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جدد ولي الـعهد الـكويـتي مشعل
لرئـيس الوزراء األحمـد الصـبـاح
محمـد شياع الـسوداني  حرص
بالده عـلى دعم استـقـرار الـعراق
وازدهـــاره. وقــال بـــيـــان تــلـــقــته
(الــزمــان) امس ان (ولي الــعــهــد
الـــكــــويـــتي الـــتـــقى الـــســـوداني
بـحضـور رئـيس مـجـلس الوزراء
أحــمـد نــواف األحـمــد الـصــبـاح
حـــيث جـــرى الـــتــبـــاحث بـــشــأن
الـعالقـات الـثنـائـيـة بـ الـبـلدين

وســــبل تــــوطـــيــــدهــــا في إطـــار
الـــروابـط الـــتــــاريــــخــــيـــة الــــتي
جتمعهما وتأكيد إدامة التعاون
ـــــتــــبـــــادل عـــــلى مـــــخــــتـــــلف ا
ـــســـتـــويـــات) مــشـــددين عـــلى ا
(ضـــرورة اســتـــمــرار الــتـــبــاحث
شتـرك إزاء مختلف والتنسـيق ا
ـا يـعـزز اسـتـقـرار الـقـضـايــا و
البلـدين وازدهار شـعبيـهما) من
جانـبه  اشـار الـسوداني الى ان
(الــــعـــراق حــــريص عـــلـى بـــنـــاء
عالقــات مـــتــوازنــة مع جــيــرانه
تـــبــــنى عـــلى أســـاس االحـــتـــرام

تـبادل وحفظ سـيادة الـبلدين) ا
مـؤكـدا (الـسعـي حلل الـعديـد من
ــصـالح ـلــفـات وفق مــا يـدعم ا ا
شـتركة ويـحقق االسـتقرار في ا
ـــنـــطـــقـــة). بـــدوره  رحب ولي ا
الــعـــهــد بــــالـــزيــارة الـــرســمـــيــة
لـــلــســـودانـي مـــؤكـــداً (مـــتـــانــة
ــتـمــيـزة الــتي تـربط الــعالقـات ا
الــبــلـدين وجتــمع شــعــبـيــهــمـا)
وجـدد (حـرص الكـويت عـلى دعم
اســـتـــقــرار الـــعـــراق وازدهــاره)
وثـــمن الـــصـــبـــاح (دور الـــعــراق
ــنـطــقــة وســعـيه احملــوري في ا

ـســتـدام فـيـهـا). لـتــعـزيـز األمن ا
فـيـما تـرأس الـسـوداني ونـظـيره
جـلسة مبـاحثات بشأن الكويتي 
الـتـعـاون بـ الـبـلديـن . وقال ان
(زيارتي للكويت لـها دالالت تعبر
عن اخلــصــوصــيـة الــتي حتــظى
بها الدولة الشـقيقة لدى العراق
وتــعـكـس الـعــمق الــتـاريــخي في
الـعالقـات بــ الـبـلـدين اجلـارين
والـــرغــبـــة في تــوطـــيــدهـــا عــلى
مـــخــتــلف الـــصــعــد واجملــاالت)
ولفت الى (توجه حكـومته إلقامة
شـراكـات حـقـيـقـيـة مع احلـكـومـة

طيب من قـريبٍ ومن بعيـد يهدف
لـرفـعــة الـعـراق ورفـاهـيـة شـعـبه
الـــذي انـــا واحــــد مـــنـه واعـــتـــز
بـإنـتـمـائي الـيه) واضـاف (أشـدُ
عــلـى يــدٍ كلِ جــهـــدٍ من شــأنه ان
يحارب الـفساد ويـعيد لـلبالد ما
 اهـــداره مـن حـــقـــوق ابـــنـــائه
ووجـدتني فـرحـاً بـكل االجراءات

ــبـادرات الـتـي قـام بــهـا دولـة وا
رئــيس الـــوزراء في ســبــيل ذلك
ــني هــو ان يــروج في لــكنّ مــا آ
وسائل اعالم محلـية اساءة لهذا
التاريخ الذي هو جزء من تاريخ
ـة ــوسـسـة الـعــسـكـريــة الـكـر ا
والــبـطــلـة من دون الــتـوثق ومن
دون اكـمـال االجــراءات الـتي انـا
واثق مـن نــتــائــجـــهــا فــمن حق
هـيـئـة الـنزاهـة ان تـبـحث في كل
مــا يــصـل الــيــهــا من ابالغ ومن
حــقي ان اقـــدم لــهــا مــا ادافع به
عن نفـسي وعن تأريـخي بعد كل
). وأظـهـرت وثـيـقـة هـذه الـسـنـ
افصـحت عنـها النـزاهة في وقت
سابق  وتابعـتها (الزمان) امس
جـاء فـيــهـا أن (مـحـكـمـة حتـقـيق
الكرخ اخملتصة بـقضايا النزاهة
وغـــسل األمــوال طــلــبـت تــبــلــيغ
شــغـــاتي بــاحلــضــور إلى مــقــر
حتــقـــيق بــغـــداد بــغـــيــة بـــيــان
الـيـة بـقـيـمة مـصـادر إيـداعاتـه ا

جتاوزت 6 مالي دوالر). 
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الــهـيــئـة لــلـتــحـقــيق مـعـه بـشـأن
جتــــــاوزات دون االفـــــصـــــاح عن
طبيعتها. واكد شغاتي (كنت وال
زلت منـذ اول يـوم عمـلت فيه في
ــؤسـسـة الـعــسـكـريــة حـريـصـاً ا
عــــلى ان اكـــونَ صــــاحب اجنـــازٍ
وأثـرٍ تــسـتـحـقه الــعـنـاوين الـتي
تبـوأتـها طـيلـة السـن الـسابـقة
ــسـمى الــعـريق ولـعل في هـذا ا
مــبـــاشـــرتي بـــتــأســـيس جـــهــاز
مــكــافــحــة االرهــاب بــعــد 2003
هــو واحــد من وإدارته لــســنــ 
فـقد كـان اجلهاز ـصاديق  هذه ا
ـــبـــاشـــر االول مـع الـــصـــنــوف ا
الــبـطـلــة االخـرى في الــدفـاع عن
حــاضــر الــعــراق ومــســتــقـبــله 
وحــظي بـســمـعــةٍ طـيــبـةٍ وبــثـقـة
عـاليـة داخل الـشارع وبـ ابـناء
الـــشــعب مـــكــنـــته من اداء ادوار
ـكن لـغــيـره تـأديـتـهـا مـهــمـة ال 
ــلـيـه عـليّ وبــعــد ان أديت مــا 
واجـــبـي خــرجـت نـــظــيـف الـــيــد
ومرتـاح الـبال وداعـمـاً لكل جـهد
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طالب شغاتي 
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طبعة العراق 
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اكـــد رئـــيس جـــهـــاز مـــكـــافـــحــة
االرهــاب الـســابق الــفـريق االول
اسـتــعـداده ركن طــالب شـغــاتي 
للمثول امام القضاء بعد افصاح
هيـئـة النـزاهة الـعامـة عن وجود
مـذكـرة اســتـدعـاء بـحـقه صـادرة
من مـــحـــكــمـــة حتـــقـــيق الـــكــرخ
اخملــتــصــة بــقــضــايــا الــنــزاهــة
وغسل األموال. وقال شغاتي في
بـيـان تـابعـته (الـزمـان) امس انه
(في بــغـداد ومــتـيــقن من بـراءته
ــا نــسـب الـيـه وســيــســتــخـدم
حــقـوقه الــتي كــفـلــهـا الــدسـتـور
والــقــانــون في مــقــاضــاة كل من
اساء لـشخـصه انطالقـاً من مبدأ
اشاعة ثقافـة الدفاع عن احلقوق
بـعيـداً عن الـنـوايا الـسـيـئة ومن

يقف خلفها). 
وكـانت تـقاريـر تـداولـتـهـا مواقع
التواصل االجـتمـاعي قد حتدثت
عن اســتــدعــاء شــغــاتي من قــبل
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ـا ينـعكس بـوضوح الكـويتـية 
) من عـــلى مـــصــالح الـــشــعـــبــ
أعــــــرب رئـــــيس وزراء جــــــانـــــبه
الــكــويت عن (االســتــعــداد الــتـام
ا للتعـاون الواسع مع العراق 
شـتركة وإدامة ـصالح ا يخدم ا
الـشــراكـة في جـوانـب االقـتـصـاد
واالستثمـار والتجارة اخملـتلفة)
وتابع البيان ان (االجـتماع شهد
التـباحث وتـبادل وجـهات الـنظر
لفات ذات االهتمام في عدد من ا
ـتــصـلـة ــشـتــرك والـقــضـايــا ا ا
بالـعالقات الـثنـائيـة ب الـبلدين
). ووصل الـسـوداني الـشـقـيــقـ
صــبــاح امس إلى الــكــويت عــلى
رأس وفــــد حــــكــــومي فـي زيـــارة
تـبـحـث افـاق الــتـعـاون رســمـيــة 
الثـنـائي. في وقت  حـدد مـجلس
األمن الـــوطـــنـي الـــوزاري آلـــيــة
زيــــارة واســــتــــقــــبــــال الــــوفـــود
الرسمـية. وذكـرت األمانة الـعامة
جملـــــلس الــــوزراء فـي بــــيــــان أن
(اجملــــــــــلـس  وجـه الــــــــــوزارات
ـرتـبـطـة بوزارة واجلـهـات غيـر ا
ـنع اجلهات واحملافظـات كافة 
الرسـمية كـافة من زيـارة الوفود
األجنبية الـرسمية أو استـقبالها
إال بـــعــلم احلــكـــومــة االحتــاديــة
واستحصال موافقـتها الرسمية
بالتـنسيق مع وزارة اخلـارجية)
واشـار الى انه (ســيـتم الــتـعـامل
مع اخملــالــفــ وفــقــاً لــلــقــوانـ

النافذة). 
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تـوجه رئـيس اقـلـيم كـردسـتان
الى نـــيــجــيـــرفــان الـــبــارزاني
مـــحـــافـــظـــة دهـــوك لـــتـــقـــد
التعازي لذوي ضحايا انفجار
بـعـد تـسـرب مـنــظـومـة الـغـاز 
انــهــاء جــولــة اســتــمــرت يـوم
الـــــتــــقى واحــــد في بـــــغــــداد 
خـاللـــهـــا الـــرئـــاســـات وقـــادة
الــقـــوى الــســـيـــاســيـــة. وقــال
البارزاني في تغريـدة تابعتها
(الـزمان) امس ان (زيـارته الى
بــغــداد الـــتي الــتــقى خاللــهــا
رؤســـاء اجلـــمـــهـــوريـــة عـــبــد
اللطيف رشيد والوزراء محمد
شــيــاع الـــســوداني ومــجــلس
الـقــضـاء األعـلـى فـائق زيـدان

تـــمـــخض عـــنــــهـــا تـــأكـــيـــد دعم
احلـــكــومـــة اجلــديــدة وحـــمــايــة
الـسـيـادة  وكـذلك الـعالقـات بـ
ــــــركـــــــز). ووصل االقــــــلـــــــيـم وا
الـــــبــــارزانـي امس الـى دهــــوك 
لــــتـــقــــد الــــتــــعــــازي الى ذوي
ضحايـا انفـجار منـظمومـة الغاز
التي اسـفـرت عن مصـرع خمـسة
اشــــخـــــاص واصــــابـــــة اخــــرين
بــجـــروح. وكــان رئـــيس حتــالف
الفتح هـادي العامـري قد اكد في
وقـت ســــابـق  وجــــود فـــــرصــــة
تــأريـخــيـة لــلـنــجـاح اذا اســتـمـر
االستقـرار السيـاسي. وقال بيان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الــعــامــري بـحـث مع الــبـارزاني
أبـرز تطورات رافق له  والوفـد ا
ــهــام الــتي تــنــتــظـر ــشــهــد وا ا

احلــــكــــومــــة اجلــــديــــدة) واكـــد
العامري (وجـود فرصة تـأريخية
لـلــنـجـاح إذا اسـتــمـر االسـتـقـرار
السياسي) مشددا على (ضرورة
الــتـالحم الــســيـــاسي والــوطــني
وتـــرســيخ مـــبــدأ الــتـــفــاهم بــ
جـمــيع األطــراف الـعـراقــيـة). من
أكــد الـبـارزاني (ضـرورة جـانـبه 
مـواصــلـة احلـوارات والــلـقـاءات
ـا يــهيء االجـواء الــسـيــاسـيــة 
االيجابية للحكومة) وجدد (دعم
الــكــابــيــنـــة الــوزاريــة احلــالــيــة
كونـها تـمـثل اجلمـيع) واضاف
ان (بــــــغــــــداد هـي عــــــمــــــقــــــنـــــا
الـســتـراتــيـجي). ونــاقش األمـ
العـام حلركة عـصائب اهل احلق
قــيس اخلــزعــلي مع الــبــارزاني
سـبل تــوفـيـر الـدعم لــلـحـكـومـة.

