفيدة ألنها
ـديـنة الـقـادرة عـلى اخراجي  من ا
ديـنة  ومـا حتمـله من ضـغوطات ا
االزدحــام والـضـوضــاء الى الـريف
ومـاتتـمـيـز فـيه الـصـويـرة بـكـثـافة
الـنـخـيل وانتـشـار الـبسـاتـ حتى
انـك تـشم  رائـحـة الــعـطـور  تـفـوح
ـديـنة من اجلـو يـحـكي لك تـاريخ ا
منذ تأسيسها عام 1887م من قبل

حــــــاكـم الــــــعـــــراق
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هو لـيس كتـاب فحـسب  بل هو ايـقونة
ــفـاهــيم الــتــعـايش مــوصــلـيــة تــرسخ 
ـكونات فقـدوا ما كانوا وتعيـد  الثقة 
المح عـلى ما لـكونـه من اسس تلك ا
كانت عليه مدينتـهم  فلذلك يبرز السفر
الـتـاريـخي الـذي يـضـعه الـبـروفـيـسـور
ي ـــتـــخـــصص بـــالـــتـــاريخ  االكـــاد ا
ــعـــروف الـــدكــتـــور ابــراهـــيم خـــلــيل ا
الـعالف لـيـتـوقف عنـد نـحـوعـشرات من
ـوصل الدينـية تاركا ازاء كل حواضر ا
واحـــدة من هـــذه احلــواضـــر تــاريـــخــا
مـوسـعـا مهـمـا  السـيـمـا حـول من كـتب
عـنــهـا  او ارخ مــحـطــات في كال مــنـهـا
ولــكل الــديــانــات الــسـمــاويــة الســيــمـا
سـيـحيـة اضافـة لـلحـضور ـسـلمـة وا ا
اليـهودي فيـها  عبـر الكتـاب الذي حمل
ـوصـل  وجـوامـعـها عـنـوان (مـسـاجـد ا
وكنائسها ومعابدها ومقاماتها ) حيث
تــنــضــوي اهــمـــيــة كــبــيــرة حــول هــذا
االصدار الذي نـشرته دار نون للـطباعة
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صفحة  من القطع الوسط ..
قدمة ويستهل العالف كتابه  اجلديد 
يـشـيـر من خـاللـها الـى ان  الـكـتـاب هو
قاالت  التي كـتبها  حول حصيلـة من ا
احلــواضــر الــديــنــيــة  ســواء من خالل
احلـــلـــقـــات الـــتي عـــرضت فـي ســـيــاق
بــرنــامــجه  مــوصــلــيــات والــذي كــانت
وصـلية  بـ سنتي تعـرضه فضائـية ا
2017 و 2020 مــوضــحــا بــان الــدافع
وراء نـشـر الـكـتـاب بـهـذه الـصـورة جاء
من خالل احـبـة  اشـاروا الـيه بجـمـعـها
ونــشـرهــا خـوفــا من ضــيـاعــهـا او  من
علومات القيمة التي السطو على تلك ا
ـقــاالت  مــوجـهــا بـان حــفـلـت به تـلـك ا
دافـعه االهم هـو الـفـات  نـظـر  الـشـباب
لالهــتـمــام  بـتــاريـخــهم وتـراثــهم  ومـا
لـــديــهم مـن  ارث اجــتـــمــاعي وثـــقــافي
حـــيث واصل الـــعالف الـــقـــول بـــانه لم
يرتب  مواضيع الكتاب  على اية قاعدة
 بل وفـق مــــا وجـــــده مـــــخــــزونـــــا  في

حاسبته الشخصية  ..
ــوسـعـة من ويـســتـهل  تــلك الـقــائـمـة ا
احلـواضـر باالشـارة الى  احـد مـسـاجد
ـوصل وهــو مــسـجــد الـبــدش الـواقع ا
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وصل  حيث دينـة ا كـاوي   حـلة ا
قـالـة اخلاصـة بـهذا يـشـير في سـيـاق ا
ـوصل ــسـجــد لــكـونـه من مـســاجــد ا ا
ـديـنـة  ويـقع ـة  والـعـريـقـة في ا الـقـد
ـكــاوي  نــســبــة الى الــشـيخ ــحــلــة ا
ــكي الــذي ســكن فـي مــديــنـة مــحــمــد ا
ـوصل  بـعــد الـقـرن الـثــامن الـهـجـري ا
سـجـد التـالي فـيخـصص العالف امـا ا
حوله مقـالة موسعـة يضيء من خاللها
الى اهم مــحـطــات  مــسـجــد الــشـاجلي
ـسـجـد ابي حـاضـر ـعـروف ايـضـا  وا
ن في محـلة عمـو البقـال  باجلانب اال
قالة وصل  ويـستهل تلك ا من مدينة ا
بـاالشـارة الى صــورة لـلـمــسـجـد وافـاه
ــصـــور الــفـــوتــغــرافـي  مــؤيــد بــهـــا  ا
احلـربـي مـشـيـرا بـان تـلك الـصـورة هي
ــســجـد من الــهــمــته لــلـكــتــابــة حــول ا

ذكور.. ا
ــقـالـة الــثـالـثــة الـتي يـحــتـويـهـا وفي ا
الـكـتـاب يـتوقـف الكـاتب عـنـد مـقام  من
مقامات االولياء الصاحل التي زخرت
ـوصل وهـو مقـام  الـشيخ بـهـا مديـنة ا
رقد ابو عامر  اخلثعمي او ما يعرف 
ـشـاهـدة حـيث احلــواوين  في مـحـلــة ا
يــشــيـر الى فــاصــلـة اشــتــهـر بــهـا
ـذكـور خـصـوصـا حـيـنـما ـرقـد ا ا
وصلي  ليدعوه اذا ما يقصده  ا
مـــرض احـــد حــــيـــوانـــاتــــهم  وفي
احملـــطـــة االخـــرى  يـــذكــر الـــعالف
مــعــلـــومــات مــوســعــة ازاء  جــامع
ـحــلـة احلـاج مــنـصــور  والــواقع 
نـصورية  فـيما الشـيخ محمـد  او ا
يــواصل الـعـالف جـولـتـه بـ اروقـة
اجلوامع ليـذكر  الكثـير من احملطات
الـتي مـر بـهـا  جـامع الـشـيخ مـحـمـد
اخلالل الواقـع بسـوق النـجارين  في
ـوصل  واليــقـتــصـر جتـوال مـديــنـة ا
ـــقــامــات ـــســاجــد وا الـــعالف بــ  ا
ديـنة بل يـتوسع ـسلـمي ا اخلـاصة 
لـيذكـر في احملطـة التـاليـة اهم مزارات
ـرقـد الـنـبي نـاحـوم ـثـلـة   الـيـهـود 
بـنـاحـيـة الـقـوش  واليـكـتـفي بـاالشـارة
ـرقد فـحـسب بـل يـستـهـل مقـالـته الـى ا
بـالـكـثيـر مـن التـفـاصـيل الـتي تـخـتص
بـنـاحـيـة الــقـوش نـفـسـهـا  فـيـمـا يـتـرك
ـرقد لـيـتـحـول نـحو وجـهـة مـوصـلـية ا

اخـرى عــبـر  ابــراز  مـا حــفل به تـاريخ
جـــامع الـــســـلـــطــان ويـس في مـــديـــنــة
حلة باب وصل والواقع بالتحديد   ا

سجد  بشارع الفاروق اجلديد .. ا
ـنـطقـة يـنتـقل الـعالف نـحو ومن هـذه ا
جـامع اخـر  هــو مـرقـد وجــامع الـشـيخ
فتحي  حـيث يبرزه تاريـخيته كونه من
ــهــمــة من حــيث ــعــالم االسالمــيــة  ا ا
تاريـخه اذ يرقى تاريـخه  للقـرن الثالث
ـرقد الـهـجـري  فـيـما يـتـحـول من هـذا ا
ـعـروف الى مـحـطـة مـسـيـحـيـة بـارزة ا
تقع بـقضـاء احلمـدانية وبـالتـحديد في
بـلـدة قـرقـوش حـيـث كـنـيـسـة الـطـاهـرة
الكـبرى  ويسـتهل مـقالته بـكونه كتـبها
بـــنـــاءا عـــلى طـــلب اخ عـــزيـــز نــوى ان
يتعرف على ما تـزخر به تلك البلدة من
حـــواضــر واهـــمــهـــا تـــلك الــكـــنــيـــســة
ـوسع ـعـروفـة  واضـافـة لـلـتـفـصـيل ا ا
حـول الـكـنـيسـة فـان الـعالف يـنـتقل من
تلك الـبلدة الـتي تقع شرق شـرق مدينة
ـوصل بـنـحو  28 كم  لـيـعـود مـجددا ا
لـــعــدد من مــزارات لــنـــســاء  من بــنــات
ـديـنـة ويـعـدد مـنـهـا احلـسـ  في ا

ـثـال  مـزار الـست فـاطـمة عـلى سـبـيل ا
ومـسجـد الست كـلثـوم  ومسجـد الست
سـاجد نـفـيسـة  والى غـيرهـا من تـلك ا
ــــزارات  حــــيث يــــعــــود حلــــاضـــرة وا
مـسـيـحـيـة مـعـروفـة لـيس عـلى صـعـيـد
ـوصل فحسب بل ديـنة ا سـيحـي  ا
هي  ايـضـا مـعـروفـة في اوسـاط اهـالي
ـديـنة عـمومـا وهـو دير مـار كـوركيس ا
فيما ينتقل منه الكاتب الى جامع خزام
 الـواقـع  في مـحـلـة بـاب لـكش  اضـافـة
لـتـنـاوله في احملـطـة الالحقـة بـتـفـصيل
حـول  جـامع قضـيب الـبـان  ومتـوسـعا
في احملـطة الـتي تـعقـبهـا وبالـكثـير من
الـتـفــاصـيل حـول اجلــامع  االشـهـر في
ديـنة  وهـو جامع الـنبي يـونس عليه ا
هم الـسالم  فيـما  بعـد ذلك التـفصـيل ا
واحملـطــات الـزاخــرة اتي مــر بـهــا هـذا
ــوقع يـــقــفـل الــعالف  لـــيــتـــنــاول في ا
احملــطــة الالحــقــة كــنـيــســة  الــطــاهـرة
الـتــحــتــانــيـة  مــشــيــرا الى ان مــديــنـة
ـوصل تـزخـر  بـالـكـنـائس تـمـامـا كـما ا
ـــســاجــد فـــيــمــا تــزخـــر بــاجلــوامع وا
ديـنة  بـطابـعها تتـصف كنـائس ا
التاريخي القد  ومنها الكنيسة
الــتـي  يــبــرز فــيـهــا الــكــثــيــر من
التفـاصيل  فيـما يواصل العالف
جولـته نحـو حاضـرة اخرى  من
ـوصل فـيـتوقف حـواضر  اهل ا
عـند جـامع مر خـاتون اضـافة
الشـارته التي تـقب هـذا اجلامع
والـتي يخـصـصهـا حـول جامع
النبي جرجيس  اضافة لتاريخ
مـــــفــــصـل يـــــســـــهم مـن خالله
الـكـاتب بـاضـاءة تـاريخ  مـرقد
االمــــام عـــــون  الـــــدين كـــــمــــا
اليكتفي  الكـاتب بتلك النخبة
وصل الـكبـيرة مـن حواضـر ا
لـــكــنه في الـــوقت ذاته يــضي
الـى مـهــام اخـرى اضــطــلـعت
بها تلك اجلـوامع السيما من
كونهـا جتاور مدارس ديـنية
مـثلـما هـو احلـال  مع جامع
ـــــدرســــة شـــــيخ الـــــشـط وا
الكمالية  اضافة لتفصيالت
حتـيط بـجـامع اجلـويـجاتي
الـكـائن بـشـارع الـفاروق  الـقـد  فـيـما غالف الكتاب

علي محمود الربيعي

فـي ســــيــــاق اعـــــتــــمـــــاد اخملــــطط
ــروري)  مــؤكــدا أن (االمــر جــاء ا
بــــســـبـب كــــثـــرة احلــــوادث الــــتي
بعضها بسبب عدم شعور البعض
ــسـؤولــيـة وتـطــبـيق الــقـوانـ بـا
ــروريــة خــاصــة والــتــعــلــيــمــات ا

السياقة العالية).
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وفي سـياق مـتـصل قال الـربـيعي 
ان  (عـشـائـر ديـالى عـقـدت مـؤتـمـر
مــــوسع بــــحـــضــــور شـــيــــوخـــهـــا
نـاطق تـناولت وزعـمائـهـا من كل ا
مــــلف اخملــــدرات وســــبل وقــــايــــة
اجملـــتـــمـع من اثـــاره الـــســـلـــبـــيـــة

واخلطيرة والتي تهدده). 
ـؤتـمـر  واضـاف الــربـيـعي ان  ( ا
ـهــمـة خـرج بــعـدد مـن الـقــرارات ا
جرى االتفاق عليها من قبل عشائر
ديـالى)  مشـيـرا الى ان (الـقرارات
تـــــضــــمــــنـت الــــبـــــراءة من جتــــار
اخملــدرات وعــدم الــتــوسط لــهم او
مـراجعـتـهم باإلضـافـة الى مفـاحتة
مديريـة مكافـحة اخملدرات لـلتزويد

بــأســمــاء كـل من يــراجع او يــريــد
الوسـاطة لـتاجـر مخدرات من اجل
مـــــــقـــــــاضــــــاتـه). واشـــــــار الى ان
(اخلــطـــوات هي مـــســارات رادعــة
امــام افــة تــهــدد اجلــمــيع وهــنــاك
جـهود كـبيـرة تـبذلـها الـعشـائر في
دعـم الـقـوات األمـنـيــة ألنـهـاء مـلف
شـــبـــكـــات وعــصـــابـــات اخملــدرات
وتفكـيك واعتقـال عناصـرها مؤكدا
بــــان اخملــــدرات هي ارهــــاب اخـــر

يهدد اجملتمع وخاصة الشباب). 
فـيـمـا قال قـائـمقـام قـضـاء بعـقـوبة
ان عـبـدالـله احلـيـالي لـ  (الـزمـان) 
(برنامج طـموح انطلق في بـعقوبة
بالـتنـسيق مع قـيادة شـرطة ديالى
بــعــنـوان الــنــدوات الـشــعــبــيـة مع
شـــيـــوخ الـــعــشـــائـــر والـــوجـــهــاء
والــنـــخـب اجملــتـــمـــعـــيـــة من اجل
الـــتـــعـــريف بـــخـــطـــورة اخملــدرات
وتـــداعـــيــاتـــهــا الـــســـلــبـــيـــة عــلى
اجملــتـــمع).واضــاف احلـــيــالي ان
(البرنامج يحمل 5 اهداف رئيسية
ابرزهـا تفعـيل التعـاون مع القوات
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دعـت الـنـائب عـن مـحـافــظـة ديـالى
نــورس الـعــيــسى هـيــئــة الـنــزاهـة
واجلـهـات الـرقـابــيـة في مـحـافـظـة
ديـــالـى الى الـــتـــحـــقـــيق في مـــلف

توزيع االراضي في احملافظة . 
واوضـــحـت الـــعـــيـــسى في بـــيـــان
صـحـفي تـلـقـته الــ (لـزمان) أمس 
ان  (سمـاسرةً متـنفـذين يتحـكمون
ـــلف الى حـــد كــبـــيــر)  في هـــذا ا
مـشـيـرةً الى ان  (هـؤالء يـعـرضـون
ــشــمــولــ بــتــلك االراضي عــلى ا
شـراء الوصـوالت اخلـاصـة بهم او
الــتــدخل ألجل اســتــحــصــال قــطع
اراضٍ في امــــاكن افـــضـل مـــقـــابل

مبالغ مالية معينة ).  
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وشـددت  الـعـيـسى عـلى  (ضـرورة
ـشــمــولـ الــتـدقــيق في اســمــاء ا
ومـــدى مـــطــــابـــقـــتـــهم لـــلـــشـــروط
ومـحــاســبــة كل من يــثـبـت تـورطه
بــــتــــلك اخلــــروقـــات مــــنــــعًـــا ألي
مــحــاوالتٍ مـن ضــعــاف الــنــفــوس

لـلـمـتـاجـرة بحـقـوق ذوي الـشـهداء
ــســتــحــقــ وعــوائل اجلــرحى وا

لتلك االراضي). 
الى ذلك قال مـدير شؤون الـعشائر
في ديــالى الـعــمــيـد عــلي مـحــمـود
ان (شـيـوخ الـربـيـعي لـ  (الـزمـان) 
العـشائر  في ديـالى عقدت مـؤتمرا
ـلفات نـاقشـة جمـلة من ا مـوسعـا 
الـهـامة وجـرى االتـفاق بـشـكل كلي
على ملف الـفصول بـسبب حوادث
السـير وفق مبـادى تضمن الـعدالة

واالنصاف لكل االطراف). 
واضـاف الــربـيــعي ان (الـعــشـائـر
اعــتــمـدت خــطـوة هـي االولى عـلى
مسـتوى العـراق بان يكـون مخطط
ــقــصــريه في ــرور في حتــديـــد ا ا
احلوادث عامل اساسي في حتديد
االحـكـام)  الفـتـا الى انه ( اذا كـان
ـقصر في احلادث لن توفي هو ا ا
يــتـم تــغـــر االخــرون فـــصل وفق
ـيت). واشـار مـبــدا احلي يـفـصل ا
الـى ان  (هـــنــــاك احــــكـــام ونــــسب
واليـات محددة وثـابتة  وضـعها

االمـــنــيــة في االبالغ عن اخملــدرات
وتــوعــيـــة الــشـــبــاب من مـــخــاطــر
االنزالق في مسـتنقعـاتها والسعي
ــــــقـــــــاهي ـــــــنع ان تـــــــصل الـى ا
والـكـوفـيـهـات الـشـبـابـيـة). واشـار
الى ان (اول نـــــــدوة عــــــقـــــــدت في
الكاطون كبرى احياء غرب بعقوبة

وسـتـكـون هـنـاك نـدوات اخـرى في
القريب الـعاجل من اجل شمول كل
مــنــاطـق مــركــز احملـــافــظـــة بــهــذا
البـرنامج الـذي نراه بـارقة امل في
تـعــزيـز مــكـافــحـة اخملــدرات ومـنع
تـفــاقــمــهــا في بــعـقــوبــة وبــقـــــيـة

ناطق ).  ا
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ـقالـة مـهـمة يحـيط كـنـيـسة  الـسـاعـة 
تـنـاسب مـا حفـلت به تـلك الـكنـيـسة من
احـداث ومــحــطــات الســيــمــا بــكــونــهـا
شـهورة الـتي اهدتـها حـملت الـساعـة ا
احــدى مـلــكـات فــرنـســا لـكـل من سـاهم
ديـنـة من وباء الـطاعـون الذي بـانقـاذ ا
اسـتـشـر ى فـيهـا  كـمـا  يبـرز في مـقـالة
اخـرى مـا حـفـلت به صـحـائف الـتـاريخ
حول دير مار ايليا ودير اخر باسم مار
ميخائيل  اضافة لتـفاصيل مقالة مهمة
اســتــلــهم فـيــهــا الــعالف مــا حـفــلت به
كنيسة مار اشـعيا  كونها  اعرق واقدم
وصل  فضال عن اديرة اخرى كنائس ا
سـواء ديــر  الـربــان هــرمـز في الــقـوش
حـيث يـصل حملـطــات الـكـتـاب االخـيـرة
والــتي يـضيء من خاللــهـا حـول جـامع
محـمد جنيب اجلـادر واجلامع  االموي
في محلة راس الكور  واجلامع العمري
 او مـا يعـرف بالعـمريـة وجامع الـشيخ
ــحـلـة بـاب الــسـراي  والـديـر عـبـدال  
االعـلى وبـاشطـابـيـا  اضـافـة  لـكـنـيـسة
مـار حــوديـني  فـي مـحــلـة شــهـر سـوق
وقصـة  مسجـد النبي دانـيال  وكنـيسة

الطاهرة الفوقانية  .
كـــمـــا  اليــنـــسى الـــعالف مــا حـــظي به
ـشهور ـوصل  من مرقـدهم ا ايزيـديو ا
رقد الشيخ عروف  في وادي اللش وا

عادي ..
هي جـولـة مـهـمـة وزاخـرة بـالتـفـاصـيل
الــــتـي جتــــعل مـن الــــقــــاريء يــــعــــيش
تفصـيالت مهمـة  حينمـا يطالع كل تلك
احملطات لـترسخ بذهـنه وهو يزور تلك
االماكن الحقا  والتي طالتها يد احلرب
االخـــيــرة ضـــد تـــنــظــــــــــيم داعــــــــش
فـهــدمت من تـلك احلــواضـر الــعـشـرات
لـــكن بــقــيـت االغــلــبـــيــة مــنـــهــا تــزخــر
همـة  واالبرز ان لكل بتـاريخـــــــيـتهـا ا
تــــفـــصـــيـــلــــة من تــــــــــفـــاصــــيل  تـــلك
احلـواضـر مـا يـسـتـدعي  كـتـابـا قـائـمـا
بحد ذاته يخصص لها  لذلك نعد كتاب
 الــدكـتـور ابـراهــيم الـعالف الـنـواة  او
احملور الـتي ستنـطلق مـنه عشــــــــرات
شـاريع التي تـختص بـتوثــــــيق مثل ا
تلك احلواضر ومـا الذي ارتكزت به من
ــــواطن  ذكــــريــــات عــــلـــقـت بــــذاكـــرة ا

وصلي .. ا
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بغداد
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في مكتـبي احلكومي زارني أحد العـراقي من حاملي اجلـنسية األجنـبية  وقد بدت
عـليه عالمـات االستـغراب واضـحة  في مـظهـره وطريـقة جلـوسه وكالمه  حيث راح
يـلي الـلسـان ويـصطـنع الـتلـعثـم في مخـرج الكـلـمات لـلـداللة عـلى اسـتغـرابه  وهو ال
يعرف وال حتـى كلمة واحدة بلغة البلد الذي حمل جنسيته مؤخراً  جلس وقد وضع
رجله الـيـسرى عـلى اليـمـني وقد ارتـفـعت الى األعلى  لـلـداللة عـلى فوقـيـته واعلـويته
على احلضـور  وقد نظـرت الى حذاءه الذي غـطته األتربـة حتى تغـير لونه األصلي 
ـهاجمة الـعراق  بطرح وليس بنـطاله وقميـصه وسترته بإفـضل حال  بدأ احلديث 
سـؤاله غيـر البريء  كـيف يعـيش البشـر في بلد مـثل العـراق ? األمن مفقـود  العمل
شحيح  البـطالة منتشرة  األمـراض متفشية  اخلـدمات الطبية غـائبة  السكن غير
اء مـلوثه  الكهـرباء تطل كمـا الهالل في أيام معـدودات متقطـعة  الطقس صحي  ا
ـناخ مـتطرف  الـتناحـر السـياسي في أوجه  وقائـمة الـسلبـيات التي راح مـتقلب  ا
ـسـتـغرب قـبل أن يـشـرع بـحـديثه  ـتـدة لـهـا بدايـة ولـيس لـهـا نـهايـة  وا يـسردهـا 
أخـرج عـلـبة الـدخـان من قـمـيـصه وشـرع بـالـتـدخـ  بـعـدهـا تـسـاءل هل يـضـايقـكم
الدخان ? فأجـبته أنا احتاشه ألني مبتلي بـحساسية القصـبات الشديد  وليس أكثر
من الـتـدخـ عدو لـهـا  في مـحاولـة لـتـحريك مـحـسـسات الـشـعـور عنـده  ويـبدو أن
اإلحـساس عـنده غـائب فلـم يشـرع بإطـفاء سـجارتـه أم الربع ديـنار  عـاد للـسؤال ال
ـكـاتب ــغـلـقــة وا ارى نـفــاضـة دخــان ? فـأجـبت أن الــتـدخـ مــحـظــور في األمـاكن ا
احلـكــومـيــة  وقـد جـال في خــاطـري أن الــرجل سـيـبــادر مـبــاشـرة إلطـفــاء سـجـارته
واالعـتذار  فـرد ال إشكـال سـأحول كـوب الشـاي الفـارغ الى نـفاضـة  وبعـد نصف
ـكـتـب الى مـعـمل طـابـوق يـعـمل بـالـنـفط األسـود " كـورة " وقـد سـاعـة أو أقل حتـول ا
ـكـتب لفـتح الـنـوافذ وإزاحـة الـسـتائـر  والـزائـر يتـابع الـتـدخ اسـتـدعيت مـوظـفي ا
بطريـقة شرهة  ويطلب فـنجان القهـوة مع كل سجارة  وراح يفيض في وصف رغد
الـعـيش في بـالد الـغـرب وشـضـفـه  في الـعـراق  وأنـا اسـتــمع بـتـمـلــمل  فـلـيس من
اللياقـة التعامل بفضاضة حتى مع الضيف الثقيل  لكنني وجدت نفسي مرغماً على
لـبس الـوجه الــرسـمي  والـتـعـامل بــقـلـيل من اخلـشـونــة  إليـقـاف مـديـحه وذمه  إذ
وجـدت الفـرصة سانـحة حـينـما حتـدث عن صرامـة تطـبيق الـقانون فـي بالد الغرب 
ة احتقار احملكمة . وقد وجدت متنع عن جر وقداسة احلكم القضائي  وإال حُكم ا
فيـما انـتهى الـيه الزائـر خيـر وسيـلة لـلرد عـليه  بـطريـقة مهـذبة  فـليس من األخالق
ـسـاس بـكـرامة زائـر أو الـنـيل من شـخصـه وإن أصطـنع الـتـمـدن  واظهـر الـتـأثر  ا
وأبان زهو احلـياة في الغربـة وقساوتـها في بلـده األم  فشرعت بـالرد علـيه متسائال
غلقة ? فـصمت وبادر على خجل هل يجيـز قانون بلدك الـثاني التدخ في األمـاكن ا
ـة ـاذا حـولت مـكـتـبي الى مـدخـنـة قـد بـالـرد ال مـطـلـقـاً  فـاتـبـعت سـؤالي بـسـؤال و
مختنـقة ? فرد بأريحية ألن القانون في بلـد الغربة يعاقب  وفي العراق ال عقوبة على
ـغلـقة  ثم أتـبعت سـؤاليي بـثالث تـمحور حـول عمـله في وطنه الـتدخـ في األماكن ا
ـساعـدات االجتـمـاعيـة التي تـقـدمهـا احلكـومة  البـديل ? فرد بـالـقول اعـتادت عـلى ا
فالـعـمل شـحيح  والـفـرصـة نادرة  واألجـر قـليل  ثم بـادرت بـالـسؤال عن مـسـاحة
ساحات في بالد الفلة الـتي يقطنهـا ? فرد قبل اإلجابة عـلى السؤال مباشـرة  بأن ا
الـفـرجنـة محـدودة جـداً  ثم أجـاب أن مـسـاحة شـقـته "٢٥"  مـتـراً !!! لـكـنهـا مـنـظـمة
سـاحـة الف مـتر !!!! ثم بـادرت بـسؤاله عن جمـيـلة مـصـممـة بـطريـقـة تـوحي لك أن ا
الشهادات اإلضـافية التي حتـصل عليهـا في بالد الغربة غـير تلك التي حـصل عليها
في العراق مـجاناً ? فرد ال شهـادة جديدة  فالدراسة فـي بالد الغرب مرتفـعة الكلفة
 وال فرصة اال لـلقادر على الـدفع  وعن الرعاية الـصحية بـادرته بالسؤال ? فرد كل
مـا تسمـعونه عن الرعـاية الصـحية احلـكوميـة غائبـة ال وجود لهـا  إذا قضت كورونا
ال الالزم لالستشفاء اخلاص على كهـول اجملتمع وكبار سنه  فمن ال يحـتكم على ا
وت . وبعد سـلسلة الـتساؤالت التي وجهـتها له متـتابعة  وجدت نـفسي مضطراً 
ـاذا أبـهـرتك مـظاهـر احلـيـاة في الـغربـة وشـقّت عـليـك في وطنك األم ? لـسؤاله  إذا 
هـاجمة العراق وكان اإلنصاف يقتضي مهاجمة القابض على السلطة اذا بادرت  و
اذا ولـيس الوطن ?  فـالعـراق شامخ واالنـتمـاء اليه شـرف وحمل جـنسـيته كـرامة  و
اذا رحت تـؤشر لـلـبـطـالـة في العـراق  وأنت عـاطل عن الـعـمل في وطـنك الـبـديل ? و
تــنـتــقــد اخلـدمــات الــطـبــيــة في الــعـراق  وأنت تــقــول من لــيـست لــديه الــقــدرة عـلى
ـاذا تؤشر لتـراجع التعـليم في العراق وت ? و االستشـفاء اخلاص في بالد الـغربة 
 وأنت لم تـتـمـكن من اضـافـة اجلـديـد لـتـحـصـيـلك الـعـلـمي الـذي حتـصـلت عـلـيه في
ـاذا تـؤشـر الزمة الـعـراق مـجـانـاً  الرتـفـاع تكـالـيف الـدراسـة في وطـنك الـبـديل   و
السـكن في العراق وسـكنك في الغربـة ال يتجاوز "25" متـر  وختمت حديـثي وقائمة
سـتغرب بـكرامة الـوطن  بقولي اتـقوا الله تـساؤالتي الـتي دعاني لطـرحها مـساس ا
بالـعـراق  وبادروا لـشـتم السـلـطـة  نعم الـعـراق غني وشـعـبه جـائع  قوي وسـلـطته
ضـعيفه   كـفاؤته كـبيـرة وفرصـها شحـيحـة  علمـاؤه يفـترشـون األرض والوطن يأن
لهم  أرضه بكـر وسكنه شـحيح  ماؤه وفـير وزرعه مسـتورد  معـدنه غزير ومـنتجه
تـصدي  وتسجيل كتب احلق في انـتقاد السـلطة  ومهـاجمة ا وافد . نعم لـضيف ا
س  وهو السلـبيات  ولكن ليس له احلق في مهاجمة الوطن  فالوطن سام وغيره 
كتب احلق في تفاخره  باق والسـلطة زائلة  والوطن مـتبوع وغيره تابع  ولضـيف ا
بقـدسيـة الـقانـون وسـمو حـكم الـقضـاء في بالد الـغرب  فـالـقانـون فيـه نافـذ واحلكم
ـنـتـظم لـلـبالد  والـسـبب الـكامن وراء الـقـضـائي مـهـاب مـصان  وهـو سـر الـسـيـر ا
سؤول امتثـال العباد  فبلد دون قانون غاب  البـقاء فيه لألقوى  ووطن يسمو فيه ا
ــثل الــشـامي  فــالالفت عــلى حــكم الــقـضــاء ضــيـعــة كل من ايــده اله  عــلى رأي ا
ـعـني بـتـنـفـيـذ حـكم الـقـضاء راح ـسـؤول اإلداري ا ـسـتـجـد بـعـد سـنـة 2003 أن ا ا
ـا ال يـرى فـيه صـالح  وفي ذلك إضـعـاف لـهـيـبة يـنـتقـي ما يـرى تـنـفـيـذه  والـتـنكـر 
ادة (329) من قانون القضـاء وذهاب لريح حكمه وقراره   فقـد أثبتت التجربة أن ا
متنع عـن تطبيق احلكم الـقضائي النهائي  وظف ا العقوبـات العراقي التي تعـاقب ا
ـسؤول وإنفاذ حـكم القضـاء  من هنا على وظف ا لم تعد قـادرة على ضبط إيـقاع ا
ـشـرع الـعـراقي إفـراد إنـفـاذ احلـكم الـقـضـائي الـنـهـائي بـتـشـريع مـسـتـقل  يـغـلّظ ا

ــتـراخي ــمـتــنع  ويـشــددهــا عـلى ا ــوظف ا الــعــقـوبــة عـلى ا
ـتـأخـر  فـبـلـد دون قـانـون مُـهـاب  ضـيـعـة الـبـقـاء فـيـها وا
لألقوى  وقـضاء ال ينـفذ حكمـه  غيابه أولى من صدوره
 حـفــاظــاً عـلى مــكــانـة احلــصن األخــيـر الــذي يــرى فـيه
عتصم  فـفــي قوة القضـاء هيبة الدولة لـجأ وا واطن ا ا
 وفي اســتــقالله صــيــانــة لــلــحـــــقــوق  وفي حــزمه أمن

اجملتمع .
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قـسمّ اخلـلــيل بن أحـمـد الــفـراهـيـدي  –وهــو عـلمُ االعالم  –الـرجــال الى أربـعـة

أقسام فقال :
" الرجال أربعة :

فرجل يدري ويدري أنه يدري  فذلك عالم فَسَلُوه .
ورجل يدري وال يدري أنه يدري فذلك الناسي فذكروه .

ورجل ال يدري ويدري أنه ال يدري فذلك اجلاهل فَعَلموه .
ورجل ال يدري وال يدري انه ال يدري فذلك األحمق فارفضوه !! "

واالقسام التي ذَكَرَها دلّت التجربة على صحتها 
ثم انّ هذه األقسام ال يخلو منها بلد من البلدان وال زمن من االزمان .

-2-
رسم (اخلليل بن احمد) رسم طريقةَ التعامل مع كُل قِسْمٍ من تلك األقسام.

فالعالِم البُدَّ أن نَغْتَنِم ِعلْمَهُ  
ومن هنا جاء األمر بتقد االسئلة اليه بغية االستضاءه بِنُور عِلْمهِ .

والناسي ال يحتاج االّ الى التذكير
 واجلاهل البُدَّ أنْ نعلمه .

شكلته االّ اجتنابه ورفضه . أما االحمق فليس ثمة من حلٍ 
-3-

والسؤال اآلن :
مَنْ هي الشريحة األخطر من تلك األقسام األربعة ?

واجلواب :
انها شريحة (مَنْ ال يدري وال يدري انه ال يدري) .

ولـكنـنا  – لالسف الـشديد  – نقـدّم أبنـاء هذه الـشريـحة عـلى (مَنْ يدري ويدري
انه يدري) ..!!