وذكر بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
أن (الـــلــقـــاء إســـتــعـــراض ســبل
الــــتـــــعــــاون وتـــــوفــــيـــــر الــــدعم
ـــســـانــدة الـالزمــة حلـــكـــومــة وا
ــا يــضــمـن تــقـد الــســوداني 
أفــــضـل اخلــــدمـــــات لــــلـــــعــــراق
وشــــــــعـــــــبـه). الـى ذلـك  شـــــــدد
عـلى أهــمـيـة تــوحـيـد الـبــارزاني
مـواقف جـمـيع الـقـوى واألطراف
ــــســـتـــوى الــــوطـــني في عـــلى ا
مــواجــهــة الــتــحـديــات. واوضح
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الـبـارزاني الــتـقى الـقـيـادي في
حتالف الـسيادة وزيـر التـخطيط
محمد تميم  وجرى خالل اللقاء
تــأكــيـد أهــمـيــة تــوحـيــد مـواقف
جـــمــيع الــقـــوى واألطــراف عــلى
ـسـتـوى الــوطـني في مـواجـهـة ا

ا التـحـديات في كل اجملـاالت و
يـضـمن مصـالح جـمـيع مـكـونات
العـراق) مـشددان عـلى (ضرورة
تــكـــاتـف وتــعـــاون الـــســـلـــطــات
والقـوى الـسيـاسـية من أجل حل
مــشــاكل الـبــلــد بـالــصــورة الـتي
ـكــونـات كــلـهـا تــضـمن حــقـوق ا
وحتـفظ أمـن واسـتـقــرار الـبـلـد).
الى ذلك  دعا رئيس اجلمهورية
عـبد الـلـطيـف جمـال رشـيد  الى
توحيد الرؤى ومعاجلة القضايا
عـلى اسـاس احلـوار. وقـال بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (رشـيـد
استقبل قي قـصر السالم رئيس
حتــالـف الــفــتـح  واكــدا وجــوب
تـكـاتف اجلـهـود لـدعم احلـكـومـة
في تـنـفيـذ بـرنـامـجهـا لـلـنـهوض
ـــعـــيـــشي واخلـــدمي بـــالـــواقع ا

) واضـاف ان (اللـقاء للـمواطـن
نــــــاقش األوضــــــاع األمــــــنــــــيـــــة
والسـيـاسيـة في الـبـلد والـدعوة
الى أهـــمــــيـــة تـــوحــــيـــد الـــرؤى
ـسـتـمـر ومـعـاجلـة والـتـنـســيق ا
الــقــضــايــا عــلى أســاس احلـوار
ـــا يــــحـــفظ أمن والـــتـــفــــاهم و
واســـــتـــــقـــــرار الـــــعـــــراق). وفي
دشن رئــــيـس حــــكــــومـــة اربـــيـل
االقــــلـــيم مـــســـرور الـــبـــارزاني 
اعمال تـنفـيذ مرحـلت جـديدت
من طــريق  150الــســـريع. وقــال
الـــبــــارزاني في بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الزمان) امس ان (الـطريق اُجنز
بــســـواعــد مـــحــلـــيــة وســـيــوفــر
( تـسـهـيالت كـثـيـرة لـلـمـواطـنـ
وتـابع ان (الــبـرنــامج احلـكـومي
واجه مـعـوقات مـتـعـمـدة وأخرى

خـارج اإلرادة لــكـنه لم يــتـوقف)
ولــــــــــفـت الى ان (الــــــــــقــــــــــصف
ــشــاكل الــصــاروخي ال يــعــالج ا
ـــتـــكـــررة ونــــدين االعـــتـــداءات ا

بــــــذرائـع شــــــتى) مــــــؤكــــــدا ان
(حـكـومـته تبـذل جـهـوداً لـتـعـزيز
الـعالقـة مع احلـكـومـة االحتـادية
اجلديـدة  ونأمل أن يـزور وفدنا

الـــوزاري والــفـــني بـــغــداد في
أقرب وقت وشـخصيـاً مسـتعد
لــزيــارتــهـــا فــتــعـــاونــنــا أمــر

ضروري إلنعاش البالد). 
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هـنــأ رئـيس الـوزراء مـحـمـد شـيـاع
ـــمــلـــكـــة الــعـــربـــيــة الـــســـوداني ا
الـسعـودية بفـوزها على األرجـنت
ـقام ضـمن مـونديـال كـأس العـالم ا
فـي قــطـر . وقــال الــســودانـي عــبـر
صــفــحـته الــشــخـصــيــة في مـواقع
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي (نـــهـــنئ
مـنتخب الـسعوديـة الشقـيق بفوزه
ـــــنـــــتـــــخب ـــــســـــتـــــحق عـــــلى ا ا
األرجـنـتـيني). وأضـاف (أتـمنى له
شـارك في بطولة ولـكل األشقاء ا
كــأس الــعــالم الــفــوز والــنــجـاح).
وعـبر الشارع الرياضي في العراق
عن فـــرحــته بــتــحــقـــيق  مــنــتــخب
الــســعـوديــة فــوزاً تــاريـخــيــاً عـلى
نـــظــيـــره األرجــنــتـــيــنى فـى أكــبــر
ونديـال بنـتيجـة هدف مـفاجـآت ا
ـــبـــاراة الـــتى مـــقـــابـل هـــدف فى ا
جــمـعـتــهـمـا عــلى اسـتــاد لـوسـيل
ضــمن مــنــافــســات اجلـولــة األولى
بــدور اجملـمــوعــات لـبــطـولــة كـأس
الـعالم  2022 لـيكتب سـطور فرحة
عــربـيـة بـهــذا الـفـوز الـكــبـيـر الـذى

أوقف سـلسلة انـتصارات أسطورة
ـشــجـعـ ان الــعـالـم. وقـال احــد ا
(فــوز الـسـعــوديـة عـلى االرجــنـتـ
يــعــد رســالــة واضــحــة الى كل من
يــريــد ان يـجــتـهــد ويــحـقق الــفـوز
ولـيس هنـاك فريق كـبير او صـغير
ــبـاراة بــكــرة الــقـدم وان اشــواط ا

هي الـفيصل الوحيد العالن نتيجة
الـفـائز). وتـوالت الـتهـنـئات من كل
بــقـاع األمــة الــعـربــيـة لــلــمـنــتـخب
الـسـعـودى وفى مـقـدمـتـهـا تـهـنـئة
نــــائب رئـــيس الــــدولـــة اإلمـــاراتى
رئــيس مـجـلس الـوزراء حـاكم دبى
الـشيخ مـحمـد بن راشد آل مـكتوم

الــذى قـال فـيــهـا (فـوز مــسـتـحق و
أداء قـتـالى و فـرحـة عـربـيـة و ألف
مـبروك لـلمنـتخب السـعودى  الذى

أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا) 
ـلـكة رانـيـا العـبـد الله كـمـا كتـبت ا
مـــلــــكـــة األردن عـــبـــر حــــســـابـــهـــا
الـشخصي في تويـتر (مبارك الفوز

للسعودية وأهلها أبدعتو).
وفي سـياق منفصل تـعادل منتخب
الــغـرب مع كــرواتـيــا  سـلـبــيـا  في
ـــبـــاراة الـــتـي جـــرت في مـــلـــعب ا
الــبــيت ضــمن اجلــولــة األولى ولم
ـغربـي جيدة نـتخب ا تـكن بدايـة ا
وظـهـر على العـبـيه بعض االرتـباك
واألخـطـاء في الـتـمـريـر.  واسـتـغل
بـــيـــرزيــتش خـــطـــأ في الـــتــمـــريــر
ألمـالح حـيث تـقــدم  وسـدد بـقـوة
الــكــرة مــرت فــوق الــعـارضــة وفي
ـرات الـقـلـيـلـة تـسـلل حـكيـمي من ا
اجلـــهـــة الــيـــمـــنى وســـدد الـــكــرة
دافـعـ الكـرواتـي ـست أحـد ا و
قــــــــبـل أن يــــــــتــــــــدخـل احلــــــــارس
لــيـغـاكـوفـيــتش. وكـان واضـحـا أن
ــبــاراة كـانت رهــيـنــة لــلـصــرامـة ا
الـــتـــكــــتـــيـــكـــيـــة وكـــذا احلـــذر من

ـنـتـخـب وغـابت مـعـهـا الـفرص ا
احلـقـيقـية لـلتـسجـيل.  وفي الوقت
بـدل الـضائع مـن الشـوط األول كاد
بـالزيـتش أن يـسـجل الـهـدف األول
لــلـكــروات بــعـد انــفـراد بــاحلـارس
بـونـو الـذي تـدخل بـنـجـاح تـلـتـهـا
فــرصــة أخــرى من مــودريـش الـذي

رمى.  سدد فوق ا
ومـع بــدايـة الــشــوط الــثــانـي هـدد
ــغـربـي في فــرصـة من ــنــتــخب ا ا
مـزراوي برأسـية تـدخل علـي إثرها
احلــارس لــيــفـاكــوفــيــتش.  وسـدد
حـكيمي كـرة قوية من ضـربة خطأ
وأبــعــد احلـارس الــكـرواتي الــكـرة
ــــدرب بــــصــــعــــوبــــة واضــــطــــر  ا
الـركراكي تغيـير  مزراوي لإلصابة
ودخل بـدله عـطيـة الله في الـدقيـقة
 60 وبعده أدخل الزلزولي بدال من
ـغـربي ـنـتـخب ا بـوفــال.  وسـقط ا
ـلعب فـي أخطـاء الـتـمـريـر وسط ا
نتخب الـشيء الذي كان يـستغـله ا
الــكــرواتي ولم يــســتــغل مــنــتـخب
ـرتـدات الـهـجـومـيـة التي األسـود ا
كــان تـتـاح لــلـزلـزولي وحــمـد الـله

باراة بالتعادل. لتنتهي ا

ونديال غرب في ا U³—»…∫ جانب من مباراة كرواتيا وا

ـرتــفــعـات ضــبـاب كــثــيف عــلى ا
وهطول أمطار مـتفرقة تـشتّد بعد
الـظـهــر تـكـون مـتـرافــقـة أحـيـانـاً
بـعواصف رعـديـة وريـاح نـاشـطة
متر). وثلـوج عـلى ارتـفاع  2200
فـــيــمـــا ضـــرب زلــزال بـــقــوة 6.1
درجـــات شـــمـــال غـــرب تـــركـــيــا 
عـهـد األمـريكي بحـسب مـا أفـاد ا
لـــلــمـــسح اجلـــيــولـــوجي. وحــدّد
ـعــهـد مـركــز الـزلـزال عــلى بُـعـد ا
 170كــــلم شــــرق إســـطــــنــــبـــول.
وأضــاف بــيــان أن (الــزلــزال وقع
عــلى عُــمق  10كــيــلــومــتــرا). من
جــانــبه  كـــتب وزيــر الــداخــلــيــة
التركي سليمان صويلو  تغريدة
على تويتر جـاء فيها ( عدم ورود
أنبـاء عن خـسـائر بـشـريـة). وتقع
تـركيـا في مـنـطـقـة تشـهـد نـشـاطاً
زلــزالــيــاً هــو من بــ األعــلى في
العـالم.وفي كـانون الـثاني 2020
ضـــرب زلـــزال بـــقــوة  6.8درجــة

منطقة إالزيغ.

اليوم اخلـميس وسـتبـلغ ذروتها
خالل يــومي اجلـــمــعــة والــســبت
ـقـبــلـ وحـذرنــا اجلـهـات ذات ا
الــــعالقـــة مـن احـــتــــمـــال حـــدوث
فـيــضـانــات بـرغم أن ذلـك مـجـرد
تـــوقــــعـــات لـــكـن احلـــذر واجب).
اجلـهات بـدوره  دعـا مـواطـنـون 
ــعــنــيــة الى اتــخــاذ الــتــدابــيــر ا
االستباقيـة لتصريف الـفيضانات
ـتــوقـعـة. الـنــاجتـة عن االمــطـار ا
وقــالــوا انه (عــلى امــانــة بــغــداد
ومـــــديــــريـــــات الــــبــــلـــــديــــات في
اتـــخـــاذ اجـــراءات احملـــافـــظـــات 
استباقـية لتصـريف مياه االمطار
الـتي يـرجح ان يـكـون تـسـاقـطـهـا
.( ـقــبـلـ غـزيــر خالل الـيــومـ ا
ورجــحت دائــرة الــتــقــديــرات في
مــصــلــحــة األرصــاد اجلــويــة في
أن (يــكــون طــقس الــيـوم لــبــنـان 
غـــائــمــاً جـــزئــيـــاً مع انـــخــفــاض
تـــدريـــجي في درجـــات احلـــرارة
يـتــحـوّل تــدريـجــيّــاً إلى غـائم مع

بـتــســاقط امـطــار مــتـوســطـة الى
وحـدوث عـواصف رعـدية غزيـرة 
ــــنـــــطــــقـــــتــــ الـــــوســــطى فـي ا
والـشــمـالــيـة  ودرجــات احلـرارة
تنـخفض بـضع درجات عن الـيوم
الــــســــابـق). من جــــانــــبه اشــــار
الـراصد اجلـوي مـحـمـد كـمال ان
(غـزارة األمـطـار سـتـكـون يـوم غد
ــقـبل اجلـمــعـة وفــجـر الــسـبت ا
وســــــــتــــــــتــــــــركــــــــز فـي أربــــــــيل
حـيث من الـضروري أن وكرمـيـان
ــيـاه تــكــون فـتــحــات تــصــريف ا
سالـكـة وتوضع مـصـدات حتسـبا
حلـدوث فـيـضـانـات) وأضـاف أن
(موجة األمطار سـتشمل كل إقليم
كـردســتــان وقـد تــؤدي غـزارتــهـا
إلـى إعالن عــــــطـــــلـــــة). وحـــــذرت
ـائـية ـديريـة الـعـامـة للـمـوارد ا ا
في االقــلــيم من احــتــمــال حــدوث
فـــيـــضـــانـــات. وقـــال مـــديـــر عــام
ديرية كاروان صباح ان (موجة ا
أمطار ستجتاح االقليم ابتداء من
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
تــســاقـط امــطــار لــوزارة الـــنــقـل 
مــصــحــوبــة بــعـواصـف رعــديـة 
وسط حتــذيـر من فــيــضـانــات قـد
جتـتـاح ضواحـي اربيـل ومنـاطق
اخـرى بـدءا من الــيـوم اخلـمـيس.
وقـالـت الـهــيـئــة في بـيــان تـلــقـته
(الـزمــان) امس ان (طــقس الــيـوم
نـطـقـت اخلمـيس سـيـكـون في ا
الوسطى والشمالية غائماً جزئياً
واحياناً غـائماً مع تـساقط امطار
خـفــيـفــة الى مـتــوسـطــة الـشـدة 
ـنــطـقـة بـيــنـمـا ســيـكــون طـقس ا
اجلـــنـــوبــيـــة غـــائـــمــاً جـــزئـــيــاً 
ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيوم
حــيث الــسـابـق في عــمـوم الــبالد
تـســجل الــعـظــمى في بــغـداد 25
مئويـة) وتابع ان (طـقس يوم غد
اجلمعـة سيكون غـائماً مـصحوباً
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شـمال العراق وسوريا  وفق ما أعـلن وزير الدفاع خلوصي أكار امس
األربـعـاء.وقـال انه ( ضـرب  471هـدفـاً وحتـيـيـد  254إرهـابـيـاً حـتى
قاتـل األكراد). وأطلقت تركيا األحد اآلن في إطـار عملية ضد مواقع ا
ـاضي عـمـلـيـة اخملـلب الـسـيف بـسـلـسـلـة غـارات جـويـة تـبعـهـا قـصف ا
مـدفعي مـتواصل على مـواقع حلزب الـعمـال الكردسـتاني الـذي يتـمركز
في شـمال الـعـراق ووحدات حـمايـة الـشعب الـكرديـة في سـوريا.وتـتهم
أنـقرة الـتنـظيـم بـالوقـوف وراء هجوم أسـفر عن  6قـتلى و 81جـريـحاً

في  13تشرين الثاني وسط اسطنبول. 

{ طـهــران (أ ف ب) - قُـتل عــقـيـد في احلــرس الـثــوري اإليـراني قـرب
همت اسـرائيل بـالوقـوف وراءه وفق ما دمـشق بانـفجـار عبـوة ناسـفة اتـُّ
أعـلنت وكـالة تسـنيم اإليـرانية امـس األربعاء.ونـقلت عن احلـرس الثوري
(اسـتشـهـاد الـعـقيـد داود جـعـفري أحـد مـسـتـشاري قـوات اجلـوفـضاء
الـتابـعـة للـحـرس الثـوري في سـوريـا على يـد عـمالء الكـيـان الصـهـيوني
بـانفجار عبوة ناسفة على الطريق قرب دمشق) وأكد البيان أنّ (الكيان
ـزيف واجملـرم سيـتلـقى الرد بال شك). الى ذلك  قـصفت الـصهـيوني ا
دفـعية التـركية نحو  500هـدف للمقـاتل األكراد في الـقوات اجلوية وا
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ائي العراقي). االستراتيجي ا
ائيـة االيرانية واشـار الى (السيـاسة ا
وحتـــويل مــجـــاري االنــهــار الـــعــابــرة
ا غذية لروافد نهر دجلة  لـلحدود وا
ناطق الزراعية وبالذات في اثـر على ا
اضـافة الى مـنطـقة حـوض نهـر ديالى"
ـنـاطق احمليـطـة بـشط الـعرب تـضـرر ا
بــسـبب تـغــيـيـر مــجـرى نـهــر الـكـارون
ـا اثر وانـحـسار مـيـاه نهـر الـكرخـة 
ــــيـــــاه في هــــور عـــــلى اســــتـــــدامــــة ا

احلويزة).
وتـــــــــــــــطــــــــــــــرق الـى
(الـتحـديات الـداخلـية
االكــثــر تــاثــيــرا وهي
ـنـاخـية الـتـغـيـيرات ا
وتـــــصـــــاعـــــد نـــــسب
الـــــتــــلــــوث بـــــســــبب
اخملــلـفــات الـصــحـيـة
والصناعية ومحطات
تــــولـــــيــــد الــــطــــاقــــة
وضعف الـكـهـربائـيـة 
انــفـاذ الــقـانــون عـلى
ــــتــــجــــاوزين عــــلى ا
ــــائـــيـــة احلــــصص ا
والـــتي تــؤثــر ســلــبــا
عـــــلى احملـــــافــــظــــات
فضال عن اجلـنـوبيـة 
غــــيــــاب طــــرق الـــري
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ـسـيـحـيـ ) بـدوره  واسـتـقـرار ا
اشاد االورشليـمي بـ(دور الكلداني
في حـفظ حـقـوق ابـنـاء الشـعب في
ـــواطـــنــة الـــعـــراق العـــادة بــنـــاء ا
وحـــجـــر االســـاس وبـــنــاء الـــسالم
والــتـعــايش بــ مـخــتــلف االديـان
والطوائف ).وكان بطـريرك الكلدان
في العراق والعـالم لويس روفائيل
ســـاكــــو قــــد كـــشـف عن تــــعـــرض
سـيحـي الـعراقـي لـلتـجاوزات ا
ـتـعمّـد. وقـال في بـيان واإلقـصاء ا
ـســيــحــيـ أن (أكــثــر من نــصف ا
هـاجروا والـبـاقـون مـدرجـون على

عمان
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ة احلـديـثـة والهـدر بـطـرق الري الـقـد
مـقتـرحا  مـجمـوعة من احلـلول االنـية
ياه ـستقـبليـة للتـعاطي مع شـحة ا وا
فـي الـعــراق ابــرزهـا ضــرورة االسـراع
بـتشكيل اجمللس االعلى للمياه وجعل
ـياه في صدارة اهتمـام صناع القرار ا
وتـطــويـر طــرق الـري االســتـراتــيــجي 
بـالـتعـاون مع وزارة الزراعـة وتشـكيل
فـــريـق تـــفـــاوضـي مـــحـــتـــرف مع دول

ائية ). اجلوار ا
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وتـــســاءلت الـــنــائـب الــســـابق سالمــة
اخلـفـاجي عن مـقتـرح مـركز الـدراسات
ـشـتـرك بـ تـركـيـا والـعـراق ـائــيـة ا ا
فــــــيــــــمـــــا تــــــطــــــرقـت رئــــــيس قــــــسم
االسـتراتيجية سـهاد اسماعيل خليل 
ــائــيــة بــ احلــكــومــة الى الـــعالقــة ا
االحتـاديـة  وحـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان
فــيــمــا اشــار اخلـبــيــر حــمــزة شـريف
ركز النهرين الى ـدير العام السـابق  ا
ـسـؤولـيـة الـتـاريـخـيـة لـلـحـكومـة عن ا
انـعـاش االهـوار واسـتـدامتـهـا كـونـها
تـمـثل بـعـدا حـضـاريـا ومـورثـا ثـقـافـيا

ثل تاريخ العراق. عراقيا 
كـما  طرح فريد ياس مستشار رئيس
الـوزراء موضوعة التعاون الدولي ب
ـتـحـدة االمريـكـية الـعـراق والـواليات ا
ــســـاعــدة في ـــيــاه وا فـي مــوضــوع ا

WOðU uKF*« rz«dł Êu½U  l¹dAð

 lLI « —Òd³¹ ô

W∫  محمد شياع السوداني خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء االعتيادية Kł    

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

على ايقاف استقطاع وافقت احلكومة 
ـــســتـــوفــاة من خـــدمــتي الـــضــرائب ا
الــهــاتف الــنــقــال وتــعــبــئــة اإلنـتــرنت
وتــثــبــيت اجـور ــئـة  الــبــالــغـة  20بــا
وعـقود وزارة الكهرباء على ان يتبعها
ـشـولـ في الوزارات اجنـاز بـيـانات ا
االخـــرى. وقـــال رئـــيس الـــوزراء خالل
مـــؤتــمــر االســـبــوعي مـــحــمـــد ســيــاع
الـــســـوداني ان (الـــزيـــارة تــهـــدف الى
تـأكـيد  ?الـعالقـة الـثنـائـيـة التـاريـخـية
ــشـتـركــة وان نـتـائــجـهـا ــصـالح ا وا
كـانت مثـمرة عـلى مـستـويات الـتعاون
الـثنائي واالقتـصادي واألمني  ورؤية
احلـــكــومــة في الــعـالقــات اخلــارجــيــة
وشــددنـــا عــلى إدامــة الــدور الــريــادي
لـلعراق) واشار الى ان (اللجـنة العليا
ـكافحـة الفساد تـمارس مهـامها ضمن
الـــقـــوانـــ وحتت إشـــراف الـــقـــضــاء
ومـهمتها بـحث قضايا الفـساد الكبرى
ـال الـعام واتـخاذ وقـضـايا اسـتغالل ا
القرارات الالزمة بهذا الشأن بالتعاون
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مــبـيـنـا ان (الـفــريق الـسـانـد من وزارة
الــداخـلــيـة يــتـولى الــتـحــري وتـنــفـيـذ
ـتـورطــ بـاجلـرم الــقـرارات وضـبـط ا
ــشـــهــود) ولــفت الى ان (احلــكــومــة ا
تـرصـد ما يـنـقل من اتـهامـات بـالفـساد
عـبـر وسائل اإلعالم ونـأخـذه على وفق
الـسياقـات القانـونية) مـؤكدا ان (امام
احلـكـومـة ادعـاءات بوجـود انـتـهـاكات

فـي الـــــبالد والـــــبـــــحـث في عـــــدد من
الــــقــــضــــايـــا االســــاســــيــــة وإصـــدار
الــتـوجـيــهـات بـصــددهـا) واضـاف ان
(الـــســـوداني وجه بـــتـــشـــكـــيل جلـــنــة
ــراجــعــة مــلف الــعــمــالــة حــكــومــيـــة 
األجـنـبـيـة في العـراق وتـنـظـيم اإلطار
الــقـانـوني لــهـا) مـبــيـنـا ان (اجلــلـسـة
شـــهــدت إقــرار تـــثــبـــيت عــقــود وزارة
ن لــديـهم خــدمـة عــقـديـة الــكـهــربـاء 
الـية سـنـت فـمـا فوق وقـيـام وزارة ا
بـاستحـداث درجات وعناوين وظـيفية
ـوازنة التـخطيـطية نـاقلة من ا ويـتم ا
ـا لـكـل شـركـة تـابـعـة الى الـكـهـربـاء 
فـيـهم عـقـود مـحـافـظـة الـبـصـرة وعدم
طـلـب إضـافـة أي تـخـصـيـصـات مـالـيـة
ــالــيــة وامــتــنـاع جــديــدة مـن وزارة ا
الــكـهــربـاء بــتـعــيـ عــقـود جــديـدة أو
علـى أن تدقق أجـور يـومـيـة مـسـتـقبـالً
ـالية األسـماء من قـبل ديـوان الرقـابة ا
االحتــادي) وتـــابع (تــتــولى اجلــهــات
احلـكـومـيـة األخـرى والـوزارات تـزويـد
ـتطـلـبـات الـواردة في كـتاب ـالـيـة بـا ا
اضي األمانة العامة في 14 حزيران ا
الية أخذ ما يلزم تباعاً عـلى ان تقوم ا

على مجلس الوزراء).
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مـؤكـدا ان (اجملـلس نـاقش مـلـفـاً مـهـماً
ـسـؤول يـتـعـلق بـإلـغـاء امـتـيـازات ا

حيث وتـنفيـذ القانـون الصادر بـشأنه 
ـوافقـة على إصـدار الـتعـليـمات تـمت ا
اخلـاصة بـتسـهيل تـنفـيذ قـانون إلـغاء
االمـتـيازات  مع األخـذ بـع االهـتـمام

جـلــجــامش.. حتـــــــــــول من حــاكم ظــــــالـم فـاسق
حـ أدرك أن ثـروة اإلنـسان إلى حـاكم عـادل نـزيه
في عـمـله ولـيس فـيـمـا يـكـنـزه من ذهب ومـال. فـهل

يتعظون?
قـــائــمــة االحـــتــيــاط بـــســبب عــدم
االسـتـقـرار وغـيـاب تـكـافـؤ الـفرص
وعــدالــة الــقــانــون من دون األخــذ
بــنــظـر االعــتــبــار أنـهم أهـل الـبالد
األصــلــيــون وشـركــاء في الــوطن)
مــعـربــا عن (امـتــعـاضـه من بـعض
ـسـيـحــيـ بـسـبب الـســيـاسـيــ ا
إطـالقـــهـم أوصــــافـــا عــــلى بــــعض
األطراف الـسياسـية واسـتعـمالهم
الـرمـوز الديـنـيـة في غـير مـحـلـها)
ـــــســــيــــحــــيــــ واشــــار الى ان (ا
يعيـشون حـالة من اإلحبـاط بسبب
قـوانـ األحـوال الـشـخـصـية الـتي
وصــفــهــا بـــاجملــحــفــة) وتــابع ان
ــسـيــحـيــ يــتـعــرضـون (بــعض ا
حلــاالت مــوجـــعــة من الــتــضــيــيق
نـاصب ـؤسـسـات وا والـظـلم في ا
فـــضال عن عـــدم االلــتــزام الـــعــامــة
سيحي وظف ا بقانون تعـويض ا
ـــســـيــــحي بــــســـبب مــــا وصـــفه
بـالـطـائـفـيـة والـرشـا واالسـتـحـواذ
على الـوظائف) واسـتطـرد بالـقول
انه (في سهل نـيـنوى كـثرت هـموم
ـــســيــحـــيــ حــتـى انــهم اخــذوا ا
يـــــهـــــاجـــــرون إذ قـــــيل لـي انـــــهم
يغادرون الى خارج العراق بوتيرة
20 عائلة شهريا وذلك بسبب
الفوضى واحملسوبـيات) متسائال
سيحي إن لم (من يحمي هؤالء ا
حتـــمـــيــهم الـــدولـــة?) واســتـــطــرد
بالقول ان (هذه انتـهاكات موجعة
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ولـيس اتهامات وسنتـأكد من صحتها
لــكــنـنــا نــرفض الــتـشــهــيـر بــاألجــهـزة
األمـــنــــيـــة ونـــهـــيب بــــوســـائل اإلعالم
االنـــتــبــاه لــهـــذه الــنــقـــطــة اخلــطــرة)
واوضـح الــســودانـي ان (اجملــلس قــرر
إلـغـاء ضـريبـة كـارتـات الهـاتف الـنـقال
) واســتـطـرد ـواطــنـ ألنــهـا أرهــقت ا
بــالــقــول ان (احلـكــومــة ســتــقـيـم عـمل
جـمــيع احملـافـظـ عـبــر جلـنـة مـهـنـيـة
ــثـلــة من عـدة دوائــر ولن جنـامل أي
أحـد) مـشددا عـلى أن (أي اعتـداء على
األراضي الـعـراقـيـة سـواء كـان إيـرانـياً
أو تــركـيـاً مــرفـوض رفـضـاً قــاطـعـاً من
احلـــكــومــة وطـــلــبــنـــا دراســة إلنــهــاء
مـعـوقات انـتشـار الـقوات احملـليـة على
احلــدود مع دول اجلــوار) واضـاف ان
(مــا يـنــفق عــلى الـقــطـاع الــصـحي في
ـا يـخـصص في الــعـراق أقل بـكـثـيــر 
ومـاضون بـقـوة بـاجتاه دول مـجـاورة 
تـطبيق قـانون النـظام الصـحي وإكمال
ـســتـشـفــيـات) ومـضى الى مــشـاريع ا
الــقـول ان (فـلـسـفـتـنــا في الـعـمل تـركـز
ناطق عـلى إكمال الـبنى التـحتيـة في ا
ـرحـلة اإلكـساء احملـرومـة قبل الـذهاب 
ولديـنا جلنـة قانونـية تدرس والـتبـليط
مــوضـــوع حتــويل جــنس األراضي من
الـزراعي إلى السـكني وموضـوع تقد
اخلـــدمــات أحـــيــانــاً يـــصــطـــدم بــهــذه
ـشـكـلـة).وأصـدر اجملـلس في جـلـسته ا
قـــرارات عــدة. واوضح بـــيــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) انه (جــرى خـالل اجلــلـــســة
مـنـاقـشـة مـستـجـدات األوضـاع الـعـامة
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ـكن لـشـخص أن يـضع لـبـنـة فـوق أخـرى ومن يـهـدم عـشـرة إال إذا وجد ال 
نعهم من الهدم حتى يأخذ الواحد حريته في البناء باألمس رادع لـلعشرة  
نـشر في مـجمـوعـة خاصـة بنـقـابة الـصحـفـي الـعراقـي فـرع كـربالء فيـديو
الثـن من الشبـاب يقلـعون االحجار من جـدار متنزة احلـس العـائلي مقابل
واطن وصورهم قدسة ورصدهم إحد ا حافظة كربالء ا مزار سيد جودة 
مـستنـكراً فـعلـهم التـخريـبي لكنـهم أقبـلوا عـليه وهـو في السـيارة بـكل وقاحة
وردوا عـليه بـعبـارة  أبنـاء الشـوارع ( شـلك عالقة شـالع باب بـيتك ) وكـأنهم