فارقة . وهنا تكمن ا
- 4-

وازين وهذا ولم تكن " احملـاصصات " االّ القـفز الصريح عـلى كل ما تقتـضيه ا
هو الداء اخلطير الذي ابتلي به (العراق اجلديد)  والذي مازال يعاني من وطأتِه

 ويواجه الصعوبات الكبيرة وهو يريد اخلالص منه واسترداد عافيته .
-5-

رحوم الشيخ علي الشرقي فقد سَلَكَ مسلَكاً آخر فقال : اما ا
قومي رؤوس كُلّهم 

أرأيتَ مزرعة البَصَلْ ?
وهو يـشير الى ظاهـرة خطيرة يـنفرد بهـا العراقيـون مِنْ ب كل شعوب األرض 
حـيث يرى احـدهم نـفـسه - مـهـمـا كـانت أحوالـه وأوضاعه  –في مـوقع مـتـقدم 

وانه مؤهل لتصريف األمور في شتى مناحيها وميادينها .
وهنا يكمن اخللل وتعظم نتائجه السلبية .
-6-                                           

والبد أنْ يـعرفَ كلٌّ منا نَفْسَه على حـقيقتها ويؤدي ما
يـنــاسـبه من أدوار لـكي تـسـتــقـيم األمـور بـعـد كل هـذا

االختالل واالضطراب .

خارطة محافظة واسط

نورس العيسى

الــبـســاتـ واصــبــحت الـصــويـرة
ـارسـون فـيـها مـحـمـيـات لـهـؤالء 
االســـتــجـــمــام ووســـائل الــتـــرفــيه
احملرمة! وانتقـلت بعض البسات

الى مسؤول حاليا!   
U b)« j «

امـــا الــصـــويـــرة الـــقـــابــعـــة وسط
اء والـتي تستطيع ان اخلضرة وا
تنقلك الى عالم آخر ال زالت تعيش
ــدن تــفـــتــفـــر إلى أبــسط في ظـل ا
اخلــــدمـــات ومن الــــصـــعـــوبـــة ان
تصبح مـحافظـة ألنها كمـا يقولون

(منسية)
n u Ë rO e « W u U

عــلى الـرغـم من والدة عـبــد الـكـر
قــــاسـم  في بــــغــــداد اال انه عــــاش

طـــفــــولـــته فـي الـــصــــويـــرة ودخل
مـدرسـة الـصـويـرة االبـتـدائـيـة عـام
1921 حــــــــتـى الــــــــصـف الــــــــرابع
االبــتــدائـي ثم انــتــقـل الى بــغــداد
وعاد الى الصويرة كمعلم  وابدى
نـسيـة (مديـنة ديـنـة ا وفـاء لهـذه ا
الــزعــيم) كـمــا يــحــلـو لــلــبـعض ان
يطلق عليهـا  فعندما اصبح قاسم
رئيسا للجـمهورية تبرع بداره الى
ــالــيــة- عــلى ان الــدولــة - وزارة ا
يــســجل الـعــقــار بـرقم  2\1\1وهـو
رقم الـدار الذي سـكنه ايـام طفـولته
واشـتـرط ان تكـون الـبنـايـة ثانـوية
لــلــبــنــات بــعـــد ان كــانت الــبــنــات
يـدرسن في مـبـنى الـقـائمـقـامـية ! 
يـــقــول احـــد كـــبــار الـــسن  :- هــذا

يــوضح مـــدى زهــد ونــزاهــة عــبــد
الكر قاسم ووفـاءه ألهالي مدينة
الصويـرة على عكس جـميع حكام
الـعراق الـذين جاءوا بـعده فـهو لم
يـتـوسط لـتـعـيـ أقـربـائه او يوزع
ــنــاصب  واســتــشـهــد وفي لــهم ا
جـــــيــــبه 3.500 ثـالثــــة دنــــانــــيــــر
وخـمـسـمـائـة فـلس وعـنـدمـا طـلبت
شــقــيــقــته مــنه بــيــتــا اخـذهــا الى
مـنـطقـة الـشـاكريـة وكـانت صرائف
قـائال عـنـدمـا يـكـون لـهـؤالء بـيـوت
ســـوف اعــــطـــيـك بـــيــــتـــا وال زالت
ثانـويـة الـزعـيم لـلـبـنـات شـاخـصة
كـأيقـونة معـماريـة تعـليمـية وفـيها
طـــابع ورمـــز ســيــاسـي لــلـــنــزاهــة

والعطاء..
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عـــلـي مع اخلـــوارج) ومـــرقـــد تـــاج
الـــدين حــــفـــيـــد االمــــام الـــكـــاظم 
وخطوة النبي شيت ومشهد النبي
إبــراهــيم اخلـلــيل كل هــذه االمـاكن
ــقـدســة واالثــريــة والـتــراثــيـة  ال ا
تـفوق شـهـرتهـا بوجـود  شـخصـية
الـزعــيم عـبــد الـكـر قــاسم والـذي
يــرجع اصـــله من نـــاحــيــة االم الى
مدينة الصويرة وجميع من نلتقي
ـعالم السـياحية بهم لـلحديث عن ا
في الـصــويــرة يـردون عــلـيك انــهـا
مــديــنـة الــزعــيم قــاسم اول رئــيس
جلــمـــهـــوريــة الـــعـــراق. يــســـمــون
ـنـسـية الـصـويـرة مديـنـة الـزعيم ا
فـــفي الـــنـــظــام الـــســـابق ســـيـــطــر
ــــســـؤولــــون عــــلـى اهم واجــــمل ا

الـعـثمـاني مـدحت باشـا  ولـقربـها
من بــغــداد 55 كـم فــقــد اشــتــهـرت
باستـقبال اهـالي بغداد وهي التي
كــــانت تــــابــــعـــة الـى بــــغـــداد و
حتــويــلــهــا لــتـكــون احــد اقــضــيـة

واسط التي تبعد عنها 128كم.
ألهـــالي الـــصـــويـــرة طـــمـــوح بــإن
تـتــحـول الى مـحــافـظـة كــمـا حـدث
دن التـي هي اصغر منها لبعض ا
 وتــبـرز اهـمـيـة الـصـويـرة  –كـمـا
يــقــولــون اهــلــهـــا- بــإنــهــا قــدمت
للعراق اول رئيسـا للجمهورية هو
الــزعـيـم عـبــد الـكـر
قــاسـم. لم تـــشــتـــهــر
مدينة الصويرة فقط
بــجـمــال الــطـبــيــعـة
والــــهـــــواء الــــنــــقي
والــســمــاء الــزرقــاء
الصافية وال بكثرة
الــــــــبـــــــســــــــاتـــــــ
واحــتـــضــان نـــهــر
دجلة لها ولم تكن
مــعــروفــة بــاالثــار
ــــــــــة الــــــــــقـــــــــــد
الـــســـومـــريـــة وال
ـــعـــبـــد بـــبـــاقي ا
اجملوسي (جبابة
الــنــار) وال حــتى
بـــاثــــار الـــدولـــة
االسالمـــيـــة (تل
الـــــــنـــــــهــــــروان
ومـعــركـة االمـام
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تـعلن محافـظة ذي قار (العـقود احلكومـية) عن منـاقصة مشـروع (االعمال التـكميلـية تشيـيد وحتس وتـطوير شبـكات الكهـرباء في قضاء
ـعدلـة الصادرة من الـشطـرة/ اكد) ضمـن خطة تـنمـية االقـاليم ٢٠٢١ واسـتنادا لـتعـليـمات تنـفيـذ العـقود احلـكوميـة رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
وازنـة العامة االحتـادية لعام ٢٠٢١ ان وثيـقة الدعوة لتـقد العطاء (االعالن) لـحقة بها وتـعليمات تـنفيذ ا وزارة التخطـيط والضوابط ا
عـتمدة ـشروع سـوف تنـشر في اجلـرائد الوطـنيـة. وسيـتم العـمل عنـد فحص وتقـييم الـعطـاءات وفق االليـة ا ـناقـصة الـعامة لـهذا ا عن ا
ـؤهلة االشـتراك فيـها كمـا هو محـدد في النشـرة التوضـيحية قدمي الـعطاءات كـافة من الدول ا للمـناقصـات الدوليـة العامـة والتي تتـيح 

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا الصادرة من اال ا
قدمي العطاء ان وبإمكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملـدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسـوف يتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حسـابـات ا اسلـوب الـدفع سيـتم 
صـادف ٢٠٢٢/٣/١٦ في بنـاية (الـشركة ـناقـصة عنـد السـاعة (١٢) ظـهرا من يـوم االربعـاء ا شـارك في ا باالجـابات عـلى استـفسـارات ا
ذكورة ادناه على االقل صنف من الدرجة ا ؤهل وا قاول العراقي ا العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب) فعلى الراغب من الشـركات وا
والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة
شروع عـلما ان سعر العطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصنيف االصـلية للشركات العراقية با

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

بلغ  ال يقل عن (٢٥٣٫٠٠٠٫٠٠٠) مـائتان وثالثة وخمسون ماثلة) ولعقـد عدد (١) و ـتطلبات الفـنية: اخلبرة التـخصصية (االعمـال ا أ- ا
مليون دينار عراقي للسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازه بنجاح وجودة كاملة

ب- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا أ- ا
ـبلغ اكـبر او يـساوي (٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠) ـشروع  الـية لـتـنفـيذ ا ـاليـة ( السـيولـة النـقديـة) من خالل تـقد مـا يثـبت القـدرة ا ـوارد ا اوال-  ا

ثمانية وخمسون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ب ـ ا

قدمـة في القـائمـة السوداء صـالح لم يتم وضع الـشركـة ا اوال:- االهلـية وتشـمل (جنـسيـة الشركـة مقـدمة الـعطاء  –ال يوجـد تضـارب با
ملـوكة للدولة (ان تـثبت انها مـستقلـة قانونيـا وماليا و(انهـا تعمل وفق القـانون التجـاري وان ال تكون وكاالت تـابعة لصاحب الشـركات ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا العمل). غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
ثـانيا:- لم تـظهر عقـود غير منـفذة خالل ال (٥) سنـوات السابقـة ولغايـة موعد تسـليم العـطاء لم يصدر بـحق الشركـة مقدمة الـعطاء قرار
دة ال (٥) سـنوات السـابقة نـاقصات بـدولة صاحب الـعمل اسـتنادا الى قـرار صادر بحـقه مصـادرة ضمان عـطاءه و شاركـة في ا ـنع ا
جموعها اكثر من ٤٠ % صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل  حلها وقوفة سوف لن تشكل  طالبات ا جميع ا

ضد مقدم العطاء.
انعة (نـسخة اصـلية + نسـخة مصـورة) ونافذة صـادرة من الهيئـة العامـة للضـرائب ومعنونـة الى ديوان محـافظة ذي قار ثـالثا: - عـدم 

وهوية التحاسب ونسخة من الهوية الضريبية للشركة.
رابـعا:- شهـادة تأسيس الـشركة مع مالحـظة في حال كون الـشركة مـقدمة الـعطاء اجـنبية تـقوم بتـقد اوراقهـا كافة ومـصدقة لدى وزارة

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

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

وجب خـطاب ضـمان بنـكي او صك مصدق او قـدمي العـطاءات  ٢- كـل العطـاءات يجب ان تتـضمن ضـمان للـعطاء (الـتأمـينات االولـية) 
سفـتجـة صادرة من مـصرف مـعتـمد في الـعراق وبـنسـبة  ١ % من مبـلغ الكـلفـة التـخمـينـية لـلمـشروع ومـعنـون الى جهـة التـعاقـد (ديوان
ـنـاقـصـة وعلى ـدة ١٥٠ يـوم من تاريـخ غلق ا نـاقـصـة ويـكون نـافـذ  محـافـظـة ذي قـار/ قسم الـعـقـود احلـكومـيـة) ويـذكـر فيـه رقم واسم ا
ناقـصة مبـاشرة بعد اصـدار كتاب االحـالة قبل تـوقيع العقـد تقد خـطاب ضمان قاول) الـذي ترسو علـيه ا ـناقص الفـائز (الشركـة او ا ا

صـارف الـعراقـيـة في بـغداد او احملـافـظات بحـسن الـتـنفـيـذ بقـيـمة ٥ % من مـبـلغ االحالـة عـلى ان يـكون خـطـاب ضمـان صـادر من احـد ا
اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.

عـايير نـاقص مـستجـيبة عـند تلـبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعـتماد الـوثائق الـقياسـية الصـادرة من وزارة التخـطيط وتكـون العطـاءات ا
نـاقصة وفي حال عدم التـزام مقدم العطاء ـطلوبة في شروط ا الية ا التأهيل احملددة فـيها بفروعهـا كافة والشروط القـانونية والفـنية وا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصة وان تتـحمل الشركة الـتي يحال بعهدتـها العمل كافة ناقصـة اجور النشر واالعالن والخر اعـالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو عـليه ا

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال في حالة اعتذار

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا ا
٨- في حالة اشـتراك اكثـر من مناقص فـي تقد عـطاء واحد لتـنفيـذ العقـد تكون مـسؤوليـتهم تضـامنيـة تكافـلية في ذلك لـتنفـيذه على ان

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لرب العمل ـعد من قبلها واعتـدال اسعاره وكذلك تنفـيذ العمل باعتـبارها  ـستفيدة مسؤولـية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا
قاولة. بعقد ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
ـقدم على العطاءات باستكـمال النواقص التي تسمح بها الـتعليمات خالل سبعة ايام من قاولب واجملهزين ا  ١٢- تلتزم الـشركات وا

كن قبولها. تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملهـزة داخل العـراق للمـشروع مع مـراعاة االلتـزام بالـضوابط السـعر والـنوعيـة اجملهزة  ١٣- تكـون االولوية لـلمـواد االولية ا

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

ـصادف ٢٠٢٢/٣/٢٣ الى العنـوان التالي مـحافظة ذي قار  ١٥-ان اخر يوم لتـقد العطـاءات نهاية الـساعة (١١) ظهـرا من يوم االربعاء ا
قسم العقـود احلكومية فـي مقرها الكـائن في الناصريـة  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيـد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هـيئة االعمار
قدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة سابقا) على ان تكون االسعار ا
قاول مع ذكـر العنوان الكامل لـلشركة ورقم الهاتف والـبريد االلكتروني وخـالية من احلك والشطب وتكـون جميع االوراق مختـومة بختم ا
دنية قاول بصـحته ويعتبـر التبلـيغ من خالله ملزم واصوليـا وكما يقـدم البطاقة الـتموينيـة وما يؤيد حـجبها وهويـة االحوال ا ويلـتزم ا
ثلـيهم الـراغب وبطـاقة الـسكن وال يسـمح التـقد عن طريق الـبريـد االلكتـروني وسيـتم فتح الـعطاءات بـحضـور مقدمي الـعطـاءات او 
تـأخرة. واذا صادف يوم ـبنى اجلديد / شـارع االمام علي (ع) وسـوف ترفض العـطاءات ا باحلضـور الى مبنى ديـوان محافـظة ذي قار  ا
ناقـصة عطـلة رسميـة فيؤجل الى الـيوم الذي يـليه على ان تـقدم العـطاءات داخل ظروف مغـلقة ومـختومـة ومثبت عـليها رقم واسم فـتح ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ا
توفرة. ذكور من التخصيصات ا شروع ا  ١٦- تسدد مبالغ ا
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تعلن مـحافظة ذي قار (الـعقود احلكومـية) عن مناقصـة مشروع (تشيـيد وحتس وتطـوير شبكات كـهرباء الحياء مـختلفة في مـركز مدينة
ـعدلة الصادرة من وزارة الناصـرية) ضمن خطـة تنميـة االقاليم ٢٠٢١ واستنـادا لتعلـيمات تنـفيذ العقـود احلكوميـة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ ا
وازنـة العـامة االحتـادية لعـام ٢٠٢١ ان وثيـقة الدعـوة لتـقد الـعطاء (االعالن) عن لـحقة بـها وتـعلـيمات تـنفـيذ ا الـتخطـيط والضـوابط ا
عـتـمدة شـروع سـوف تنـشـر في اجلـرائد الـوطـنـية. وسـيـتم الـعمل عـنـد فـحص وتقـيـيم الـعطـاءات وفق االلـيـة ا ـناقـصـة الـعامـة لـهـذا ا ا
ـؤهلة االشـتراك فيـها كمـا هو محـدد في النشـرة التوضـيحية قدمي الـعطاءات كـافة من الدول ا للمـناقصـات الدوليـة العامـة والتي تتـيح 

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا الصادرة من اال ا
قدمي العطاء ان وبإمكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملـدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسـوف يتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حسـابـات ا اسلـوب الـدفع سيـتم 
صـادف ٢٠٢٢/٣/١٦ في بنـاية (الـشركة ـناقـصة عنـد السـاعة (١٢) ظـهرا من يـوم االربعـاء ا شـارك في ا باالجـابات عـلى استـفسـارات ا
ذكورة ادناه على االقل صنف من الدرجة ا ؤهل وا قاول العراقي ا العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب) فعلى الراغب من الشـركات وا
والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة
شروع عـلما ان سعر العطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصنيف االصـلية للشركات العراقية با

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

ائة وتسعة وتسعون بلغ  ال يقل عن (٨٩٩٫٠٠٠٫٠٠٠) ثما ماثلة) ولعقد عدد (١) و تطلبات الفنية: اخلبرة التخصصية (االعمال ا أ- ا
مليون دينار عراقي للسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازها بنجاح وجودة كاملة

ب- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا أ- ا
بـلغ اكبـر او يساوي (٢٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ـشروع  الـية لتـنفـيذ ا ـالية ( الـسيـولة الـنقديـة) من خالل تقـد ما يـثبت القـدرة ا وارد ا اوال-  ا

مائتان واثنان مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ب ـ ا

قدمـة في القـائمـة السوداء صـالح لم يتم وضع الـشركـة ا اوال:- االهلـية وتشـمل (جنـسيـة الشركـة مقـدمة الـعطاء  –ال يوجـد تضـارب با
ملـوكة للدولة (ان تـثبت انها مـستقلـة قانونيـا وماليا و(انهـا تعمل وفق القـانون التجـاري وان ال تكون وكاالت تـابعة لصاحب الشـركات ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا العمل). غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
ثـانيا:- لم تـظهر عقـود غير منـفذة خالل ال (٥) سنـوات السابقـة ولغايـة موعد تسـليم العـطاء لم يصدر بـحق الشركـة مقدمة الـعطاء قرار
دة ال (٥) سـنوات السـابقة نـاقصات بـدولة صاحب الـعمل اسـتنادا الى قـرار صادر بحـقه مصـادرة ضمان عـطاءه و شاركـة في ا ـنع ا
جموعها اكثر من ٤٠ % صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل  حلها وقوفة سوف لن تشكل  طالبات ا جميع ا

ضد مقدم العطاء.
انعة (نـسخة اصـلية + نسـخة مصـورة) ونافذة صـادرة من الهيئـة العامـة للضـرائب ومعنونـة الى ديوان محـافظة ذي قار ثـالثا: - عـدم 

وهوية التحاسب الضريبية للشركة.
رابـعا:- شهـادة تأسيس الـشركة مع مالحـظة في حال كون الـشركة مـقدمة الـعطاء اجـنبية تـقوم بتـقد اوراقهـا كافة ومـصدقة لدى وزارة

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

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

وجب خـطاب ضـمان بنـكي او صك مصدق او قـدمي العـطاءات  ٢- كـل العطـاءات يجب ان تتـضمن ضـمان للـعطاء (الـتأمـينات االولـية) 
سفـتجـة صادرة من مـصرف مـعتـمد في الـعراق وبـنسـبة  ١ % من مبـلغ الكـلفـة التـخمـينـية لـلمـشروع ومـعنـون الى جهـة التـعاقـد (ديوان
ـنـاقـصـة وعلى ـدة ١٥٠ يـوم من تاريـخ غلق ا نـاقـصـة ويـكون نـافـذ  محـافـظـة ذي قـار/ قسم الـعـقـود احلـكومـيـة) ويـذكـر فيـه رقم واسم ا
ناقـصة مبـاشرة بعد اصـدار كتاب االحـالة قبل تـوقيع العقـد تقد خـطاب ضمان قاول) الـذي ترسو علـيه ا ـناقص الفـائز (الشركـة او ا ا

صـارف الـعراقـيـة في بـغداد او احملـافـظات بحـسن الـتـنفـيـذ بقـيـمة ٥ % من مـبـلغ االحالـة عـلى ان يـكون خـطـاب ضمـان صـادر من احـد ا
اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.

عـايير نـاقص مـستجـيبة عـند تلـبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعـتماد الـوثائق الـقياسـية الصـادرة من وزارة التخـطيط وتكـون العطـاءات ا
نـاقصة وفي حال عدم التـزام مقدم العطاء ـطلوبة في شروط ا الية ا التأهيل احملددة فـيها بفروعهـا كافة والشروط القـانونية والفـنية وا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصة وان تتـحمل الشركة الـتي يحال بعهدتـها العمل كافة ناقصـة اجور النشر واالعالن والخر اعـالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو عـليه ا

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠ %) من عمالة موظفيه العمالة الـوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا ا
٨- في حالة اشـتراك اكثـر من مناقص فـي تقد عـطاء واحد لتـنفيـذ العقـد تكون مـسؤوليـتهم تضـامنيـة تكافـلية في ذلك لـتنفـيذه على ان

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لرب العمل ـعد من قبلها واعتـدال اسعاره وكذلك تنفـيذ العمل باعتـبارها  ـستفيدة مسؤولـية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا
قاولة. بعقد ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
ـقدم على العطاءات باستكـمال النواقص التي تسمح بها الـتعليمات خالل سبعة ايام من قاولب واجملهزين ا  ١٢- تلتزم الـشركات وا

كن قبولها. تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملهـزة داخل العـراق للمـشروع مع مـراعاة االلتـزام بالـضوابط السـعر والـنوعيـة اجملهزة  ١٣- تكـون االولوية لـلمـواد االولية ا

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

صادف ٢٠٢٢/٣/٢٣ الى العنوان التالي محافظة ذي قار -  ١٥-ان اخر يوم لتقد العطاءات نهاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم االربعاء ا
 قسم الـعقود احلكومية فـي مقرها الكائن في النـاصرية  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مـبنى هيئة االعمار
قدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة سابقا) على ان تكون االسعار ا
قاول مع ذكـر العنوان الكامل لـلشركة ورقم الهاتف والـبريد االلكتروني وخـالية من احلك والشطب وتكـون جميع االوراق مختـومة بختم ا
دنية قاول بصـحته ويعتبـر التبلـيغ من خالله ملزم واصوليـا وكما يقـدم البطاقة الـتموينيـة وما يؤيد حـجبها وهويـة االحوال ا ويلـتزم ا
ثلـيهم الـراغب وبطـاقة الـسكن وال يسـمح التـقد عن طريق الـبريـد االلكتـروني وسيـتم فتح الـعطاءات بـحضـور مقدمي الـعطـاءات او 
تأخـرة. واذا صادف يوم بنى اجلـديد / شـارع االمام علـي (ع) وسوف ترفض الـعطـاءات ا بـاحلضور الى مـبنى ديـوان محافـظة ذي قـار ا
ناقـصة عطـلة رسميـة فيؤجل الى الـيوم الذي يـليه على ان تـقدم العـطاءات داخل ظروف مغـلقة ومـختومـة ومثبت عـليها رقم واسم فـتح ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ا
توفرة. ذكور من التخصيصات ا شروع ا  ١٦- تسدد مبالغ ا
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تـعلن محـافظة ذي قـار (العـقود احلكـوميـة) عن مناقـصة مشـروع (االعمـال االضافيـة النشـاء طرق ريفـية مبـلطـة مع جسرين كـونكـريت عـلى نهر
ـعدلة البـصرة في قـضاء الـشطـرة) ضمن خـطة تـنمـية االقـاليم  لـعام ٢٠٢١ واسـتنادا لـتعـليـمات تـنفـيذ الـعقـود احلكـوميـة رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
وازنـة العـامة االحتـادية لـعام ٢٠١٩ ان وثـيقـة الدعـوة لتـقد الـعطاء لـحقـة بهـا وتعـليمـات تنـفيـذ ا الصـادرة من وزارة التـخطـيط والضـوابط ا
ـعتمدة شروع سـوف تنشر في اجلـرائد الوطـنية. وسيـتم العمل عـند فحص وتقـييم العـطاءات وفق االلية ا ـناقصة الـعامة لهـذا ا (االعالن) عن ا
ؤهلة االشتراك فـيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة قدمي العطاءات كافة من الدول ا للمناقصات (الدولية العـامة )و التي تتيح 

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا من اال ا
قدمي العطاء ان اسلوب وبإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق الـعطاء باللغة العربية بعد تقد طلب حتريري الى الـعنوان احملدد بالتعليمات 
ـؤتمـر اخلاص بـاالجابـات على ـشاريع في ديـوان احملـافظـة وسوف يـتم عقـد ا وجـب وصل شراء يـقطع من قـبل قـسم حسـابات ا الـدفع سيـتم 
صـادف ٢٠٢٢/٣/١٦ في بنـاية (الـشركـة العـامة لـتوزيع كـهرباء ـناقـصة عـند الـساعـة (١٢) ظهـرا من يوم االربـعاء ا شـارك في ا اسـتفـسارات ا
ذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية صنف من الدرجة ا ـؤهل وا قاول العراقي ا اجلنوب) فعلى الراغب من الشركات وا
ـشروع عـلما ان سـعر الـعطاء من اصحـاب االختـصاص مـراجعة قـسم العـقود احلكـوميـة حملافظـة ذي قار لـشراء نسـخة من الـوثائق اخلـاصة با
الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غيـر  قابلة للـرد على ان يتم تقد هـوية التصـنيف االصلية لـلشركات العـراقية واوراق التسـجيل للشركـات االجنبية

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

ب- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا أ- ا
ـبلغ اكـبـر او يسـاوي (٦٩٫٠٠٠٫٠٠٠) تسـعة ـشروع  ـاليـة لـتنـفيـذ ا الـية ( الـسيـولـة النـقديـة) من خالل تـقد مـا يثـبت الـقدرة ا ـوارد ا اوال-  ا

وستون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ب ـ ا

قدمة فـي القائمة الـسوداء الشركات ـصالح لم يتم وضع الشـركة ا اوال:- االهلـية وتشمل (جـنسية الـشركة مقـدمة العطاء  –ال يـوجد تضارب با
ـملـوكة لـلدولـة (ان تثـبت انهـا مسـتقـلة قـانونـيا ومـاليـا و(انهـا تـعمل وفق الـقانـون التـجاري وان ال تـكون وكـاالت تابـعة لـصاحب الـعمل). غـير ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
نع ثـانيا:- لم تـظهـر عقود غـير منـفذة خالل ال (٥) سـنوات السـابقـة ولغايـة موعـد تسلـيم العـطاء لم يصـدر بحق الـشركة مـقدمـة العطـاء قرار 
دة ال (٥) سـنوات الـسابقـة جميع دة و نـاقصات بـدولة صـاحب العمل اسـتنـادا الى قرار صادر بـحقه مـصادرة ضمـان عطـاءه و شاركـة في ا ا
ـجموعهـا اكثر من ٤٠ % صافي مـستحقات مـقدم العطـاء وسيتم التعـامل معها كـمشاكل  حلـها ضد مقدم وقوفـة سوف لن تشكل  طـالبات ا ا

العطاء.
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار . ثالثا: - عدم 

رابعا:- شهادة تأسيس الشركة مع مالحـظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبيـة تقوم بتقد اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.

قـاولة حسب مـا مطلوب في قاول او الـشركات ا قـاول صادرة من وزارة الـتخطيط وتـكون درجة وصـنف ا خامـسا:- هويـة تسجل وتصـنيف ا
اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا
وجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق قدمي العطـاءات  ٢- كل العطاءات يجب ان تـتضمن ضمان للعطاء (التـأمينات االولية) 
او سفتـجة صـادرة من مصرف مـعتـمد في العـراق وبنـسبة  ١ % من مـبلغ الكـلفـة التخـميـنية لـلمـشروع ومعـنون الى جـهة التـعاقد
ناقصة دة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق ا ناقصـة ويكون نافذ  (ديوان محافظة ذي قار/ قسم الـعقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم ا
نـاقصـة مبـاشرة بعـد اصدار كـتاب االحـالة قبل تـوقيع الـعقـد تقد قـاول) الذي تـرسو عـليه ا ـناقص الـفائـز (الشـركة او ا وعلى ا
صـارف العراقية في بغداد خطاب ضمـان بحسن التنفـيذ بقيمة ٥ % من مبلغ االحـالة على ان يكون خطـاب ضمان صادر من احد ا

او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
ناقـص مـستـجيـبة عنـد تلـبيـتها ـقدمـة من ا ٣- يـتم اعتـماد الـوثائق الـقياسـية الـصادرة من وزارة الـتخـطيط وتكـون العـطاءات ا
ناقصة وفي حال عدم التزام ـطلوبة في شروط ا الية ا عايير التـأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشـروط القانونية والفنية وا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب. مقدم العطاء 
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل ناقصة اجور النشر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو عليه ا

كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمالة موظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة
ـركز طـلـوبة وبـكـتاب رسـمي مـبـاشر وخالل مـدة (٣٠ يـوم) من تاريخ اسـتالم ا ـركز عن تـوفـير االعـداد واالخـتصـاصـات ا اعتـذار ا

للطلب.
٨- في حالة اشتراك اكثـر من مناقص في تقد عطاء واحد لتنفيذ الـعقد تكون مسؤوليتهم تضامنـية تكافلية في ذلك لتنفيذه على

ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لرب عد من قبـلها واعتدال اسعاره وكـذلك تنفيذ العمل بـاعتبارها  ستـفيدة مسؤولية الـكشف الفني ا  ١٠- تـتحمل الدائرة ا
قاولة. العمل بعقد ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قـدم على الـعطاءات بـاستكـمال النـواقص التي تسـمح بهـا التعلـيمات خـالل سبعة ـقاول واجملـهزين ا  ١٢- تـلتزم الـشركات وا

كن قبولها. ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملـهـزة داخل العـراق للـمـشروع مع مـراعاة االلـتـزام بالـضوابط الـسـعر والـنوعـية  ١٣- تكـون االولويـة لـلمـواد االوليـة ا

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

صادف ٢٠٢٢/٣/٢٣ الى الـعنوان الـتالي محـافظة  ١٥-ان اخر يـوم لتقـد العـطاءات نهـاية السـاعة (١١) ظهـرا من يوم االربعـاء ا
ذي قار قـسم العقود احلكومـية في مقرها الكـائن في الناصرية  - االدارة احملـلية - قرب مصرف الرشـيد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى
قدمـة بالديـنار العراقي حـصرا رقمـا وكتابة وان يـوقع على جمـيع مستنـدات العطاء هـيئة االعمـار سابقا) عـلى ان تكون االسـعار ا
ـقاول مع ذكـر العـنوان الكـامل للـشركة وتكـون الكتـابة واضـحة وخالـية من احلك والـشطب وتـكون جمـيع االوراق مخـتومـة بختم ا
قاول بـصحته ويـعتبـر التبلـيغ من خالله ملزم واصـوليا وكـما يقـدم البطاقـة التمـوينية ورقـم الهاتف والبـريد االلكـتروني ويلـتزم ا
دنـية وبـطاقـة السـكن وال يسـمح التـقد عن طـريق البـريد االلـكتـروني وسيـتم فتح الـعطاءات ومـا يؤيـد حجـبها وهـوية االحـوال ا
ـتأخرة. ـثليـهم الراغبـ باحلضـور الى مبـنى ديوان محـافظة ذي قـار  وسوف ترفض الـعطاءات ا بـحضور مـقدمي الـعطاءات او 
ـناقـصة عطـلة رسـميـة فيـؤجل الى اليوم الـذي يلـيه على ان تـقدم الـعطـاءات داخل ظروف مغـلقـة ومخـتومة واذا صادف يـوم فتح ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ومثبت عليها رقم واسم ا
بـاشرة واالستمرار  ١٦- على الطـرف الثاني تقـد تعهد مـصدق من قسم الشـؤون القانونـية في ديوان محـافظة ذي قار يـتضمن ا

طالبة باي تعويضات.. طالبة باي تمويل حل االجناز او توفر االمكانية للتمويل وبدون ا في تنفيذ  بدون ا
الية والتمويل الالزم ذكور ادناه حل توفر التخصيصات ا شروع ا  ١٧- تسدد مبالغ ا
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شروع انشاء شوارع رئيسية ورابـطة في احياء مدينة الناصرية) تعلن محافظـة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقـصة مشروع (االعمال التكميلـية 
عدلة الـصادرة من وزارة التخـطيط والضوابط ضمن خطة تـنمية االقـاليم ٢٠٢١ واستنـادا لتعلـيمات تنـفيذ العـقود احلكومـية رقم (٢) لسنـة ٢٠١٤ ا
شروع سوف نـاقصة العامة لهذا ا وازنـة العامة االحتادية لعام ٢٠٢١ ان وثيقـة الدعوة لتقد العطاء (االعالن) عن ا لحقة بهـا وتعليمات تنفيذ ا ا
قدمي عـتمدة لـلمـناقصـات (الوثائـق القيـاسية) والـتي تتـيح  تـنشر في اجلـرائد الـوطنيـة. وسيـتم العمل عـند فـحص وتقيـيم العـطاءات وفق االليـة ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا العطاءات كافة من الدول ا
ـقدمي العـطاء ان اسلوب وبإمكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق العطـاء باللـغة العربـية بعـد تقد طـلب حتريري الى العـنوان احملدد بـالتعـليمات 
ـؤتـمـر اخلـاص بـاالجابـات عـلى ـشـاريع في ديـوان احملـافـظـة وسـوف يـتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يـقـطع من قـبل قـسم حـسـابـات ا الـدفـع سيـتـم 
ـصـادف ٢٠٢٢/٣/١٣ في بنـايـة (بلـديـات ذي قار) فـعلـى الراغـب من ـناقـصـة عنـد الـساعـة (١٢) ظهـرا من يـوم االحد ا ـشاركـ في ا استـفـسارات ا
ـذكورة ادنـاه علـى االقل والشـركات الـعربـية واالجـنـبيـة من اصحـاب االختـصاص صـنـف من الـدرجة ا ـؤهلـ وا ـقاولـ الـعراقـي ا الشـركات وا
ـشروع علما ان سـعر العطـاء الواحد (وكمـا مؤشر ازاءه) غير مـراجعة قسم الـعقود احلكـومية حملافـظة ذي قار لشراء نـسخة من الوثـائق اخلاصة با
قـابلة لـلرد على ان يـتم تقد هـوية الـتصنـيف االصليـة للشـركات العـراقيـة واوراق التسـجيل للـشركات االجـنبـية عنـد شراء العـطاء على ان يـتضمن