واطن  الكربالئي يؤمنون بأن كربالء هي بيته  مهاجرين إلى كربالء فا
ـهـاجـرين من احملـافـظـات وتـتـحـمل احلـكـومـة احملـلـيـة مـسـؤولـيـة اسـتـقـبـال ا
قدسة وطـمس هويتـها الثـقافية ألسـباب تعلـمها فـهذا دمار حملـافظة كربـالء ا
وغرافي يهدف إلى تهجير أبناء محافظات وإن كـانت ال تعلمها فهذا تغير د
اجلـنوب  وهـذا أمر خطـير يـجعل تـلك احملافـظات عـرضة خلـطر االسـتحواذ
عـليها ويكون العـراق فريسة سهلـة االجتياح من تلك الواجـهة التي تبدو شبه
خـالية بهـجرة ابنـائها سـعياً وراء الـرزق ولقمـة العيش  إن هـذا التغـيير بالغ
اخلـطورة و ال يستبعد وجود مؤامـرة دولية وإقليمية لـتمزيق النسيج العراقي
وغراف هو مشروع تقسيم العراق والـلحمة الوطنية خاصة وأن التغيـير الد
إلى ثالث دول طـائفية ومحاولـة لتصغير خـارطته وتوزيعه على دول اجلوار 
وهـذا ماشـهـدناه من بـعض اجلـهات الـتي حـاولت إعـطاء بـادية الـسـماوة إلى

أحد الدول اجملاورة بحجة استثمارها زراعياً 
وال نـغفل عن مساو الهـجرة إلى كربالء و اثقـال كاهل أبنائهـا و مزاحمتهم
في الـعمل والسكن وال سيما إن في الفترة األخـيرة أصبح الكثير من التجار
يـشترون األراضي الـزراعية وتـفتيتـها بشـكل غير قـانوني وبيـها قطع ارضي
ـواطن الكربـالئي يعاني من سـكنيـة بأسـعار خـياليـة  في نفس الـوقت جند ا
ـرعب فـقـد وصل ـشـاكـل والـفـصل الـعـشــائـري ا أزمـة الـسـكن نــاهـيك عن ا
هاجرين من الي  وهو أحد التقالـيد التي نقلها بعض ا الـفصل إلى مئات ا
مـحافـظـات اجلـنوب بـسـسب ثـقافـتـهم والـتي تخـتـلف عن ثـقافـة أبـنـاء كربالء
كن أن حتل مشـكلة ب ـشاكل بينـما  ـقدسة التي تـميز بالـهدوء وجتنب ا ا
أثـن من الـكـربالئـ  ( بسـتـكان چـاي ) وتـعـود العالقـة بـيـنهـمـا إلى أفضل
ـبـدأ الصـحـيح الـذي أكد عـلـيه الـله سـبحـانه وتـعـالى ( فإِذا حـال وهذا هـو ا
الّـذي بيـنك وبيـنه عـداوة كَأَنه ولي حـميم) فـإن الفـصل الـعشـائري هـو عقـوبة
تـأديبـية وال يـأخذ في أغـلب األحيـان كون الـعشـائر هي قـانون بـديل في حال

ضعف الدولة ولكن الفصل أصبح جتارة ومكسب للبعض 
ولـعل الـشعب الـعـراقي بشـكل عـام و أبـناء كـربالء بـشكل
ـسؤولـيـة الـكبـيـرة لالعالم احلـر وليس خـاص يـحمـلـون ا
ناداة بإيـقاف الهجرة من ـسيس في نقل معانـاتهم و ا ا
مـحـافظـة إلى أخـرى بـأعـداد جمـاعـيـة حـفاظـاً عـلى بـنـية

الشعب العراقي وثقافة 

فيما اشـار عميـد كلية احملـافل الدوليـة
الـعلوم السـياسية الـدكتور علي فارس
الـى ثالثـة انــتــبـاهــات ضــروريـة وهي
ــنــجــز احلـــالي  والــســعي تــوظـــيف ا
ـرســومـة لـوزارة لــتـحــقـيق االهــداف ا
ائيـة وضرورة معـرفة الوزن ـوارد ا ا
الــتـــفــاوضي لــلــعــراق ومــا هي اوراق
ـلــكـهـا الــعـراق جتـاه الــضـغط الــتي 
تــركـــيــا وايــران وضــرورة ان تــعــطي
ــيـاه وجـعـله ـلف ا احلــكـومـة مـكــانـة 
مــصــلــحــة عــلــيــا لــلــدولــة الــعــراقــيــة
ــــيـــاه في ــــوضـــوع ا واالهــــتـــمـــام 
مــشــاريع الــرسـائـل واالطـاريح فــيــمـا
اطــلــقت ا.د. ســهـاد اســمــاعــيل خــلـيل
مــبــادرة تــســجـــيل ثالثــة عــنــاوين في
الـدراسات العـليا بقـسم االستراتـيجية
تـــنــســجم مـع مــحــاور مـــشــروع ظــمــأ

العراق .
وفي ختام الندوة  تكر احملاضر.
يـــــشــــار الـى ان هـــــذه الــــنـــــدوة جــــاء
ــشــروع مـــشــروع "ظــمــأ اســـتــجــابـــة 
الــعـراق" الــتي اطـلــقـهــا مـلــتـقـى بـحـر
الـعــلـوم لـلـحـوار بـالـتـعـاون مع مـعـهـد
الــعــلـمــ لـلــدراســات الـعــلــيـا القــامـة
نـدوات وورش وفـعالـيـات جامـعـية  اذ
سـتـنطـلق في جامـعة ذي قـار وجامـعة
ــوصل وجــامــعــة االنــبــار وجــامــعــة ا
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ـنظومـة القانـونية الـعراقية بـحاجة مـلحة الى تـشريع قانـون ينظم الشك ان ا
اجلـرائم االلكترونية التي اصبحت تشغل حيزا كبيرا في عالم االجرام  فقد
تكـون جرائم تقليديه لكنهـا تختلف في طريقة ارتكابـها عن اجلرائم التقليدية
من تـنفيـذها بوسـائل وادوات الكتـرونية او ان تـكون هي اجلرائم الـتي يكون
فهومها محـلها الكتروني وترتكب بوسائل الكترونـية. فاجلرائم االلكترونية 
الـواسع تشـمل الـنـوع اعاله وقـد تـكون جـرائم مـاليـة مـتعـلـقة بـاالعـتداءات
عـلى الـبنـوك وبـطـاقـات االئـتـمان  او جـرائم مـتـعـلـقـة بانـتـهـاك اخلـصـوصـية
اومـتـعـلــقـة بـاالسـتــغالل اجلـنـسي او الـتــشـهـيـر او االرهــاب االلـكـتـروني او

التجسس او مجرد التدمير للمعدات االلكترونية وغيرها وغيرها. 
ـعنى ان اجلـرائم االلـكتـرونـية اصـبـحت ذات انتـشـار  واسعـا وبـشكل اي 
تـعجـز مـعه الـنصـوص الـقـانـونيـة الـتـقلـيـديـة عن مـجاراتـهـا من حـيث جتر
ومـحاسـبـة ومعـاقـبة مـرتكـبـيهـا كـونهـا جـرائم ذات طبـيـعة خـاصـة. والبد من

تشريع قانون خاص باجلرائم االلكترونية. 
ويـعتـبـر العـراق مـتاخـر كـثيـرا في هـذا االطـار  فقـد سـبقـته اغـلب الدول في
تـشريع مـثل هكذا قـانون بل جتـاوزت ذلك ووصلت الى مـراحل  متـقدمة في
تــشـريع قــوانـ االمن الــسـيــبـراني حلــمـايــة مـصــالح الـدول الــعـلــيـا امــنـيـا

وعسكريا وسياسيا. 
لــكن كل هــذا اليـكــون مـبــررا لـتــشـريع قــانـون فــني ومـتــخـصـص  بـطــريـقـة
مـستعـجلـة بعـيدا عن الـتدقـيق والتروي واسـتشـارة اخملتـص واالسـترشاد
ـزج ب الغـايات السـياسـية التي تـسعى خلنق بـتجارب الـدول واالهم عدم ا
احلريات مع اهمية هذا القانون واستغالل هذه الثغرة لتمريره على عجالة .
ـعـلـومـاتـيـة من كل ـعـنى انه يـجب مـنـاقـشـة مـشـروع قـانـون اجلـرائم ا اي 
الـنـواحي واعـادة صيـاغـته وعـلى ان يـكـون اول اجراء هـو تـغـيـيـر اسمه الى
ـعنى ـعـلـوماتـيـة ليـتـفق مع ا (قـانون اجلـرائم االلـكـترونـيـة) بدال مـن جرائم ا
ـعلـوماتـية مـصطلح ـصطـلحـ فا ـقصود مـنه  الن هنـالك فرق كـبيـر ب ا ا
تـسـتـخـدمـة بـعض الـدول ويـشـمل جـمـيع اجلـرائم الـتي تـدخل ضـمـن قـطاع
غناطـيسية والبث الفضائي والتلفزبوني االتـصاالت السلكية والالسلكية ووا
وغـيرها بـاالضافـة لاللكتـرونية وهـو مصـطلح متـبنى من الـدول االعضاء في

عسكر االشتراكي السابق.  منظمة شنغهاي وا
امـا مصـطـلح االلكـتـرونيـة  او الـسيـبـرانيه هـو مـصطـلح مـتخـصص بـاالطار
االلـكتروني والـفضاء السـيبراني فـقط وهو مصـطلح استـخدم من قبل الدول

االعضاء في اتفاقية بودابست للجرائم االلكترونية . 
ـعنى يـحب حصـر مـشروع الـقانـون باجلـرائم االلـكتـرونيـة دون غيـرها اي 
ــرتـكـبــة حـتى في ـشـروع تــتـكــلم عن كم هـائـل من اجلـرائم ا الن مـســودة ا
ـسـمـوع وقـطـاع االتـصـاالت وجنـد في ذلك تـوسع ـرئي وا وسـائل االعالم ا

كبير المبرر له. 
ونـرى اهـمـيـة نـشـر مـسـودة مـشـروع الـقـانـون واالسـتـماع لـالراء الـقـانـونـية
تخصص للوصول الى صيغه مقبولة للقانون. توخيا للعدالة ومنع والراء ا
تـقيـيد احلـريات وحتـقيق الـغايـة االساسـية من تـشريع قـانون
اجلرائم االلكترونية دون اي مبالغة في التجر وخلط
االوراق وصـوالت لغايات تقييد احلريات حلجة اهمية

علوماتية.  تشريع قانون اجلرائم االلكترونية او ا
{  دكتور خبير قانوني

ـوجب ــثــبّت  رأي األمــانــة الـعــامـة ا
مـذكرة الدائرة القانونية) الفتا الى ان
ـبالغ (اجملـلس قـرر إيقـاف استـقـطاع ا
ـسـتـوفـاة عن خـدمـة الـهـاتـف الـنـقال ا
وخـدمـة تـعـبـئـة اإلنـتـرنت الـبـالـغـة 20
على ـقـبل   ـئـة ابتـداء من الـشهـر ا بـا
ان تــتـولى هــيـئــة اإلعالم واالتـصـاالت
تــنـفـيــذ هـذا الـقــرار وأخـذ اإلجـراءات
ـستـوفاة ـبالغ ا الئـمـة باسـترجـاع ا ا
ـذكـور آنـفـاً وإرسـالـها قـبل الـتـاريخ ا

الـى اخلـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة
ـــمـــكـــنـــة) بـــالـــســـرعـــة ا
مــــوضــــحـــا ان (اجملــــلس
اوصـى بــــــعـــــــدم إجــــــراء
ــنــاقــلــة مـن أي حــسـاب ا
الـى حــــســـــاب الــــســـــفــــر
واإليـفـاد لـلمـسـؤول وان
ال يـــجــري دفع مــصــاريف
اجلــيب بــشــأن اإليــفـادات
الــــتي تـــتـــحــــمل اجلـــهـــة
الــداعـــيــة فــيــهــا نــفــقــات
اإلقــامــة وتــذاكــر الــســفــر
لـعدم توافر التخصيصات
كـــمـــا يـــصـــرف ـــالـــيـــة  ا
ا لـلمـوفد أجـور الفـندق 
ـئة من ال يـتـجاوز 150 بـا
اخملـــصــصــات الـــلــيـــلــيــة
لــــــــــصــــــــــنــــــــــفـه فـي دول
اجملـــمــوعـــتــ اخلـــاصــة
ـا ال يتـجاوز والـيورو و
ـــــــئــــــــة من مـــــــئــــــــة بـــــــا
اخملـــصــصــات الـــلــيـــلــيــة