ستمسكات التالية:- العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا ب- ا
بلغ اكبر او يساوي (٢٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠) مئتان وخمسة شروع  الية لتنفـيذ ا الية ( السيولة النقديـة) من خالل تقد ما يثبت القدرة ا وارد ا اوال-  ا

وستون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ب ـ ا

ـقدمـة في القـائمـة السـوداء الشـركات ـصالح لم يـتم وضع الشـركة ا اوال:- االهـليـة وتشـمل (جنـسيـة الشـركة مـقدمـة العـطاء  –ال يوجـد تضـارب با
ملوكة للدولـة (ان تثبت انها مستقلة قانـونيا وماليا و(انها تعمل وفق القـانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لـصاحب العمل). غير مستبعدة ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
شاركة نع ا ثانيا:- لم تظهر عقود غير منفذة خالل ال (٥) سنوات السابقة ولغايـة موعد تسليم العطاء لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار 
ـوقوفة طالـبات ا دة الـ(٥) سـنوات الـسابقـة جمـيع ا نـاقصـات بدولة صـاحب العـمل استـنادا الى قرار صـادر بحـقه مصادرة ضـمان عـطاءه و في ا

جموعها اكثر من ٤٠ % صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل  حلها ضد مقدم العطاء. سوف لن تشكل 
ـانعة (نسـخة اصلية + نـسخة مصـورة) ونافذة صادرة من الهـيئة العـامة للضـرائب ومعنونة الى ديـوان محافظـة ذي قار ونسخة من ثـالثا: - عدم 

الهوية الضريبية للشركة.
رابعـا:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحظـة في حال كـون الشركـة مقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد اوراقها كـافة ومصـدقة لدى وزارة اخلـارجية

العراقية.
ـقاولـة حـسب ما مـطـلوب في قـاول او الـشركـات ا قـاولـ صادرة من وزارة الـتـخطـيط وتـكون درجـة وصـنف ا خامـسـا:- هويـة تـسجـل وتصـنـيف ا

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

ـوجب خطـاب ضمـان بنـكي او صك مـصدق او سـفتـجة ـقدمي الـعطـاءات  ٢- كل العـطاءات يـجب ان تـتضـمن ضمـان للـعـطاء (الـتأمـينـات االولـية) 
صادرة من مصـرف معتـمد في العراق وبـنسبة  ١ % من مـبلغ الكلـفة التخـمينيـة للمشـروع ومعنون الى جـهة التعـاقد (ديوان محافـظة ذي قار/ قسم
قاول) الذي ناقص الفائـز (الشركة او ا ناقصة وعـلى ا دة ١٥٠ يوم من تـاريخ غلق ا ناقصة ويـكون نافذ  العقـود احلكومية) ويذكـر فيه رقم واسم ا
نـاقصة مـباشرة بعـد اصدار كتـاب االحالة قـبل توقيع الـعقد تـقد خطاب ضـمان بحـسن التنـفيذ بـقيمة ٥ % من مبلغ االحـالة على ان ترسو عـليه ا
صارف العراقيـة في بغداد او احملافظات اجلـنوبية نافذا الى مـا بعد انتهاء فـترة الصيانة وتـصفية احلسابات يكـون خطاب ضمان صادر من احـد ا

النهائية.
عايير التأهيل احملددة ناقص مستجيبة عند تلبيتها  قدمة من ا ٣- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا
ا تتطلبه الـوثيقة القياسية نـاقصة وفي حال عدم التزام مقـدم العطاء  طلوبة في شروط ا ـالية ا فيها بـفروعها كافة والشروط الـقانونية والفنية وا

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصـة وان تتحمل الـشركة التي يـحال بعهدتـها العمل كـافة الضرائب ـناقصة اجور الـنشر واالعالن والخر اعـالن عن ا ٦- تـتحمل من تـرسو عليه ا

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز عن ٧- يلتزم الطرف الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمالة موظـفيه العمالة الوطنـية عن طريق مراكز التشـغيل اال في حالة اعتذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا توفير االعداد واالختصاصات ا
٨- في حـالة اشـتراك اكثـر من منـاقص في تقد عـطاء واحـد لتنـفيـذ العقـد تكـون مسؤولـيتـهم تضامـنيـة تكافـلية فـي ذلك لتنـفيـذه على ان يقـدم عقد
وذج اتفـاق اولي على الشراكة مـوقع من قبل اطراف الشراكـة معزز بتعـهد من قبلهم بـعدم التنازل او مـشاركة مصادق عـليه اصوليا مع الـعطاء او 
ـناقصة عليـهما على أن يتم تـقد الشراكة بيـنهما مصـدق اصوليا بعد تـوقيع العقد خالل مـدة ال تتجاوز (١٤ يوما ) من االنسـحاب في حالة رسو ا

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

ثال لـرب العـمل بـعقد عـد من قبـلهـا واعتـدال اسعـاره وكذلك تـنفـيذ الـعمل بـاعتـبارهـا  ـستـفيـدة مسـؤوليـة الكـشف الفـني ا  ١٠- تتـحمل الـدائرة ا
قاولة. ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدمـ على العطاءات باسـتكمال النواقـص التي تسمح بها الـتعليمات خالل سـبعة ايام من تاريخ فتح قـاول واجملهزين ا  ١٢- تلـتزم الشركات وا

كن قبولها. عطاءاتهم وبخالفه ال 
صنـعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بالضـوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها  ١٣- تكون االولوية للمواد االولية ا

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

ـصـادف ٢٠٢٢/٣/١٧ الى العـنوان الـتـالي محـافـظة ذي قـار قسم  ١٥-ان اخـر يـوم لتـقـد العـطاءات نـهـاية الـساعـة (١١) ظـهرا من يـوم اخلـميس  ا
الـعقود احلـكومية في مـقرها الكـائن في الناصريـة  - االدارة احملليـة - قرب مصرف الـرشيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيـئة االعمار سـابقا) على ان
قدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب تكون االسعار ا
قاول بصحته ويعتبر التبليغ قاول مع ذكـر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتـروني ويلتزم ا وتكون جميع االوراق مختومة بختم ا
ـدنية وبطاقـة السكن وال يسمح التـقد عن طريق البريد من خالله مـلزم واصوليا وكمـا يقدم البطاقـة التموينـية وما يؤيد حجـبها وهوية االحوال ا
ـثليهم الراغب بـاحلضور الى مبنى ديوان مـحافظة ذي قار شارع االمام علي (ع) االلكتروني وسـيتم فتح العطاءات بحـضور مقدمي العطاءات او 
ـناقصـة عطلـة رسمـية فيـؤجل الى اليـوم الذي يلـيه على ان تـقدم العـطاءات داخل ظروف تـأخرة. واذا صادف يـوم فتح ا وسوف تـرفض العطـاءات ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
توفرة. شروع من التخصيصات ا  ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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بــثالثــيــة نـظــيــفــة لـيــرفع رصــيـده
الى41 نـقطـة بـنفس رصـيـد كربالء
ـــتــصـــدر في الـــوصـــافـــةبـــفــارق ا
االهـداف رغم تـعـادله بـدون اهداف
مع الـشرقـاط ليـشتـد الصـراع بقوة
بـ الـفــريـقـ عــلى حـسم صـدارة
اجملـــمــوعـــة الـــثـــانــيـــة امـــام اخــر
مباراتـ هما من يـحدد مصـيرهما
ـمتاز باشـر للدوري ا في التـأهل ا
ـوسـم الـقــادم وفي الــدور الــقـادم ا
سيـلعب كـربالء مع ضـيفه الـبحري
اخلمـيس فيمـا يخرج بنـفس اليوم
ـواجهة غاز الناصـرية الى كركوك 
الـشـمـال وكالهـمـا يـسـعى لـتـجـنب
الـتـعـثـر حتت اي مـسـوغ كـان امـام
ـا لم تتكـرر بعد امـامهما فرصة ر
وفي تـصـريح لـلـزمـان ثـمن مـحافظ
ـهـنـدس مـحـمـد ذي قـار الـدكـتـور ا
هـــادي الــغـــزي فـــوز الـــنـــاصـــريــة
ومشاركة كربالء الصدارة والتطلع
حلـسـمـهـا واالنـفـراد بـها لـتـحـقـيق

ــطــلـوب وســعـهـم وتـقــد االداء ا
واللعب بشعار الفوز والتعامل مع
الـــــفــــرص لـــــغـــــرض االنـــــتـــــقــــال
لــلــمـجــمـوعــات ويــحـتـل الـشــارقـة
ـــــــوقـع الـــــــثــــــالـث فـي الــــــدوري ا
اإلمـــاراتـي ويـــتـــطـــلـع إلى خـــطف
الــنــتـيــجــة في ظـل عـامــلي االرض
واجلــمـــهــور وبـــوجـــود عــنـــاصــر
مـحـتــرفـة يـعـول عـلــيـهـا في حـسم
ـهــمـة واالنــتـقــال إلى الــلـعب في ا
ـهم وفي اجملــمـوعـة االولى وهــو ا
نفس الـبطولـة سيلـعب اجلوية في
اجملـموعـة الثـانيـة التي تـضم فرق
مومياي ستي والـشباب السعودي
واجلـــزيـــرة االمـــاراتي ويـــخــوض
أولى مـــبـــاريـــاته في الـــســـابع من
الــشـــهــر الـــقــادم عـــنــدمـــا يــخــرج

واجهة اجلزيرة اإلماراتي.
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وحــقق الــنـــاصــريــة فـــوزا مــهــمــا
بــتــغــلــبه عــلى ضــيــفه الــســمــاوة

ـا مـهـمـته تـتـحـدد فـي الـصراع طـا
عـلى االلـقـاب احملـلـيـة الـتي تـشـكل
ــشــاركـة نــقــطــة االنــطالق نــحــو ا
ـهــمــة جـدا وظــهـرت اخلــارجـيــة ا
مشاكل الفريق سوية و لم يقدر ان
يـتغـلب عـليـها اوديـشـو الذي يـجد
االمـور غايـة في الصـعـوبة حـصرا
الـيوم في االخـتـبار اآلسـيـوي امام
ـــــدجـــــجـــــ اصـــــحـــــاب االرض ا
باحملترف واإلمكانات العالية .
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ويــعـرف جــمـهـور الــفـريق وإدارته
طبـيـعـة اللـقـاء الـغـير سـهل لـكـنهم
يـامـلـون ان يـكــون مـحـفـزا لـلـفـرقـة
البيضاء في خـوضه بثقة واندفاع
واالمل في حتقيق الـنتيجـة للدفاع
عن احـــد اهم الـــفـــرق الـــعـــراقـــيــة
الـكـبـيرة واالسـتـمرار فـي البـطـولة
الـى دور مـــتـــقـــدم ولـــو ان الـــفــرق
ـشــاركـة الزالت لم تـقـدم احملــلـيـة ا
ـطــلـوب مــنـهــا ويـامل ان يــظـهـر ا
العبـو الفـريق خالفا عـلى يـقومون
به في الدوري احملـلي ويتوجب ان
يـتــصـرف كــفــريق قـوي ومــعـروف
وكـــبـــيـــر وعــلـى الالعـــبــ حتـــمل
ــان ـــســؤلـــيــة كـــمــا يـــجب واإل ا
بــقــدراتـهـم في تــمـثــيل احــد اهم
ــشــاركـة في الــفــرق احملـلــيــة وا
البطولة اآلسيوية الكبير في ان
ـنـظم والـلـعـبـة يـقـدمـوا االداء ا
كــــمـــجــــمـــوعــــة قــــادرة عـــلى
جتــاوزوالـنــقـاط الــســلـبــيـة
واســتـــعــادة الــثـــقــة امــام
حــــاجـــــةالـــــنــــتـــــيـــــجــــة
ودعــــمــــوالــــتــــمــــور في
االنــتـقــال والـرغــبـة في
اجملـــمـــوعـــةالــثـــانـــيــة
لــتـصـفـيـات الـبـطـولـة
الــتي تـمـثـل الـتـحـدي
لــلـفــريـق الـذي عــلــيه
الـقيـام بانـتفـاضة من
خـالل تــــــــنــــــــظـــــــــيم
الــــصـــفـــوف من اجل
تــقــد االداء وحـسم
هـمة التي سـتحري ا
حتت وســائل االعالم
اخملـتـلـفـة والـواسـعة
وكــــان وزيــــر الـــــريــــاضــــة
والـشبـاب عدنـان درجـال قد حـضر
اخــر وحـدات الــفـريق الــتــدريـبــيـة
ودعــا الالعــبـــ عــلى بــذل مــا في

ــسـتـوى لـلــمـتــابـعـ انــخـفـاض ا
الـعـام للـتـشكـيل الـذي افتـقـد لروح
ـنــافــســة وبــات يـواجه الــلـعـب وا
الـضــغـوط من مـبـاراة الخـرى امـام
الــــــنـــــقص الــــــواضح لــــــعـــــدد من
العـناصر الـتي كان على االدارة ان
تـــــدعم االمـــــور فـي االنـــــتـــــقــــاالت
نافـسة على الشـتوية امـام مهمـة ا
الــوصـــافــة عــلى اقـل تــقــديــر قــبل
التـراجع رابعا ومـهدد بـفقدانه من
الــوسط كــمـــا يــعــاني الــزوراء من
ضــعف اخلــطــوط حــيث هــشــاشـة
الـدافع الـذي فــقـد بـسـبــبه الـنـقـاط
الـكـامــلـة الكـثـر من مــبـاراة عـنـدمـا
تــنــازل عن تـقــدمه في اخــر الـوقت
كـمـا لم يـقـوم خط الوسـط بعـمـلـية
ــــطـــلـــوبـــة بـــ الـــدفـــاع الـــربط ا
والـــهــــجـــوم فــــضال عن تــــقـــاعس
الـــــهـــــجـــــوم في خـــــلـق الـــــفــــرص
والــــتــــســــجــــيـل في اخــــر اربع
مـبــاريـات مــتــتـالــيـة من دون
هدف كما لم يتملك البدالء
القـادرين عـلى التـعويض

وفـــــــــــريـق
مـــــــــــــــــثـل
الــــــــزوراء
يــفــتـرض
أن يــــكـــون
مــــتـــكـــامالً
دون نــقص
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يــــخـــوض فـــريـق الـــزوراء الـــيـــوم
الـثالثاء لـقاء صـعبـا امام الـشارقة
ــؤهل ــلـــحق ا اإلمــاراتي ضـــمن ا
لـدوري اجملـمـوعـات بـدوري ابـطال
ــهـمـة آسـيــا بـكــرة الـقــدم وتـأتي ا
بــغــيــروقــتــهــا وفي اســوأ فــتــرات
مـــوسم الـــفــريـق مــحـــلــيـــا في ظل
ـــســتـــوى احملـــبط الــذي تـــراجع ا
تـسـبب بـتـدني الـنـتـائج والـتراجع
لـلمـركز الـرابع في جـدول التـرتيب
وسط تـــصــاعـــد غــضب الـــعــشــاق
الـــذيـن لم يـــجـــد وا من اجملـــمـــوع
الـتــصـرف والـدفــاع عن نـاد كــبـيـر
وصــــاحب اكـــبـــر الـــقـــاب الـــدوري
والـكــأس والـيــوم يـعــاني ويـواجه
صعوبات حقيـقية حصرا قبل أيام
ـذكـور بـعـد ـوعـد اآلسـيـوي ا مـن ا
سـلـسـلـة نـتـائج مـخـيـبـة مـحـلـيا و
ؤخرة في وقت التعـثر امام فـرق ا

يــرى االنـصــار يـجب ان
يــكــون الــفــريق
مــــنــــافــــســـا
يـــــــشـــــــار له
جـــريـــا عــلى
الـعـادة امـام
الــــــــــــــــوضـع
الـقــائم الـذي
لم يـــــعـــــتــــاد
عـلـيه من قـبل
وبدأ واضـحا
ولــــــــــــــــيـس
جلمـهوره
بــــــــــــــــل
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بـية السورية ونصت االتفـاقية على تطوير واقع بية اتفاقـية تعاون مشترك مع الـلجنة البارا وقعت اللجنة الـبارا
بية في البلدين الشقيق وجرت مراسـيم التوقيع في مقر االحتاد الرياضي العام في العاصمة الرياضة البـارا
ـبية الوطنية العراقية السورية دمشق . وتـضمنت االتفاقية التي وقعها عـن اجلانب العراقي رئيس اللجنة البارا
ـبية السوريـة عبد النـاصر كر كو  تـضمنت عددٍ من د. عـقيل حميـد وعن اجلانب السـوري رئيس اللجـنة البارا
ـا فيها بـية لدى الـطرف بكـل تفاصيـلها  ا يخـدم الرياضة الـبارا البـنود التي راعت فـيها مصـالح اجلانبـ 
ـبية العراقية عـبيد الغزي وعضو ـالي للجنة البارا عسكرات والتـجهيزات والبطـوالت وحضر التوقيع االم ا ا
كتب التـنفيذي سـعد عبد اجمليـد ورجل االعمال العـراقي ضياء العـامري اضافة الى رئـيس احتاد الرياضات ا

اخلاصة محمد خالد احملمد واعضاء االحتاد السوري.
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d…∫ احدى منافسات دوري الدرجة االولى بكرة القدم
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لم يـخــرج فــريق نـادي الــزوراء من دائــرة الـنــتــائج اخملـيــبــة لالمـال في
اضية ¨ وقد يفقد متاز لكرة القدم في االدوار القليلة ا الدوري احمللي ا
ـركـز الـثـاني اذا لم يـتـدارك حـاله في االدوار الالحـقـة فـرصـة الـفـوز بـا
درب هـو كبش الـفداء ..االدارة تبـرىء نفـسهـا من تهـمة الـتقـصير ¨ و ا
عنـد أي اخـفـاق .. امـا االنصـار فـهم ال يـستـثـنـيـون احدا من مـسـؤولـية
تـراجع اداء ومــردود الـفــريق في الـدوري ¨ و يـطـالــبـون عــلـنـاً بــاقـصـاء
صقور االدارة والالعـب غـير اجلديـرين بارتـداء قمـيص الزوراء  حتى
طالبة بـاالنسحاب من االستحـقاق القاري حفاظاً وصل االمر الى حد ا

وخوفاعلى سمعة النادي .. 
هل يـصّـفـر الـزوراء مـشـاكـلـه احملـلـيـة ويـعـوض خـيـبـات الـدوري احملـلي
بظهور يـتفق مع وزنه الريـاضي في بطولـة كاس ابطال اسـيا امام فريق
ــدرب اخملـضـرم أيـوب أوديــشـو والعـبي نـادي الـشــارقـة االمـاراتي .. ا
ـعـنـي بـالـتـصـدي لهـذا الـتـساؤل .. الـتـوقـعات تـشـيـر بان الفـريق هم ا
الزوراء قادر على استـعادة جزء من بريـقه  ولكن بعمل افضل في خط
الوسط وحرص اكبر على احلـيازة االيجابية لـلكرة  وعدم هدر الفرص
لعب على نحو احسن تاحة  مع تنويع الهجمات واستثمار اطراف ا ا

وأداء الواجبات بثقة اكبر بالنفس..
همـة القارية ثـقيلـة على الزوراء  واالجراءات الـتكتـيكية  واحلقيقـة ان ا
التي سيلجأ اليها اخملـضرم ايوب اوديشو (ال) تأتي اؤكلها اال اذا كان
ـهمـة ثقـيلة االنضبـاط الفـني في اعلى مـستـوياته كـما أسلـفت  واقول ا
ؤثرين مع الن ادارة الزوراء فرطـت بعدد غـير قـليل من العـبي فريـقهـا ا
وسم السابق  مرة حتت ضغط ضيق اليد  واخرى انتهاء منافسات ا
في اطار ذريـعـة ان الزوراء مـؤهل لتـعـويض اي جنم يغـادره  بـاعتـباره
فريقـا يسعى عـدد غير قـليل من الالعبـ الواعدين لـكسب وده .. ولكن
حسـابـات احلـقل لم تـتفق مـع حسـابـات الـبيـدر ودفع الـفـريق ثـمن هذا
التـقـدير االداري غـيـر الصـحيـح للـشأن الـفـني  في مـباريـات الدوري 
مـيز في مردوداً ال يـلبي طـموح االنـصـار  واداءاً ال صلـة له بالـزوراء ا
ـبـاريات .. الـزوراء الذي تـعّـود على الـفـوز بااللـقـاب احمللـية  عدد من ا

متاز او قريباً جداً منه. وان يكون متصدرا للدوري ا
انـصـار الـزوراء وهم بـاالالف في طـول الــبالد وعـرضـهـا  لن يـصـبـروا
ـسّـوغ االداء اكـثـر عـلى تــراجع مـردود الـفــريق  و ال يـقـتـنــعـون ابـدا 
متاز  قبول الـذي قدمه الفريق فـي عدد من مباريـات بطولة الـدوري ا ا
ردود ـدرب والالعب الن ا وضغط االنصار سـيستـمر على االدارة وا

ربع الذهبي . السلبي سيتسبب في خروج الفريق من ا
منوح للكاب ايوب اوديشو والعبيه  لتصحيح مسار الفريق  الوقت ا
ـدد الى مــا بـعــد مـبــاراة الـشـارقــة  الـتي يــتـفــائل بـهــا الـبـعض  لن 
ويـعّـدونــهـا حـافـزاً نــوعـيـا  لــعـودة الـفــريق الى وضـعه الـطــبـيـعي اداءاً
ومـردوداً  ولـكن بـقـراءة افـضل من قــبل الـكـابـ أيـوب اوديـشـو لـواقع
التشـكيـلة احلـالية لـلزوراء الـتي تضم اكـثر من خمـسة العـب فوق سن
الثالثـ  وتأثـير ذلك عـلى ايقـاع الفـريق  وعدم تـسجـيل اي هدف في
باريات االربع االخيرة في الدوري احمللي  مشكلة ا
ـكن  الن يـجب الـتـغـلب عـلـيـهـا بـاسـرع وقت 
زيـد من النقـاط واالبتعاد بقائـها يعـني نزف ا
عن مــواقـع الــصـــدارة في الـــدوري احملــلي 
وتـعـثــر مـؤكـد في االســتـحـقـاق الــقـاري غـيـر

السهل.

ــمـتـاز الـذي الـعـودة والــلـعب في ا
غـادره مـنذ عـقـد من الـزمان في ظل
وسم احلـالي الـنـاجـحة مـشـاركـة ا
لالن بـانتـظار ان تـنتـهي عنـد رغبة
جـــمـــهــوره الـــكـــبـــيـــر الــذي شـــكل
دعـمـاكبـيـرا مـتواصال واكـد الـغزي
مواصلة متابعته ودعــــــمه للفريق
بـــاجتــــاه حـــسم االمـــور وتـــتـــويج
ـنـــــــــتــظــر من ابـــــــنـاء الــتـاهـل ا
ـديـنــة واحملـافـظـة بـشــغف كـبـيـر ا
وحـــــــقق البيشمركة فوزا عريضا
بــتـــغــلــبـه عــلى ديـــالى بــربـــاعــيــة
نـظــــــــيـفـة لـيـرفع رصـيـده الى 39
ــــركــــز الــــثــــالـث في وقـــــــت فـي ا
تــغـــلـب الــصـــنـــاعــات عـــلى فـــريق
احلــــــس بهدف وتـعادل البحري
وغــــاز الـــــشــــمــــال بـــــهـــــــدف وفي
اجملــمــوعـة االولـى اقـتــرب احلـدود
كـــثـــيـــرا من الـــتــاهـل ومــتـــوقع ان
يحصل غد االربعاء عندما يستقبل

الكوفة.
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ـــوســـوي وبـــعـــــــــــدهـــا كــــرَّم ا
الــــشـــخـــصـــيــــات الـــريـــاضـــيـــة
ـــلـــحــوظ لـــلـــفــرق والـــدعـــــــم ا
الشـعــــــــبيـة بالكـرات والشباك
واالعالم لـ ( 68) فـريقـاً شـعبـياً
كــمـــا  إجــراء الــقــرعــة ألكــبــر

دوري النخبة للفرق الشعبية.

وجـمع كـبـيـر مـن الـشـخـصـيـات
الــريـــاضـــيــة والـــشــبـــابـــيــة في
ــنـاســبـة احملـافــظـة والــعـراق 
ـتـنـفس لـلـكـرة عـودت الـروح وا
الــعـراقــيــة أثــر رفع احلــظـر عن
ـالعب الـعـراقـيــة واسـتـضـافـة ا
نافسات الدولية ومنها اللقاء ا
ـــرتــقب الـــذي يــجــمع الــدولي ا
الـــكــــرة الــــعـــراقــــيــــة بـــالــــكـــرة
االمـاراتـيــة وحـيث يـســتـضـيـفه
ـديـنـة ان شـاء الـله في مـلــعب ا
2022/3/24 واُسْـتــهِلَّ احلـفل
وسوي بكـلمة محـمد ابراهـيم ا
عمـيد اجلـامعـة االسالميـة بارك
فـيـهـا اجلـمـيع عـلى مـا حـصـلت
عـــلـــيـه الـــريـــاضـــة الـــعـــراقـــيـــة
وبــاخلــصـــوص كــرة الــقــدم من
ايجابيات رياضية ومنها عودة
نـشــاطـاتــهـا الـدولــيـة لــتـمـارس
عـــــلى مـالعب بــــغـــــداد الــــسالم
واحملــــافـــظــــات االخــــرى بــــعـــد
انقـطاع دام اكـثر من (24) سنة
ـــــــوســــــوي عن وتــــــطــــــــــــرق ا

ـــــنــــــتـــــدى حتت تـــــأســـــيــــــسه 
شـعـار(وجـدنـا حــلـمك لـلـشـبـاب
والـرياضـة ) بـإشراف اجلـامـعة
ومـــا له من دور ريـــادي في دعم
ورعــايـــة احلــركـــة الــشـــبــابـــيــة
والــــريــــاضـــيــــة إلشــــغــــال وقت
فـراغـهم بشـــــــكل صـحي سـليم
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في الـوقت الـذي جند فـيه تـلـكؤ
واضح في سـيـر عـجـلـة احلـركة
الـــريــــاضــــيــــة في مــــحــــافــــظـــة
الديوانية في اآلونة االخيرة اال
انــنـا جنـد اجلـامــعـة االسالمـيـة
في الــديـوانــيــة قـد رســمت لــهـا
صورة رياضـية شبـابية جـميلة
خالل فتـرة تأسـيسـها الـوجيزة
أُطرَتْ بدعمها ورعايتها للعديد
من االنـشطـة الـرياضـيـة و التي
ســـاهــــمت من خـاللـــهـــا اقـــامت
ـــــهـــــرجـــــانــــات و الـــــدورات وا
نـتديات ومشاريع البطوالت وا
ريـــاضــيـــة أخــرى دخــلـت حــيــز
الـتــنـفـيـذ ال ســيـمـا انــهـا ثـمـنت
رســمـيـاً من قـبـل وزيـر الـشـبـاب
والـــريــاضـــة الـــكـــابـــ عـــدنــان
درجـال وكـان آخـر ابـداعـهـا هـو
تـــنــظـــيــمـــهـــا الى حــفـل كــبـــيــر
بــحـضــور الـســيــد طـالب جــابـر
ـــوســــوي مــــديـــر عــــام دائـــرة ا
شــؤون االقــالـــيم واحملــافــظــات

UH‰∫ اجلامعة االسالمية في الديوانية تقيم كرنفاال رياضي d
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ــبـيــة الــوطـنــيـة الــعــام لـلــجــنـة األو
الـعــراقـيـة كـلــمـة نـقل فــيـهـا حتـيـات
رئـيس اللـجـنـة رعد حـمـودي لـلمالك
الـتدريـسي لـلـكلـيـة ولـلقـائـمـ على
ـية سـتـايل متـمنـياً لـهم جناح أكاد
مـــشــروعـــهـم الـــهـــادف الحـــتـــضــان

واهب الرياضية الصغيرة. ا
وقــال عــبــد احلــمــيــد في كــلــمــته ان
ـــبـــيـــة الـــدولـــيــة تـــوجـــيــهـــات األو
ـبي اآلســيـوي تــدعـو واجملـلـس األو
دومـــاً لــتــفــعــيـل احلــراك الــريــاضي
النـسوي ويـقيـناً فـأن كلـيتـكم تعـتبر
ـبي ـشــهـد األو الـبــيت األول لـرفــد ا
ـــيــة الــعـــراقي بــالـــطــاقـــات األكــاد
يدانية الـرياضية النـسوية آمل وا
ان يــشــكّل مــشــروعــكم هــذا مــحــطـة
تــعــاون بــنّــاء مع االحتــاد الــعــراقي

ركزي للتنس. ا
وفي ختام احلفل قدمت عمـيد الكلية
دروعــاً وهــدايــا تــذكــاريــة لـعــدد من
الشخصيات التي حضرت االفتتاح.

ية ستايل للتنس حفل إفتتاح أكاد
األرضي في كـلـيـة الـتـربـيـة الـبـدنـيـة
وعـلـوم الـريــاضـة لـلـبـنـات بـجـامـعـة

بـغـداد. وألـقت عـمـيـد كـلـيـة الـتـربـية
البدنـية وعلـوم الرياضـة فاطمـة عبد
مالح كـلمـة ترحـيبـية أوضـحت فيـها
ســـعي الـــكـــلـــيــة
الحتواء الصغار
وهوب بـلعبة ا
الــــــــــــــتـــــــــــــــنـس
وإنــــضـــمــــامـــهم
ـيـة التي لألكاد
ســتــحــتــضــنــهـا
سـاحـات الـكـلـيـة
ومــنــشــآتـهــا في
بادرة لـتـأمـ ما
يحتاجه الصغار
لتنمـية مواهبهم
في لـــــــــعــــــــبــــــــة
تـضـاعفـت أعداد
ـارســيــهـا من
اجلـــــــنـــــــســــــ

مؤخراً.
وإلــــــقـى األمـــــ fM∫ جانب من افتتاح ملعب التنس االرضي في التربية البدنية للبنات
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بـية حضـر األمـ العـام لـلجـنـة األو
الوطنية الـعراقية هيـثم عبد احلميد

حكيم شاكر
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وســــوف اذهب الى مــــحـــافـــظــــة بـــابل
ـشاهـدة اثار بـابل وبوابـة عشـتار لكي
انـقل صـورة لـلـشـعب الـفـلـسـطـيـني عن
حـــضــــارة وتـــأريخ الـــســــومـــريـــ في

العراق.
‰U d « ZzU

وبـاخـتـتـام اجلـولة الـرابـعـة من بـطـولة
الـــعــرب بـــالــشــطـــرجن والــتـي شــهــدت
مـنافـسات مـثيـرة وكبـيرة بـ الالعب
ـشـاركـ وجـاءت الصـدارة جـزائـرية ا
لـــلــشـــبــاب دون  20عـــامــاً عـــبــر العب
ـنتـخب الم أبراهـيمي بـرصيد أربع ا
نـقاط وجـاء بالـوصافـة العب منـتخـبنا
الــوطـنـي ربـيع صــبـاح فــوزي بـرصــيـد
5 نـقاط والسـوري كر هنـدي ثالثاً 3

برصيد 3 نقاط.
أمـا لـفـئـة الـشـبـاب دون 18 عـام تـمـكن
العب مــنــتـخــبـنــا الـوطــني أحـمــد جـزا
ـركز األول برصيد 4 جـمال من تصدر ا
نـــقـــاط وبــالـــعالمـــة الـــكــامـــلـــة يـــلــيه
ـوريـتاني عـبـد الرحـيم طـالب برصـيد ا
3 نـقاط والسـوري ميرو أعيـاد برصيد
صري محمد علي (2.5) نـقطة.وتمكن ا
الـدين من تصدر الترتيب لفئة 16 عاماً
بــرصـيـد (3.5) نــقـطـة وجــاء الـسـوري
ريــان اديـب ثــانــيــاً بــرصــيــد  3نــقــاط
والـــلـــيـــبـي يـــوسف احلـــســـاوي ثـــالث
بـــرصـــيـــد 3 نـــقـــاط بـــيـــنـــمـــا تـــمـــكن
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شهدت منافسة اجلولة الرابعة لبطولة
ـقــامــة حـالــيـاً الــعـرب بــالــشـطــرجن وا
بـــغــداد في (قـــاعــة قـــرطــبـــة) بــفـــنــدق
ـنـصـور ميـلـيـا منـافـسـات مثـيـرة ب ا

شاركة. نتخبات ا ا
ـنـافـسـة لـتـحـقـيق الـنـتـائج واشـتـدت ا
ـمـيـزة وصـوالً إلـى اجلـوالت االخـيرة ا
من الــبــطــولــة والــتي ســتــخــتــتـم يـوم

قبل. اخلميس ا
انـبهار ليناني حلفاوة االستقبال وعبر
رئـيس الوفـد اللـبنـاني خالـد بديـع عبر
عن سـعادته بـاحلفـاوة والكـرم العراقي
الــذي لــقــاه وفــد بالده خالل وجــودهم
في الـعاصمة بـغداد مؤكدا بأن “ابناء
ـديـنـة ضـربـوا اروع االمـثـلـة في هـذه ا
الـضـيافـة وحسن االسـتقـبال وهـذا هو

ديدن العراقي االصيل.
وبـــ أن في بـــدايــة االمـــر كـــان أغــلب
أولياء امور الالعب معارض بذهاب
أوالهـم إلى الـــعــراق لـــلـــمـــشــاركـــة في
الــبـطــولـة لـكن بــعـد أن شــاهـدنـا األمن
واالسـتقـرار في العـراق عكـس الصورة

التي رسمناها في اذهاننا.
واضــاف بـديع أن “بــعض الـدول الـتي
لم تـشارك في البطولة اقول لهم بغداد
جـمـيـلـة كـنت اتـمـنى أن تـكـونـوا مـعـنا
لـلمشاركة لتروا حقيقة بغداد وجمالها
نـطقة اجلادرية كـما عبر عن اعـجابه 