ـقررة لـصنـفه في دول اجملـموعات و ا
لــلـوزيـر ومن بــدرجـته حـصــراً فـأعـلى
احلـق في اســتــخــدام مــقــاعــد الــدرجـة
األولـى في الـــطــــائـــرة ويـــحـق لـــوكالء
الـوزارات وأصحاب الـدرجات اخلاصة
ــديـرين الــعـامـ ومن واحملــافـظـ وا
بـدرجـتـهم حق اسـتـخدام مـقـاعـد رجال
األعـمال لرحـلة واحدة) واشار الى ان
(اجملــلس الــغى قــراره الـســابق بــشـأن
تأليف اللجنة العليا للصحة والسالمة

ــكـافـحـة جــائـحـة فـايـروس الــوطـنـيـة 
كــــورونــــا  وكـــذلـك الـــقــــرار اخلـــاص
بـتـألـيف الـلـجـنـة االسـتـشـاريـة الـعـلـيا
لـلصحة والسالمة الوطنية) وتابع ان
(اجملـلس أقر مـنح مخـصصـات ال تزيد
ئـة لبـاحثي شبـكة احلـماية عن  30 بـا
ـوافقـة على تـسلّم صنـدوق التـقاعد وا
تـقاعـدين في تربـية الـبصرة مـلفـات ا
الـذيـن تـمت إحـالـتـهم مـؤخـرا وصـرف

حقوقهم من تاريخ االحالة).
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حث رئـيـسـا حـركـة بـابـلـيـون ريـان
الــــكـــلــــدانـي وطـــائــــفــــة االقــــبـــاط
االرثــــوذكس فـي الـــعــــراق مـــيــــنـــا
االورشــلــيــمي عــلى حــفظ حــقـوق
. وقــال بــيــان تــلــقـته ــســيــحــيـ ا
(الــــــزمـــــان) امس ان (الــــــدلـــــداني
اسـتـقـبل في بـغـداد االورشـلـيـمي 
وجرى بـحثـالتـعايش الـسلـمي ب
ـسـيحـي كـونـات وأوضاع ا كل ا

في الـــعــراق واقـــلــيم كـــردســتــان)
واعرب اجلـانبـان  عن أمـلهـما (في
مــسـتــقـبل مــشـرق يــضـمن حــقـوق
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الـوزارة و النشاط الرياضي في دائرة
تــربـيـة بـغــداد الـكـرخ الـثــانـيـة وقـسم
الـصـحة الـعـامة والـشـرطة اجملـتـمعـية
ــــــنــــــصــــــور) وبـــــ ان فـي قــــــاطع ا
(اإلحــتـفــالـيـة تــضـمــنت فـعــالـيـات من
الــطـلــبـة وتــشـجــيع اإللـتــزام بـجـدول
ــا يـضــمن احلــصص األســبــوعــيــة 
سالمـــة صــحــة الــطــلــبــة من حــمــلــهم
احلـقائب بـأوزان ثقـيلـة تضـر الفـقرات
ـخــاطـر هـذه الــعـنــقـيـة والــتـعــريف 
األوزان مـــســـتــــقـــبالً ومـــدى اهـــمـــيـــة
الـتـزامـهم بـحـمل حـقـيـبـة اخـف وزناً)
مــضـــيــفــاً ان (الــنــصـــائح اكــدت عــلى
ضـرورة الريـاضة الصـباحـية وتوزيع
ونـشر البـوسترات الصـحية الـتوعوية
لـلـوقـايـة من اإلصـابـة بـاالمـراض). في
سـيـاق متـصل اجـرى مديـر عـام دائرة
صــحـة الــنـجف عـالء الـكـعــبي زيـارة
ـسـتـشــفى الـسـجـاد الـعـام مـفــاجـئـة 
لـتــفـقُّـد اخلـدمـات الـصــحـيـة والـطـبـيـة

. واوضح ــواطــنــ الـــتي تُــقــدم الـى ا
مـراسل (الزمان) ان (الـكعبي تـنقل ب
ــــســــتــــشـــــفى والــــطــــوار شُــــعـب ا
والـردهـات وصـاالت الـوالدة) واضاف
رضـى والـفرق ـالحـظـات ا انـه (اخذ 
الـصحية للوقوف على معوقات العمل
وســبل حــلــهـا خــدمــة ألبــنـاء نــاحــيـة
الــعـبـاسـيــة). واطـلـقت الـنــجف حـمـلـة
تـلقيحـية في حي النـداء بإشراف مدير
الـقـطاع الـشـمالي. وقـال مـدير الـقـطاع
احــمـد الــتـمــيـمي لـ (الــزمـان) امس ان
(الـــفــرق بــاشـــرت بــتـــلــقــيـح االطــفــال
ن دون ـلـقـح  ـتـسـربـ وغـيـر ا ا
سـن اخلـــمس ســـنـــوات) مـــبـــيـــنــا ان
ــدة اربـعــة ايـام) (احلــمــلـة تــســتـمــر 
واوضـح ان (هـنـالك 32 فــرقــة تـوزعت
بــإنـتـظــام حـسب الـرقــعـة اجلـغــرافـيـة
) اشار وعـدد األطفال البالغ 390 طفالً
الـى ان (احلـمـلـة شـمـلت جـمـيع انـواع

اللقاحات).
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اجـرى فـريق طـبي مـتـخـصص جـراحة
األنـف و االذن و احلـــــــــنــــــــجـــــــــرة في
مـسـتـشـفى الكـرامـة الـتـعـليـمي عـمـلـية
تعديل احلاجز االنفي في مقدمة األنف
الحـــدى احلــــاالت االنـــســـانـــيـــة بـــعـــد
اسـتجابة مدير عـام دائرة صحة بغداد
ريض ناشدة ا الكرخ ربيع فائز مانع 

ستشفى  و حتويله الى ا
ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
رئــيس الـفـريـق الـطـبي نــاصـر اسـامـة
ـريض حــسن قــوله انه ( اســقـبــال ا
والــذي كــان يـــعــاني من من صــعــوبــة
الـتـنـفس و ألم شـديـد في الـرأس حيث
اجــريت له كـافـة الــفـحـوصـات الالزمـة

وبــنــاء عــلى نــتــائـج الــفــحــوصـات 
ادخـالـه الى صـالـة الـعـمـلـيـات وبـعـون
ريض الـله تكللت الـعملية بـالنجاح وا
بـحالة صحية جيدة)  مضيفا ان (هذا
الــنـوع مـن عـمــلـيــات تــعـديل احلــاجـز
االنـفي في مـقدمـة األنف لـها اهـمـيتـها
وذلـك بسـبب عودة ذاكـرة الغـضروف 
وارتـداد الغـضروف والـذي يسـاعد في
ســـهــولــة الــتـــنــفس وعــمـل الــقــنــوات

التنفسية بصورة صحيحة).
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واقــام قـسم الــصـحــة الـعــامـة شــعـبـة
الـســيـطـرة عـلى األمـراض اإلنـتـقـالـيـة
ـنـاســبـة الـيــوم الـوطـني احــتـفـالــيـة 
درسية بالتعاون مع شعبة لـلحقيبة ا
ــدرســيــة وقــطــاع الــكــرخ الــصــحــة ا
لـلـرعايـة الصـحـية األولـية في مـدرسة
نطـقة اليرموك. احلـريري اإلبتدائـية 
وذكـر مـراسل (الزمـان) ان (اإلحتـفالـية
حـضرها مدراء قسم تعزيز الصحة في
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فريق طبي في
مستشفى
الكرامة يجري
جراحة لتعدل
حاجز انفي
حلالة انسانية

ــؤثــرة في الــتــحــديــات اخلــارجــيــة ا
ـائـيـة العـراقـيـة  مـركـزا على ـوارد ا ا
ـائيـة التركـية ومـشاريـعها الـسيـاسة ا

على نهري دجلة والفرات.
ـــــائي وقـــــال ان (تـــــنــــاقـص الــــوارد ا
الــســنــوي بــســبب الــتــوسع فـي بــنـاء
الـــســـدود واالســـتــثـــمـــار في االراضي
الــزراعــيــة دون الــتــشــاور مع الــعـراق
ـا اثـر على قـطـاع الزراعـة واخلزين

ـعاجلـات) علـى "ضرورة ان يـتحول وا
الــعـراق من ثـقـافـة ادارة الــفـيـضـانـات
الـى ثـقــافـة ادارة اجلــفـاف" مــركـزا في
كـلمته عـلى التحديـات الداخليـة كونها
تــقـع ضـمـن االرادة الــعــراقــيــة. وشـدد
ـشروع ب عـلى ضرورة الـتكامل في ا
مــلــتـــقى بــحــر الــعــلــوم واجلــامــعــات

العراقية.
فــيــمــا تــنــاول الــوكــيل االقــدم لــوزارة
ـائيـة في محـاضـرته بالـندوة ـوارد ا ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اقـام قسم االستـراتيجيـة بكليـة العلوم
الـسـيـاسيـة في جـامـعة الـنـهـرين ندوة
ـيــاه في الــعـراق حــواريــة عن ازمــة ا
اني السابق شـارك فيهـا الوزير والبـر
ابـراهـيم بحـر الـعلـوم و الوكـيل الـفني

ائية.  وارد ا االقدم لوزارة ا
واكـد بــحـر الـعـلـوم في كـلـمـة بـالـنـدوة
ـاضي بـعـنوان الـتي عـقـدت الـثالثـاء ا
ـيـاه في الـعـراق  –الـتـحـديـات (ازمــة ا
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اوعـــز امــ بـــغــداد عــمـــار مــوسى
عروفة ا كاظم بـتطـوير مـحلة 127 
بــأبــو سـيــفـ ضــمن قــاطع بـلــديـة
مـركــز الـرصـافـة. وقـال بــيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امـس ان (كـاظم جتـول في
بلـدية مـركز الرصـافة لـلتـعرف على
ـراجع موجـهاً الدائرة شكاوى ا
بــتـــبــســـيط اإلجـــراءات والــتـــعــامل
بشفـافيـة في تسهـيل امورهم) ودعا
ــواطــنـــ الى (اإلبالغ عن حــاالت ا
ـعــاجلـتـهــا واحلـد مــنـهـا الــفـســاد 
ــكـافــحـتــهـا قــانـونــيـاً) وبــحـسب
الـــبــيـــان فــإن (األمـــ وجَّه دائــرئي
ـشاريع و الـبـلـدية بـتـأهيل مـحـلة ا
127 ابـــو ســيـــفــ الــتـي تــعــد من
ـة بـبــغـداد حتـتـوي احملالت الـقــد

عـلى  70 زقــاقــاً ســكــنــيــاً مــهــمالً)
مـشـدداً عـلى (تـطـويـر جـميـع األزقَّة
عـبـر تـنـفيـذ شـبـكـة مـجـاري جـديدة
ومــد سـواقـي واكـســائـهــا بـاحلــجـر
وإحـيــاءهـا من جـديــد كـركن تـراثي
وثـــقـــافي وجــزء مـن ذاكــرة بـــغــداد
ـة). وباشـرت األمانـة بتـقد القـد
جـهــدهـا اخلــدمي لـعـدد مـن مـنـاطق
بـــغــــداد بـــإســــنـــاد اجلــــهـــات ذات
الــعالقــة. وذكــر الــبــيــان ان (األمــ
اطلَّع على مشاريع اجلـهد الهندسي
ــكــتب رئــاســة الـوزراء واخلــدمي 
بـاشرة بـها) واوضح مشـيراً الـى ا
ـشـاريع تـشـمل تـأهـيل مـناطق ان (ا
الدوا وشـاكـر العـاني والـتاجـيات
وحي الــكـوفـة بــالـتـعــاون مع فـريق

اجلهـد الهـندسي واخلـدمي الذي 

ــبــاشـرة ـته رئــاســة الــوزراء  شــكــلـَّ
ــهـام اخلـدمــيـة في جـانــبي الـكـرخ ا
والــــرصــــافـــة) وبــــ ان (اعــــمــــاله
تـتــضــمن خــدمــة لـلــمــنــاطق األكــثـر
ـــاء ـــا يــــخص قـــطـــاع ا حـــاجـــة 
واجملـــــــــاري وفــــــــتـح الــــــــشــــــــوارع
واستـحداث خـدمات حتـتيـة وإكساء
ومـد األرصـفـة) واضـاف ان (الـعـمل
ـنــاطق بـدعم مــسـتـمــر في جـمــيع ا
رئــــيس الـــوزراء مــــحــــمـــد شــــيـــاع
السوداني لـتفعـيل وحتس الواقع
اخلدمي بصـورة حقيقـية) الفتاً الى
ـشمـولة عانت خـدمياً ناطق ا ان (ا
ـبـاشـرة بـأعـمال مـايـشـجع األمـانة ا
تأهـيلـها بـالتـعاون مع هـيئـة احلشد
الشعـبي بإعتـبارها األكـثر تضرراً)
وتـــــابع ان (وزارات الـــــكـــــهـــــربــــاء
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عمار موسى كاظم

الـتصـميم والـوظيـفة ومـادة البـناء
 –الـطـابـوق الـعـاري ." ويـسـتـطـرد
في مواصـلة وصف جـذور معـرفته
ان بيتنا بكل خاصية احلنان الذي
يـنطـوي علـيه بـناؤه كـان بالـنسـبة
الي مـثل مـدخل ثـانـويـة األعـظـمـية
ـــرات قــد الـــذي اجــتـــزته مـــئــات ا
تـعـودت عـلى تـصـمـيـمـهـا ومـخـمل
مادتـهمـا لكنـي مع الوقت جتاوزت
األعـتــيـاد الى
احــــــــســـــــاس
عـاطــفي بـذلك
احلـــنـــان اذي
تـــــــضــــــفـــــــيه
جــمـالــيـة تـلك
األبـــــــنـــــــيــــــة
وروحــــــــهــــــــا
وتـــأثــيــرهــا .
وكـم وجـــــــدت
تــشـابــهـاً بـ
روح تــــــــــــــلـك
العـمـارة التي
نــــــــــــشـــــــــــأت
وســــــطــــــهــــــا
وروح اساتذة
العمارة الذين
وجــــــــــدت في
حـــــــواســـــــهم
وعــــواطـــفـــهم
تشابهًا كبيرا
بـــ شـــخـــصـــيـــة تـــلك الـــعـــمــارة
ـيـة ومـاعــلـمـوني من دروس اكـاد
ومـدرسيـة هنـدسيـة او جمـالية او

حرفية عميقة.
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كــنـت وجــدت في بــيــئــة الــعــمــارة
العراقيـة كثيرا من التـقاطعات ب
ـعـماريـ وثـقـافاتـهم ومـدارسهم ا
وقــراءاتـهـم بل وجـدت في احــيـان
كثيـرة عدوانيـة في النقد والـتقييم
لـتـجـارب مـجـايلـيـهم  ومع ان ذلك
يـبـدو مـألـوفـا فـي بـيـئـات الـثـقـافـة
الـعراقـيـة واحليـاة اال انه يـبدو ان
له تأثيرات حـ فتحت احلوار مع
معاذ اآللوسي عن مـشروع تصميم
وتـــنـــفـــيـــذ شـــارع حـــيـــفـــا ومــدى
اسـتــجـابـته حلــاجـاتـنـا الــعـراقـيـة
وخـــاصــيــة حـــيــاتــنـــا.. وقــلت انه
تكـوين شـطـر الـبـيئـة األجـتـمـاعـية
وانه لم ينج من قـرارات السـياسي
في اســــتــــغالل بــــعـض مـــبــــانــــيه
اخلــدمــيـة وحتــويــلــهــا الى دوائـر
واعـطـال مـتـنـوعـة ابـان اسـتـعـمال
ســـكــــانـــهـــا ازاء ازمــــات احلـــيـــاة
الـعراقي في مـوضـوعات الـكهـرباء
ـاء الـصـافي والـبـنـية الـتـحـتـية وا
وغــيـرهـا.  يـقــول مـعـاذ اآللـوسي "
اسـتـطـيع ان اقـول ان شـارع حـيـفا
ومشـروع الكـرخ مشـروعان مـهمان
في جتـربـتي تـصـمـيـمـا وتـنـفـيذا 

يضعنا فضـاء العمارة ازاء مشكلة
الـعـيش والـبـقـاء وكـأنـهـا الـتـحدي
األجـتـمـاعي والـثـقـافي واألنـسـاني
األول .بـل انـــهــا تـــشـــكل مـــعـــيــارا
ثــقـــافـــيــا حلـــيـــاتــنـــا وحـــركــتـــنــا
واستـعمـالنا لـلمـكان بشـكل يعكس
كان وابتكار عالقة وعينا ألهمية ا

وجدانية معه .
وبالـرغم ان استاذ الـعمـارة "هنري
ســفـوبــودا" الـذي عــاش في بالدنـا
عقـودا طويـلة  كـان يشـاكسني كل
مـــرة ويـــســـألـــني مـــاذا تـــريـــد من
الــــعـــمــــارة وانـت شـــاعــــر.. كــــنت
بـبـساطـة اقـول له " انا من جـمـاعة
الــعــمــارة الــشــعــريــة او شــعــريــة
العمارة" فيصفن قليال ثم يتوقف .
ــعــمـار واليــعــفى لــقــائـي األول بــا
رفـعت اجلادرجي من سـؤال شـبيه
عن ما كنت اريـده من ولوج الـبيئة
ــعـمــاريـة األنـطــوائـيــة في بــنـيـة ا
الــثــقــافــة الــعــراقــيــة  وكــان قـــــد
حــــضـــر لــــلـــتــــو الى بــــغـــداد هـــو
وفــيــنــتـوري ومــعــمــاريــ اخـرين
بـيـنهـم مــــــعـاذ اآللـوسي حلـضور
مــنـاقـشـات اجلـامـــــــع الـكـبـيـر في
بـدايـة عـقـد الـثمـانـيـنـات من الـقرن

اضي . ا
ودائمـا كنت اظن ان اتـساقا فـكريا
مـع الـذات يـشـبه اعالئــهـا يـتـلـبس
ـبـدع ـعـمـاريـ وا الـكـثـيـر من ا

ط من يــتــحــول فـيــمــا بــعــد الى 
ــا تـشـبـع عـزلـته فـقــاعـة عــازلـة ر
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وجــدت األمــر مــخـتــلــفــا مع مــعـاذ
اآللـوسي مـعــمـاريـاً وانــسـانـا. انه
يــــحـب ذلك الـــــتــــفـــــاعـل احلي مع
ــســتــعــمل لــلــبــنــاء وهم الــنـاس ا
واســطـوات الــبــنــاء من الـبــنــائـ
ـتـخـصصـ واصـحاب والـعـمال ا
مـعـامل  و" كور" صـنـاعة الـطـابوق
ــعــمـار لــيــقــتــرب اكــثــر من حــلم ا
األرضـي ويــــتـــواصـل مع مــــنــــابع
الــوعي الـشــعـبـي لـيــكـوّن مــصـادر
الـهــام عـديــدة تـقــارب شـخـصــيـته
ـيدانية التي األنسانـية وجتربته ا
اوصـــلــــته الى وجـــهـــة نـــظـــر ازاء
الـطـابـوق "الـفـرشي" الـذي يـسـمـيه
الطـابوق الـعاري .. الـذي يجـد فيه
امـكـانــات كـثـيـرة ألجنــاز خـاصـيـة
العمارة العراقية واجهة ً ووظائف
ــعــاني وامــكــانــات  فـي تــفــاعل ا
واألشـــارات يــــقـــول  " نـــشـــأت في
األعــــظــــمــــيــــة في راس احلــــواش
وكـانـت األبـنـيـة الـتي تـرعـرعت في
ـــعـــلـــمـــ وســـطـــهـــا مـــثل  دار ا
األبــتــدائـيــة وثــانـويــة األعــظـمــيـة
ـقــبـرة ومــدرســة الـتــطــبـيــقــات وا
ــلــكــيــة ابــنـــيــة ً مــبــهــرة بل هي ا
ـــيــة الــتــصـــنــيف في جــواهــر عــا

بـنــاء عــمــارات سـكــنــيــة مـتــفــرقـة
دينـة بغداد واهلها بكثافـة تليق 
رونـة التي ـواصفـات من ا ولكن 
تـمـتـد عـبــر خـصـوصـيـات وثـقـافـة
ومـالمح حــــيــــاة وتــــداخل فــــنـــون
وعــادات واحـالم ومالبس وفــنــون
وادوات تعبير وهويـة تشبه اهلها
وسـاكـنيـهـاعـلى مـدار الزمن واألن
وغــدا . وانـــا ال ادعي ان مـــشــروع
حيـفا يخـلو من عنـاصر نقـد ولكنه
عــلى مــســـتــوى تــوفـــيــر احلــلــول
عـمارية لـبناء مـدينة واألمكـانات ا
وعالقات وحـلم وحيـاة مرنـة. وهو
ـكن ان كـمـشـروع ضـمن الــكـثـيـر 
يـــشـــيـــر في دراســـة مــا  انـه وفــر
حــلـوال لـكن اآلن ارى انــنـا نـحـتـاج
الى مـعـجزة حلل اشـكـاليـة الـسكن
ألجـيــال من الـعــراقـيـ والــعـوائل
اجلــديـدة الــتي حتــتـاجــهــا الـيــهـا

احلياة اآلن.
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ـعــمـاريـون الــشـبـاب يــطـلـون في ا
ــعــمــاري الــعـراقـي بـ ــشــهــد ا ا
مـتــطـلـبـات الــبـقـاء وبــ ذاكـرتـهم
ـــعــمـــاريـــة والــثـــقــافـــيـــة . انــهم ا
يــؤســســون لــطــقــوس مــعــمــاريــة

واضــطـــرارات وواقــعــيـــة تــفــرض
شــروطــا وامــكــانــات وظــروفــاً قــد
ــشــروع التــصــلح ألقــامــة قــواعــد 
مـعـمــاري او قـد التـسـمح بــتـعـزيـز
مـاهـو موروث طـوال مـدة تـأسيس
الدولة الـعراقيـة وبقائهـا من ثقافة
وجــــامــــعــــات ومــــشــــاريع واسس
ـشـاريع قـائـمـة ـاذج  وكـتـابـات و
ومـحتـملـة لتـتمـاشى مع متـطلـبات
الغد وتـنوع ثقافة اجـيال من ابناء
ــعـلـومـاتـيــة وتـوجـهـاتـهم عـصـر ا
ومعـرفتهم بـتقنـيات مخـتلفـة تقوم
على األختزال والـتقليـدية والتنوع
في خـــطــوط احلــداثــة وهــويــتــهــا

واستعماالت مبانيها .
عـمـاري معـاذ اآللوسي ـهنـدس ا ا
يـــعــــتـــرف ان هـــنــــالك اجتـــاهـــات
مــــرفـــوضــــة في اطــــار الـــعــــمـــارة
الـعـراقـيـة اآلن من حـلول تـرقـيـعـية
وتغليف وصـيانه شكلـية تستدعي
ـــعــلـن  ولــكـــنه يــرى ان الــنـــقــد ا
ــثــقــفــ ــعــمــاريــ الــشــبــاب ا ا
ـســلــحــ بــذاكـرة ــتــعــلــمــ ا وا
وخلفية حرفـية تخصصية قادرون
برغم كل مـعوق او حـاالت يأس او
ـشاريـعهم نـكوص ان يـتمـسـكوا 
القائمة على وعي حاجات اجملتمع
وثــــــــــقـــــــــافــــــــــته
وبــصــيــرته
واحــالمــه .
انـه يــــــــــثـق
تـــمــــامـــا ان
ثـمــة جـيـلـ
مــــــــــــــــــــــــــــــن
ــعــمــاريــ ا
الــعـــراقـــيــ
قـــــــادران االن
عـلى اجـتـراح
مـــــــعـــــــجــــــزة
الـــــــعـــــــمــــــارة
الـــــعـــــراقـــــيــــة
الــقـادمـة بـرغم افـتـقـار الـروح
ــــــــنــــــــاخ والــــــــعـالقــــــــات وا
األجـــتــمــاعــيــة واألنــســانــيــة
تـصــلح لـتــمـنح مــعـمـاريــيـنـا
هـؤالء ان يـقـيـمـوا مـشـروعهم
ـنح العمـارة العـراقية الذي 
فـرصـة الـثبـات والـتـطور ازاء
ــعــوقــات وسـوء الــفــســاد وا
الـفهم والـتعـارض القـائم ب
الــقـرار الــسـيــاسي واحلـاجـة
الــفـعــلـيـة لــعـمــارة انـســانـيـة
تــعـيش عـصــرهـا وبـ حـالـة
نكوص تريد لليأس والشعور
بــالالجـدوى ان يــكـونــا حـالـة
الــــواقـع دون امل او حــــلم او
ــكــنه لــوضع حــلــول رؤيــة 
ألشـكـاالت حـيـاتـنـا ومـشـاريع
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قال ابن دريد  –محمد بن احلسن األزدي  –في مقصورته :

رءُ حديث بَعْدَهُ  ا ا وا
ن وعى  فَكُنْ حديثاً حسناً 

وقال آخر :
وت أحدوثة رءُ بعد ا ا
يفنى وتبقى منه آثارُهُ

 ٍ وأحسنُ احلاالت حالُ امر
وت أخبارُه  تطيبُ بعد ا

-2-
لـفك الشخـصي بكل مفرداته من اخلـطأ الرهـيب الرهان على نـسيان الـناس 

االيجابية والسلبية .
واذا كـانت هناك مـوانع تمنعـهم من االفصاح عن رأيـهم فيك حال احلـياة لِما
انـعة كلها تزول عند تـمتلكه من سطوة وجاه ونفـوذ مثال  فانّ تلك العوامل ا

رحيلك وحينها تبدأ األلسن باستعراض ما تعرفه عنك 
ن يـتـحــول الى حـكـايــات وأخـبـار ال بــريق فـيـهــا لـلـمـواقف والـويل ثم الــويل 
ـا تـمتـلـكه من االنـسـانـية الـنـبـيـلـة من االفـصـاح عن رأيـهم فـيك حـال احلـيـاة 
انـعة كـلـها تـزول عـند رحـيلك سـطوة وجـاه ونـفوذ مـثال  فانّ تـلك الـعوامـل ا

وحينها تبدأ األلسن باستعراض ما تعرفه عنك 
ن يتحول الى حكايات وأخبار ال بريق فيها على االطالق . والويل ثم الويل 

شتان بَيْنَ مَنْ يُقال عنه :
انه كان من كبار الفاسدين والسُرّاق للمال العام 

وبَيْنَ مَنْ يُقال عنه :
انه كـان يجـودُ بقـسط مِنْ راتبه الـشهـري على الـيتـامى والفـقراء مـواساةً لهم

وسعيا الدخال السرور على قلوبهم .
شتان بَيْنَ أنْ تسمعَ مَنْ يقولُ عنه بعد رحيله :

لقد ساعدني في بناء منزلي وبَيْنَ مَنْ يُقال عنه :
انّه غَصَبَ دارنا واحتال حتى سجلّها باسمه في دائرة السجل العقاري .

وعلى هذه فَقِسْ ما سواها من االعمال .
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ان بالعمل الصالح  وكما قال تعالى : البُدَ أنْ يقترن اال
( ان الذين آمنوا وعملوا الصاحلات اولئك هم خير البرية )

البينة / 7
وكـيف يُمكن للـعاقل أنّ يتـوهم أنَّ غياب االعـمال الصاحلـة عنده لـيس الصفة
الـسـلـبيـة الـواضـحـة في مـسـاراته ومـداراته وهـنـاك مـا هـو أدهى مـنـهـا وهو
اســتــمـراره فـي اخـتــراق اخلــطــوط احلـمــراء ديــنـيــا واخالقــيــا واجــتـمــاعــيـا

واقتصاديا وبال هوادة  
وهذا هو االفالس احلقيقي .