وشوارعها اجلميلة.
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نـتخب الـلبـناني رؤى وأعـربت العبـة ا
درويـش عن سـعـادتـهــا بـتـواجـدهـا في
الــعـراق قـائـلـة: صـحــيح أنـهـا الـزيـارة
االولـى لي وجلـــمـــيع اعـــضـــاء الـــوفـــد
لـلبنـاني اال أنني وجدت نـفسي كأنني
ا لـقـيـنـاه من تـرحـيب في بـلـدي وذلـك 
وحـفـاوة وكـرم ضـيـافة واحلـقـيـقـة هذا
لــيس بــغــريب عــلى الــشــعب الــعـراقي
الـــشــقــيـق الــذي نــكن لـه كل االحــتــرام

والتقدير.
ــيــة وشــاطــرتــهــا الــرأي مــديــر اكــاد
الــنـادي االهــلي في صـيــدا لـلــشـطـرجن
عــرب بـديع وقـالت ان “هــذه الـبــطـولـة
فـاحتـة خيـر للـشطـرجن العـراقي وباقي
االلــعــاب الـــريــاضــيــة والــتــخــلص من

موضوع احلظر.
واضــافت ال اجـامل عـنـدمـا اقـول انـني
انـبهرت ببغداد تخوفنا في بداية االمر

لـلـمجيء إلى بـغداد لـكن عنـدما وجـدنا
االسـتـقبـال وكرم الـعـراقيـ وتـعامـلهم
ضيـاف وستكون ازداد حـبنا للـشعب ا

لي زيارات اخرى للعراق.
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ـشارك وأبـدى العـبي الـوفـد الـسـوري ا
في الــبــطـولــة عن ارتــيـاحــهم الــكـبــيـر
لـتواجـدهم في الـعراق وبالـتحـديد في
عــاصــمــة الــسالم بــغــداد فـكــانت اول
ـتـحدثـات عن منـتـخب سوريـا فاطـمة ا
الــزهـراء مـراد والـتي قـالت إن “بـغـداد
رائـعة في كل شيء بـالتـعامل احلـقيقي
مـعنـا كسـوري مـشاركـ في البـطولة
فـيما يـخص االمور الفـنية في الـبطولة
نافسات ب فـان التنظيم رائع جداً وا
الـالعـبــ شـرســة من اجل نـيل مــراكـز
مـــتـــقـــدمـــة في الـــبـــطـــولـــة وحتـــســ

. التصنيف الدولي لالعب
امـا الالعـبـ الـفلـسـطـيـن فـقـد كـانوا
يـتالهـفـون من اجل الـتصـريح لـوسائل
االعـالم وحـديــثـهـم عن بـغــداد واجـواء
الـبطولة الالعب تقوى احلموري قالت
إن “بــغــداد جـمــيـلــة جــدا يـكــفي انــهـا
بـــغــداد الـــتي حتـــمل ارث كــبـــيــر ومن
ضــمن االرث شـارع حــيـفــا الـذي سـمي
ـدينـة حيـفا بـهذا االسم تـيمـنا وحـبا 
واهـلهـا الطيـب لـدي كانت رغبـة قوية
ــــعــــالم ان ازور الــــعــــراق واشــــاهـــد ا

W∫ منافسات بطولة العرب بالشطرجن uD

الـفـلـسـطـيـني سـيـدر مـحـمـد مـن تـصدر
ـركز األول لفئة الشباب دون  14عاماً ا
ــصــري وفـا بــرصــيـد (3.5) نــقــطـة وا
حامد ثانياً برصيد 3 نقاط والتونسي

وائل شكرون برصيد 3 نقاط.
U UAK  WO «d  WMLO

وشـهدت منافسـات الالعبات الشابات 
ــــيــــزة مـن الالعــــبــــات مــــنـــــافــــســــة 
شاركات حيث كانت اجلولة الرابعة ا
اسـتراحة لـفئة  20عـاماً بيـنما تـمكنت
العـبـة مـنـتـخـبـنـا الـوطـني وداد صـباح
نـوري من تـصـدر تـرتيـب فئـة الـشـابات
دون  18عـاماً بـرصيد  3نـقاط وجاءت
الـتونسية ر اياد ثـانياً برصيد (2.5)
نـقطـة وجاءت العبـة منتـخبنـا الوطني
نبأ سامي عباس ثالثاً برصيد 2 نقطة.
وتـمكنت العـبة منـتخبـنا الوطـني طيبة
مـهدي من تصـدر فئة الـشابات دون 16
عـام برصـيد 3 5نـقطة والـسورية أوال
بـالل ثــــانــــيـــــاُ بــــرصــــيــــد 3 نـــــقــــاط
ومـواطنـتها نـايا بـوفرود ثالـثا بـرصيد
2 5 نـــقــطــة. فــيـــمــا فــرضـت الالعــبــة
ـان سوان سـيـطـرتـها الـفـلـسـطيـنـيـة ا
وتـصـدرت التـرتيب لـفئـة الشـابات دون
 14عــامـاً بـرصـيـد 4 نــقـاط وبـالـعالمـة
الــكــامــلــة وجــاءت العـبــة مــنــتــخــبــنـا
الــوطـني مـلك مـهـدي ثــانـيـاً بـرصـيـد 3
نـقـاط والـتـونـسـيـة غـادة جـيـهي ثـالـثاً

برصيد 2 5 نقطة.
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ـادة (٨٧) ثانـيا من قـانون الـشركات رقم ٢١ اسـتنـادا الحكام ا
ـتـخذ في ـعـدل وتنـفـيذا لـقـرار مـجلس اإلدارة ا لـسنـة ١٩٩٧ ا

نعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠. اجللسة األولى ا
يسرنا دعـوتكم حلضور اجـتماع الهـيئة العـامة الذي سيـنعقد
صادف في تـمام الـساعة الـعاشـرة من صـباح يوم اخلـميـس ا
٢٠٢٢/٣/٣١ وفي مــقـــر الــفــنـــدق الــكـــائن في بـــغــداد (شــارع

درج ادناه: ناقشة جدول االعمال ا السعدون) وذلك 
١- االسـتــمـاع الى تـقــريـر مـجــلس اإلدارة عن نـشــاط الـشـركـة

صادقة عليه. نتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وا الية ا للسنة ا
الـية االحتادي واحلسابات ٢- مناقـشة تقرير ديـوان الرقابة ا
صادقة ـنتهيـة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وا الية ا اخلـتامية لـلسنـة ا

عليهما.
بالغ اخملصصة شكـوك في حتصيلها من ا ٣- إطفاء الديون ا

لهذا الغرض.
٤- إقـرار ومناقـشة مـقسـوم األرباح لعـام ٢٠٢٠ واتخـاذ القرار

ناسب بشأنه. ا
٥- ابـــراء ذمـــة رئـــيس وأعـــضــــاء مـــجـــلس اإلدارة وحتـــديـــد

مكافآتهم.
ـكـان ــسـاهـمـ احلـضــور في الـزمـان وا راجـ من الـسـادة ا
ـوجب وكـالـة مـصـدقـة من أعاله او تـوكـيل من يـنـوب عـنــهم 
ـوجب سـنـد انـابة ـسـاهـمـ  الـكـاتب الـعـدل او انـابـة احـد ا
سـاهم في الـفندق على ان كن احلصـول عليه من شـعبة ا
ـثــله في ســنـد االنــابـة ـســاهم الــذي  تــرفق شـهــادة اســهم ا
ويــوقع إزاء الـنـسـخـة وتـودع الـوكـاالت واالنـابـات لـدى هـيـئـة
ــوعــد احملــدد ــالــيــة قــبل ثـالثــة أيــام في األقل من ا األوراق ا

لالجتماع.
في حال عـدم اكـتمـال النـصاب الـقـانوني يـؤجل االجتـماع الى
ـكــان والـزمـان ــوافق ٢٠٢٢/٤/٧ في نـفـس ا يـوم اخلــمـيس ا

ادة ٩٢ من قانون الشركات احملدد وفقا الحكام ا
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ـرقـمة  (م م\ ١\٢٠٢٢) ـنـاقـصـة الـعـامـة ا تـعـلن شـركة خـطـوط االنـابـيب الـنـفـطـيـة عن اعالن ا
ـدرجـة ضمن واخلـاصـة بـ (تـأهـيل طـرق في مـدخل مـسـتـودع كركـوك وإنـشـاء بـرج مـراقـبـة) وا
ــيـزانـيـة االحتـاديـة الـرأســمـالـيـة لـسـنـة (٢٠٢٢© وبـكـلـفـة تــخـمـيـنـيـة مـقـدارهـا تـخـصـيـصـات ا
٦٧٥) دينار (ستمـائة وخمسة وسـبعون مليـون ومائة وخمسـة وتسعون الف دينار) ١٩٥ ٠٠٠)
نـاقصـة تقـد عطـاءاتهم خالل اوقـات الدوام فعـلى الشـركات اخملـتصـة الراغـبة بـاالشتـراك بـا
الرسـمي الى العـنوان التـالي (مقـر الشركـة الكـائن في بغداد  –الدورة  –اجملمع النـفطي) ويتم
وجود شتريات ويـودع في صندوق العطاءات ا تـسجيل العطاء في سجل الـعطاءات في قسم ا
نـاقصة على ان تقدم عطاءاتهم داخل ظروف في مقر الشركـة في موعد اقصاه قبل موعد غلق ا
مغلقة ومختومة ومثبت علـيها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم

ناقصة مع ارفاق داخل العطاء البيانات االتية. ا
(٦ ٧٥٠ بلغ (٠٠٠ ±- الـتأميـنات االولية عـلى شكل صك مصـدق او خطاب ضمـان او سفتـجة 
دينـار (ستـة مالي وسـبعـمائة وخـمسـون الف دينـار الف دينـار) باسم الـشركـة مقـدمة الـعطاء
عتمدة من قبل صارف ا لصالح شركة خطوط االنابيب النفطية (شركة عامة) صادرة من احد ا
ركزي العراقي على ان تكـون نافذة (١٨٠) يوم من تاريخ تقد العـطاء علما بانه سيتم الـبنك ا
مصادرة التـأمينات االولـية عنـد سحب مقدم الـعطاء لعـطائه بعـد موعد الغـلق او في حالة عدم

طلوبة. استكمال البيانات الفنية والشروط ا
ناقـصات صـادر من الهـيئة الـعامـة للـضرائب اصلي مـانعـة من االشتراك فـي ا ٢- كتاب عـدم ا
فعول. فعول مع الهوية الضريبية نافذة ا ومعنون الى شركة خطوط االنابيب النفطية نافذ ا

ناقصة (النسخة االصلية). ٣- وصل شراء وثائق ا
فعول. قاول التقل عن الدرجة العاشرة وهوية غرفة جتارة نافذتي ا ٤- هوية تصنيف ا

٥- شهادة تاسيس الشركة وعقد التاسيس والنظام الداخلي للشركة.
نجـزة التي قام بها سابقاً (عـلى ان ال تقل عن عقد واحد خالل السنوات ماثلة وا ٦- االعـمال ا

بلغ ال يقل عن (٣٠ %) من الكلفة التخمينية). اضية و (١٠) ا
سـاهـم (هـوية فـوض لـلشـركـة وا سـتـمسـكـات الشـخـصيـة لـلمـديـر ا ٧- نسـخـة ملـونـة من ا

دنية  شهادة اجلنسية العراقية بطاقة السكن). االحوال ا
٥٠٠) ديـنار (خـمسـمائـة الف دينـار) غيـر قابل لـلرد نـاقـصة (٠٠٠ عـلمـاً ان مبـلغ شراء وثـائق ا
ـراجـعة لـشراء ـقـاول او شـهـادة تسـجـيل الـشركـة عـند ا عـلى ان يـتم تقـد هـوية تـصـنيف ا
صادف (٢٠٢٢/٤/١٨) وسيتم ) ا ناقصة هـو في يوم (االثن ناقصـة وان موعد غلق ا اوراق ا
فتـح العـطـائـات بـشكل عـلـني بـحـضور مـقـدمي الـعـطاءات الـراغـبـ بـاحلضـور في مـقـر شـركة
خطوط االنـابيب الـنفـطيـة بتاريخ (٢٠٢٢/٤/١٩) الـساعـة التـاسعة صـباحـاً وفي حال مـصادفة
يـوم موعـد الغـلق او الفـتح عطـلة رسـميه فـيؤجل الى الـيوم الـذي يلـيه وسوف يـهمـل اي عطاء
ه بعـد مـوعد الـغـلق وسيـتم عـقد مـؤتمـر في مـقر الـشركـة لالجـابة عـلى اسـتفـسارات يـتم تقـد

شارك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ (٢٠٢٢/٤/١١). ا
ـناقـصة اجـور الـنشـر واالعالن وان جهـة التـعاقـد غـير مـلزمـة بقـبول يـتحـمل من ترسـو عـليه ا

أوطأ العطاءات سعرا".
البريد االلكـتروني للشركة (pipelinecompany@oil.gov.iq) وفي حـال وجود اي استفسار
ـوجب الـوثـائق الـقـيـاسـيـة ــنـاقـصـة مـعـلـنـة  االتـصـال عـلى الـرقم الـتـالي (٠٧٨٣٢٢٠١٩٥٢) ا

الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية.
نـاقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات سوى إعادة ثمن شراء جلهة التعاقد احلق بإلغاء ا

ناقصة. وثائق ا

 Ê«bI

فقدت الـهوية الصـادرة من مديرية اجلنـسية العـامة /مديرية
(∞∞∑≥π∑μ) ـرقــمـة اإلقــامــة بـاسـم (مـروه عــثــمـان احــمــد) ا
رقمة سودانية وهـوية ولدها (ايــــهم مبارك عـــبد الرحمن) ا
ن يـعـثر ـصدر  يـرجى  (¥∑π≤∑∞∞)  الـصـادرة من نـفس ا

عليها تسليمها الى جهة اإلصدار.
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رض أو احلسد وكل ما يثير نعني بالـتشاؤم هنا توقع الشر أو اخلطر أو النحس او ا
سـتـقبل وعـلـيه فأنه يـحـتاط لـها الـتـطيـر لـدى اإلنسـان من أحـداث سيـئة قـد يـخبـؤهـا ا
بوسـائل تؤدي إلى خـفض القـلق لديه وتـبعث في داخـله حالة الـشعـور بالـسيـطرة على
فوجـدت أن اكثـر وسائل مـصيـره. ولقـد تابـعت هـذه الظـاهرة عـند الـعراقـيـ من سنـ

تتنوع كاآلتي: السيطرة على التشاؤم عندهم
“Ëd(« ≠1

اء الزعفران يتضمن احلـرز أشكاال وطالسم وحروفا مـتناثرة وآيـات قرآنية  ويكـتب 
ذي الـلـون الذهـبي  ويـكون عـرض ورقـة احلرز بـحدود 5سم وطولـها يـتراوح بـ طول
ورقة واحدة الى أكثـر من متر  ويلف بشكل محكم بقـطعة قماش ناعم يفضل أن يكون
من احلـريــر األحـمــر  ويـحــمل في الــزنـد أو فـي قالدة أو يـوضع فـي اجلـيب أو داخل
راد حمايته ويقوم بكـتابة احلروز الرجال عادة : (سيد  وسادة النوم أو في الـشيء ا

.(... أو شيخ  أو مالّ
ومع أن الوظـيفة األسـاسيـة للحـرز هي منح صـاحبه الـشعور بـاألمان للـوقايـة من الع
كـان احلـص )  إال أنـه يسـتـعمل ـرض واخلطـر ( واحلـرز لـغة يـعـني التـعـويـذة وا وا
أيضـا " للجـاهل " الذي يفز من نـومه و للمـحبة مـثل فتاة تـريد أن يحبـها شاب مـعجبة
به أو العـكس أو الـزوجة الـتي تشـك في أمر زوجـها  كـمـا يسـتـعمل " احلـرز " جللب

الرزق أحيانا".
ومن طـريف مـا حـصل لي في الـثـمــانـيـنـيـات أنـني اشـتـريت سـيـارة تـويـوتـا جـديـدة من
الـشـركـة! موديل 1981 وذهـبت بـهـا لـزيـارة صديـق لي لديـه اهتـمـام بـكـتـابـة احلروز ال
سيما لـلبنات اللواتي يردن الزواج أو الزوجات الـلواتي بدأ ازواجهن يضوجون منهن.
وعندما ركـبت سيارتي مودعا"  فتح صاحبي " اجلقـمقجة ــ احلافظة " داخل السيارة
ووضع شـيئـا" صـغـيرا" بـكـبـر الشـخـاطة مـلـفـوفا" بـقـطـعة حـمـراء  فـسألـته: مـا هذا ?.

اجابني : حرز.. يحمي سيارتك ويهنيك الله بيها.
انني احتفظت باحلرز في داخل سيارتي! واألطرف من ذلك

ـصاب بـالـعـنّـة الـنـفـسـيـة التي ـدهش في صـاحـبي هـذا أنه كـان يـفك عـقـدة الـرجل ا وا
حتصل للعـريس في ليلة عـرسه . وأذكر أنه جاءه مرة مـوظف بدرجة مـدير قاصدا اياه
من بغداد  وهو في قـرية قريبة من مدينة الشطرة  مصاب بهذه العقدة التي فشل في
عــلى مـا ذكـر فـقـام صــاحـبي بـكـتـابــة حـرز لـيـضـعه حتت عالجه مـنـهــا أطـبـاء بـغـداد 
ـاء وامره ان يـغتسل به اء الـزعفـران ومرد اوراقهـا با الوسـادة و آيات قرآنـية كـتبـها 
هـو وزوجته الـتي كـانت مـعه  وبـعـد أن خـرجا من احلـمّـام أجـلـسهـمـا مـعـا ووضع يده
اليمنى عـلى رأس الزوج واليسرى على رأس الزوجة وأخذ يقـرأ عليهما آيات قرآنية ثم

أدخلهما الى غرفة خاصة ليناما فيها ..وفي الصباح كانت الهلهوله!!
كـان ذلك في الـثمـانيـنات (وأدعـو لـصاحـبي الطـيب بطـول الـعمـر ان كان حـيا) ولم أكن
حيـنها أعرف تـفسيرا علـميا لهـا ثم فهمت أن أسبـاب العقدة هذه تـكون نفسـية خالصة
ـقدور اخـتصاصي بـالطب العـام أن يعـاجلها وأحـيانا يـفشل في عالجـها حتى وليس 
ان الطـبيب النـفسي  ألنهـا تقوم علـى مسألتـ نفسـيت األولى : االيـحاء  والثـانية ا
قـابل عـلى حـلّـها  وكـلـتـاهـما قـد حـصل  فـصـاحبي كـان يـجـيد ـصاب بـهـا بـقـدرة ا ا
نـاسبة  مـا كان يـشترط مـاال بل يتـركه لكـرم الشخص)  وأن بالـفطرة فـن االيحاء (بـا
صاب بالعقدة ان لدى ا شهرته التي وصـلت من الشطرة الى بغداد تولّد الشعور باال

سافات . بأن حلّها سيكون على يدي هذا الرجل الذي من أجله قطع ا
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ـغـرب عـادة  وتـسـتـخـدم لـتوقـي اإلصـابة وذلك بـحـرق بـذور احلـرمل في الـبـيت وقت ا
غـرب فأظن إنـهـا تتـعلق بـاالعـتقـاد بأن اجلن ـاذا وقت ا بـاحلسـد وابـعاد الـشر . أمـا 
يأوي إلى الـبيوت مع غـياب الـشمس وهـذا يعـني أن التـبخيـر باحلـرمل يسـتعـمل لطرد
األرواح الـشـريرة. وتـعـمد بـعض األمـهات في حـالـة مـرض ابنـهـا فجـأة إلى أن " اطـكله
حرمل " اعتقـادا" منها بأن الروح الشريرة " اجلـني أوالعفريت " سيهرب منه إذا اشتم

رائحة احلرمل  أو أن احملسود سيذهب عنه شرّ حاسده .
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يضع بـعض العـراقي في أصـابع أيديـهم ( بينـهم متعـلمـون ) محابس بـلون شذري أو
بخرزة زرقاء أو بـفص من العقيق إما للتبرك أو لـتوقي اإلصابة بالع أو جللب الرزق.
فالـلون األزرق أو الـشذري وظـيفته ابـطال احلـسد  والعـقيق بـلون الـقريب من اجلوزي
وألون خـوا أخرى يقـرأ عليـها (السـيد ) آيات قـرآنية وظـيفتـها احملبة وظيفـته التـبرك 
وجـلب الرزق.وقـسم يـضع احملـبس حتت وسـادته مع قطـعـة نقـود مـعـدنيـة وقـطعـة خـبز
نـام بـخـصوص فـاذا اسـتـيقظ فـي الصـبـاح يـكون قـد رأى حـلـمـا في ا صـغـيـرة وينـام 
الـقضـية الـتي نوى ( االسـتخارة ) بـخصـوصهـا .وتسـتخـدم هذه الـطريـقة عـندمـا يكون

الشخص حائرا ب أمرين .
ولقـد الحظت مؤخـرا عددا من الـسياسـي العـراقي يـلبسـون اخلوا التي يـغلب على
فصـوصهـا الـلون األزرق أو الـشذري وال أعـلم مـا اذا كان الـغرض مـنـها دفع احلـسد
لوصـولهم الى مراكـز قياديـة في الدولة مـا كانوا يـحلمـون بها أم لـلحمـاية من األخطار
ـدجـجـ بـالـسالح وبـأحـدث األجـهزة مع أن كل واحـد مـنه لـديه فـصـيل من احلـمـايـة ا

االلكترونية.
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عوذتـ وآية الكرسي يـكثر العـراقيون من وضع اآليات الـقرآنية في بـيوتهم السيـما ا
ويـفضلون أن تكـون مكتوبة بـاللون الشذري وغـالبا" ما يعـلقونها في غـرف االستقبال
أو في مـدخل الــبـيت. ويـبـدو أن الــغـرض الـسـيــكـولـوجي مـنــهـا هـو الـوقــايـة من حـسـد
الزائرين ودفع الشـر عن أهل البيت وليس للـتبرك كما يقـول البعض إذ لو كان األمر
كـذلـك لـوضـعـوا آيـات أخـرى مـن الـقـرآن لـكن هـذه االيــات بـالـذات تـسـتــعـيـذ بـالـله من

احلسد ومن كل مخلوق مجبول على إيذاء اآلخرين أو تمني السوء لهم.
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يـتطير الـعراقيـون من نعيق الـغراب ال سيـما إذا كان اسـودا" ويرمونه بـاحلجر إذا نعق
قريـبا" من الـدار العتقـادهم بأنه نـذير شـؤم. ويتـطيـرون أيضـا" من صوت طـائر صـغير
يـسـمـونه " طـطـوه" له صـوت مـزعج كـما لـو كـان صـراخ امـرأة مـفـجـوعـة يـحـملـهم عـلى
االعتقاد بأن هـذا الطائر يحمل لـهم خبرا" بأن أحد أفراد الـبيت سيموت أو انه معرض
للـخطر  ولهـذا تردد العراقـيات الشعـبيات ح يـسمعن صوتـها عبارة (سـجينه وملح)

لتخويف الطير بالهرب والنجاة بريشه.
في احللقة الثانية..ستكون (النذور وخبز العباس..)

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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فـي اجلـــريـــدة الـــرســـمــــيـــة (الـــوقـــائع
الـعراقـية) الـعدد 4012 الـصادر في /30
12/2005. يـب الـتفـصيل أعاله أهـمية
دد والتـوقيتـات في توقيت وبدء هـذه ا
دعـــوة رئـــيس اجلـــمــهـــوريـــة مـــجــلس
ـنـتـخب لـالنـعـقـاد وبدء دورة الـنـواب ا
مــجــلـس الــنــواب ومــدة عــمل اجملــلس
ــدة الــدســتــوريــة اخلــاصـة وابــتــداء ا
بـتـكـلـيف رئـيس مـجـلـس الـوزراء ومدد
ــصــادقـة عــلى االتــفـاقــيــات الـدولــيـة ا
ــدد الــتي حـددت والــقــوانـ وكــذلك ا
حــظـراً زمــنـيـاً فـي تـعـديـل بـعض مـواد
الـدسـتور ومـدد االعتـراض على صـحة
عــضـــويــة مــجــلس الــنــواب وتــواريخ
مــحــددة لــنـفــاذ الــدســتـور والــقــوانـ
ـدد والـتـوقـيـتـات الـسـابـقـة وان هـذه ا
تُـعـد زمـنـيةً مُـلـزِمـةً ومُـقـيِّدةً لـلـسـلـطات
كـــافـــة مـن مـــجـــلس الـــنـــواب ورئـــيس
اجلــمـهـوريـة ورئــيس مـجـلس الـوزراء
وال يـــجــوز االتـــفــاق عـــلى خالفـــهــا او
تـعديـلهـا اوتعطـيلـها وتعـرض السـلطة
ـكلـفة بـتنـفيـذها اذا لم تـلتـزم بها الى ا
ارتــكــابــهــا خــرقــا دســتــوريـاً يــتــوجب
خـضوعها لـلمساءلـة والعقاب.  لكن مع
خــلــو الـدســتـور الــعــراقي من أي مـادة
تـبـ االجـراء او الـعـقـاب الـذي يـفرض
عــلى من يـخــرق الـدسـتــور بـاسـتــثـنـاء
ــــادة 61 ســـــادســــاً ب 2) مـــــاورد فـي ا
سـاءلة انـتـهاك الـدسـتور) واخلـاصـة 
واعـــفــــاء رئـــيس اجلــــمـــهـــوريـــة فـــان
الـدسـتور الـعراقي تـرك الـباب مـفتـوحا
دد والـتوقـيتات من لـلتالعب وجتـاوز ا
دون أي اجــراء او عــقــاب حــيث فــقـدت
قـــيـــمـــتــهـــا واصـــبـــحت مـــجـــرد ارقــام
ـكن جتـاوزه بـاسـتـمرار بال وتـواريخ 
رادعٍ وال رقـيب  وهـو ما يـسـتوجب ان
يـتـضـمن أي تـعـديل للـدسـتـور الـنـتائج
والـعقوبات التي يـجب فرضها على من
يـخـالف ويـخـرق ويـنـتـهك الـدسـتور او
تـتـدخل احملـكمـة االحتـاديـة في تفـسـير
تـضـمنه مـدداً مـعيـنة مـواد الـدستـور ا
وتـواريخ محددة بـحيث تضـع عقاباً او
نع أي جتـاوز او خرق لـلمدد اجـراءاً 

والتوقيتات الدستورية.  
دعي العام { القاضي ا

كلف تسـمية أعضاء وزارته الـوزراء ا
خـالل مـدةٍ أقــصــاهــا ثالثــون يــومـاً من

تاريخ التكليف).
ــــــادة/56 6- مـــــــدة 45 يـــــــومــــــاً: فـي ا
(يـجـري انـتـخـاب مـجـلس الـنواب ثـانـيـاً
اجلـديـد قـبل خـمسـةٍ واربـعـ يـوماً من
تـــاريخ انــتــهـــاء الــدورة االنــتـــخــابــيــة

السابقة).
ادة 7- مدة 60ــوما او مدة شـهرين: فـ ا
 64ثـانياً (يدعو رئيس اجلمهورية عند
حـل مـجــلس الــنــواب إلى انــتــخــابـات
عـــامــة في الــبالد خـالل مــدة أقــصــاهــا
ســــــتــــــون يـــــومــــــاً مـن تـــــاريـخ احلل)
ـعدلة واد ا (تـطرح ا ادة(142) ثـالثاً وا
مـن قبـل مـجلـس الـنواب...عـلـى الشـعب
لالســتـفـتـاء عـلــيـهـا خالل مـدة ال تـزيـد
عـلى شـهـرين مـن تـاريخ إقـرار الـتعـديل

في مجلس النواب).
8- مـــــدة 4 أشـــــهــــرأو مـــــدة الــــفـــــصل
ـادة 142أوالً (حــول الــتــشــريــعي: فـي ا
الـتـعـديالت الـدسـتـوريـة يـشـكل مـجلس
الـــنـــواب في بـــدايـــة عـــمــلـه جلــنـــة من
ــثــلــة لــلــمــكــونــات أعــضــائـه تــكــون 
الـرئيسـة في اجملتمع الـعراقي مهـمتها
تـقد تـقريـر إلى مجـلس النواب خالل
ادة 63 مدة ال تتجاوز أربعة اشهر) وا
:- ب(ال يـجوز إلـقـاء الـقـبص على ثـانـيـاً
الـعضو خالل مدة الفصل التشريعي إال

إذا كان متهماً بجناية).
ــادة)118يــسن 9- مــدة 6 أشـــهــر: في ا
مـجلس النـواب في مدة ال تتـجاوز ستة
أشـهـر من تاريخ أول جـلسـة له قانـوناً
يـحــدد اإلجـراءات الـتـنـفـيـذيـة اخلـاصـة

بتكوين األقاليم.(
ادة (57 جمللس 10- مدة 8 أشهر: في ا
الـنـواب دورة انـعـقـاد سنـويـة بـفـصـل

تشريعي أمدهما ثمانية أشهر).
11- مدة 4 سـنوات:أو(دورة انعقاد)او(
دورة مــــــــجـــــــلـس الـــــــنـــــــواب)او(دورة
واد(56) انـتخابـية)او(والية ثـانية)في ا
اوال(تــكـــون مــدة الــدورة االنــتــخــابــيــة
ـية جملـلس الـنواب أربع سـنوات تـقو
تـبــدأ بـأول جـلـسـة له تـنــتـهي بـنـهـايـة
الـسـنـة الـرابـعة) (63) ثـانـيـاً: أ(يـتـمتع
عـضـو مجـلس الـنواب بـاحلـصانـة عـما

ـادة81 ثــانـيـاً نــيل الــوزارة الـثــقـة) وا
(يـقـوم رئـيس اجلـمـهـوريـة مـقـام رئيس
ـنــصب ألي سـبب الــوزراء عـنــد خـلــو ا
كــان بــتــكــلــيف مــرشح آخــر بــتــشـكــيل
الـوزارة خالل مـدة ال تـزيد عـلى خـمـسة

.( عشر يوماً
ـــــــواد 52 5- مــــــــدة 30 يــــــــومــــــــاً: فـ ا
(يــبت مــجــلس الــنــواب في أوالً_ثــانــيــاً
صــحـة عـضـويـة أعــضـائه خالل ثالثـ
يــــــــومـــــــاً مـن تـــــــاريـخ تــــــــســـــــجــــــــيل
يـــجـــوز الـــطـــعن فـي قــرار االعـــتـــراض
اجملـلس أمام احملكمة االحتـادية العليا
خـالل ثالث يـومـاً من تـاريخ صدوره)
ـادة/58 ثــانـيـاً (يــتم تـمـديــد الـفـصل وا
الـتشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب
ادة ) وا ـا ال يـزيـد عـلى ثالثـ يـومـاً
61 ثـــامـــنــاً- د(فـي حــالـــة الـــتـــصــويت
بـــســحـب الــثـــقــة مـن مــجـــلس الــوزراء
بـأكـمله يـستـمر رئـيس مجـلس الوزراء
والـــوزراء في مــنـــاصــبـــهم لــتـــصــريف
دة ال تـزيد على ثالث األمـور اليومـية 
...) تـــاســـعـــاًب ( تُـــعـــلن حـــالـــة يـــومـــاً
ــدة ثالثـــ يـــومــاً قـــابـــلــة الـــطـــوار 
ــوافــقــةٍ عــلـيــهــا في كل لــلــتــمــديـد و
ج(يــخـول رئــيس مــجــلس الـوزراء مــرة
الــصالحـيــات الالزمـة الــتي تـمــكّـنه من
إدارة شـؤون البالد في أثناء مدة إعالن
ادة  72ب ) وا احلـرب وحالـة الطـوار
ـمـارسة (يـسـتـمـر رئـيس اجلمـهـوريـة 
مـهـماتـه إلى ما بـعـد انتـهـاء انتـخـابات
مـجلس النواب اجلديـد واجتماعه على
أن يـــــتم انـــــتـــــخـــــاب رئــــيـس جـــــديــــد
لــلــجــمــهــوريــة خالل ثالثــ يــومــاً من
ـادة تــاريخ أول انـعـقـاد لــلـمـجـلس) وا
75ثـالـثاً(يـحل نـائب رئـيس اجلمـهـورية
مــحل رئــيس اجلــمــهــوريــة عــنــد خــلـو
مـنــصـبه ألي سـبب كـان وعـلى مـجـلس
الــنــواب انـتــخـاب رئــيس جــديـد خالل
مـدة ال تـتـجـاوز ثالثـ يـوماً مـن تاريخ
اخلـلـو)  رابـعـاً(في حـالـة خـلـو مـنصب
رئـيس اجلـمهـورية يـحل رئيس مـجلس
الـــنــواب  مــحـل رئــيس ...عـــلى أن يــتم
انـــتــخـــاب رئــيـس جــديـــد خالل مــدة ال
تـتجاوز ثالث يـوماً من تاريخ اخللو)
(يــتـولى رئــيس مـجـلس ـادة 76ثــانـيـاً ا

ومـوافـقـة الـشـعب بـاالسـتـفـتـاء الـعـام
ومــصـادقــة رئـيس اجلــمـهــوريـة خالل

سبعة أيام).
ــــــــادة138 3- مـــــــــدة 10ايـــــــــام: فـي ا
خــــامـــــســــاً:أ-ج(ارســــال الـــــقــــوانــــ
والـقرارات التي يسنها مجلس النواب
وافـقة إلى مـجـلس الرئـاسـة لغـرض ا
عــلــيـهــا بــاإلجـمــاع وإصــدارهـا خالل

عشرة أيام).
ـواد) 54 يــدعـو 4- مـدة15يــومـاً: في ا
رئــيس اجلــمـهــوريــة مـجــلس الــنـواب
لالنـعقاد  خالل خمسـة عشرَ يوماً من
ـــــصـــــادقــــة عـــــلـى نــــتـــــائج تـــــاريخ ا
االنـتخابات العامة...وال يجوز التمديد
) وحـالة ـذكـورة آنـفـاً ـدة ا ألكـثـر من ا
ادة61 تـاسـعاَ احلـرب والطـوار في ا
د(يـعـرض رئـيس مـجـلس الـوزراء على
ــتــخـذة مــجــلس الــنــواب اإلجـراءات ا
والـنتـائج في أثنـاء مدة إعالن احلرب
- ـادة 73ثــانـيـاً ) وا وحــالـة الــطـوار
(صالحــــيـــات رئـــيس -رابــــعـــاً ثــــالـــثـــاً
ـــصــــادقـــة عـــلى اجلــــمـــهـــوريــــة في ا
ــعــاهــدات واالتــفــاقــيــات الــدولــيـة) ا
(يـكـلف -خـامـسـاً ـادة 76 أوالً-ثـالـثـاً وا
رئــيس اجلــمــهــوريــة مــرشـح الــكــتــلـة
الـنيـابيـة األكثـر عدداً بـتشـكيل مـجلس
الــوزراء خالل خـمـسـة عــشـرَ يـومـاً من
تــاريخ انـتــخـاب رئــيس اجلـمــهـوريـة.
ومـرشــحـاً جـديـداً خالل خـمـسـة عـشـر
يـــومــاً عـــنــد إخــفـــاق رئــيس مـــجــلس
ــكـلـف في تـشــكــيل الـوزارة الــوزراء ا
وتـكليف مـرشحٍ آخر بتـشكيل الوزارة
خالل خـمسة عشر يـوماً في حالة عدم

نـص الدستور العـراقي لسنة 2005 في
الـعـديـد من مواده عـلى مـدد وتوقـيـتات
حــددهـا بــالــسـاعــات وااليـام واالشــهـر
وتــواريخ وعــبــارات مــحـددة لــهــا آثـار
ونـتائج مهـمة اثارت الكـثير من اجلدل
واخلـالفات الـتي وصلـت الى حد اقـامة
الـــدعــاوى امــام  احملــكـــمــة االحتــاديــة
ـدد لغة(جمع مُدّة الـعليا لتـفسيرها وا
وْقِــيــتَـات وهـي مـقــدار من الــزمن والــتـَّ
أصـــلـــهــا تَـــوْقِـــيت وهـــو مـــصــدر وَقَّتَ
وتَــوْقِـيتُ الـعَـمَلِ ضَــبْـطُهُ حَـسَبَ أوْقَـاتٍ
ـــدد ـــنـــة) واصــــطـالحـــا هـي( ا مُــــعَــــيـَّ
والـتوقيتات احملـددة بالزمن والتواريخ
الــواضـحــة الـثــابـته والــتي لـهــا عالقـة
ـــطـــلــوب بـــاالخـــتـــصــاص واالجـــراء ا
ـكلـف بتـنـفيـذها واجلـهـة اوالشـخص ا

وااللتزام بها) وهي وردت كاآلتي:  
ـادة 19 ثــالث 1- مــدة 24 ســاعــة: في ا
عـشر(عـرض أوراق التـحقـيق االبتدائي
عـــلى الــقـــاضي اخملـــتص خالل مــدة ال
تـتجاوز أربـعةً وعشـرين ساعة من ح
تهم وال يـجوز تمديدها الـقبض على ا

إال مرة واحدة وللمدة ذاتها).
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واد61 سـابـعـاً ج 2- مـدة 7أيـام: فـي ا
وثـامـنـاً أ-ب)2حـول اسـتـجـواب رئـيس
مـــجـــلس الـــوزراء أو الـــوزراء وســحب
الـثـقـة واجـراءات االسـتـجـواب وسحب
ـــادة75أوالً(حــــول نـــفـــاذ الــــثـــقــــة) وا
ـادة اسـتـقـالـة رئـيس اجلـمـهـوريـة) وا
(عــدم جـواز تــعـديل 126ثــانــيـاًوثــالـثــا ً
بـعض مـواد الـدسـتـور اال بـعـد مـوافـقة
ثــلـثي أعــضـاء مــجـلس الــنـواب عــلـيه

يـــــــدلي بـه مـن آراء في أثـــــــنــــــاء دورة
(حتدد والية ادة(72) أوالً االنـعقاد) وا
رئــيس اجلــمــهــوريــة بــأربع ســنـوات
ويـجـوز أعـادة انـتـخـابـة لـواليـة ثـانـية
ثـانيـاً أ( تـنتـهي واليـة رئيس فـحـسب)
اجلــمــهـوريــة بــانــتـهــاء دورة مــجـلس
ــادة)137يـــؤجّل الـــعــمل الـــنــواب) وا
ــجـــلس ـــواد اخلـــاصـــة  بـــأحـــكــام ا
االحتـــاد بــــعـــد دورته االنــــتـــخـــابـــيـــة
ـــــــــــادة 138أوالً (يـــــــــــحـل األولـى..)وا
تــعـبـيـرمـجــلس الـرئـاسـةمــحل تـعـبـيـر
رئــيس اجلـمـهـوريـة بـعـد دورةٍ واحـدةٍ
الحــــقــــة لــــنـــفــــاذ هــــذا الــــدســــتـــور)
ـــادة139يـــكـــون لـــرئـــيس مـــجـــلس وا
الـوزراء نائـبان في الـدورة االنتـخابـية

األولى).
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ادة : في ا -12مـدة دورت انتخـابيت
ــبـاد (ال يــجــوز تـعــديل ا 126 ثــانــيـاً
األســاســيــة الــواردة فـي الــبـاب األول
واحلقوق واحلريات الواردة في الباب
الــثــاني من الــدســتــوراالبــعــد دورتـ

.( انتخابيت متعاقبت
13- تـاريخ مـحـدد بـالـدسـتور: ورد في
ديـبـاجـة الـدستـور(زحـفـنـا الول مرةفي
الي تـاريخـنا لـصنـاديق االقتـراع با

..فـي الثالثـ من شـهـر كـانـون الـثاني
مـن سنةالفـ وخمس ميالدية..) وفي
لقاة على سؤولـية ا (ا ادة 140ثـانياً ا
الـسلطة التـنفيذية أن تـنجز كاملة  في
مــدة أقـصــاهـا احلـادي والــثالثـون من
شـهر كـانون األول سنـة ألف وسـبعة
ادة) 1-141يستمر العمل بالقوان وا
الـتي  تشريعها في إقليم كوردستان

منذ عام 1992).
14- تــــاريـخ الــــنــــشــــر في اجلــــريــــدة
ادة126خامساً ب (يعد الرسمية: في ا
من تــاريخ نــشـره في الــتــعـديـل نـافــذاً
ادة) 129تـنشر اجلـريدة الرسـمية) وا
الـقوان في اجلريدة الـرسمية ويعمل
بـها من تاريخ نشـرها ما لم ينص على
ـادة4-144) يــعــد هــذا خـالف ذلك) وا
الـدسـتـور نـافـذاً بـعـد مـوافـقـة الـشـعب
عــلـيه بــاالسـتــفـتــاء الـعـام ونــشـره في
اجلـريدة الـرسمـية) وقـدنشـر الدسـتور

د التـحالف قـراطي يَعـَّ والـسـيادة والـد
شـروع حكومة األغلبية االكـثر تمسكاً 

الوطنية" .
وحتـالف االطار الذي يـضُم باقي القوى
بدأ سك  كـان األكثر  تماسـكاً وكأنهُ 
ــبـادرة والــقـادر عــلى تـشــكـيل الــثـلث ا
ُــعـطل حلـ خــلق حـالــة من الـتـوافق ا

ُرضي لكل االطراف ! ا
YK  qOJA

وفـعالً اسـتـطـاع االطـار  بـتـمـاسـكه  من
ـعطل الذي الـنجـاح في تشـكيل الـثلث ا
تـسبب في فشل انـعقاد جلـسات مجلس
الــنــواب ألخـتــيـار رئــيس اجلــمـهــوريـة
وبـنـصـاب ثلـثي اعـضـاء اجملـلس  جاء
ذلـك بسـبب عـدم التـوصل الى اتـفاق او
تـوافـق حـول جـمـيع الـقـضـايـا الـعـالـقـة
ابـتداء من قـضيـة الكـتلـة االكبـر وصوالً
الـى مُـسـمـيـات رئـاسـة الـوزراء ورئـيس
ا اجلـمـهـورية وبـالـتأكـيـد كل حتـالف 

لديهم فرحون 
( وكـلـمن يـحوز الـنـار خلبـزتـة ) اللـعـبة
الـسـيــاسـيـة تُـعـطـيـهم احلق بـالـتـمـسك
ــواقــفـــهم حلــ ان يــحــقق كل طــرف

الى حكومة "األغلبية الوطنية" 
ـطـر بـعـد مـا وبـالـتــأكـيـد من يـنـتـظـر ا
اصـابهُ العطش  يـأمل خيراً بـأي غيمة
تــمــر في ســمــائه وكــأنــهــا حتـمـل بـ

طياتها الغيث !!
والــشــعب بـجــمــيع اطــيـافه مــتــعـطش
ـاني حلــكـومــة وطـنـيــة ذات غـطــاء بـر
ســـانـــد لـــتــنـــفـــيـــذ مــشـــروع االصالح

رتقب. ا
لت الـتحـالـفـات بـعد االنـتـخـابات تَـشـكـَّ
وكــان الــتـحــالف الــثالثي بــ الـتــيـار

انتهى عصر التوافق ..
وبـدء عصـر جديـد حتت عنـوان تشـكيل

"حكومة أغلبية وطنية "
 قــادرة عـلى الـنــهـوض بـاعــبـاء الـوطن
ـواطن بعـد ما بـدت علـيهـما عالمات وا
الـكـهـولة بـسـبب سوء األدارة وخـيـبات

تالحقة !! اآلمل ا
"حـكـومـة األغـلـبـيـة الـوطـنـيـة " الـشـعار
ُــتَـبــنى بــعـدمــا انـتــهت االنــتـخــابـات ا
الــنـيــابـيــة وتـهــيـأ اجلــمـيع لــلـمــرحـلـة

االنتقالية  من "احلكومات التوافقية" 

احلـرب الـروسيـة االوكـرانيـا  والـعراق
لـيسَ بـبـعـيد عن تـلك الـتـداعـيات  ومن
اخلــطـورة ان نـبـقى بال حــكـومـة تـكـون
ـثل شـرعـي للـبـلـد وقـادرة عـلى صُـنع
ـهم او الـتـساؤل األهم الـقـرار  .الـرأي ا
ـقـراطـية ?احـد االركـان االسـاسـيـة لـلـد
فـي كل دول الـعـالم ان تـنـقـسم االحـزاب
ـتـنـافـسـة الى مـحـورين احـدهم حـاكم ا
واألخـر مـراقب ومصـحح لـلمـسار حتت

عارضة"   مُسمى "ا
هــــذا فــــعالً مــــاوصــــلــــنــــا الـــيـه بــــعـــد
االنـتـخابـات من خالل تـشـكيل حتـالـف
ـثالن اغلب الـقوى السـياسيـة الفائزة
بـاالنتخابـات لكن هل ستصمـد التجربة

وحتقق النجاح  ??
ام ســـنــعــود لــلــتــوافـق في ظل فــوضى
ـواقف وكُـثـرة الــتـفـاوض واضـطــراب ا

التسريبات والتصريحات !!
هـــذا مــا ســـنــنـــتـــظــره في قـــادم االيــام
واليـسعني اال ان اقول ألهلـنا صبراً  يا
أهل الـعراق سـيجـزيكم الـله عن صبركم
الــذي فــاق صــبــر سـيــدنــا ايــوب عــلـيه

السالم .

ــثل الــعــراقي الــذي يـــنــطــبق عــلــيـه ا
الدارج (شليلة وضايع راسها )

مــؤخـراً تـصــاعـدت وتـيــرة االتـصـاالت
واالجتماعات وآمل االنفراج السياسي
بــعـد اتـصــال الـسـيــد مـقـتــدى الـصـدر
ـالـكي والـسـيـد احلـلبـوسي بـالـسـيـد ا
ناقـشة آليـة تشكيل والـسيد الـبرزاني 
احلـكومـة ومحاولـة اخلروج من االزمة
الــتي تــدور رُحــاهــا مــنــذُ شــهـور دون

جدوى .
جــمـيـعــاً نـتــمـنى لـلــمـســاعي االخـيـرة
ولـــســــخـــونـــة االتـــصــــاالت وكـــثـــافـــة
االجـــتـــمـــاعــات ان تـــصل الـى نــتـــائج
مُـــرضــــيـــة وان نـــخـــرج مـن ظُـــلـــمـــات
االخـتالفات الى نـور  تشكيـل احلكومة

تماسكة . الوطنية ا
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ُـجتمع بـالتأكيـد  دعواتنا  لألخوة ا
بــالـتــوفـيق وسـرعــة اخلـروج بــنـتـائج
إيـجـابـيـة تسـاعـد عـلى اخـراج الـعراق

من مأزق تشكيل احلكومة !
خـــاصـــة والــعـــالم يـــعـــيش حـــالــة من
الـصـراع واالضـطـراب جـراء تـداعـيـات

مــطـــالــبه حــتـى اذا كــان عــلى حــســاب
الطرف االخر .

ـــــدد او حــــــتى اذا عــــــلـى حـــــســــــاب ا
الـدستورية التي  خرقها او لم تخرق
بــسـبب قـضـايـا الــتي كـانت حتت نـظـر

احملكمة االحتادية  .
لـكن هـنـاك حقـيـقة خـافـية قـد اليـعلـمـها
ـواطن الـذي كان  يـحسن الـسـاسة ان ا
الـظُن بـنتـائج االنـتخـابـات  االخيـرة قد
أُصــيبَّ  بــانــتــكــاســة وخــيــبــة بـســبب
ُـنـصـبـة حـولَّ ـنـاكـفــات ا ُــزايـدات وا ا

"تقسيم الكعكة" 
وكل مـن تابع التصريحات والتحليالت
ـسـاجالت فقـدَّ اآلمل تمـامـاً بأغـلبـية وا
ــلــكـون ـقن إنــهـم ال قــادة  الــبــلــد وتَــيـَّ
االســـتـــعـــداد بـــالــتـــنـــازل عـــلى الـــرغم
ــر به الـبــلـد وال تــتـوفـر بــخـطــورة مـا
الـثقـة الكـافيـة بانـهم قادرين عـلى ثورة
ُـرتـقـبـة في الـعـراق واعادة الـنـهـوض ا
الـبلد الى دوره احلقيـقي ضمن محيطه
االقــلـيـمي او الـعـربي بـل تـعـدت خـيـبـة
اآلمـل لــدى  اجلـــمـــهـــور وحتـــوَّلت الى
ــا يـجــري في بـلــدنـا انــتـقــادات الذعـة 
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ظـهــرت الــعـنــصــريـة فــيــوسـائل إعالم
الغـرب والـتـمـييـز بـ الالجـئـ وعدم

ساواة بينهم ..  ا
بايدن قرر قـطع إستيراد الـنفط والغاز
الروسي ويحاول عالج اخلطأ بأخطاء
أكـــثـــر ضـــررا عـــنـــدمـــا حـــاول إعـــادة
الـــعـالقـــات مـع فـــنــــزويال بــــكـــونــــهـــا
ــصـــدرين لــلـــنــفط  ومـــحــاولــة أحــدا
اإلســراع في إبـــرام اإلتــفـــاق الــنــووي
اإليراني  وهذا دلـيل واضح بالـتخبط
فـي إتــــــخـــــــاذ الـــــــقـــــــرارات  الــــــدول
األوروبــيــةرفـــضت الــطــلـب األمــريــكي
بـقـطع إســتـيـراد الـطــاقـة من روسـيـا 
مـوجـة الالجــئـ األوكـرانـيــ كـشـفت
الـوجه احلــقـيـقي لــبـريـطــانـيـا عــنـدمـا
رفـضـتـدخولـهـم وأصـبحـت اإلتـهـامات
ا تتـبـادل ب بـريـطانـيـا وفرنـسـا  ر
ســيــكــون هــنـاك ظــهــور بــعـض الـدول
األوروبيـة من اإلحتـاد األروربي قـريـبا
ـانــيــا إسـتــغــلت الـهــجــوم الـروسي أ
اني بوضع ميزانـية كبيرة لـلجيش األ
وأمريكـا تنظـر لهـذا القرار بـع الشك

والريبة .. 
يـبـدو أن الــيـابـان وكــوريـا اجلـنــوبـيـة

مــوقــفــهــا صــعـب جــدا ألنــهــا دعــمت
سيرة وفيحالة أوكرانيا بالطائـرات ا
تدخل حـلف النـاتـو عسـكريـا ستـكون
تركيا أمـام خيارين : أن تـفتح مضيق
الـبـسـفـور حلـلف الـنـاتـو أو تـتـعرض

للعقوبات اإلقتصادية  .. 
بـعـد اإلجــتـيــاح الـروسي ظـهــر نـفـاق
الغـرب وإدعـاءاته البـاطـلة بـاحلـريات
واحلــــقـــــوق  في كـــــنــــدا يـــــتم قـــــتل
ـتــظـاهــرين الــسـلــمـيــ وسـحــقـهم ا
ــدربـــة والــقــمـع بــصــورة بــاخلـــيــوال
وحــشــيـــة ووســائل اإلعالم الـــيــســار
األمـريــكي حتــديــدا لم تــتـطــرق لــتـلك
ــــروعـــة  لـــذلك ـــة وا ـــؤ األحـــداث ا

بـعـد إجــتـيـاح روســيـا ألوكـرانــيـا أمـر
الـــريــئـس الــروسـي بـــوتــ بـــوضع (
قوات الـردع النـووي ) في حالـة تأهب
ــقــال و أوكــرانـــيــا كــمـــا ذكــرت فـي ا
السـابقـيعـتبـرها الـروس مسـألة حـياة
أومـــوت مــــهـــمــــا كــــانت الـــتــــكـــلــــفـــة
و بــوتـــ هــو ضــابط اإلقــتــصـــاديــة 
مــخـابــرات ســوفــيــتي ســابق يــتـمــتع
بـدهــاء وذكـاء  ويــشـعــربـاأللم والــنـدم
عندما يتحـدث عن  اإلحتاد السوفيتي
دائــمــا  ويــعــرف مــتى يــقــرر خــوض
ـعــارك في أوكــرانـيــا خـصــوصـا في ا
لـذلك التراجع أمر ـقراطي  عهد الد
غـــيـــر وارد إال بـــتـــحــــقـــيق الـــشـــروط
وأبرزها عدم إنـضمام أوكـرانيا حللف

الناتو .. 
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ظهـرت النـوايا اخلـفـية لـبوتـ عنـدما
زار الـريـئس األذربــيـجــاني روسـيـا لم
تذكـر  إسم دولة أذربـيجـان نهائـيا في
ـتعـترف وسائل اإلعالم الـروسيـة   و
ـسـمى  تـعـتـرف بـهـا كـمـسمى بـهذا ا
بأرمـيـنيـا الـشـرقيـة  وروسـيا هي من
أسـست دولـة أرمــيـنـيـا الــتي تـقع بـ
تــــــركــــــيــــــا وأذربــــــيــــــجــــــان  لــــــذلك

دولةأذربيجان هدف روسي قادم .. 
يـــــــــــــوجــــــــــــــد اآلالف مـن الـــــــــــــطـالب
األذربيـجـانـيـ في روسـيـا لـلـدراسة 
وهنـاك في أذربيـجان أعـداد كثـيرة من
ــدارس الـــروســيـــة وهــدفـــهــا نـــشــر ا
الــــلـــــغــــةالـــــروســــيـــــة في اجملـــــتــــمع
األذربــــيــــجـــانـي  وإذا  إجــــتــــيـــاح
أذربـيــجــان ســيــكـون هــنــاك مــواجـهه
روســيــة تــركـــيــة وهــذا مـــاتــخــطط له
عـلى الرغم أمريـكا والـدول األوروبـية 
من أن تركيا أحـد أعضاء حـلف الناتو
 تـركـيـا سـيـاسـتـهـا مـتـنـاقـضـة جـدا 
ـلـفات  وتتـعـامل بـإزدواجيـة في كل ا
تـــشـــجب اإلرهـــاب وتـــفـــتـــحـــاحلــدود
للمتطرف  وتعتبر أحد أعضاء حلف
الناتو وفي نفـس الوقت قامت  بشراء
الصـواريخ الـروسيـة وروسيـا  تـعتـبر
خــصم لــدول حــلـف الــنــاتــو تــنــتــقــد
التطبيع مع إسرائيل وتستقبل ريئس
إسـرائــيل إســتــقـبــال مــهـيب  تــركــيـا

وستضع بايدن في خطر حقيقي  بعد
فـرض  الـعـقـوبــات عـلى روسـيـا قـررت
أنيكون احلد األعلـى للسحب  بالدوالر
ب 10االف دوالر فــقط  والـــبــاقـي يــتم
ــا أدى ســحـــبه بـــالـــروبل الـــروسى 
حتـــــسـن قـــــيــــــمـــــتـه أمـــــام الـــــدوالر 
وهنـاكخـطوات قـد تسـتخـدمهـا روسيا
بعـدم الـتـعامـل بالـدوالر خـصـوصا في
مـجـال الـطـاقـة والــصـ لـديـهـا  نـظـام
بــديـل عن ( ســـويـــفت )  تـــأســيـــسه
عـام2015 روســيــا والــصــ لــديــهــمـا
قــرارات بــديـــلــة في حــال  تـــطــبــيق
عـقـوبـات أكـثـر صـرامـة وحـتـمـا سوف
يـــتــــأثـــر الـــدوالر  لــــذلك اخلــــســـائـــر
الـروسـيـةيــقـابـلـهــا خـسـائـر أمــريـكـيـة

حسب تصريح بايدن .. 
السـالح الـنووي هـو سالح ردع فـقط 
لن يــســتــخــدم من قــبل روســيــا إال إذا
خـسـرت احلـرب و إجـتـيـاحـهـا وهذا
أمــــــر مــــــســــــتــــــبــــــعــــــد  وروســــــيـــــا
مــسـاحــتــهــاكــبـيــرة جــدا  واحلــلــفـاء
األوروبي وأمريـكا يدركـون جيدا بأن
إسـتـخدام الـسـالح الـنووي مـدمـر لـكل

األطراف لذلك يبقى أمر مستبعد .. 

هرج على األوكراني عنـدما وصفه بـا
حد تعبيره .. 

ـثــيــر لـلــعــجب أن أوكــرانـيــا سـوف ا
ـتطرف تصبح سـاحة معـركة تضم ا
من جـمــيع األديـان في أنــحـاء الــعـالم
وهــــذا مــــاكــــان يــــرفــــضه الــــغــــرب 
عـنـدمـاتـلـوح مـصـاحلـهم الـسـيـاسـيـة
واإلقـــتــــصـــاديــــة في األفق فــــكل شي
بــالـنــســبــة لــهم حالل وواجب وعــلى

غيرهم حرام .. 
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ا إكـتوى الشـرق األوسط بـنيران لطـا
احلــروب والــفــ وتــدمــيــر الــبــلــدان
الـعـربـيـة حتت مــسـمى احلـريـات ولم
يــتم حـــجب فــيـــســبــوك أو تـــويــتــر 
سـيـكـونالـالجـئـ قنـبـلـة مـوقـوته في
ـواقف سـوف تـتـغـير أوروبـا  لـذلك ا

إذا طالت األزمة .. 
أمـريـكـا تـعـاني من إنـقـسـام حـاد بـ

ــقـراطي  احلـزب اجلــمـهــوري والـد
وإرتفاع أسعار الطاقة وغالء األسعار
وضع بــــايــــدن ومـــســــتــــشـــاريــــة في
مـأزقـحـقــيـقي  هـنـاك مــشـاكل أمـنـيـة
وإقــتـــصــاديـــة  في بــعـض الــواليــات

لديـهـمـا مـخـاوف حقـيـقـيـة من الـص
وروسـيـا وكــوريـا الـشـمــالـيـة  فالزال
هــنــاك خالف بــ الــصــ والــيــابــان
فياحلدود البحريـة وهي منطقة يوجد
ـا  يـظـهـر هذا اخلالف بهـا الـغـاز ور
لـلـعـلن قـريـبــا  وهـنـاك أيـضـا جـزيـرة
يــــابـــانــــيـــة حتــــتــــلـــهــــا روســــيـــا من
يـة الثـانية إلـى يومـنا هذا احلربـالعـا
وسكانـها األصـلي من الـيابان  وإذا
حـدث مــواجــهـة حــقــيــقـيــة بــ حـلف
الــنــاتــو وروســيــا ســتــنــضم الــصــ
تلقائـيا للحـرب ألن روسيا إذا خسرت
سـتـكـون الـصــ وحـيـدة أمـام الـقـوى
العـظـمى  لـذلك الظـروف تـفـرض على
الصـ ذلك.. في الـتسـعـينـات خاضت
روسيـا معـارك طاحـنة في الـشيـشان 
وأخيرا جنح بـوت في عقـد مصاحلة
وقـــام بـــزيــــارة قـــبـــر والــــد الـــريـــئس
الـشـيــشـانــيـعـنــدمـا إغــتـيل عـام 2004
وكـــسب وده ورضـــاه  وأصـــبح أحـــد
قرب من بوت احللفاء واألصدقـاء ا
 وشارك الـريـئس الـشـيشـاني بـقـواتة
الـتي تــتـمــتـعــبـتــأهـيل وتــدريب عـالي
وتـــعـــهـــد بـــالـــقـــبض عـــلى الـــريـــئس
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  وروســيــا تــريــد أوكــرانــيــا حتت
يدها وفي جلـبابها وبالـقليل التريد
جـــارُ يـــهـــددهـــا أو يـــعـــيـــقـــهـــا عن
إسـتـعـادة مـجـدهـا ومـحـاولـة اعـادة
ــنـطــقـة الــكـثــيـر من اقــالـيم ودول ا
حلــــــاضــــــنــــــة اإلحتــــــاد الــــــروسي
(الــســوفــيــتي) ســابــقــاً ســيــاســيــاً
واقتصاديـاً هذا بعض مافي االمر .
األمـر اآلخـر واألهم ان هـنـاك أبـعـاد
جـيـواقـتـصـاديــة سـتـؤثـر عـلى قـوة
إقــتــصــاد روســيــا في حــال خــروج
أوكـــرانــــيـــا عن طـــاعــــة مـــوســـكـــو
وإنـــضــمـــامـــهــا لـإلحتــاد األوروبي
تد أنـبوب الغاز وحلف النـاتو اذ 
الـــروسي الـــذي يـــخـــدم إقـــتـــصـــاد
ــــئــــة من الـــروس ويــــلــــبي 35 بـــا
إحـتيـاجـات أوروبا لـلـغاز من داخل
روسيـا عبـر شريانـها أوكـرانيا إلى

اوروبا !
ـا اضـطـر دخـول روسـيـا حلـمـاية
مــصـاحلــهـا كــمــا األمـر في ســوريـا
ح تـدخلت واستـماتت لـلدفاع عن
الـنـظام الـسـوري لـيس حبـاً بـاألسد
ـــا دفـــاعــاً عـن مــوطـئ قــدمـــهــا وا

بـاكـسـتـان في خـاصـرة الـهـنـد بـعد
الـتـجـربـة الـنـوويـة اذا اسـتـغـرب
الـــعـــالـم حـــيـــنـــهـــا من الـــســـمـــاح
سـلمة بإقتناء السالح لباكستان ا
الــنـووي وقـد تــتـفق مع إيـران في
ــلف الـنــووي وتـسـمح مــوضـوع ا
لإليــرانــيــ بــالــتــجــربـة فـي حـال
خرجت جارتها بـاكستان عن نقاط
اإلتـــفــــاق واحلـــلف مع أمـــريـــكـــا 
أمــــريــــكــــا تـــريــــد أن تــــصــــنع من
أوكرانيا نـداً لروسيا او على األقل
حجر عـثرة في طريق تـمدد روسيا

بـعـد تـصـريـحـات الـسـاسـة الـروس
ومطـالبـهم لإلجتـماع مع األمـريكان
مباشرة في جتـاوز واضح حلكومة
أوكـرانيـا صاحـبـة الشـأن في حوار
ـنـطـقة يـفـضي إلى حل اوسع فـي ا
وإصرار الروس على بقاء أوكرانيا
بلداً تابعاً او هادئاً ومحايداً يتب
لـلـمـتـابع ان امـريـكـا كـانت وراء كل

ماحصل وما سيحصل! 
وان امـريـكـا كانـت تسـعى لـتـسـليح
اوكـرانــيــا لـتــجــعــلـهــا خــنــجـر في
خـــاصــــرة روســـيـــا كـــمــــا جـــعـــلت

الــوحــيــد الــذي يــطل عــلى الــبــحـر
ـتوسط كمـمر طوار في األبيض ا

حال حاجة روسيا له
بــعـيــداً عن الــعــواطف وعن تــاريخ
روســيــا الــسيء في تــعــامــلـهــا مع
ـسـلمـ بـحـروبـهـا الـتي شـعـوب ا
خــــــاضــــــتــــــهــــــا فـي دول اإلحتـــــاد
ــنـهـار وفي سـوريـا  الـسـوفـيـتي ا
وبــعـيـداً عن تـاريخ أمـريـكـا االسـوأ
في نـفس الـشـأن إال ان روسـيـا لـهـا
احلق في دفــاعــهـا عـن مـصــاحلــهـا

اجلغرافية واإلقتصادية .  
أمـريـكا لـديـهـا تـخـويل تـلـقـائي في
ـــنــافــســ مــقــارعـــة اخلــصــوم وا
بـإستـخدام كل مـايـسعـفهـا في كبح
جماحهم ولـها باع طويل في زراعة
وتـربـيــة احلـلـفـاء وكـيــفـيـة دعـمـهم
وسـيـاسة الـتـخـلي الـلـحـظي عـنـهم
ـؤقتة والعودة لدعمهم صلحتها ا
والـتـدخـل ألجل مـصـلـحـتـهـا األكـبر
وسحقهم سياسياً وعسكرياً حسب
اخليـار وحاجة إسـتخـدامهم اذا ما
انــتــهت مــصـلــحــتــهـا مــنــهم وهـذا
مشاهداً في تاريخ سياسة أمريكا .
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السعودية

ال تـســتـغــرب ان تـفــعل أمـريــكـا كل
شيء لـبـقاء عـظـمـتـهـا وسـيـطـرتـها
عـلى الـعـالم ولـو تـضطـر لـلـتـحالف
ـا لدعم ـسـلـمـ ور مع الـعـرب وا
ـقـاومـة الـفـلسـطـيـنـيـة إذا خرجت ا
رسـومة لها إسرائـيل عن خطتـها ا
واصـبح الـلـوبي الـصهـيـوني يـفـكر
بـإن تــكـون إســرائــيــــــل قـطــبـاً من
أقــطـاب الــعــالم او مـنــافــسـاً لــقـوة

أمريكا . 
لـنــتـذكـر مـن كـان يـدعـم اجملـاهـدين
ـصـلـحة من األفـغـان في الـسـابق و
امــريـكــا انـقــلـبت عــلى حـلــيـفــتـهـا
بــريـــطــانـــيــا في اخلـــمــســيـــنــيــات
ـيالدي والـســتـيـنــيـات من الــقـرن ا
اضي ودعـمت القوى الـثورية في ا
الــــعــــالم الــــعــــربي او مــــايـــســــمى
بــالــضــبــاط األحــرار الــتي خــرجت
ـلكي حليف بـريطانيا على احلكم ا
واسقطته لسحب البساط من حتت

أقدام اإلجنليز 
أمــــريـــكــــا لــــيس لــــهـــا صــــــــــديق
وصديقـها الوحـيد هو داعم بـقائها

قوية .