-4-
عروف ـعروف في الـدنيـا هم أهل ا ال تـنسى أنّ اهل ا

في اآلخرة 
اعـاذنــا الـله وايــاكم من شـرور الــغـفـلــة  والـغـرور 
وإهـمال محاسبة النفس وكبح جماحها عن االرتطام

ا ال يحل وال يجمل .
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إتــــــــركــــــــوا اإلدارات احملـــــــــلــــــــيــــــــة فـي احملــــــــافــــــــظــــــــات
من أهم اســـبــاب تــخــلف #تــمــددكم_فـــســاد ألبـــنــائــهـــا
اإلدارات احمللـية في احملافـظات إمتداد احملـاصصاتية
كما حال تـخلفـة إلدارة السلـطة في بغـداد الفـاسدة وا
بـغداد ليس أفـضل من احملافـظات وهي عـاصمة إدارة

ال تغيير إال بإنتخابات محلية. احلكم النموذج

تقع مـدينـة االصالح شـرق مديـنة الـنـاصريـة  وهي اخر مـنـطقـة حضـرية
ـدينة تنفـذ منـها من مـدينـة النـاصريـة الى مديـنة الـعمـارة  وتسـكن هذه ا
وما حـولهـا قبـائل عـربيـة ومـنهـا قبـائل آل بـو صالح والـتي تـفتـخر ان لـها
شـيــخــا يــدعى بــدر الــرمـيـض دوخ الــتـرك واالنــكــلــيــز في مــقـاومــته لــهم
وشجاعته النادرة في اوائل القرن العشرين  وهناك قبائل عربية اخرى .
يـتــغـذى االصالح وقــراه من نـهــر الـغــراف الـقــادم من دجـلــة  وهـو نــهـر
ـهـدي ـســعى وإحلـاح من الـنـائـب عـبـد ا ـلـكي  اروائي شق في الـعـهــد ا
ـهـدي ـنـتــفـجـي والـد الـســيـاسـي ورئـيس الــوزراء االسـبق عــادل عـبــد ا ا
ـنـتـفـجي بـالـنائب وبسـبب مـطـالـبـته الـدائـمـة بـهذا الـنـهـر سـمي الـراحل ا

العطشان .
ئة من ميـاهه واصبح باإلمكان ان اآلن نهر الغراف جف ألكثر من 90 با
طارد والروكع والشميطرة وكرة القدم . ومع دينة لعبة ا يلعب به اطفال ا
جفـاف النـهر لم يـعد هـناك مـاء للـشرب وال لـلزرع  أي انه اخلـراب اينـما
ديـنـة لـلشـاعـر االسـكنـدري ــ الـيـوناني تولي وجـهك كـمـا تقـول قـصـيـدة ا

كافافيس.
وت االنسان وح تموت احلـياة  موت النهر وجـفافه يعني موت احلـياة 
ـدن وتـصبـح الصـحـراء شـهادة ـوت االنـسـان تمـوت اخلـرائط وا وح 
ا لم جتد وقتـها مؤرخـا واحدا يسجل على ذكريات االنـهر والواحـات ور
ـدن واحلقول والبـسات عطـشا وهجرة ونـداءات استغاثة تفاصيل موت ا
 وآخر مظاهر تـلك االستغاثـة القادمة من نـهر االصالح الذي كان واحدا
من مـغـذيـات هـور أبـو زرك وهـو أحـد االهـوار في الـعـراق يـقع في نـاحـيـة
اإلصالح شرق الناصرية تـبلغ مساحته (64000) دو ويتغذى من نهر
ـهـاجـرة مـثل ـسـتــوطـنـة وا دجـلـة وتـوجـد فـيه أنـواع عــديـده من الـطـيـور ا
اء والـنورس وكذلك تـوجد فيه الـعديد من الدجاج احلـر وازركي ودجاج ا
ـائـيـة نبـات الـقصب والـبـردي حـيث تعـتـبـر هذه الـنـباتـات أكـثر النـبـاتات ا
الـنــبـاتــات انـتــشــارا وكـذلك تــوجـد الــعــديـد من األســمـاك مــثل اخلــشـني
والـسـمـتي والــشـلك  امـا الــسـكـان الـقــاطـنـ بـالــقـرب من هـور أبـو زرك
فيـعـتمـدون بـالـدرجة األسـاس في مـعيـشـتـهم على صـيـد األسـماك وتـربـية
األبقار واجلاموس وصـيد الطيـور  وكذلك  ذنائب اهوار الـفهود واحلمار
أ ـدينة بـنصـب جادر  ـظاهـر هو قيـام اهل ا القريـبة مـنه . احدى تـلك ا
نـاسـبة عزاء وسط الـنـهـر ثم توافـد الـنـاس علـيه لـقـراءة صورة الـفـاحتـة 

موت النهر.
انـها جدلية وجودية وترابط موت النهر ال يختلـف شيئا عن موت االنسان 
اء فقط احلياة كلها فهو اوال ومتى فقد االنسان ا روحي وبيئي وانساني 
اء كل شيء واخيرا يـحمل تلك الـدالة السـماويـة التي تقـول :وجعلـنا من ا
ـقام وسط الـنهر أ ا ا هـذا ا اء سيـذهب احلي  ور حي . واذا ذهب ا
اجلاف يعلن ان الشيء احلي في انفاسه االخيـرة وان مدينة تملك تأريخا
جهـاديـا عـظيـمـا سـتـركب الـلوريـات هي واثـاثـهـا لتـهـاجـر الى مـدن اخرى

فتضمحل اخلارطة العراقية ويتعالى صدى جرس االنذار.
ــأ وطـقــوسه وسط نـهــر االصالح صــورة تـكـاد ان بـالـرغـم ان صـورة ا
ـا نـقـلـته الى الـعـالـم وانـظـار احلـكـومة تكـون سـريـالـيـة إال انـهـا واقـعـا مـؤ
ائـية ومع النقل كانت دموع االطفال والناس في وارد ا هتمة با وزارتها ا
االصالح تنهمر مـع ايقاع مراثي العـطش التي كانت مـفقودة في قواميس

اهل سـومـر عـندمـا يـقـلـون :نـحن ال نـخـشى الـعـطش
ا نخشى الطوفان .  ا
ويقصدون الفيضان ..

أ وسط نـهر االصالح يقـول لنا :أن واآلن هذا ا
الفيضان الذي تتمـناه الناس اآلن اصبح في خبر

كان.
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ـــــعـــــزل عـن اؤلــــئـك الـــــنـــــقــــاد و
ــعـمـاريـ الـذين يـحـلـو لـهم ان وا
ـشــروعـ ومـلـكـيـتـهـمـا يـربـطـوا ا
بشخص احلاكم غير اني بذلت كل
ـكن لـكي اتـرك فـيـهـمـا احــسـاس 
ــســة ثــقـــافــتي ووعــيي وذاكــرتي
الـعراقـية لـكونـا مشـروع اولـهما
شـارع حـيـفـا الـذي كـان مـخـصـصا
لــيـكــون سـاكــنـيه اكــثـر من عــشـرة
االف من اسـاتـذة اجـيـال من طالب
اجلـامـعـات العـراقـيـة وهم اسـاتذة
مــثــقـفــون ومــتـعــلــمـون ويــدركـون
ــــبـــــنى مـــــعــــنـى اســــتـــــعــــمـــــال ا
وخـــصـــوصـــيـــته والـــثـــاني لـــرفع
ـتـجـذرين مـسـتـوى ســاكـنـيه مـن ا
نطقة مذ كانت القدماء في سكان ا
ـــمــتــدة الى اصــول بـــقــدامــتــهــا ا
ــــــديـــــنـــــة بـــــغــــــداديـــــة فـي زمن ا
ـكونـاتـهـا الـتـاريخـيـة وطـيـنـها و
ـراتـهـا التي تـمـتـد نحـو الـنـهر و
كـــفــضـــاء اوسـع حلـــيـــاة وافـــكــار

سكانها.
منـذ الدعـوة التي وجـهت للـمكاتب
االسـتــشـاريــة لألسـهــام في اجنـاز
مـــشـــروع شــارع طـــولي يـــخـــتــرق
"صـوب" الـكـرخ يتـوفـر فـيه الـطابع
احلــلـــولي ألشـــكــاالت مـــعــمـــاريــة
ووظـيفيـة ضمـن مخطـط التصـميم
ـــديـــنـــة بـــغـــداد مـــنـــذ األســـاسي 
اضي منـتصف سـبعيـنات الـقرن ا
الذي وضـعته شـركة بـول سيرفس
الـــبــــولـــونـــيـــة  وتــــتـــوفـــر له

امـــكـــانــات
عــــريـــضـــة
ومـفـتـوحة

.
وكـــــــــــانـت
عـنـد الـبدء
بــــتــــقـــد
مـقـتـرحـنا
تسـتقر في
وجـــــــداني
وذاكــــــرتي
وقــلــبي ان
ـــطـــلــوب ا
هــــنـــا هـــو
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كـشف وزيـر الـنـقل رزاق مـحـيبس
الــســعــداوي عـن نــقــاط الــضــعف
نظـومة اإلقتـصادية خالل داخل ا
تـرأسه الدورة الـ35 جمللس وزراء
نـعـقـدة فـي مـصر. الـنـقـل الـعـرب ا
وذكـــر الـــســـعـــداوي في تـــصـــريح
تـابــعـته (الـزمـان) امس ان (جـمـيع
الـبـلـدان العـربـيـة تـواجه مـخـتـلف
األزمــات االقـتـصــاديـة) داعـيـاً الى
(تــرتـــيب األوراق في ظل األحــداث
) مــبــيــنــاً ان ــتــغـــيــرة ســريــعـــاً ا
(الـتـطـورات اجلـيوسـيـاسـيـة اثرت
ــنــطــقـة كــثـيــراً في عــدد من دول ا
الــعـــربــيــة) واشـــار الى (عــدد من
ـــشــــكالت الـــتـي تـــواجه الـــدول ا
خـصـوصـاً قـطـاع الـنـقل واهـمـيته
في حتـقـيق الـتكـامل اإلقـتـصادي)
مـؤكداً ان (اإلجـتمـاع جاء لـلحـاجة
شتركة لبحث قضايا الضرورية ا
ومـواقف عـربـية مـهـمـة) الفـتاً الى
ان (اي دولــة التـسـتـطـيع مـواجـهـة
األزمـــات واألحــداث الـــعـــصــيـــبــة
لــوحـــدهــا مــنـــفــردة) واضــاف ان
(قطـاع النقل يـعد من اهم قـطاعات
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة لــدى الــدول

ـتقـدمة السـيـما الـنقل احلـضري ا
ـدن الـذي يـتـعلق بـعـمـلـية داخل ا
الـتـخطـيط احلـضري) مـنـوهاً الى
انه (يـرتـبط بــالـتـكـويـن الـعـمـراني
وإستـثمـار األراضي التي تـعد اهم
ـولـدة للـرحالت) وتابع الـعوامل ا
ـسـتوى الـسعـداوي ان (اإلرتـقاء 
ــــواصالت في قــــطــــاع الــــنــــقل وا
ـعــايـيـر والـوقت احلــاضـر احــد ا
ـؤشـرات الــدّالـة عـلى مــسـتـوى وا
الـتــنــمــيـة الــعــمــرانـيــة والــتــطـور
احلضـري) وب ان (الـدول تتـقدم
بــــنـــظم الــــنـــقـل وتـــطــــويـــره وفق
تطبيقات تكنولوجية وانظمة ذكية

وحديثة).
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مـردفاً بـالقـول (النـقل يعـد الركـيزة
األســاســيـــة لإلقــتــصــاد الــقــومي
ـثّل دعـامـة اسـاسـيـة من دعـائم و
الـتـقـدم بـإنـشـطـته اخملـتـلـفـة عـبـر
إعـداد تخـطيط جـيد لـلنـقل) ولفت
الى (اهـمـيـة صـنـاعـة قـطـاع الـنـقل
ـسافة والـبعد في معـاجلة عامل ا
ودعم اعـمـال الـتسـوق والـتـجارة
وتـــوســــيع الــــســـوق واســــتـــغالل
ـوارد الــطــبــيــعــيــة والــبــشــريـة ا

وزيــادة اإلنــتـاج وانــتــقــال الــسـلع
وااليـــدي الـــعـــامـــلـــة الى األمـــاكن
ـشـاريع في األماكن ذات وتـوط ا
اجلــدوى اإلقـــتــصــاديـــة األفــضل)

واثــــنـى الــــســــعـــــداوي عــــلى دور
ـنــظــمــات الــعــربــيــة اخملــتــصـة ا
بـإعـتــبـارهـا اذرعـاً فـنــيـة جلـامـعـة
الــدول الــعـربــيــة وإســهــامـات في

شورة الدراسة والتنفيذ وتقد ا
ودعم الـقـطـاعـات اخملـتـلـفـة) وذكر
لـــنــــظـــرائـه الـــعــــرب ان (الـــعـــراق
حـريص عـلى تطـويـر قطـاع الـنقل

ــســتــوى احملــلي والــدولي عــلى ا
ـشــاركـة الــدائــمـة في الى جـانـب ا
كتب التنفيذي جمللس اجتماعات ا
وزراء الــــــنـــــــقل الـــــــعــــــرب او في
اجــتــمـاعــات اجملــلس) واعـرب في
نهاية حديثه عن (ضرورة التوصل
الى  قــرارات عــبــر اإلجــتــمــاع من
شـأنــهـا اإلرتـقــاء بـالـعــمل الـعـربي
ــــشـــــتــــرك فـي مــــجـــــال الــــنـــــقل ا

واللوجستيات).
…bŽ —ËU×

ونــاقــشت اجلــلــســة مــحــاور عـدة
ـشـتـرك بـ الدول اهـمـهـا الـنـقل ا
وتــوحـيــد اجلــهــود والــرسـوم من
اجل تـــســـهـــيل مـــرور الـــبـــضـــائع
) كمـا تطـرق اإلجتـماع ـواطنـ وا
الى (الــذكــاء اإلصـــطــنــاعي وعــمل
ـــــنــــــصـــــات الى جــــــانب طـــــرح ا
موضــوعـات اخـرى بـشــأن تـطـويـر
قـطـاع الــنـقل بــ الـدول الـعــربـيـة
وحتـقق مـصـالـح مـشـتـركـة تـزامـناً
مع ازمـة كبيـرة في الـعالم خـلفـتها
احلـــرب األوكـــرانــيـــة الـــروســـيــة)
وشـــــارك الــــعـــــراق بـــــوفــــد رفـــــيع
ـسـتــوى الى جـانب وزيـر الـنـقل ا
ثل العراق في اجلسر العربي). و

واإلعــمــار واإلســـكــان ومــحـــافــظــة
بغـداد قدمت جـهودهـا لتـتعاون مع
ـشــاريع). عـلى األمــانـة في إجنــاز ا
صعيد متصل اضاف فريق اجلهود
احلــكـومي الــتـابع لـألمـانــة اربـعـة
احياء جديدة ضمن حملة اخلدمات
ـنـاطق بـغـداد مـوضـحاً اخلـاصـة 
آلــيــة شــمــول مــنــاطق احملــافــظــات

باحلملة. 
‰ULŽ« ‰Ëbł

وقال رئيس الفريق جابر احلساني
في تصريح امس انه (ناقش القطاع
في جـدول اعــمـاله ضـمـن اإلجـتـمـاع
السـادس له مـجمـوعة من الـقضـايا
اهــمــهـــا ضــرورة تــوفـــيــر األمــوال
ـواد الـقـانـونـيـة لـلـدخول وحتـديـد ا
ــــنــــاطـق الــــتي حتــــتــــاج الى الى ا

الـتــطــويـر) مــبــيـنــاً ان (الــهـنــدسـة
الــعــســـكــريـــة ســتــكـــون في شــمــال
الـعاصـمـة) واشـار الى ان (شـركتي
الـفـاو واشور سـيـكـون لـهمـا قـاطـعاً
من قِـبـل وزارة األسـكـان امــا الـنـفط
سـتـدخل في احـد األقـضـيـة) مـؤكداً
(إضـافـة اربعـــــة احـيـاء جـديدة الى
ناطق احلملة ليـــــكـون مجـــــموع ا
شـمولة 11 منـطقـة بدعم األموال ا
ــالـيــة) وتـابع ان اخملــصـصــة من ا
(هــذا الـعـمل ســيـكـون نــقـطـة حتـول
ـناطق التي إليصال اخلـدمات الى ا
عــــــــانـت ألعــــــــوام مـن اإلهــــــــمــــــــال
احلكـومي) واشار احلـساني بـشأن
احملافـظات الى ان (الـفريق اخلدمي
يـنتـظر بـيـان متـطلـبـات احملافـظات

وتشخيص واقعها اخلدمي).  