تـسببت احلرب في اوكرانـيا والعقوبـات الغربية علـى روسيا في ارتفاع اسعـار النفط بشكل
ي من ارتفاع في اسعار النفط قبل اشهر من ليس له سابقة فـضالً عما شهده السوق العا
دة ال تقل عن عام.دول الـعالم ستحاول ان تـتكيف وتبحث عن بدائل االزمة التي قد تسـتمر 
صـادر الطاقة التي تـعرضت للعقـوبات لذلك لن يسـتمر االمر على مـا هو عليه لفـترة طويلة
وسيـشـهـد انتـاج الـنـفط الروسـي تراجـعـاً ولـكن ارتفـاع االسـعـار فيـه تعـويض لـروسـيا عن
.  والـسـؤال: اين مـوقع العـراق من ذلك?تـعـرض الـعراق الى انخـفـاض االنـتـاج ولو الى حـ
قـتـضى اجراءات اوبك والـيوم لـديه فـرصة عـليه سـرعة ظلم في حتـديد حـصـته االنتـاجيـة 
استثـمارها دون انـتظار اتفـاق مشتـرك داخل منظمـة اوبك وتتمـثل الفرصـة في سرعة زيادة
االنـتاج ليـصل الى الطاقـة االنتـاجية لـلحقـول العراقـية لـتعويض الـنقص في امدادات الـطاقة
فـي ظــرف تـبــحـث كــثـيــر مـن الـدول عـن مــصـادر جــديــدة.مـن جـانـب اخــر فـان الــزيــادة في
هم هو كيفية االستفادة من هذا الفائض االيرادات وفرت للخزينة العراقية فائضاً واالمر ا
وهـنـا طرحت اراء:يـرى الـبعض ان يـسـدد بهـا العـراق ديـونه اخلارجـيـة والداخـلـية ولـو فعل
زيد من االستقراض وهي فسوف يتبخـر كل هذا الفائض وسيجعل العراق مؤهل مستقبالً 

خطوة جيدة فهل هي االمثل?
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ويرى اخرون ان نترك القـروض الى مواعيد استحقاقات تسديدها ونوجه الفائض لتحس
ـعـاشي عبـر زيـادة مـواد البـطـاقة الـتـمـوينـيـة وتـعويض الـشـرائح الـضعـيـفة وذلك ـستـوى ا ا
ـشـاريع مـطــلـوب ولـكن ضـمـن اي حـدود?وهـنـاك ايــضـا من يـرى تـوجــيه الـفـائض إلكــمـال ا
تلـكئة وهذا جيـد ويحرك االقتصـاد ولكن هل كلهـا لها االهمية نـفسها وهل سـتكون بعيدة ا
ـوازنة بـينـهـا ووفق اية شـكلـة هي في كـيـفيـة ا ـقتـرحـات واقعـيـة وا عن الشـبـهات?كل هـذه ا
شاكل فال بـد من وضع االولويات االكثر اثراً ا تـتعدد ا معايير?وهـنا ال بد من االشارة انه 
دى الـبـعـيد وهـنـا اشـخص ثالثة اولـويـات يـجب ان ترتـبط بـخـطة واالنـفع لالقتـصـاد عـلى ا
ـدى ال تتـأثر بـالتغـيرات الـتي حتصل في الـوزراء والوزارات:االولى: تـوفير حـكومـية بعـيدة ا
ـشـاريع انتـاجـيـة زراعـيـة وصـنـاعيـة تـسـاهم في انـخـفـاض مـسـتوى فـرص عـمل لـلـشـبـاب 
الـبطـالـة وتزيـد من الـدخل الـقومي. الـثـانـية: مـشـاريع تصـفـية الـنـفط وتـوليـد الـكهـربـاء سواءً
باستـثمار حكومي او اهـلي او اجنبي بشـروط مجزية لـلمستـثمرين.الثـالثة: مسـاعدة القطاع
تـوقفة.ثم يأتي من ـشاريع ا اخلاص (الـصناعي والـزراعي) والعام وتـمويله إلعادة تـشغيل ا
تـلكئـة بسبـب عجز الـتمويـل على ان تكـون االولوية شـاريع ا بعـد ذلك االهتـمام باسـتكـمال ا
ـسؤولون لـلمـشاريع االنـتاجـية عـلى حسـاب اخلدمـية.الـبالد التـي فيـها ازمـات يخـرج فيـها ا
بـشـكل مـتواصل الى اجلـمـهـور عبـر وسـائل االعالم لـيقـولـوا لـهم ماذا اجنـزوا ومـاذا سوف
تـعاقـبة لم تـوفر يـنجـزون ويعـطوا اجملـال واسعـاً لـسمـاع آراء االخرين فـيهـا وحكـومـاتنـا ا
حـتى بيانـات كافـية على مـواقعـها نعـرف بها مـاذا يجـري والى اين هي ماضـية ولذلك يـكثر
انتـقادها فيمـا تستمر هي في صـمتها علـى نحو غريب!.البالد الـتي فيها ازمات يـخرج فيها
سؤولون بشـكل متواصل الى اجلمهور عبر وسائل االعالم ليقولوا لهم ماذا اجنزوا وماذا ا
ـتعـاقبة لم سوف يـنجـزون ويعـطوا اجملال واسـعاً لـسماع آراء االخـرين فيـها وحـكوماتـنا ا
تـوفر حتى بـيانـات كافيـة على مـواقعـها نعـرف بهـا ماذا يجـري والى اين هي ماضـية ولذلك

يكثر انتقادها فيما تستمر هي في صمتها على نحو غريب!
{ عن مجموعة واتساب
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ـروع انشـاء شـوارع وشبـكات مـجاري مـياه تـعلن مـحافـظـة ذي قار (الـعقـود احلكـوميـة) عن مـناقـصة مـشروع (االعـمال الـتـكمـيلـية 
االمـطـار والصـرف الـصـحي (اجملـمـوعة (ب) في الـشـطـرة) ضـمن خـطة تـنـمـيـة االقـاليم ٢٠٢١ واسـتـنـادا لـتعـلـيـمـات تـنفـيـذ الـعـقود
ـوازنة الـعـامة لـحـقة بـهـا وتـعلـيـمات تـنـفيـذ ا ـعدلـة الـصادرة من وزارة الـتـخـطيط والـضـوابط ا احلـكومـيـة رقم (٢) لـسنـة ٢٠١٤ ا
شروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية. ناقصة العامة لهذا ا االحتادية لعام ٢٠٢١ ان وثيقة الدعوة لتقد العطـاء (االعالن) عن ا
قـدمي العطاءات كافة من عتمـدة للمناقصـات الدولية العامـة والتي تتيح  وسيتم الـعمل عند فحص وتـقييم العطاءات وفق االلـية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا الدول ا
قدمي وبإمـكان مـقدمي العـطاءات شـراء وثائق العـطاء بـاللغـة العـربية بـعد تـقد طلب حتـريري الى الـعنوان احملـدد بالـتعلـيمـات 
شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسوف يـتم عـقد وجب وصل شـراء يـقطع من قـبل قـسم حـسابـات ا الـعـطاء ان اسـلـوب الدفع سـيـتم 
صادف ٢٠٢٢/٣/١٦ ناقصـة عند الساعة (١٢) ظهرا من يوم االربعاء ا شارك في ا ؤتمر اخلاص باالجابـات على استفسارات ا ا
ذكورة ادناه صنف من الـدرجة ا ؤهلـ وا قاول العـراقي ا في بنايـة (مديرية مـجاري ذي قار) فعلى الـراغب من الشركـات وا
على االقل والشركـات العربية واالجنبية من اصحاب االخـتصاص مراجعة قسم العقود احلكـومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من
شروع عـلمـا ان سعر الـعطاء الـواحد (وكـما مؤشـر ازاءه) غيـر  قابلـة للـرد على ان يتم تـقد هـوية التـصنيف الوثائق اخلـاصة بـا

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

ج- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا د- ا
بلغ اكبر او يساوي (٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠) شروع  الية لتنفيذ ا الية ( السيولة النقدية) من خالل تقد ما يثبت القدرة ا وارد ا اوال-  ا

اربعة وتسعون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ب ـ ا

ـقـدمـة في القـائـمة ـصالح لم يـتم وضع الـشـركة ا اوال:- االهـلـية وتـشـمل (جـنسـيـة الـشركـة مـقـدمة الـعـطاء  –ال يـوجـد تضـارب بـا
ملوكـة للدولة (ان تثـبت انها مستقـلة قانونيـا وماليا و(انها تـعمل وفق القانون الـتجاري وان ال تكون وكاالت السوداء الـشركات ا
تـحـدة/ مـجلس االمن تـابـعة لـصـاحب الـعمـل). غيـر مـستـبـعـدة من قـبل صاحب الـعـمل او اسـتنـادا الى قـرار صـادر من قـبل اال ا

ناقصات). للمشاركة في ا
ثانـيا:- لم تظهر عـقود غير منـفذة خالل ال (٥) سنوات السـابقة ولغايـة موعد تسلـيم العطاء لم يصـدر بحق الشركة مـقدمة العطاء
دة ال (٥) سنوات ناقـصات بدولة صـاحب العمل استنـادا الى قرار صادر بحـقه مصادرة ضمان عـطاءه و ـشاركة في ا نع ا قرار 
جموعهـا اكثر من ٤٠ % صافي مستحـقات مقدم العطاء وسـيتم التعامل معها وقوفة سـوف لن تشكل  طالبات ا السابقة جمـيع ا

كمشاكل  حلها ضد مقدم العطاء.
انــعة (نســـخة اصـــليـة + نسخة مصورة) ونافـذة صادرة من الهيئة العـامة للضرائب ومعنـونة الى ديوان محافظة ثالثا: - عدم 

ذي قار وهوية التحاسب الضريبية .
رابعـا:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحظـة في حال كون الـشركة مـقدمة الـعطاء اجنـبية تـقوم بتـقد اوراقهـا كافة ومـصدقة لدى

وزارة اخلارجية العراقية.
ـقاولة حسب ما ـقاول او الشركات ا قاولـ صادرة من وزارة التخطـيط وتكون درجة وصنف ا خامسا:- هـوية تسجل وتـصنيف ا

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

وجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق قدمي العـطاءات  ٢- كل العطاءات يـجب ان تتضمن ضمان للعطاء (الـتأمينات االولية) 
او سفـتجة صـادرة من مصـرف معتـمد في الـعراق وبنـسبة  ١ % من مبلغ الـكلـفة التـخميـنيـة للمـشروع ومعـنون الى جـهة التـعاقد
ناقصة ـدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق ا ـناقصة ويكون نافذ  (ديوان مـحافظة ذي قار/ قسم العقـود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم ا
نـاقصـة مبـاشرة بـعد اصـدار كتـاب االحالـة قبل تـوقيع الـعقـد تقد قـاول) الذي تـرسو علـيه ا نـاقص الفـائز (الـشركـة او ا وعـلى ا
صارف الـعراقية في بغداد خطاب ضـمان بحسن التنـفيذ بقيمة ٥ % من مـبلغ االحالة على ان يـكون خطاب ضمـان صادر من احد ا

او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
ـناقـص مـستجـيبـة عنـد تلـبيـتها قـدمة من ا ٣- يتم اعـتمـاد الوثائق الـقيـاسيـة الصـادرة من وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا
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ـناقصة وفي حال عدم التزام طلوبة في شروط ا ـالية ا عايير التأهـيل احملددة فيها بفروعـها كافة والشروط القانـونية والفنية وا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب. مقدم العطاء 
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصة وان تتـحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل ناقصة اجور النشر واالعالن والخر اعالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو علـيه ا

كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطـرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠ %) من عمالـة موظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مراكـز التشغيل اال في حالة
ـركز طـلـوبة وبـكـتاب رسـمي مـبـاشر وخالل مـدة (٣٠ يـوم) من تاريخ اسـتالم ا ـركز عن تـوفـير االعـداد واالخـتصـاصـات ا اعتـذار ا

للطلب.
٨- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تـقد عطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤوليـتهم تضامنية تكافـلية في ذلك لتنفيذه على

ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لرب عد من قبـلها واعتدال اسـعاره وكذلك تنفـيذ العمل باعـتبارها  سـتفيدة مسـؤولية الكشف الـفني ا  ١٠- تتـحمل الدائرة ا
قاولة. العمل بعقد ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدمـ على العـطاءات باستـكمال النـواقص التي تسـمح بها التـعليمـات خالل سبعة ـقاولب واجملـهزين ا  ١٢- تلتـزم الشركات وا

كن قبولها. ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصـنعـة واجملـهزة داخل الـعراق لـلـمشـروع مع مـراعاة االلـتزام بـالـضوابط الـسعـر والـنوعـية  ١٣- تـكون االولـوية لـلـمواد االولـية ا

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

صادف ٢٠٢٢/٣/٢٣ الى العنوان التالي محافظة ذي  ١٥-ان اخر يوم لتقد العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم االربعاء ا
قار قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية  - االدارة احمللية - قرب مصرف الرشيد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة
قدمـة بالدينار العـراقي حصرا رقما وكـتابة وان يوقع على جـميع مستنـدات العطاء وتكون االعمار سـابقا) على ان تكـون االسعار ا
ـقاول مع ذكـر العـنـوان الكـامل لـلشـركة ورقم الكـتـابة واضـحة وخـالـية من احلك والـشـطب وتكـون جـميع االوراق مـختـومـة بخـتم ا
قاول بصحته ويعتـبر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم ا
ـدنـية وبـطاقـة السـكن وال يسـمح التـقـد عن طريق الـبريـد االلكـترونـي وسيـتم فتح الـعطـاءات بحـضور حجـبهـا وهويـة االحوال ا
ـثـلـيـهم الـراغـبـ بـاحلـضور الـى مبـنى ديـوان مـحـافـظـة ذي قـار في شـارع االمـام عـلي (ع) وسـوف ترفض مـقـدمي الـعـطاءات او 
ناقصة عـطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الـذي يليه على ان تقـدم العطاءات داخل ظروف ـتأخرة. واذا صادف يوم فـتح ا العطاءات ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
توفرة. شروع من التخصيصات ا  ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

درجـة ضمن ـنـاقصـة الـعامـة واخلـاصة بـ (¼?rýU¼ wM?Ð W?Ž«—“ W?³F?ý ¡U?M?Ð …œUŽ≈Ë Âb© وا تـعلن مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقـود احلكـومـية عن اعالن ا
—UM¹œ ·ô« WF ðË WzU?L LšË ÊuOK?  dAŽ WŁöŁË WzUL ?Lš ©μ±≥[μ∞π[∞∞∞® وبكلفة تخمـينية مقدارها (≤∞≤± WM   WOKO?LJ² « —ôËœËd²³ « W?½“«u تخصيصات (

ÆÂu¹ ©≤±∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى الـعنوان (مـيسان - الـعمارة - الـشبانـة - بنايـة ديوان محـافظة مـيسان - الـطابق االول)  وللـحصول عـلى معلـومات اضافـية االتصال

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼d?O?ſ ô w© وعـلى شكل خـطـاب ضمـان(صـادر من احد «d?Ž —UM?¹œ n « Êu?ŁöŁË W?²?ÝË WzU? Ë Êu?O?K  W? ?L?š® ©μ[±≥∂[∞∞∞® ١- الـتأمـيـنات االولـيـة والبـالـغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dOſ ô w© غير «d?Ž —UM¹œ n « Êu? LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقـصة والبالغ احلكـومية لغـرض شراء الوثائق الـقياسيـة على ان يتم دفع مـبلغ مستـندات ا

قابل للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤∏® ·œUB?*« ©5MŁô«® Âu¹ Êu?JOÝ WB U?M*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤∑® ·œUB*« ©bŠô« ® Âu?¹ ÊuJOÝ WB? UM*« ozUŁË lO?³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ

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

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

صادف ®∞≥Ø≥Ø≥≥∞≥© ويكون dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا ناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على اسـتفسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس مدني

٢- مالحظ فني / عدد (١)

بلغ (٥١٫٣٥٠٫٩٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (١٥٤٫٠٥٢٫٧٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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يــصح وصف االديـب حــســ اجلــاف
فكر ثقف العضوي على مقاييس ا با
االيطـالي غـراشي فـهو كـاتب وشـاعر
ومـؤرخ ومــتـرجم وهــو عـ مــتـنــقـلـة
تـرصـد الـشـارع وتــتـفـاعل مع هـمـومه
وتــطـلــعــاته ومــعــانــاته  وهــو فـصل
ثـــقــافي عـــاش حتـــوالت شــعـــبه وظل
ثابتاً واقفاً كنـخلة  لم يبرح العراق 
ــغـادرته  لـكـنه آثـر بـرغم الـفـرص له 
الـعـيش بـ فـئــات الـشـعب اخملـتـلـفـة
يــتـــحــسـس ويــؤثـــر ويــكـــتب ويــوثق
ويـحـمل الــكـلـمـة بـ جــوانـحه . هـنـا

حوار مفصل مع اجلاف:
{ هال حتــدثت عن األدب .. ولـو بــكـلـمـة أو

سطور قليلة ..
- يــتــطـــلب احلــديـث عن األدب كالمــاً
كــثــيـراً لــكــني ســأخــتــصــر وأقـول ان
األدب إبتداءً هو طريقـة للحياة وجهد
جاد ودائـب للـبـحث عن اجلـمـال وقيم
احلب واحلريـة .. وقـد ال أأتي بـجـديد
.. حـــ أقــــول أنه يـــزدهــــر في زمـــان
احلرية وال ينطلق إال ومكابح التعبير
قــد غــابت عـن حــيــاة األديب .. وابــرز
ـعــطــيــات عن طـريـق الـكــتــابـة هــذه ا
ــبـدعــة ســيــان لــذات األديب إن كـان ا
يؤمن بنـظريـة (الفن للـفن) أو بنـظرية
(الـفن لـلـحــيـاة) ..ألن االديب شـئـنـا ام
أبـيــنـا لـه رسـالــة إجـتــمـاعــيـة وهـدف
مـحــدد .. وهـو في مــحـاولـة لــتـغــيـيـر
احلياة باجتاه األمثل او اعطاء معنى
للحياة في الغالب معنى جميالً مسراً
للحياة .. وقد إختلفت تعريفات معنى
ــفــكـرين األدب وأهـدافـه كـثــيــراً بـ ا
ـــثـــالـــيـــ ـــاديـــ وا ـــنـــظـــرين ا وا
والـوجــوديــ .. فــكل طـرف يــتــحـزب
ــفـاهـيــمه وأهـدافه لـنــظـريـة نــحـوه و
وأطــروحــاتـه اخلــاصــة لـــكن الــقــار
ـسـتـنـيـر ال يـعـبـأ كـثـيـراً بـالـتـنـظـيـر ا
والـفلـسـفـة بـقـد ما يـهـمه الـتـمـتع بفن
الكـتابـة وجمالـيته وجـمالـية الـتعـبير
وعــمـق الــكــتـــابــة وروعــة الـــغــور في
ـوهـبة في أي من مكـامن اجلـمـال . وا
فـنون اجلـمـال والـتـعبـيـر هي الـعـطاء
ـــا ربــــاني ال تــــأتي لــــكـل شـــخـص ا
يـخـص بـهــا اخلــالق فـئــة مــعـيــنـة او
محـددة من خلـقه ليـبدعـوا ويصـوغوا
لنـا احلـياة بـطـرق غيـر مـالوفـة وخـير
شـاهـد عـلى كالمــنـا عـلى مـا نـقـوله ..
مقولة بيكاسو  (1973 – 1881) الشهيرة
الفنان االسباني الشهير ح يقول :

ا انا أجد.. أنا ... ال أبحث إ
ترى أي هبـة ربانـية عظـمى هذه التي
تـوفـر سـتــمـائـة وخـمــسـ ألف كـلـمـة
لـــلـــمـــبـــدع الـــروسي الـــكـــبـــيـــر لـــيف
تـولــسـتـوي لــيـكــتب رائـعــته اخلـالـدة

احلرب والسالم?
{ من أين نـبدأ مـعك يـا تـرى .. من اجلاف
الــكـاتب أم من اجلـاف األديـب والـشـاعـر أم

ؤرخ? اجلاف الصحفي وا
- أبدأ من حيث شئت فأنا في كل هذه
ضـامـير مـوجود وبـشـكل محـسوس ا
ومـؤثـر ايــضـاً .. االشـتــغـاالت واحـدة
هي الرغبة في التعبير بقصد التغيير
خللق عـالم آمن هـاد مفـعم باجلـمال
ومتـرع باحلب ومـشحـون باالنـسانـية
.. ألن هدفي االول هـو تنـوير االنـسان
وتـــفــعـــيل دوره االيـــجـــابي في بـــنــاء
احلـيـاة .. بـاعـتـبار أغـلـى قيـم احلـياة
كلـهـا بل وأثـمن رأسـمال .. كـمـا يـقول
مــاركس .. إني في احلــقــيــقــة .. أجــد
ضـامير .. اقولها نفسي في كل هذه ا

بتواضع.
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{ لـديك اكـثـر من  (35) مــؤلـفـاً في الـقـصـة
عاجم بـاللغات والترجـمة والشـعر وتألـيف ا
اذا الـعربـيـة والـكرديـة واالنـكـليـزيـة .. لـكن 

ناخذ التاريخ مدخال?
- لعل أقرب علم أجد نفسي قريب منه
هــــو الــــتـــاريـخ الـــذي يــــعــــرفه عــــالم
ـسلم الـكبـير (ابن االجتـماع الـعربي ا
خلـدون) والـذي تـاثـر به كـارل ماركس
كثيراً .. بأن التـاريخ علم اجتماعي له
ظـاهــر وله بـاطن وان الــظـاهــر له هـو
انه يـــروي كل مـــا يـــحــدث فـي الــبالد
ولــكن بـاطــنه هــو تـعــلــيل الــكـائــنـات
ومـــعــرفـــة الــوقـــائع والـــوقـــوف عــلى
اســـبـــاب حـــدوثـــهـــا اي انه يـــجب ان
يـتـكــون من ركـيـزتـ أســاسـيـتـ في

اضي هما: ا
{ روايــة مـــا حــدث  ب- مــعـــرفــة كــيـــفــيــة

واسباب حدوثها .
ـصـداقـيـة - إن حـقـائـقـهــا إن رويت 
(ودون رتــوش بــتــأثـــيــر من حــاكم أو
بفـعل قـوة قـاهـرة .. هي غـذاء لـلروح)
ـسـتقـبل بـعلـمـية وقوة دافـعـة لرسم ا
ــاضي وبـنــاء حــيـاة ودقــة لـتــجــنب ا
ظاهر نغصـات وا جميلـة تخلـو من ا

التي تـسـلب االنسـان آدمـيته وحـريته
.. لــذلك أتــخـذ الــتــاريخ مــدخالً .. من
ه اجل ان يــــكـــون لـي دور في تــــقـــد
بـقـضـيه وقـضـيـضه .. وقـد قـرات رأياً
جديـداً ألحد مـؤرخي الـغرب حـ قال
ـــســتـــقــبل..) أن ــاضـي هــو ا .. (إن ا
اتخاذ له مدخالً عله يـعينني ان أكتب
من خالل استـقرائي له ودراسـته على
فهـم احليـاة .. ونـبش مـكـامن اجلـمال
والعدالة واحلرية واحلب مـنها بعيداً
عن القبح والظلم والقمع والكراهية ..
الذي تـتجـلى في الكـثيـر من صفـحاته
ــروءة والـــشــجــاعـــة والــنــيل صــور ا
والـكــرم والـدفــاع عن احلق .. وهـذا ال
ــنـغــصـات يــعـني الــبــتـة خــلــوه من ا

. والظلم وسوء معاملة البشر ايضاً
ــاذا اعـتــمـدت مــراجــعـة رمــوز احلـقــبـة  }

لكية في مؤلفاتك? ا
لكـي بثورة - عنـدما اطـيح بالـنظـام ا
 14تـمـوز عام  1958 كـان لي من الـعـمر
احدى عـشرة سـنة لـذا .. ال أتذكـر منه
سـوى (الهـبـطـات) الـتي كـنا نـتـلـقـاها
ب فـتـرة واخـرى في اعـتـقـال وسجن
أخي االكـبر (جـمـيل) وكـان رحـمه الله
شيـوعـياً .. لـكن هذا ال يـعـني أبداً انه
ـلكـي مـحاسـنه مـثل لم يـكن لـلـنـظـام ا
اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام واالســـتـــعـــانـــة
بـالــكـفــاءات الـعـراقــيـة ووجــود نـظـام
ـــاني عـــلى عالتـه يــضـم عــدداً من بــر
الــشــخـصــيــات الــوطـنــيــة الــنـظــيــفـة
ـعــارضـة امــثــال كـمــال اجلـادرجي وا
ومسـعـود مـحـمد ومـعـروف الـرصافي
والشـيخ محـمد رضـا الشبـيبي وداود
بيك اجلاف وسامي بـاشعالم وغيرهم
لكني أويـد النظـام اجلمهـوري وقائده
(ابو الفـقراء عـبد الكـر قاسم) .. أما
إني قـد تـصـديت لـبـعض شـخـصـيـاته
بــشـــكل مـــوضــوعـي من خالل كـــتــبي
(مـواويل ولــيـالي) و(حــكـايـا الــلـيـالي
احلــلـوة) .. فــقــد كـان بــســبب تــركـهم
ـواقع بـصـمـات إيـجـابـيـة في بـعض ا

التي احتلوها.
وأمـا بـخـصـوص (الـفـريق الـركن بـكـر
صــدقي بــاشـا الــعــســكـري) فــقــد كـان
كــتــابي الــذي كــان عــبــارة عن (قــراءة
جـــديــدة فـي ســيـــرة ضـــابط انـــقالبي
عراقي) .. فأنه كان دراسته معمقة في
مــنــاقــشــة مــظـلــومــيــته فـي اغـتــيــاله
بتخطيط انكلـيزي وتنفيذ عراقي على
الرغم من كونه ضابطاً وطـنياً معادياً
لالنكـلـيز ومـنـاصراً لـقـضيـة فـلسـط

. وقائداً عسكرياً محترفاً كبيراً
{ هال نقـرأ شيئاً من شعرك .. فعلمنا أنك

? تكتب الشعر أيضاً
- حــســنــاً ســأفــعل وأكــتب لك بــعض

قاطع من شعري: ا
وفي قصيدة تائهة أقول 

شوارع تغلفها الكآبة 
وأزمنة غاب عنها الفرح 

ومكتبات يقتلها الفراغ
ادة وكتب يغلفها ضجيج ا
وزعيق اجهزة التنبيه

من يسرج لها خيل الرحيل 
ويحمل الى وادي الصهيل

هرة الهاربة  أنات ا
وشوقها وشبقها 
الى عرس ملون 

على فراش جواد جموح
++++++

وفي رثـــاء صــديـق الــعـــمــر ابـــراهــيم
خياط قلت 

هناك في ملكوت الله 
وقـفت شـامـخـاً مـحـاطـاً بـ (درازن) من

الئك ا
وأنت تــســتــقــبـل مــهــنــئــيك بــسالمــة

الوصول 
احلضور كان كثيفاً

خيار الناس
افق من الشهداء

اجلواهري وقصائده
البياتي وبستان عائشته

السياب وبويبه
كوران وقصيدته اخي العرب

بي كه سى وقصيدته آه يا وطن
عصافير البستاني 

وشميم من قداح ديالى
يعطر األجواء....

مضـمـناً بـأنـاشيـد تـتسـبب بـكل هدوء
الى تالفيق الروح 

وآفـــراح مـن عـــنـــادل لــــوض تـــشـــنف
االسماع 

بأنغام الترحيب
ووسط هاالت الترحيب والتحايا

أليك وأنت بصحبة ا
كـنت تــخـتـلـس الـنـظــر من حـ حلـ

الى ساعتك
خشية أن يفوتك الوقت

وتـــتــخـــلف عـن حـــضــور أصـــبـــوحــة
األربعاء

في احتادك .. احتاد االدباء
لذلك كثـيراً ما تـهفو روحي الى كـتابة
الشـعـر .. ألنه تـعـبيـر مـرهف وشـفاف
عن خــلــجــات الــروح ومـا تــعــتــمل به
تالفيف القـلب .. لذلك فأن الـشاعر في
مـعــظم اجملـتـمــعـات هـو ســارق الـنـار
الذي مثل دوره االغـريقي برومـثيوس
 هو سارق النـار الذي سرق النار من
مـعـابـد اثيـنـا حـيث كـهـنـتـهـا الـسـمان
يـعــيـشــون بـبــذخ من جـراء مــواالتـهم
لـلـحـاكمـ الـظـلـمـة .... بـيـنـمـا بـيوت
الـفــقــراء اجلـيــاع مـظــلـمــة ... فـغــامـر
عـبد ليضيء بقبس وسرق النار من ا
منها بيوت فـقراء أثينا احملروم من
الضـوء والـدفئ .. فـالـشاعـر يـعـبر عن
حياة الناس بكلـماته ويصور حياتهم
مــتـــغــنــيـــاً بــاجلــمـــال .. مــؤكــدا بــأن
ـا ـســتـقــبل ســوف يـكــون مـتــرعـاً  ا

يحملون به من خير وسعادة 

حس اجلاف
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‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

≤∞≤≤ WM  ©μμ® r — WB UM  ÊöŽ«
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

w  ©≤® œbŽ ©”Ø≥Â ¥∞∞® WFÝ W?FL−  ¡U?  …bŠË VB½Ë eO?N&) ـناقصة الـعامة واخلاصة بـ تعلـن محافظـة ميسان/ قسـم العقود احلكـومية عن اعالن ا
π WM±∞≥) وبكلفة  rO U? ô« WOLMð W½“«u? درجة ضمن تخصيصات ( WK© وا UM « ◊uD)« l  WE? U;« e d  Ø VODý uÐ«Ë v?HDB*« Èd Ë wÐdG « wK?Ž ¡UC

ÆÂu¹ ©≤∑∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « Êu LšË WzULF³ÝË ÊuOK  ÊuF ðË WF³ÝË ÊU²zU Ë Ê«—UOK  ©≤[≤π∑[∑μ∞[∞∞∞® تخمينية مقدارها
ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى الـعنوان (مـيسان - الـعمارة - الـشبانـة - بنايـة ديوان محـافظة مـيسان - الـطابق االول)  وللـحصول عـلى معلـومات اضافـية االتصال

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر «dŽ —UM¹œ n « ÊuF³ÝË WO½ULŁË WzULF ðË ÊuOK  ÊËdA?ŽË ÊUMŁ«® ©≤≤[π∑∏[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ركزي العراقي). او صك مـصدق او سفتجـة وتكون نافذة  نصة االلكـترونية للـبنك ا عتمدة وعبـر ا صـارف ا من احد ا

ناقصة. ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

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

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤π® ·œUB*« ©¡UŁö¦ «® Âu¹ ÊuJOÝ W?B UM*« oKſ bŽu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤∏® ·œUB*« ©5MŁô« ® Âu¹ Êu?JOÝ WB UM*« ozUŁË lO³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ

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

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

©≤∞≤≤Ø≥Ø≤≤® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (» ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عـلى استـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

≤∏¥∑ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø≥Ø±¥ ∫ a¹—U² «

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

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
( مهندس (مدني

٢- مـهنـدس ميـكانـيك/ عدد
(١)

٣- فني (مساح) / عدد (١)

بلغ (٢٢٩٫٧٧٥٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٦٨٩٫٣٢٥٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السادسة) واجازة 
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ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

≤∞≤≤ WM  ©≤≥® r — WB UM  ÊöŽ« …œUŽ≈
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

رقم بالعدد ١٤٥٠ في ٢٠٢٢/٢/٨ . الحقا بكتاب االعالم ا
درجـة ضمن Âö©© وا « W?OŠU?½ qš«b  W?H —«Ë jO?K?³ð) ـناقـصة الـعامـة واخلاصة بـ تـعلن مـحافـظة ميـسان/ قـسم العـقود احلـكومـية عن اعادة اعالن ا
WF³ÝË WzUL LšË ÊuOK?  ÊuF ðË WFÐ—«Ë WzUL²ÝË —U?OK  ©±[∂π¥[μ¥∑[μ∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها (≤∞≤± WM   WOKOLJ² « —ôËœËd²³ « W?½“«u تخصيصات (

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ WzUL šË n « ÊuFÐ—«Ë

صنف من ذوي اخلبرة واالختصـاص تقد عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي قـاول ا ناقصة من الشركات وا فعلى الراغب باالشتـراك في ا
الى الـعنوان (مـيسان - الـعمارة - الـشبانـة - بنايـة ديوان محـافظة مـيسان - الـطابق االول)  وللـحصول عـلى معلـومات اضافـية االتصال عـلى مدير

قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
نـاقصة عـلى ان تقـدم عطاءاتـهم في داخل ظروف مـغلـقة ومخـتومـة ومثبت عـليـها اسم مقـدم العـطاء وعنـوانه االلكـتروني ورقم الهـاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان (صادر من احد «dŽ —UM¹œ n « ÊuFÐ—«Ë W²ÝË WzULF ðË ÊuOK  dA?Ž W²Ý® ©±∂[π¥∂[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
ـنـاقصـة صـادر من الـهيـئـة الـعـامة لـلـضـرائب معـنـون الى مـحـافظـة مـيـسان/ قـسم الـعـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- براءة الـذمـة او كـتاب عـدم 

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

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

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعـتمد نـسبـة الشـراكة ب الـشركـاء وحسب ما مـحدد في عـقد الـشراكة وفي حـالة لم تـذكر الـنسبـة في عقـد الشراكـة فيـتم القـسمة بـينـهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتـفاق اولي على الـشراكـة موقع من قبل ـبرم بيـنهـما على ان يـكون مـصدقا من كـاتب العـدل اخملتص ويـجوز تقـد  ب. يعتـمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليـهمـا على ان يتم تـقد عـقد الـشراكة بـينـهما اطراف الـشراكـة معززا بـتعـهد يقـدم من قبـلهم بـعدم التـنازل او االنـسحـاب في حالة رسـو ا
مـصدق من كـاتب الـعدل اخملـتص بعـد تـوقيع الـعـقد خالل مـدة ال تتـجـاوز(١٤) يومـا من تـاريخ توقـيع العـقـد وفي حالـة انـسحـاب احد الـشـركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
ـفوض لـلـشـركة او مـن يخـوله قـانـونا الى قـسم الـعـقود ـديـر ا ـنـاقصـة بـعـد تقـد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكـان مقـدمي الـعـطاءات شـراء وثـائق ا
U¼dOſ ô w© غير قابل للـرد.  «dŽ —UM¹œ n « ÊU²zU ناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا
WŽU ? « ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤∏® ·œUB*« ©5?MŁô«® Âu?¹ ÊuJO?Ý WB U?M*« oK?ſ bŽu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤∑® ·œU?B*« ©bŠô« ® Âu?¹ ÊuJ?OÝ WB? UM*« ozU?ŁË lO³?  bŽu  d?š« Ê« UL?KŽ

¦Ë ©«dNþ dAŽ WO½Uسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح العطاءات عطلة رسمية فيؤجل «®

دة ®∞π© يـوما مـن تاريـخ غلق ـنـاقصـة عـلى ان تـكـون الـعطـاءات نـافـذة  ه بـعـد موعـد غـلق ا الى الـيـوم الـذي يلـيه وسـوف يـهـمل اي عـطاء يـتم تـقـد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا ا

صادف ®∞≥Ø≥Ø≥≥∞≥© ويكون ?dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا ناقـصة عند الساعة ®» ـشارك في ا سيتم عقد مـؤتمر خاص باالجابـة على استفسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

≤∑∏± ∫œbF «

≤∞≤≤Ø≥Ø±≥ ∫ a¹—U² «

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

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس مدني

٢- فني (مساح) / عدد (٢)

بلغ (١٢٧٫٠٩١٫٠٦٣) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٥٠٨٫٣٦٤٫٢٥٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

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

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

≤∞≤≤ WM  ©∂® r — WB UM  ÊöŽ« …œUŽ≈
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

رقم بالعدد ١٢٠٩ في ٢٠٢٢/٢/٢ . الحقا بكتاب االعالن ا
WFÝ W‡‡‡‡‡F?L−  ¡U?‡‡‡‡‡‡‡‡  …b‡‡‡‡‡‡ŠË qOG‡‡‡‡‡‡A?ðË V‡‡‡‡‡‡B½Ë eO?‡‡‡N&® ـناقصة الـعامة واخلاصة بـ تعلن مـحافظة مـيسان/ قسم الـعقود احلكـومية عن اعادة اعالن ا
WM ±≥∞≥) وبكلفة تخمينية مقدارها   WOKOLJ² « —ôËœËd²³ « W?½“«u درجة ضمن تخصيصات ( dO)« WOŠU½ WO½UG?A© وا « W¹d  w  WJ³A « l  W?ŽUÝ Ø≥Â μ∞

ÆÂu¹ ©≤∑∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « Êu LšË WzULF³ÝË ÊuOK  ÊuF³ÝË bŠ«ËË WzULFÐ—« ©¥∑±[∑μ∞[∞∞∞®

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنوان (ميسان - العمارة - الشبانة - بناية ديوان مـحافظة ميسان - الطابق االول) وللحصول على معلومات اضافية االتصال على

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dO?ſ ô w© وعلى شكل خـطاب ضمـان (صادر من احد «dŽ —U?M¹œ n « dA?Ž WO?½ULŁË W?zUL?F³ÝË Êu?OK  W?FÐ—«® ©¥[∑±∏[∞∞∞® ١- التأمـينات االولـية والبـالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

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

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤∏® ·œUB?*« ©5MŁô«® Âu¹ Êu?JOÝ WB U?M*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤∑® ·œUB*« ©bŠô« ® Âu?¹ ÊuJOÝ WB? UM*« ozUŁË lO?³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ

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

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

صادف ®∞≥Ø≥Ø≥≥∞≥© ويكون dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا ناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على اسـتفسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

≤∑∏∞ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø≥Ø±≥ ∫ a¹—U² «

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

شـروع / مـهـندس ١- مـديـر ا
(مدني) او مهندس (مساحة)

٢- فني (ميكانيك)/عدد (١)
٢- فني (كهرباء) / عدد (١)

بلغ (٤٧٫١٧٥٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (١٤١٫٥٢٥٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

≤∞≤≤ WM  ©≥≥® r — WB UM  ÊöŽ« …œUŽ≈
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

رقم بالعدد ١٨١٢ في ٢٠٢٢/٢/١٦ . الحقا بكتاب االعالم ا
WOŠU?½ Ø WO½U?¦ «Ë v Ëô« W?LŠd « wŠ Í—U?−  W?J³ý ¡U?A½«® ناقـصة العـامة واخلاصة بـ تعـلن محافـظة ميـسان/ قسم الـعقود احلكـومية عن اعـادة اعالن ا
ÊuOK  Êu²ÝË ÊU²zU? WŁb×²© وبكلفة تخمينية مقدارها ®∞∞∞]∞∞¥]∞∂≥©    U½uJ? ® (≤∞≤± WM  rO U ô« WOLMð W½“«u? درجة ضمن تخصيصات ( bF‰© وا «

ÆÂu¹ ©±∞∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « WzULFÐ—«Ë

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنوان (ميسان - العمارة - الشبانة - بناية ديوان مـحافظة ميسان - الطابق االول) وللحصول على معلومات اضافية االتصال على

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
ـصارف U¼d?Oſ ô w© وعلـى شكل خـطاب ضـمان (صـادر من احد ا «d?Ž —U?M¹œ ·ô« W?FÐ—«Ë W?zU?L²?ÝË ÊU?½uO?K ١- التـأميـنات االولـية والـبالـغة ®∞∞∞]¥∞∂]≥© ®

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

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

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

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

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

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dOſ ô w© غير «d?Ž —UM¹œ n « Êu? LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقـصة والبالغ احلكـومية لغـرض شراء الوثائق الـقياسيـة على ان يتم دفع مـبلغ مستـندات ا

قابل للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤∏® ·œUB?*« ©5MŁô«® Âu¹ Êu?JOÝ WB U?M*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤∑® ·œUB*« ©bŠô« ® Âu?¹ ÊuJOÝ WB? UM*« ozUŁË lO?³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ

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

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

صادف ®∞≥Ø≥Ø≥≥∞≥© ويكون dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا ناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على اسـتفسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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شـروع / مـهـندس ١- مـديـر ا
(مدني)

٢- فني (مساحة)/عدد (١)

بلغ (٢٦٫٠٤٠٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٧٨٫١٢٠٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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ـانـيـة الـعـراقـيـة الـسـابـقـة اسـتضـافـت مـجمـوعـة من الـبـر
رأة في ناسـبة عيد ا االعالميات الـعراقيات في منـزلها 

الثامن من اذار.

 «dOB½ ÈËb

اســـــتــــــاذة الــــــتــــــاريـخ احلــــــديث
ـعـاصـر في جـامـعـة فـيالدلـفـيـا وا
ؤرخـة االردنية نـعتها والبـاحثة وا
وزارة الـثــقــافــة االردنـيــة بــعـد ان
ـوت الـسـبـت مـسـتـذكـرة غـيـبـهــا ا

تميزة. مسيرتها ا

W³  ÍœU¼ ÕU$

ـحـافـظـة الـتـدريـسي في كـلـيـة الـفـقه االهـلـيـة اجلـامـعـة  
النـجف  صدر له كتاب جديد بـعنوان (أعالم جنفيون في

مناهجهم االصالحية).
 t×³  œU¹≈

الــتــشـكــيــلي االردني افــتــتح في الــبــيت األدبي لــلـثــقــافـة
عنـون (بقايـا) الذي ضم مجـموعة من والفنـون معـرضه ا
اللوحـات وكذلك عدد من األعمال احلرفية اليدوية القائمة

همالت إلى قطع فنية. على حتويل اخمللفات وا
 d¼UÞ œuNLý rþU

التدريـسي في جامعة مدريد باسبانيا ضيفه قسم الفنون
الـتـشكـيـلـيـة في كـليـة الـفـنـون اجلمـيـلـة بـجامـعـة الـبـصرة
ـحـاضـرة عـنـوانـهـا (الـفن االسـبـاني ـاضي  اخلـمـيس ا

عاصر وتاثيراته على الفنان العراقي للرواد). ا
 bOLŠ b Uš W U¼

الـتـدريـسيـة في كـلـيـة الـعـلوم الـسـيـاسـيـة بجـامـعـة بـغداد
ادارت الـنـدوة الـتي اقـامـتـهـا اجلـمـعـيـة الـعـراقـيـة لـلـعـلوم
السيـاسية بعـنوان (احلرب الروسـية االوكرانيـة :مقدمات

واجهة). الصراع واحتماالت ا

ÍdLA « Â“UŠ

الشـاعر العراقي ضـيّفه السبت نـادي الشعر في االحتاد
الـعـام لألدبـاء والـكـتـاب فـي الـعـراق مع الـشـاعـرة فـراقـد
الـسعـد لتوقـيع مجـموعتـيهـما الصـادرت عن مـنشورات
تبّل : (على ضفاف الوجل) و(وطني ا ـعنونت االحتاد وا

باآلهات).
»u²  bLŠ√ s Š

الــشــاعــر الــســوري شـارك مـع مـجــمــوعــة من الــشــعـراء
ـهـرجان احملـبـة والـشـعر الـثـاني الـذي ادارته الـشـاعرة

منيرة أحمد.

ـــثل الـــبـــحث عن الـــســـنـــ مــا 
الذات الفكر العــقيدة البحث عن
ـســاواة اخلـيــر ونـبـذ احلـريــة وا
ـتـاهـات التي الـشـر في ظل هـذه ا
يعيشها  الـبلد.ويتطرق العمل الى
الــشـخــصـيــة احلــقـيــقـيــة والـوجه

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بـحضـور وزير الـثقـافة والـسيـاحة
واآلثار حسن ناظم ا قدمت الفرقة
اضية الوطنـية للتـمثيل اجلمـعة ا
مـــســرحــيـــة(أنــا وجــهـي) تــألــيف
وإخـراج عــواطف نـعــيم وتـمــثـيل
شـذى سـالم سـمـر محـمـد شـيـماء
جــعـفـر وإشـراف مـديـر عـام دائـرة
ـسـرح احــمـد حـسن الـســيـنـمــا وا

موسى.
وحـضر الـعـرض أم بـغداد عالء
مـــعن وعـــدد مـن الـــشـــخـــصـــيـــات
ـيـة الـســيـاســيـة والــنـخب األكــاد
والــفــنـــيــة واإلعالمــيــة .وجــســدت
الفنـانات شذى سالم وسـمر محمد
ــرأة وشــيــمــاء جــعــفــر مــعــانــاة ا
وتـعـدد الـوجوه الـتي تـسـتخـدمـها
في احلـيـاة سـيـاسـية اجـتـمـاعـية
ــرأة عــائـــلــيــة وكل مــا تــعــانــيه ا
لـــتــصل إلى وجـــهــهــا احلـــقــيــقي.
وتعبر الشخصيات الثالث في (أنا
وجـــهي) عن بـــحـــثـــهــا الـــدائم عن
وجــوهـهــا احلـقــيـقــيـة طــوال هـذه

احلقـيقي الذي وجـدته في ساحات
التـظاهـرات في تشرين 2019  تقف
جـنـبا إلى جـنب مع اخـيـهـا الرجل
لــيـرسـمــا وجـهــيـهـمــا مـعــا بـدمـاء
الشـهداء للـمطالـبة بالعـدل والسلم
والسالم بعيدا عن القتل والدمار.
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ــســرح االســتـعــراضي عــنــد مــحـسن ان ا
الــعــلـي يــاتي مــتــنــاغــمـــا مع مــا يــفــعــله
ـصـريـ كـاخملرج حـسـ كـمـال في (ريا ا
وســـكــيــنه) او جـالل الــشــرقــاوي وهــو ال
يـخلو من الـبعد الـفكري واجلـمالي وليس
شـاهد او الـتسـليـة اجملردة لـغـرض ربط ا
فـقـد تفـوق عـلـيهم .فـفي مـسرحـيـة(اطراف
ـدينة ) قد اضاف فرقة مـوسيقية غجرية ا
ـــــســــرح وجـــــلب عـــــازف اصــــلي عـــــلى ا
ومـحـتـرف في هـذا الـنـوع من الـعـزف هذا
طـربة بـاالضـافة الى اسـتعـانـته بصـوت ا
الــغــجــريــة ســوريــة حــسـ لــكـي يـعــطي
شهد رونقه في واقعية صوت وصورة. ا
ال ابــالغ عـنـدمـا اقــول بـأنه وصل به احلـد
ــســرح ــمــثــلــ من اجمليء الى ا ــنـع ا
البـس بسـيـطـة ولـبس (الـنـعـال) وجرى
هــذا فـــعال عــنــدمــا الحـظ هــذه الــظــاهــرة
نـتـيـجـة طـول ايـام الـعـرض لـسـنـوات كان
ــمـثـل انـيــقــا قـدر يــصــر عـلـى ان يـكــون ا
االمـكــان لـكي يـكـون جنـمــا حـقـيـقـيـا امـام
اجلـــمــهــور... كـل هــذا وذاك فــهـــو ســخي
ومــــنــــصف في تــــوزيع رواتـب مـــجــــزيـــة
ـسرحـية وقـد انقذ لـزمالئه الـعامـل في ا
عـوائلهم من الهالك ايـام احلصار القاسي
سـبق للمـسرحية وصل الى وان احلـجز ا
حـد ١٥ يوما للحصـول على التذكرة . هنا
بــاشــرت الـضــغــوطـات الــرســمـيــة وغــيـر
الــرسـمــيـة اضــافـة الى احلــسـد والــغـيـرة
سـرح الفني احلديث التي حـتى ان فرقة ا
انـتمي اليهـا انتجت مسرحـية (عمارة ابو
ســعـــيــد) ولــكــنـــهــا لم تــصـل الى كــثــافــة
اجلـمهور الذي وصل الـيه محسن العلي .
ال احــد كـــان يــنــافــسه ولــكـن لــلــحــقــيــقــة
قتدر مـقداد مسلم والـتاريخ كان اخملـرج ا
سـائرا بنفس االجتاه وحـقق جناحا جيدا
فـي مــســـرحـــيــة (الصـــايـــرة وال دايــرة) و
(اخلـيط والـعـصفـور) اال انه تـوقف وغادر
الـوطـن. غـيـر ان الـعـلي اسـتـمـر بـعـروضه
ـبــهـرة ذات الـطـابع اجلـمـاهـيـري اال انه ا
ـــســـرح اثـــبـت جـــدارته مـــرة اخـــرى في ا
اجلـاد كمسرحيـة الليلة الـثانيه بعد االلف
مـسرحية( مـسرحيـة(الرأس) /عادل كاظم
الــــعــــودة الـى بــــاب دزدمــــونــــة) يــــوسف
الـصـائغ مـسـرحـية(اجلـنه تـفـتح ابـوابـها
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ـــرور احلــقـــوقي ابـــتــهــاج نــشـــرعــقـــيــد ا
مـقدم بـرنـامج الـسالمة الـعـامة في الـيـاور
التلـفاز العراقي في ثمـنانيات وتسـعينيات
ــــاضي صـــــورة له في شــــارع الــــقــــرن ا
الــرشــيــد وعــلق عـــلــيــهــا (الــيــوم و خالل
جتوالـي في شارع الـرشـيـد هـذا الـشارع
الـتـراثي و مـا له من ذكـريـات جـمـيـلـة لدى
الــعــراقـيــ عــامــة وانــا بــصــورة خــاصـة
عـنـدمـا كـنت ضـابـطـا في شـارع الـرشـيـد
عـام  1970 و يــحـزنـني جــدا عـنـدمـا ارى
هـذا الـشـارع الـتـاريـخي والـتـراثي بـهـكذا
ــة  كل الــشــعــوب صــورة مــخــزيــة و مــؤ
تـفتــخر بـتاريـخهـا وتراثـها واثـارها وتـهتم
ــــاذا نـــحن نــــفـــعل بـه وحتـــــــافظ عــــلـــيه 
الـعــكس?  وخـصـوصــا وانـا اقف وخـلـفي
الــبـنـايــة الـتي كـان يــتـواجـد فـيــهـا افـضل
مكـتبة في بغداد في حينها اال وهي مكتبة
(مــكــنـــزي ) الــتي كــانـت تــعــرض اشــهــر
الـكــتب والـروايـات  وهــذا االسم سـيـعـرفه
العـراقيون من عاصـروا تلك الفتـرة عندما
ـكتـبـة مـتواجـده في الـبـنايـة خـلفي كـانت ا

في الصورة).
(ارجـــو من أمـــانـــة بــغـــداد كــمـــا اهـــتــمت
ـتنـبي أن تـهـتم بشـارع الـرشـيد بـشـارع ا
مـن أجل أن يـــســـتـــمـــتع الـــعـــراقـــيـــون  و
االجانب مـن خارج الـقـطـر  بهـذا الـشارع

شهور وما يحتويه من آثار مهمة). ا

ال تـنــجـر حملــاوالت الـبــعض  السـتــفـزازك . صــحـتك
جيدة.يوم السعد االربعاء.

qL(«

علـيك االسـتفـادة من الـنـقد وتـقـبلـه بشـكل سـلس.يوم
. السعد االثن

Ê«eO*«

حاول أن تـكون أكثر فاعـلية فى التواصل مع زمالئك
فى العمل. 

—u¦ «

تـخـلص من الـقـلق واالضـطـراب وانطـلق في رحالت  
او نزهات تعيد النشاط .

»dIF «

ـمــكن دخـولك فى عـالقـة عـاطــفـيـة جــديـدة .يـوم من ا
السعد الثالثاء.

¡«“u'«

قد يطـرح عليك الشريك سلسلة من األسئلة احملرجة
فال تتهرب من اإلجابة عنها.

”uI «

قـرب منك لـديه مشـاعر اجتاهك هناك شـخص من ا
.رقم احلظ 9.

ÊUÞd «

 اكـسب ثـقـة الـشـريك وإال ازدادت شـكـوكه فـيك. يـوم
السعد اخلميس.

Íb'«

انـتبه جـيـدا لالشـخاص الـذين تـتعـامل مـعـهم وحاول
رؤيتهم بشكل آخر. 

bÝô«

مـارسـة هـوايـة أو الـقـيام بـرحـلـة أو تـفـاجأ تـتـحـمّس 
بلقاءٍ شيّق. رقم احلظ 5. 
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لـديـك مـزيــد من الـطــاقـة الــتى تــسـاعــدك عـلى اتــمـام
مهامك بكل سهولة .
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ـناسبـات السعـيدة.تعيش تنفـرج األسارير وتتالحق ا
رقم احلظ 55. يوماً حامياً
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حتــتــوي هــذه الــشــبــكــة
عـلى  9 مــربـعـات كـبـيـرة
كل مربع منها مقسم الى
 9 خانات صغيرة هدف

هذه اللعبة ملء اخلانات
بـــاالرقـــام الالزمـــة من 1
الى 9  شـرط عـدم تـكـرار
الـــــرقم اكـــــثــــر مـن مــــرة
واحدة في كل مربع كبير
وفـي كــل خـط افـــــــــــــــقـي

وعمودي.

جتمع اطـفالي حـولي فرح الـبيت فـرحا 
وقــدمــوا طــلــبــاتــهم من الــهــدايــا لــكــنــهم
اجـمـعوا بـضـرورة جلب مـشـروب البـبسي
ونـسـتـلـة(الـتـوتـو) االردنـيـة الـتي كـان لـها
ســمـعــة قـويـة في الــسـوق الــعـراقــيـة لـكن
سـعـرهـا غـالي . اقـتـرحت زوجـتي الـطـيـبة
اقـتراحـا غريبـا وقالت خذ بـعض صناديق
ركونة خـلف البيت منذ سنوات الـببسي ا
وقم بـامالءهـا من هـناك..حـقـيقـة هي فـكرة
عـلى طـرافـتـهـا فـهي فـكـرة عـمـلـيـة .جـلـبت
كــيـسـا كـبــيـرا ومألته بــالـقـنـانـي الـفـارغـة
وربــطــته ..احلــقــته بــالــشــحن مـع ديــكـور
همة ما ـسرحية (اجلميع ال يعـلم بهذه ا ا
عـدا الـفـنـانـة سـعـديـة الـزيـدي) .حـان وقت
الـسـفـر (بـالـسـيـارة لـعـدم تـوفـر الـطـيـران)
كــذلك حتــدد يــوم الــعــرض ورزمــنــا كــافـة
مــسـتــلـزمــات الـعـرض . وقــبل ان تـنــطـلق
ـفاجـئـة جـاءنا هـنـا ا الـسـيـارة بـساعـات 
شـخص رسـمي وبـيـده امـرآ بـأرجـاع كـافة
ــصـرف الــنـقــود الــتي اسـتــلـمــنــاهـا من ا
لـغرض االيفاد بأمر احلـكومة واال كما قال
سـتـحـرمـون من السـفـر .بـقـينـا بـحـيرة من
امـرنا انهـا صدمة وال شك حـتى انا سالته
ـــكن ـــصـــرف مــــقـــفل وال  وقـــلـت له ان ا
ارجــاعـــهــا حــيث الــدوام انـــتــهى قــال كال
ـــصــرف وُجـه له امــرا بـــأن يُــفـــتح فــورا ا

لـــغــرض ارجـــاع الـــعــمـــلــة
الــصــعــبــة ويـبــدو انه
امــرا دُبـر بـلـيل من
قـــبـل اشـــخــاص
يــــتـــصـــيـــدون
اء الـعكر بـا
اذعـــــــنـــــــا

دينة Õd∫ محسن العلي وتميزه في مسرحية أطراف ا

ا سـأُالقي ضربا مبرحا تـأكد لي بأنني ر
ومــصـيــري الـسـجـن) وعـنـدمــا دخـلت الى
غـرفـة الـضـابط وانا في حـالـة شـبه اغـماء
اسـتـقـبـلـني بـتـرحـاب وحـضـنـني وقـبلـني
ـشهـد كدت ان يـغمى وانـا امام ضـبابـية ا
قعد عـليّ سحبـني بيده واجـلسني عـلى ا
وقــــال مـــاذا جـــرى لـك انـــا فالن الــــفالني
صــديــقك الــقــد اال تــتــذكــرني ? ولم افق
اء وتذكرته جيدآ بـسهولة اال بعد شـرب ا
ولـنا جلسات مـشتركة وقال (الـفرقة اليوم
مـعزومـة عنـدي) قلت كـيف? ونحن ثالثون

فردا قال وليكن.
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قـدم عـشاءآ فـاخرآ مع مـشروب وقـلنـا هذا
اول الـغـيث وصـلـنـا عـمـان بـعد 17 سـاعـة
ســفـر ونــحن في فــنـدق (عــمـون 4 جنــوم)
مـفلسـون تمامـا اال ان الفنـان القدير جالل
كــامل جـلب لـنــا (عـشـاء ســفـري) لـكل فـرد
وهــو مـوقف جـمــيل ال يـنــسى وفي الـيـوم
الـتالي بدء نصب الديكـور بانضباط عالي
كـعادة اخملرج محسن العلي وبدء العرض
بــجـمــهـور كــثـيف وراقي. اســرني اخملـرج
ـبادرة من الفنـانة سعدية بـأنه دبر مبلغ 
الـزيدي حـيث اوعزت لزوج بـنتـها بتـوفير
6000 دوالر بــصـيــغـة ســلـفــة . تـأسف من
ـوقـف في بـغـداد وقـام بـواجـبه بـأحـسن ا

اضي الـقريب ومضينا في حـال ونسينا ا
العرض 13 يوما . فرحون بنجاح العرض
واجلـمهور الكبيـر .والطريف عند رجوعي
مـن السفر وجدت اعـدادا من الضيوف في
ــكن اخـــفــاء بـــيــتـي مع اطــفـــالــهـم اذ ال 
الــبـبــسي وال الـتــوتـو وقــد وُزع الـبــبـسي
سرحي عـليـهم والتـوتو ايضـا. العـرض ا
ـشاكل وخصـوصا اذا كانت ال يـخلو من ا
ـدة طـويلـة فـقد انـسـحبت الـفـنانـة اسـيا ا
كـــمـــال من الـــعـــمـل وقـــد  تـــدارك االمــر
لــوجــود الــفـــنــانــة ســنــاء عــبــد الــرحــمن
واسـتـمرت لـفتـرة طـويلـة .كـذلك انسـحبت
ايـضا واسـتقر الـدور اخيـرا للفـنانـة ليلى
مــحـمـد وجـمــيـعـهن بـارعــات في جتـسـيـد
الـشخصية السـيما ان الفنـانه ليلى محمد
ــواقف جتـــيــد الـــرقص ايـــضــا . واحـــد ا
احملـرجة اراد الفنان خـليل ابراهيم اجازة
ـدة 3 ايـام لـشـغل رسـمي والبـد ان يـذهب
خــارج بــغــداد وانــا من طــبــعي ان احــفظ
ـــســرحــيـــة بــعض من جـــمــيع حــوارات ا
زمالئـي يـطـلــقـون عـلـيّ (احلـفـيظ) بــكـسـر
كن ايقاف الـعمل واجلمهور احلـاء اذ ال 
لــديه حـجــز ويـنــتـظــر مـنـذ 10 ايــام اديت
الـدور واستمـر العرض بـسالسة وعراقيل
اخــرى ال تــقــدر وال حتــصى اال ان الــعـمل

ظل ساريا بكل انسيابية. 

وال تـخـلـو عروضه مـتـاخـرة)/ فالح شـاكر
ـشاكسة في ابن البـلد/الباب العالي. من ا
ــســرح الـتــجــريـبي فــضال عن دوره في ا
ية كرمت ه من قبل جلـنة عا وقـد  تكر
5 مــخـرجـ في الــعـالم فـقط عــلى مـجـمل

اعماله عام 2019.
ـالحظ ان اغلب اعـمـاله الـتي اسـتـمرت وا
ـثـلـون كـبـار فـتــرة طـويـلـة اشـتـرك مـعه 
كـبهـجت اجلبـوري ومحـمود ابـو العـباس
وقـد تـخــرج الـكـثـيـر من مـعـطـفه كـالـفـنـان
جـاسم شـرف الـذي اسس مـسرحـا خـاصا
به هـو وزميله الفنـان سامي محمود كذلك
الـفنـان مكي عـواد هو ايضـا عمل مـسرحا
خــاصـا بـه.وقـدم الــفـنــان خـلــيل ابــراهـيم

كوجه جديد ومهم في الساحة الفنية.
قُــبــيـل بــدء احلــرب واالحــتالل االمــريــكي
ـسرح) الـبـغـيض شُـكـلت (جلـنـه تـطـويـر ا
وكـل مــا اجنـــزته هـــو مـــصـــادرة مـــســرح
الـــنـــجـــاح واحلـــاقه في الـــدائـــرة ظـــلـــمــا
وعــــدوانـــا كـــذلـك الـــســـيــــنـــمـــا واحملالت
الـتـجاريـة اجملـاورة جاءت جلـنـة استـلمت
ـا فـيه مـن محـتـويـات وقـد مُـنع ـسـرح  ا
مـــحـــسن الـــعـــلي من الـــدخـــول حـــتى من
اسـتالم مبلغ شخصي يعود له في اخلزنة
ـــبــكي انــهـم صــادروا حــتى ـــضــحك ا وا
سرحيـة التي ال زالت تُعرض على مـبالغ ا
شـهد ان ـسـرح واالكثـر ايالمآ في هـذا ا ا
هؤالء جلهم من زمالئه واصدقاءه وبينهم

زاد وملح .
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يــومـا مــا تـلــقت فـرقــة الـنـجــاح دعـوة من
نـقابة الفنـان االردني لعـرض مسرحية
ـديــنـة) فـي عـمّــان و االتـفـاق (اطــراف ا
عـــلى ذلك عـن طــريـق نــقـــابـــة الــفـــنـــانــ
الــعـــراقــيــ وصــدر امــر االيـــفــاد بــشــكل
رســـمي. عــمـت الــفـــرحــة الـــكــبـــيــرة لــدى
الــفــنــانــ غــادر اخملــرج الى الــعــاصــمــة
االردنــــيه لـــتــــهـــيــــئـــة االمــــور الـــفــــنـــيـــة
سـاعدة الفنانة والـلوجستيـة واستطاع 
االردنــيـة عـبــيـر عـيــسى والـفــنـان الـراحل
مــحــمــد الــقــبــاني ان يــبــيــعــوا الــتــذاكــر
ويـــوجــهـــوا الــدعــوات الـى الــنــخـــبــة من
الــفـنـانـ واحلـكـومــة االردنـيـة . حـصـلت
ـلكي ـسـرح ا ـوافـقـة عـلى الـعـرض في ا ا
اجلـمـيل وحتـدد مـوعـد الـسـفـر . عدتُ الى

ــبـالغ واخلــيـبـة لالمــر ورجـعــنـا جــمـيع ا
واحلـزن يـنـتـابـنـا اال ان في احلـقـيـقـة كان
مـوقف الـفـنـانـة الـكـبـيـرة سـعـديـة الـزيـدي
ـتــنـا دائــمـا عــظـيــمـا فــهي تــشـد من عــز
ــواقف  ونــلـــجــأ الــيــهــا في كـــثــيــر من ا
سـافـرنا ونـحن محـبطـون مـعنـويا ومـاديا
وعــنــدمـا وصــلــنـا الى (طــريــبـيـل) ونـحن
بـانتظـار ختم جوازاتـنا اال انه جاء رجل
امـن وقال بـصـوت عـالي من هـو عـبد
الــــــكــــــافي الزم( وهــــــذا اســــــمي
الـرسـمي) قـلت له خـائـفـا :انا 
وقـال يـريدك الـضابط مـشيت
مـسـافـة وسـاقـاي تـرجتـفان
حـــيث اني كـــنت قــبل 10
ــنـــوعــا من ســـنـــوات 
ـا لم يـرفع الــسـفــر ور
ـــنـع وقـــد اُعـــتـــقل او ا
ارجـع الى الـــــوطـن في
اقـل تقديـر وصلت الى
شــــــبـــــاك اجلـــــوازات
ولــــــــــكـن رجـل االمن
صــاح بي قـائال (ال
ال لــــــيس عــــــنـــــد
الــشــبـاك تــعـال
الـضابط يريدك
شــخـصـيـا اذن

ÊU e « ≠ ÊbM

ية هايلي دخلت عارضة االزياء العا
بـيبر زوجة النجم الكندي جاس بيبر
اضي بـحالـة طارئة الى يـوم اخلمـيس ا
ـستـشفى اثر شـعورهـا بعوارض جـلطة ا
دمــــويــــة اثـــنــــاء تــــنــــاولــــهــــا الـــفــــطــــور مع
زوجـها.ونـشرت بـيبـر على خـاصيـة السـتوري
في وســائل الــتـواصل االجــتـمــاعي رســالـة الى
مـتابـعـيهـا لـطمـأنـتهم عـلى حـالتـهـا قالـت فيـها ان
االطباء اكتشفوا انها عانت من جلطة دموية صغيرة
ـا تــســبب بــنـقص في االوكــســيـجن في دمــاغـهــا 
لـديـهــا لـكن جــسـدهـا اسـتــطـاع ان يـتــخـطى هـذه
ـرحلة وهي اليـوم بخيـر. توجهت كذلك بـالشكر ا
ــمــرضــات الــذين اهــتــمــوا الى كل االطــبــاء وا
ــنـزل والى كل بـحــالــهـا بــعــد عـودتــهــا الى ا
الـذين اطــمـأنـوا عــنـهـا شـاكــرة ايـاهم عـلى

اهتمامهم وحبهم.
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مـقـربـة من الـفـريق ان اول حـفلـة من
جـــولــة الــفــرقــة ســتــكــون في شــهــر
حزيـران في ملعب انـفيـلد في مـدينة
لـيفـربـول ذات القـدرة االسـتـيعـابـية
التي تصل الى  53000 من احلضور.
دينة بعد خمس تعود الفرقة الى ا
عامـاً من الـغـياب حـيث كـانت اقامت
احـــتــفــاالً فـي لــيــفـــربــول عــام 1971
ـوقـع الـفن: ـصــدر وفــقــا  ويــتــابع ا
(ســتـون عــامـاً اجنــاز رائع سـتــكـون
جولة ال تنسى يتبعها البوم جديد).
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غربية سميـرة سعيد صورة لها على وسائل التواصل نـشرت الفنانة ا
ـغرب وهي غـرب.الـصـورة تبـرز جـمـال بلـدهـا ا االجـتمـاعي من بـلـدهـا ا
تـسـتـمـتع في ربـوعه بـعـد غـيـاب قـصـري اسـتـمـر لـعـامـ بـسبـب انـتـشار
فـايروس كـورونا الـذي حتم قـيود عـلى السـفر.وعـلقت سـعيـدعلى الـصورة
ـغـرب احلـبـيب.. وأقـوم بـجولـة في .. أعـود الى ا قـائـلـة (بـعد غـيـاب سـنـتـ
رة أتفقد ربـوعه.. وكأني أكتشـفه مرة اخرى.. إحسـاسي به مختلف هـذة ا
كل رقـعـة وكل بـقـعة فـيه بـحب وشـغف ويـزيـد من إحـسـاسي بـجـماله دفء
وحـنان وحب أسـرتي الصغـيرة). وكـانت سعـيد التـزمت احلذر الـشديـد اثناء
انتـشار كورونا وامتـنعت عن مخالطـة عائلتها وكـانت تكتفي باالطـمئنان عنهم

ات عبر الفيديو. عبر مكا
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{ لــنــدن- وكـاالت - تــســتـعــد فــرقـة
ــيــة رولــيــنغ ســتــونـز الــروك الــعــا
لالحــتـــفــال بــعـــامــهــا الـــســتــ
بالـتـحضـير جلـولـة موسـيقـية
في اوروبا. واعـلـنت الفـرقة
ــؤلـفــة من مــيك جــاغـر ا
كيث ريـتشاردز وروني
عـــن امـــس  14 آذار
اجلــــــــــــــــــــــاري عــن

منهـاجها. 
وتــــقــــول مــــصـــادر

هايلي بيبر
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

يـبـدو انّ كلّ مـا قيـل عن رفض الـعـراق لـكي ال يـكـون سـاحة
مفـتـوحـة لصـراعـات االخـرين إنّمـا هـو كالم داخـلي ليس له
إمـكـانـيـة أن يُـسـمع أحـداً خـارج اجلـدران األربـعـة الـتي قـيل
داخـــلـــهــــا. أربع قـــوى فـي األقل حـــالـــيــــا وقـــد تـــزداد في
ـسـتـقـبل لن تـغـمض عـيـونـهـا عـمـا يـجـري في الـعـراق هي ا
ــتـحـدة وإيـران وتــركـيـا وإسـرائـيـل مـهـمـا حـاول الـواليـات ا
العـراق الـعيش عـلى وفق مـفهـومه لـلنـأي بالـنـفس عن أزمات
وصـراعـات الـدول األخـرى. لـكن في واقع احلـال ربه سـائل
يسـأل: هل ينـأى العـراق بنفـسه عن احلروب اخلـارجيـة حقاً
وهو يـشهـد ارسـال ملـيشـيـات من أبنـائه الى سـوريا والـيمن

ا أوكرانيا للقتال? ولبنان او ر
هنـاك انفصام بـشخصية احلـكم في العراق في هذا اجلانب
تـناقض وال أحد يـجرؤ من قيـادات البلـد الدستـوري فتح ا
ـفـروض لـذلك تـسـقط فـمـه بـكـلـمـة واحـدة إزاء ذلك الـواقـع ا
نطقـة ألنّ قوانينه حجـة ان العراق غيـر منخرط في أزمـات ا
تبـيح تصـديـر مقـاتلـ من شـعبه لـلـقتـال بـرواتب شهـرية في

اخلارج.
من هــنـا فــإنّ الـقــصف اإليــراني عـلى أربــيل يــأتي من نـفس
نـطلـقات وهي انّ ما تـراه إيران مـناسبـا في تنـفيذه داخل ا
الـعــراق تـفــعـله من دون تــردد ألنـهـا عــلى يـقــ ان الـطـريق
ــرايـا بــرغم عـنــاوين االحـتــجـاج امــامـهــا مـعــبـد ومــبـلـط كـا

سموح بها رسميا حتى االن. التقليدية ا
الــعـراق هــو احــوج الــدول الـى مــنــظــومــات الــدفــاع اجلـوي
ــتــقـدمــة مـثـل بـاتــريـوت وثــاد وســواهـا ألنه الــبــلـد األكــثـر ا
راً للصواريخ العابرة دى القريب كي يكون  ترشـيحا في ا
فـوقه وأن يــكـون أيـضــاً مـســتـقـرا لــتـلك الــصـواريخ وكـذلك
سـلحـة. ان البـلد بـحسب سـيّـرات ا الطـائرات الـهجـوميـة وا
ــعـطـيــات يـسـتــنـطق الــسـؤال بـســؤال آخـر وهـو لِمَ ال تـلك ا
تــقــصــفــنـا إيــران ونــحن مــنــخــرطــون في تــولــيــفــة احلـروب
والـصــراعـات سـواء بــإرادتـنـا أم بــدونـهــا وسـواء عـلــمـنـا أم
جهـلنـا? هل يكـفي حلمـايتـنا ان يـكون الـبلد عـضوا في األ

تحدة وله علم وسارية? ا
مـن يــظـن انه آمن وهـــو يــرى أربـــيل تُـــقــصف بـــالـــصــواريخ
البـاليستـية كونه بعـيداً عنـها في بغداد أو الـنجف أو االنبار
أو كربـالء أو الناصريـة أو البصرة فـهو واهم ولعلّه في أي

وقت سيكون الهدف التالي.

خلف الـسـاتـر الواطـئ اختـبـأتْ الـدبابـات الـتي جنتْ من نـيران
القـاذفات لدقائق; ولـكنْ أيَّة دقائقٍ حـرجةٍ ومسعـورة ٍكانت; لقد
; كـان الـدمُ يراقُ من ـعركـة إلى مـسـلخٍ لـلـقرابـ حتوَّلَ سـاتـر ا
جـراح اجلـنـود مـختـلـطـاً بـاسـتغـاثـتـهم; يـصـرخونَ بـال رجاءٍ ثمَّ
ح يـهــمـدونَ بـنـومــةٍ أبـديـة عــلى الـتـراب. رفــعتُ رأسي بـرهـةً أل
ة معـظم الدبابات تـشتعل الـنار في أبراجـها; كيف تكـون الهز
إذن? صـحيح أنَّ رامي دبـابـتي تمـكَّنَ من إطالق قـذيفـة واحدة;
لكن من شـدَّةِ ارتبـاكهِ سقـطتْ على مـنطقـة بعـيدة عن األهداف;
بـيـنـمـا اجلـنـود اإليرانـيـ أراهم يـتـقـافـزون من سـاتـرٍ إِلى آخر
أمـام عـيـني وعـلى أكــتـافـهم الـقـاذفـات; اشـتـعـلتْ دبـابـة بـجـوار
دبابـتي وتـناهى لي صـريخ طاقـمهـا; حـ اشرأبـبتُ بعـنقي من
غرفـة السائق ألستجليَ ما جرى لهم أصابني الذعر; أبصرتُ
ة الــرصــد; الــنــقـيب مــخــابـرهــا يــحــاول انـتــشــال آمــره من قــبـَّ
صالوي الـطيب مدَّرس الـلغة الـعربيـة الذي انخـرط في خدمة ا
تهِ; حانتْ نـظرة منّي إِلى ; الـنيـران تلـتهبُ بـجُثـَّ االحتـياط مـجبراً
ساتـرٍ أمامـنا تهـدَّجَ كيـاني; ح رأيتُ أحد اجلـنود اإليـراني
يلـقمُ فوهة القاذفة صاروخاً ليسدده نحو الدبابة احملترقة; كان
ئة متر وقدْ ثبَّتَ القاذفة اجلنـدي اإليراني على بعد ال يتخطَّى ا
عـلى كـتـفهِ إلطـالق الـصـاروخ; فمـا كـان مـنـي إالَّ الهـتـاف عـلـيهِ
مُسـتغيثـاً والدمع يسيـحُ من عيني; وأنا أهـزُّ يدي بقطـعة قماش

زرقاء قذرة كنتُ أجفّفُ بها نضح الوقود ب ح وآخر: 
 -ال نو ال; ناء.. نو.. ناء; ال..

اخـتـلط هـتـافي بـ مـفـرداتٍ إجنـليـزيـة وعـربـيـة وفـارسـية; وإذا
بـاجلـنـدي اإليـراني يـتـعـاطف مع اسـتـغـاثـتي; أنـزلَ الـقاذفـة من
فـوقَ كــتـفهِ وتــراجع إِلى اخلــلف وعـلى وجــههِ ابـتــسـامــة ظـفـر;
ليـختفي خلف السـاتر; بينـما تمكَّن مـخابر الدبـابة احملترقة من
ـسـتـعرة تـفـحـمـة لـيقـذف بـهـا إِلى األرض ا ة الـنـقيـب ا رفع جُـثـَّ
باجلحيم هي األخرى; سمعتُ صوت آمر دبابتي عبر قلنسوتي
يـدعــوني إِلى االنـســحـاب عـلى الــفـور; تـراجــعتُ بـالــدبـابـة إِلى
اخلـلف عـشـرات األمـتـار ألسـتـديـر بـهـا بـعـد ذلك نـحـو الـطـريق
األسـفـلـتي; فـوجــئتُ بـدبـابـتـ رابـضـتـ أمـامي تـعـتـرض درب
ـذبـحة; اسـتفـهـمتُ من طاقم أحـدى الـدبابـت عـمَّا جناتي من ا
ـة; أخبـرني أحـدهم يـحـول دون انـطالقـهـمـا نـحـو شـارع الـهـز
بوجـود عجـلة أورال محـمَّلـة بالـعتاد حتـترقُ بـضراوةٍ وتـعترض
الـسـبـيل; انحـرفتُ بـدبـابـتي عن مسـار الـدبـابتـ بـقـرارٍ حاسمٍ
مني; ألنـطلق صـوبَ عجلـة األورال التي حتوَّلت إلى كـتلة هـائلة
ـقـدَّمـة دبـابـتي عن الـطـريق ورائـحـة شواء من الـنـار; أزحـتـهـا 
ـتي; فقد حلم اجلنـود الذين يشـتعلـونَ فيهـا كادتْ تفـقدني عز
ابــة إلى طـريق الــنـجـاة مأل الـقـيء مالبـسي وأنــا أصـعـد بــالـدبـَّ
عركة. وصلنا إِلى ساترٍ ترابي شُيَّدَ ندحرين من ا وكنتُ أول ا
على عـجلٍ; مكـثنـا خلـفهُ طوال الـلـيل; عنـد السـاعة الـثانـية بـعد
مـنـتـصف اللـيل; هـجـمتْ حـضـيـرة مـشـاة إيـرانيـة عـلـيـنـا بـغـتةً;
كان; اشتعلتْ مسـتثمرة الظالم الدامس الذي كان يخيّمُ على ا
الزم أول سـعـد من أهالي الـبـصرة; ابـة صديـقي ا النـيـران بدبـَّ
كـانت تـربـطـني بهِ عالقـة وطـيـدة; فهـو يـكـتب الـشـعـر مثـلي; من
حسن احلظ أنَّ حـضـيرة الـغـدر اخـتفتْ; بـعـد إصابـتـها لـدبـابة
صديـقي; في حـ اشتـدَّ القـصف من جـهة الـيسـار حيثُ رأس
ا أشـرقتْ الشمس البـيشـة;  ظلَّ القصف حـتى طالئع الفـجر; 
جـاء أحد الـضـباط حـامالً بـيده »يـطـغان «بـقبـضة بـالستـيكـية
بـيــضـاء صــلـدة و«الـيــطـغـان «آلـة حــادة تـشــبه الـســيف لـكن

هامتها تكون بنصف هرم; أخبرنا بنبرةٍ متعبة ومرتبكة: 
 -مَنْ يصدق أنَّهم يحاربوننا بهذه األسلحة?

 -أين وجدتهُ سيدي?
ـالزم أول سـعد  -لـقـدْ تـركـتهُ احلـضـيـرة الـتي أصـابـتْ دبابـة ا

ليلة أمس.
 -وهل هو بخير?

 -احـــتــرقَ وجـــهه ويــديـه وأخــليَ إلى
اخلطوط اخللفية.

هــطــلتْ دمــعـة مــنــكــســرة من عــيـني;
واخــتـــنـقَ صـــدري بـــهـــمـــومٍ دامـــيــةٍ.
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االطالع عـلى الـفيـلم أن مـشـهداً
خلـط الـقـواطع الـتـسـعـة يـظـهـر
فــيه (…) لــذلك ســيــمـنـع عـرض

هذا الفيلم.”
وســبق أن كــانـت لــلــنــزاع بــ
الــبــلـديـن عــلى جــزر بـاراســيل
وســـبــراتـــلي انـــعــكـــاســات في
ــــاضي الــــقــــريب عــــلى أفالم ا

أخرى في فيتنام.
اقـــتُـــطع من الـــنـــســـخـــة الـــتي
عــرضت في فــيــتــنـام مـن فـيــلم
Crazy Rich Asians
األمــيــركي عــام  2018مــشــهــد
ظــهــرت فــيه حــقــيــبــة عــلــيــهـا
خــــريـــطـــة وردت فــــيـــهـــا حتت
ـتـنـازع ســيـطـرة بـكـ اجلـزر ا
عــــلـــيــــهـــا فـي بـــحــــر الـــصـــ

اجلنوبي.
وبــعــد عــام  ســحــبت هــانــوي
ـــتــــحـــركـــة فــــيـــلـم الـــرســــوم ا
 Abominableمـن إنــــــــتــــــــاج
ــــــــــووركـس ”مــــــن دور “در
الــســيــنــمــا فــيــهــا لــلــســـــــبب

عيــــنه. 
ـنـصـرم اضـطـرت وفي الـعـام ا
نتفليـكس إلى حذف حلقات من
مسلسلها  Pine Gapلتضمنه

اثلة. مشاهد 
يحـتوي بـحر الـص اجلـنوبي
على مخزونات كبيرة من النفط
ــــرات مالحــــيــــة والــــغــــاز و
وكثيرا ما عـبر جيران بك عن
اخلــشــيــة من أن يــكــون اجلــار
الــعـــمـالق يــســـعـى لــتـــوســـيع

سيطرته على مياهه.

{ هــانـوي (أ ف ب)  –حــظـرت
فـيتـنام عـرض الفـيلم األمـيركي
“أنــــشـــارتـــد ”عــــلى شـــاشـــات
الـسـينـما فـيـها بـسـبب تضـمّنه
مــشـاهــد وردت فـيــهــا خـريــطـة
لـبــحــر الـصــ اجلــنـوبي وفق
التـرسيم الـذي تطـالب به بك

عـلى مـا أفـادت الـسـبت وسـائل
اإلعالم الــرســمــيــة.  وتــعــتــمــد
اخلـريـطـة الـتـرسـيم اجلـغـرافي
الذي تعتمده الص ويعبّر عن
ــنــطــقــة مــطــالــبــهــا في هــذه ا
ــتــنــازع عــلــيــهــا الــبــحــريــة ا
وتُــطــلق عــلــيـه تــســمــيـة “خط
الـقــواطع الـتـسـعـة ? ”في ح
أن لــــهــــانــــوي تــــصــــوراً آخـــر

للترسيم ومطالب مضادة. 
ـــقــرر أن تــبــدأ دور وكــان من ا
الــسـيــنـمــا في فــيـتــنـام في 18
آذار/مارس اجلـاري عرض هذا
الـــفــيـــلم الـــهــولـــيــوودي الــذي
يـــتــولـى أدوار الــبـــطــولـــة فــيه
ـمــثـلــون تـوم هــوالنـد ومـارك ا
والبيـرغ وأنطونيـو بانديراس.
ويروي الـفيـلم مغـامرات صـائد
كنـوز يؤدي دوره هـوالند خالل
فقودة رحلة البحث عن الغلّة ا
لـلـمـسـتـكـشف الـبـرتغـالي خالل
الـقـرن الـسادس عـشـر فـرنـاندو

ماجالن.
وقـــال مــديــر إدارة الــســـيــنــمــا
الـــفــيـــتـــنــامـــيـــة في كـــ ثــانه
لــوســيـــلــة اإلعالم احلــكــومــيــة
“زيـنغ ”إن “اجملــلس الــوطــني
لـلتـقيـيم والـتصـنيف وجـد لدى
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– { نــــــــيــــــــويـــــــورك (أ ف ب) 
شاكل الـتي تعانيها أصبحت ا
شـــركــات االقـــتـــصــاد اجلـــديــد
ورؤســاؤهــا ومـــنــهــا “أوبــر”
و”ويــوورك ”و”ثـــيــرانــوس?”
مـحـوراً يسـتـحـوذ على اهـتـمام
ــســلــسالت الــتــلــفــزيــونــيــة ا
ـدوّنـات الـصـوتـية مـدعـومـة بـا
(بــــودكــــاسـت) الــــتـي مــــهــــدت

وجة. الطريق لهذه ا
فمسلسل  The Dropoutالذي
وفرته منصة هـولو اعتباراً من
 3آذار/مـارس اجلـاري يـتـناول
بـصيـغـة روائيـة قـصة شـركة ”
ثــــيـــرانـــوس ”الـــنــــاشـــئـــة في
ســيـلــيــكـون فــالي الــتي ادعت
أنـهـا سـتـحـدث ثـورة في مـجال
فـحـوص الـدم لـكـنـها لـم حتقق
وعـودهــا. وديـنت مــؤسِـســتـهـا
ـــز في مـــطــلع إلـــيـــزابــيـث هــو
كـانـون الــثـاني/يـنــايـر الـفـائت
بـتـهـمـة االحـتـيـال بـعـدمـا كانت
تُعـتـبـر جنـمـة سـيـلـيـكـون فالي
وأصغر “مليـارديرة عصـامية”

في العالم.
The وقــبل أســبــوع من إطالق
 ?Dropoutبدأت مـنـصة “شو
Super تا ”بتـوفيـر مسـلسل
 Pumpedعن صــعـود “أوبـر”
وســقـوط مــؤســسـهــا تــرافـيس
كــــاالنـــيـك الــــذي أجـــبــــر عــــلى
االســتــقــالــة عــام  2017بــفــعل
ــارســات إداريـة الــكــشف عن 
وحـــشـــيـــة وتـــكــاثـــر فـــضـــائح
ضايقات التحرش اجلنـسي وا

عنوية داخل الشركة. ا
أمـا “آبل تي في ”فــلم تــتــأخـر
في اللحاق بـالركب إذ تبدأ في
 18آذار/مارس اجلاري بعرض
مـــســــلـــسل روائي مـن ثـــمـــاني
WeCrashed حلـقـات بعـنوان
عن إحـدى أبـرز الـشـركـات التي
بـــــرزت في عــــالم “اقــــتــــصــــاد
”  (gigـــســـتـــقـــلــة األعـــمـــال ا
 (economyوهي “ويــــوورك”
ــكــاتب اخملــتـــصــة بــتــأجــيــر ا
بـنظـام التـشارك وعن رئـيسـها
السابق آدم نـيومان الذي أزيح
من مـنـصـبه عـام  2019بـسبب
ـثيـرة للـجدل. ويـعكس إدارته ا
سـلسالت تـوجهاً عرض هـذه ا
ـســلـسالت إلى لــدى مـنــتـجي ا
تــخــصــيص مــوازنــات كــبــيـرة
لالســــتـــثــــمــــار في الــــقـــصص
ــســـتــوحــاة من احلــقــيــقـــيــة ا
مواضـيع السـاعة االقـتصـادية
بعدما غرفوا مواضيع أعمالهم
طوال سنوات من عالم اجلرائم

واألخطـاء القضـائيـة وكواليس
اإلجنازات الرياضية.
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ورأى الــصــحـافـي االقـتــصـادي
ديفيد براون الـذي يتولى مهمة
We- الـــراوي فـي بـــودكــــاست
Wond- عـبر شـبـكةCrashed 
 ?eryوهـي الـــــــتــــــدويـــــــنــــــات
الــــصــــوتـــــيــــة الــــتي ألــــهــــمت
ـــســــلـــسل أن هـــذا الـــتـــوجه ا
اجلديد يعـود إلى حد كبير إلى
نـافسة الـشرسة بـ منصات ا
الــبث الـتـدفــقي الـتي “حتـرص
أكثـر فأكـثر عـلى توفـير قصص
فريدة ”سعيـاً منها إلى الـتميز

عن غيرها.
ومثل  ? WeCrashedيـسـتـند
 The Dropoutإلى بـودكاست
يـحـمل االسم نـفـسه عـن قـضـية
“ثيرانوس ”من إنتاج “إيه بي
سي نـيـوز .”وقـال بـراون الـذي
يــتـولى أيــضــا تـقــد بــرنـامج
Business دونـات الـصوتـية ا
 Warsلـوكالـة فـرانس برس إن
“عالم األعـمال مـثالي ألن وراء
كل قصة جتارية عـظيمة حكاية

كفاح بشري مذهلة.”
ـشـتـرك بـ والحظ بــراون أن ا

” أوبـــــــــــــــــر ”و”ويـــــــــــــــــوورك
و”ثــــيـــــرانــــوس”هي أن عـــــلى
رأســهــا كـــلــهــا “شـــخــصــيــات
اســتــثــنــائــيــة ?”مـــعــتــبــراً أن
“اجلــمــهــور يــهــوى مــشــاهــدة
ســـقــــوط اجلـــبـــابـــرة.”وقـــالت
أمـاندا سـيفـريد الـتي تؤدي في
 The Dropoutدور إلـيـزابـيث
ز أن حـاجتهـا كانت ماسة هو
ـــرأة إلى “فـــهـــمـــهـــا. فـــهـــذه ا
اجلـريـئـة الـتي تـركت دراسـتـها
في جامعة ستـانفورد لتأسيس
“ثـــيـــرانـــوس ”وهي بـــعـــد في
التـاسعـة عشـرة جنحت في أن
تــــضم إلـى مـــجــــلس إدارتــــهـــا
وزراء خارجية ودفاع أميركي
سـابـقـ  –هــنـري كــيــســنــجـر
وجـورج شـولتـز وجـيم مـاتيس
- وتـــصـــدرت غالفـــات اجملالت
التـجاريـة. ورأى ديفـيد لـيف 
Super أحـد كــتــاب سـيــنــاريـو
 Pumpedومـــنـــتـــجـــيـه عـــبــر
ز ?”أن صحيفة “نيويورك تا
“لــدى هـذه الـشـخـصـيـات قـدرة

مـذهــلـة عـلـى حتـويل أنــفـسـهم
أساطيـر وعلى أن أن يصـبحوا
في مصاف اآللـهة بالـنسبة إلى

اجملتمع.”
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إال أن أمـانــدا سـيــفـريــد أبـرزت
في أدائــهـا أيـضـاً نـقـاط ضـعف
ز الـتي كانت تـرتدي دائـماً هـو
قميصاً سوداء ذات ياقة مدوّرة
ـثـلـهـا األعلـى رئيس  تـيـمـنـاً 
شركة آبل الراحل ستيف جوبز
 وعــمـدت إلى تـغـيـيـر صـوتـهـا
فغلّظته تـوسالً لإليحاء بسلطة

أكبر. 
وأبـرزت السـلسـلة كـذلك هروب
“ثــــيـــرانـــوس ”إلى األمـــام من
خالل مضيـها في جمع األموال
عــلى الـرغـم من اإلخـفــاقـات في
ـــاذج أجـــهـــزة فـــحص الـــدم
والـعواقب الـضـارة الـتي طالت
ـــــــرضـى واجلــــــو عــــــدداً مـن ا
ـتـوتـر الذي سـاد الـشـركـة.أما ا
في  ? WeWorkفــيـــثـــيــر آدم
نــيــومــان  الــذي يــتــولى دوره
ـمـثل جـاريد لـيـتـو  اإلعـجاب ا
والــغـــضب في آن واحـــد عــلى

خــــلـــفـــيـــة عالقـــتـه مع زوجـــته
ريــبـيـكــا الـتي تـؤدي دورهـا آن
هــاثـاواي.لــكنّ درو كــريـفــيــلـو
وهـــو أحــد كـــتــاب ســـيــنـــاريــو
ــســلـسـل  اعــتــبـر أن “بــنـاء ا
فـقـاعة مـثل +ويـوورك+ يـتـطلب
الكثيـر من األشخاص ال مجرد
ـسلسل رجل واحد ?”واصفاً ا
ــثــابـة “الئــحـة اتــهـام” بــأنه 
لـتــجـاوزات “نــظـام الــرأسـمـال
اجملازف.“ ”لـكنّ ديـفـيـد بـراون
ـقـولة أن غـيـر مـقـتنـع تـمـامـاً 
ــســـلــسل اإلقـــبــال عــلـى هــذا ا
ينطوي على عدى رضى النظام

االقتصادي.
وقال “قـيمـة الـقصص الـرائـعة
تكمن في كونها تعبّر عن كيفية
رؤيـتـنـا لـلـعـالم لـكـنـها قـبل كل
شيء مـــجــرد قـــصص مـــثــيــرة

لالهتمام.
ويـبـدو أن احلـبل عـلى اجلـرّار.
فــــقـــــد أعــــلــــنت “إتش بي أو”
أخـــيـــراً عن مـــســـلـــسل جـــديــد
The Doomsday بــــعــــنـــوان
 Machineعبر شبكـة فيسبوك

العمالقة. 

دعت احلـكـومة الـبريـطـانيـة األحد
ــتــحــدة إلى ــمــلــكــة ا مــواطــني ا
اســــتــــقـــــبــــال األوكــــرانــــيــــ في
ـمـثـل واخملرج مـنـازلـهم.وانـتـقـد ا
ه آنـــدي ســيـــركــيس خالل تـــقــد
جائزة أفضل إخراج طريقة تعامل
وزيرة الداخلية البريطانية بريتي
ــمـــثــلــة بـــاتــيل مع األزمـــة .أمــا ا
األسـتـرالـية ريـبـيل ويلـسـون التي
تـــولت تــقـــد احلــفـــلــة فـــرفــعت
يـر بوت لـلرئـيس الروسـي فالد
إصــبــعــهـا الــوســطى.وقــالت لـدى
تـعريفهـا بإميليـا جونز التي غنت
سرح تـرافقهـا ترجمـة حيّة عـلى ا
لـلصمّ بلـغة اإلشارة (حلسن احلظ
 فـي كل لغات اإلشارة  إنـها لفتة

 .( لبوت
وكــانت إمــيــلـيــا جــونـز مــرشــحـة
ــثـلـة عن دورهـا جلــائـزة أفـضل 
فـي فـــيــــلم كــــودا حــــيث جتــــسّـــد
شـــحـــصــيـــة مـــراهـــقــة شـــغـــوفــة
ــوسـيــقى هـي الـوحــيــدة الـتي بــا
تـتـمـتع بـحـاسـة الـسـمع فـي أسرة
.ودخل هــــذا الــــفــــيــــلم مـن الــــصمّ
ـسـتـنـد بـتـصـرف على األمـريـكي ا
فـيلم عن ال فـامي بيلـييه الـفرنسي
تـــاريخ بـــافــتـــا إذ أصـــبح تــروي
ـثل ـشـارك فـيه أول  كــوتـسـور ا
أصـمّ يــحـــصـل عــلـى إحـــدى هــذه
اجلـوائز البريطانـية بنيله جائزة

ثل مساند. أفضل 
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{ مـــرســيــلــيــا (أ ف ب)  –تــتــيح
جتـربة انـغمـاسيـة رقمـية بـالكامل
انطلقت أخيرا في مدينة مرسيليا
الـساحلية جنوب فرنسا الغوص
ـونـالـيـزا أشـهـر لـوحة في عـالم ا
في الـعـالـم لـكـشف ألـغـاز أيـقـونة
ـيـة. لــيـونـاردو دا فـيـنـتــشي الـعـا
فـــفي قــاعــة “قـــصــر الــبــورصــة”
ــمـتــدة عـلى مــسـاحـة  600مــتـر ا
ـكن لزوار احلـدث التـنقل مـربع 
عـــلى ست مـــراحل الســـتــكـــشــاف
مــخــتـلف جــوانب الــتـحــفــة الـتي
يتعذر إخراجها من موقع عرضها
اآلمـن في مــــتــــحف الــــلــــوفــــر في
بــــاريس بـــســــبب هـــشــــاشـــتـــهـــا
الـشديـدة. وقال كبـير أمنـاء أعمال
الـــــرسم اإليـــــطـــــالي مـن الـــــقــــرن
الـسـادس عشـر في متـحف اللـوفر
فـنـسـان دوليـوفـان لوكـالـة فرانس
ـعـرض يـشـكل “فـرصـة بـرس إن ا
لـالقـتـراب من الـلـوحـة واكـتـشـاف
كــامل تـفــاصـيــلـهـا .هــذه الـلـوحـة
الــتي بـدأ مــعـلـم عـصــر الـنــهـضـة
اإليــطـالي رســمـهــا في فـلــورنـسـا
بــحــدود عـام  1500وتــمــثل لــيـزا
غـــيـــرارديـــنـي زوجـــة أحـــد جتــار
األقـمـشة األثـرياء شـكّلت “حتـدياً
حـقـيقـيـاً لـليـونـاردو دا فيـنـتشي”
الـذي “أراد حـقـا أن يـصـنع حتـفة
فـي فن الـرسم ?”وفـق دولـيـوفـان.
وأوضـح دولوفـيان أنه “بـالـنسـبة
ـعاصري ليوناردو دا فينتشي?”

كــانت مـونـالـيـزا “الـلـوحـة األولى
الــتـي  فــيــهــا تــمـــثــيل احلــيــاة

اجلسدية والنفسية
ــديــر الــعـام  .وقــال روي أمــيـت ا
ـرسـيف ”الـذي لـ”غــران بـالــيه إ
ـــعـــرض مع شــــارك في إنـــتــــاج ا
مـتـحف الـلـوفـر إن الـقـائـمـ على
احلـــــدث أرادوا أن تــــكـــــون هــــذه
الـتجربة “أصـلية وحساسة وذات
ــاذا مــغــزى أيــضــاً .”وتــســاءل “
هـذه اللـوحة هي األكثـر شهرة في
ـاذا أصـبـحت الـنـجـمـة الـعــالم? و
األبـرز عـلى إنـسـتـغـرام حـالـيا??”
وذلـك خالل تــــمــــريــــر يــــده عــــلى
الـغطاء الـكبيـر الذي يلف مـساحة

ـشكّلـة من أربعة مـناظر الـعرض ا
حتــــمـل تــــوقــــيع لــــيــــونــــاردو دا
فـــيــنـــتــشـي والــتـي تــتـــيح لــزوار
ـعـرض اسـتكـشـاف هذا “الـعـمل ا
الـفـني الـرقـمي الـتـفـاعلي ”الـبـالغ
طــوله  70مــتـرا وعــلـوه  6أمــتـار
والتفاعل معه من خالل اللمس.
 وتُـعـرض خالل هذا احلـدث الذي
يــسـتــمـر حـتى  21آب/أغــسـطس
ونالـيزا كامـلة منذ ـقبل قصـة ا ا
نــشـأتـهـا واخلالف حــول نـسـبـهـا
مـــرورا بــــالـــســـرقـــة الــــتي كـــانت
ضــحـيـتـهـا عـام  ?1911من خالل
أفـالم تُــــبث فـي كل مــــرحــــلــــة من

عرض الست. مراحل ا

{ لـــنــدن (أ ف ب) - حــصل فــيــلم
الـوستـرن (ذي باور أوف ذي دوغ)
 لـلمـخرجة جـ كامـبيون كـما كان
مـتـوقعـاً على جـائـزتي أفضل فـيلم
وأفـضل إخراج ضمن جوائز بافتا
الـسيـنـمائـية الـبريـطانـية الـعريـقة
الـتي أعلنت األحد في لندن وطغت
عـــلـــيــهـــا مـــواقف الـــتــضـــامن مع
.وغـابت كـامـبـيون عن األوكـرانـيـ
احلـــفــلــة الـــتي أقــيــمـت في قــاعــة
رويــال ألـبـرت هـول في الـعـاصـمـة

الـبـريـطـانـيـة. لـكنّ مـنـتـجـة الـفيـلم
تـانـيـا سـيـغـاتـشـيـان أشـادت بـهـا
واصـفة إياها بأنها رؤيوية طبعت
األعــوام الــســيــنـمــائــيــة الــثالثـ

األخيرة.
وبـفوزها في بافتا تكون كامبيون
أضــافـت مــزيــداً من اجلــوائــز إلى
تــلك الــتـي سـبـق أن نــالــتـهــا قــبل
أسـبـوع من حـفلـة توزيع جـوائز
األوســكـار إذ ســبق لــفـيــلـمــهـا أن
تــوّج فـي كــانــون الــثــاني الــفــائت

ضــــمن جـــوائـــز غــــولـــدن غـــلـــوب
والـــســـبـت في احـــتـــفـــال نـــقـــابـــة
اخملــرجــ األمــريــكــيـ فـي لـوس

أجنلوس. 
وهـي أصـبـحـت ثـالث امــرأة تـفـوز
بـجـائـزة بافـتـا ألفضل إخـراج بـعد
كـــاثــرين بــيـــغــلــو عن (ذي هــورت
لـوكر) عام  2009وكـلـويه جاو عن
ــاضي.وكـانت نــومـادالنــد الــعـام ا
احلـرب الدائرة في أوكرانـيا حالياً
احلــــاضـــــر األبــــرز في احلــــفــــلــــة
اخلــامـــســة والــســبـــعــ لــتــوزيع
جـوائز بـافتـا بعـدما أقـيمت الـعام
الــفــائت من دون جــمـهــور بــسـبب
جــائـحـة كـوفـيـد-?19وقــال رئـيس
يـة البريـطانيـة كريشـنندو األكـاد
مــاجـومــدار في بــدايـة احلــفـلـة إن
(الـــغـــزو الـــروسي شـــكّـل صـــدمــة
لــلـعـالم بــفـعل الـصــور والـقـصص
الــــتي تــــظـــهــــر وضـــعــــاً مـــروعـــاً

.( ومفجعأً
ـــيـــة بـــافـــتـــا وأضـــاف أن (أكـــاد
ومـؤسـسـات سيـنـمائـيـة أخرى في
أوروبــا تـقف إلى جـانب أوكـرانـيـا
وتــــــــــشــــــــــارك األمـل فـي عــــــــــودة
الـــسالم).ووضع بـــعض الـــنــجــوم
شــارات أو شــرائط بـألــوان الــعـلم
األوكـــــراني خـالل مــــرورهـم عــــلى
ـمثل الـسـجـادة احلـمراء بـيـنـهم ا
بـنديـكت كامـبربـاتش الذي قال إنه
يـــــفـــــعـل مـــــا فـي وســـــعه إليـــــواء
الـالجـئــ من أوكـرانــيــا  بـعــدمـا
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رواجـاً كـما احلـال اليـوم. فأعـمال
مـاغــريت مـرغـوبـة حـالـيـاً بـالـقـدر
عــيـنـه ألعـمــال وارهـول والــطـلب

في الـسـوق عـلـى أعـمـال بـيـكـابـيا
يوازي الطلب على جيف كونز.
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{ بــاريس (أ ف ب)  –تـــنــظم دار
سـوذبـيـز لـلـمـزادات األربـعـاء أول
مــــزاد مــــخـــصـص لـــلــــرســــامـــ
الـسريالي في باريس يتوقع أن
تــصل قـيـمـة األعـمـال فـيه إلى 30
مـلـيـون يـورو أعـلى مـسـتـوى في
ــوسم.وســيــكــون فــرنـــســا هــذا ا
زاد عبر فـرنسيس بيكـابيا جنم ا
: “بـافونيا ”الـعائدة لعام لـوحت
 1929مـع سـعــر تـقــديـري يـراوح
بـ سـتـة ماليـ يـورو وثـمـانـيـة
مالي و”عــاريــة الـظــهـر ”الــتي
أجنـزها الـرسام بـ عامي 1940
و 1942مـع سعـر تـقـديـري يراوح
4 ب  3مــاليـــــــــــــ يـــــــــــــورو و
.ويُــــــتــــــوقـع أن حتــــــطم مـاليــــــ

“بـافونيا ”الـرقم القياسي ألعمال
الـفـنان ( 8مـالي يورو) بـحسب
دار ســـوذبـــيـــز.من بـــ األعـــمــال
الــرئـيــسـيـة األخــرى ثـمــة أيـضـا
لــوحـة لـريــنـيه مـاغــريت بـعـنـوان
“قــصــر احملــظــيــة ”تــعــود لــعــام
) 1929مـع سـعـر تـقـديـري بـ 2
و 3مـاليـــــــ يـــــــورو) وأخـــــــرى
ــارسـيل دوشـان يـراوح سـعـرهـا
الــتــقــديــري بـ  300ألف و400
ألـف يــــــورو) وهي “مـن أكــــــثـــــر
األعـمال الرمزيـة لفن الدادا والفن
الــــــســـــريــــــالي ?”بــــــحـــــسب دار
ــزاد تــومــا ســـوذبــيــز.وأوضح  ا
بـومـبـار في بـيان أن “الـسـريـالـية
عـمـرهـا مـئـة لـكـنـهـا لم تـلق يـوماً
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اإلمـارة بـسـبب مـشـاكـل صـحـية “عـادت
لـتوها إلـى موناكو .”وأوضـح القصر في
بـيـان أنه “بـاالتـفـاق مع أطـبـائـهـا وفـيـما
ـسـار الـصحـيح يـسـيـر شـفـاؤهـا عـلى ا
ـلـكي عـلى أن تـوافق أصـحـاب الـسـمـو ا
األمـيرة شارل باتت قادرة على مواصلة
ـارة مع زوجــهـا ـاهــة في اإلمـ ـنـقـ فــتــرة الـ
وطـفـليـها .”وأضـاف الـبـيان أن “األمـيرة
ـاكـو?” ـتــوهـا إلى مــونـ ـارلــ عـادت لـ شـ
قـبلة مـشيرا إلى أن “األسـابيع الـقلـيلـة ا
سـتسمح لها بالتعافي تماما حتى تتمكن
ـيـة ـتــهـا الــرســمـ ـنــاف أنـشــطـ من اســتــئـ
تـدريـجـًا .”ومن أجل “تـسـهـيـل شـفـائـها
ـاجـة إلى الــكـامل ?”ال تــزال األمـيــرة بـحـ
“الـهدوء والسـكينة ?”وفـق بيان الـقصر.
وكـان مصدر مقرب من القـصر قال لوكالة

فــــــــرانس بــــــــرس في  23تــــــــشـــــــرين
ـثـاني/نـوفــمـبـر الــفـائت إن الــسـّبـاحـة الـ
ـبـيـة الــسـابــقـة أُدخـلت “مــؤسـسـة ـ األو
مـتـخـصـصـة بـعـد إرهـاق شـديـد مـرتـبط
بـضـعفـها.”وأوضـحت مـصادر مـتطـابقة
ؤسسة تقع في سويسرا. وبعد أن هـذه ا
ـاكـو أن ـارة مـونـ شــهــر أوضح قـصــر إمـ
شـفاء األميرة “سـيستـغرق بضـعة أشهر
إضـافية .”وقـد غابت األميرة شارل يوم
ـاني/نـوفــمـبــر عن حـفل  16تــشـريـن الـثـ
للصليب األحمر في موناكو كان مقررا أن
ـنـوب ـا من جـ ـارك فــيه بــعـد عــودتــهـ تــشـ
إفـريـقـيـا. وتـغـيـبت األمـيـرة أيـضـا خالل
احـتفاالت اليـوم الوطني في مـوناكو بعد

ثالثة أيام. 
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{ نيس (فرنسا) (أ ف ب)  –أعلن القصر
األمـيـري في مـونـاكـو الـسـبت أن األمـيرة
شـارلـ الـتي تـغـيـبت لـفـتـرة طـويـلة عن
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