معاذ األلوسي
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ـمرضات الزاويـة االولى ))  ضمن قانـون الدعم الطار تـعلن محـافظة ذي قار عن مـناقصـة مشروع (انشـاء شوارع وازقة وارصفـة في مناطق (ا
عـدلة لالمن الـغذائي والـتنـميـة رقم (٢) لـسنـة ٢٠٢٢ خطـة تنـميـة االقـاليم واسـتنـادا لتـعلـيـمات تـنفـيذ الـعقـود احلكـومـية رقم (٢) لـسنـة ٢٠١٤ ا
وازنة العامـة االحتادية النافـذة وقانون الدعم الطـار ان وثيقة الدعوة لحقـة بها وتعلـيمات تنفـيذ ا الصـادرة من وزارة التخطيط والـضوابط ا
شروع سوف تـنشر في اجلـرائد الوطنـية. وسيتم الـعمل عنـد فحص وتقيـيم العطاءات وفق ـناقصة الـعامة لهـذا ا لتقد الـعطاء (االعالن) عن ا
ؤهلـة االشتراك فـيها كمـا هو محـدد في النشرة ـقدمي العـطاءات كافة من الـدول ا ـعتمـدة للمنـاقصات (الـوثائق القـياسية) والـتي تتيح  االلية ا
ؤهلـة) وبإمكـان مقـدمي العطـاءات شراء وثـائق العطـاء باللـغة الـعربيـة بعد ـتحدة (اخلـاصة بتـعريف الـدول ا التـوضيـحية الـصادرة من اال ا
ـوجب وصل شراء يـقطع من قـبل قسم حـسابات قـدمي العـطاء ان اسـلوب الدفع سـيتم  تقـد طلب حتـريري الى الـعنـوان احملدد بالـتعـليـمات 
ناقـصة عنـد الساعـة (١٢) ظهرا من شاركـ في ا ـؤتمر اخلـاص باالجابـات على اسـتفسـارات ا شاريع فـي ديوان احملافـظة وسوف يـتم عقد ا ا
صـنفـ من الدرجة ـؤهلـ وا قـاول الـعراقـي ا سـتفـيدة فعـلى الراغـب من الـشركـات وا صـادف ٢٠٢٢/١١/٢٩ في الدائـرة ا يـوم الثالثـاء ا
ذكورة ادناه على االقل والشركـات العربية واالجنبية من اصحاب االخـتصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قـار - قسم العقود احلكومية لشراء ا
ـشروع عـلمـا ان سـعر الـعطـاء الواحـد (وكمـا مؤشـر ازاءه) غـير  قـابلـة للـرد على ان يـتم تـقد هـوية الـتصـنيف نسـخة من الـوثـائق اخلاصـة با

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

بـلغ ال يقل عن (٥٫٣٩٥٫٥٦٠٫٠٠٠) خمـسة مليـارات وثالثمائة ماثـلة) ولعـقد عدد (١) و تطلـبات الفـنية: - اخلبـرة التخصـصية (االعـمال ا أ- ا
وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة وستون الف دينار عراقي وللسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازها بنجاح وجودة كاملة

درجة في اجلدول ادناه) درجة في اجلدول ادناه)                    ج- الكوادر الفنية (ا عدات واالليات ( توفير او تعاقد) (ا ب- ا
الية: تطلبات ا د- ا

ـالية هي (٢٠١٢ - الي السـابق الذي يظـهر حتـقيق االرباح لـلسنـت االخيـرت في حال تـوفرهـا او السنـت التي سـبقت االزمة ا اوال:- االداء ا
٢٠١٣) (كشف احلسابات اخلتامية) مصادق من محاسب قانوني.

بلغ اكبـر او يساوي (١٫١٢٤٫٠٧٥٫٠٠٠) مليار ـشروع  الية لـتنفيذ ا اليـة (السيولة الـنقدية) من خالل تـقد ما يثبت الـقدرة ا وارد ا ثـانيا:- ا
ومائة واربعة وعشرون مليون وخمسة وسبعون الف دينار عراقي.

ثالـثا:- مـعدل االيراد الـسنـوي ان يكون اكـبر من او يـساوي (٩٫١١٧٫٤٩٩٫٠٠٠) تـسعة مـليـارات ومائة وسـبعـة عشر مـليـون واربعمـائة وتـسعة
وتسعون الف دينار عراقي (وعلى ان ال يقل عن سنت وال يزيد عن عشر سنوات) وخالل السنوات العشرة السابقة.

تطلبات القانونية: د ـ ا
قـدمة في القائمـة السوداء الشركات صالح لم يتـم ادراج الشركة ا اوال:- االهـلية وتشمل (جـنسية الشركـة مقدمة العـطاء - ال يوجد تضـارب با
ـملـوكة لـلـدولة (ان تـثبت انـهـا مسـتقـلة قـانـونيـا ومالـيـا وانهـا تعـمل وفق الـقانـون التـجاري وان ال تـكـون وكاالت تـابعـة لصـاحب الـعمل) غـير ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار ثانيا:- عدم 

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

قـاولة حـسب ما مـطلوب في ـقاول او الـشركـات ا ـقاولـ صادرة من وزارة الـتخـطيط وتـكون درجـة وصنف ا رابـعا:- هـوية تسـجل وتصـنيف ا
اجلدول ادناه.

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

وتصفية احلسابات النهائية.
عايـير التأهيل ناقصـ مستجـيبة عند تـلبيتـها  قدمـة من ا ٢- يتم اعتمـاد الوثائق القـياسية الـصادرة من وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا
ـا تتـطلبه ـناقصـة وفي حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طـلوبـة في شروط ا ـاليـة ا احملددة فـيهـا بفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة والفنـية وا

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٣- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٤- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـناقـصـة وان تتـحـمل الـشركـة الـتي يحـال بـعـهدتـهـا العـمل كـافة ـنـاقصـة اجـور الـنشـر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٥- تـتـحمل من تـرسـو عـليه ا

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز ٦- يلتزم الطرف الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة مـوظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال فـي حالة اعتذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا عن توفير االعداد واالختصاصات ا
٧- في حالة اشـتراك اكثر من مناقص في تقد عـطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤولـيتهم تضامنيـة تكافلية في ذلك لتنـفيذه على ان يقدم عقد
ـوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطـراف الشراكة معزز بتعهـد من قبلهم بعدم التنازل مشاركة مصـادق عليه اصوليا مع العطاء او 
ناقصة عـليهما على ان يتم تـقد عقد الشراكة بـينهما مصدق اصـوليا بعد توقيع الـعقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ او االنسحـاب في حال رسو ا

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. يوما) من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
وقع. ٨- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لـرب العمل بـعقد ـعد من قبـلهـا واعتدال اسـعاره وكذلـك تنفـيذ العـمل باعـتبارهـا  ـستفـيدة مـسؤوليـة الكشف الـفني ا ٩- تـتحمل الـدائرة ا
قاولة. ا

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

كن قبولها. فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملـهزة داخل الـعراق لـلمـشـروع مع مراعـاة االلتـزام بالـضوابط الـسعـر والنـوعيـة اجملهـزة مدى  ١٢- تـكـون االولويـة للـمواد االولـية ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٣- ملكية التصاميم واخلرائط وا

ـشروع وعـلى كفاءته قـاول) السلـفة فال يـحق له ان يطالب بـاي تعـويضات وعـليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٤-في حال تـأخر الـصرف وعدم مـنح (ا
ادة ٦٢ /ط  من شروط االعمـال الهندسة ضمـون ا سـتحقاته اصـوليا دون االخالل  ـالية التي قـدمها ابتداءا عـند االحالة وتـستمر مطـالبته  ا

دنية بقسميها االول والثاني. ا
ناقـصة استنـدادا الى ما جاء بـكتاب وزارة التـخطيط - دائرة ١٥- ال يـحق للشـركات التي لديـها ثالث عقـود او اكثر لم تنـفذ االشتـراك في هذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧ .
صـادف ٢٠٢٢/١٢/٥ الى العنوان الـتالي محافـظة ذي قار - قسم ١٦ - ان اخـر يوم لتقـد العطاءات نـهاية السـاعة (١١) ظهرا من يـوم االثن ا
العقـود احلكومية في مقـرها الكائن في الناصـرية  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعـمار سابقا) على
قدمة بالديـنار العراقي حصرا رقـما وكتابة وان يوقع على جـميع مستندات الـعطاء وتكون الكتـابة واضحة وخالية من احلك ان تكون االسـعار ا
ـقاول بصحته قاول مع ذكر الـعنوان الكامل لـلشركة ورقم الهـاتف والبريد االلكـتروني ويلتزم ا والـشطب وتكون جمـيع االوراق مختومة بـختم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن وال يـسمح ويعـتبـر التـبلـيغ من خالله مـلزم واصـوليا وكـما يـقدم الـبطـاقة الـتمـوينـية ومـا يؤيـد حجـبهـا وهويـة االحوال ا
ثليهم الراغب باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار التقد عن طريق البريد االلكتروني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ناقصة عطلـة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي تأخرة. واذا صادف يـوم فتح ا ة - شارع النيل وسوف تـرفض العطاءات ا - مبنى احملافظـة القد
ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها رقم واسم ا

االلكتروني.
توفرة في احملافظة. الية ا ذكور ادناه من التخصيصات ا شروع ا ١٧- تسدد مبالغ ا
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١٧٫٨٧٠٫٧٠٢٫٩٣٩٣٦٠
يوم

١٫٠٠٠٫٠٠٠
مليون دينار

انشائية
رابعة

١ % من قيمة
الكشف التخميني

الناصرية انشاء شوارع وازقة
وارصفة في مناطق
مرضات  الزاوية (ا

االولى)

مديرية
بلدية
الناصرية
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عدات ا
واالليات 
(توفر او
تعاقد)

شفل مختلف
االحجام عدد

(٣)
حادلة

اضافية عدد
(٢)

كريدر عدد
(٢)

حادلة
مطاطية عدد

(٢)

تنكر ماء
عدد (١)

حادلة
ستيل عدد

(٢)

حفارة كبيرة
عدد (٣)

قالب مختلف
االحجام عدد

(٩)

حفارة
صغيرة عدد

(١)
معمل
كونكريت
متكامل

فارشة
اسفلت عدد

(١)
معمل
اسفلت
متكامل

الكوادر 
الفنية

مهندس
مدني عدد

(٢)

مساح عدد
(٣)

صادقت مدةسعر الكشف ا
العمل

سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

وقع ا شروع الدائرةاسم ا
ستفيدة ا
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نـاقص قدمـة من ا ØWEŠö/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا
ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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ناقصة العامة واخلاصة بـ (انـشاء طريق ريفية لقرى (نزالت الـطلعة - العيثة) و (نزالت ابو تعلن محافظة ميـسان/ قسم العقود احلكوميـة عن اعالن ا
سبع - الـطبر) و (نـزالت طريق ميمـونة - السالم) و (نـزالت الكرمـلي - السليـمية) و (طـريق السبل) و (نـزالت منطقـة الهدام) و (انـشاء نزلـة مجمع ماء
ـدرجة ضـمن تخصـيصـات (الدعم الطـار لألمن الغـذائي والتـنميـة لسـنة ٢٠٢٢ / تنـمية يـمونة) وا ن  بيـت سيد كـر منطـقة الـعكب) / قضـاء ا الـكر
Êu LšË WzU?LF³ÝË ÊuO?K  ÊuF³ÝË ÊU?MŁ«Ë WzU  Ë —UO?K  WŁöŁ ©≥[±∑≤[∑μ∞[∞∞∞® االقاليم) ضمن تبيـويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكلفة تخمـينية مقدارها

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

صنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصاص تقـد عطاءاتهم خالل اوقـات الدوام الرسمي قاولـ ا نـاقصة من الشـركات وا فعلى الـراغب بـاالشتراك في ا
الى العـنوان (مـيسـان - العـمارة - الـشبـانة - بـنـاية مـحافـظة مـيسـان - الطـابق االول - قسم الـعقـود احلـكومـية ) ولـلحـصول عـلى معـلومـات اضافـية

االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ـا منصوص علـيه في الورقة البيانـات في الوثيقة الـقياسية على على مقدم الـعطاء تقد نـسخ إضافية عدد (٢) باإلضـافة الى النسخـة االصلية وفقاً 
ـنـاقـصة ان تـقـدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغـلـقـة ومـخـتـومـة ومـثـبت عـلـيـهـا اسم مـقـدم الـعطـاء وعـنـوانه االلـكـتـروني ورقم الـهـاتف واسـم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان (صادر من «dŽ —UM¹œ n « ÊËdAŽË WO?½ULŁË WzULF³ÝË ÊuOK?  ÊuŁöŁË bŠ«Ë® ©≥±[∑≤∏[∞∞∞® 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 أحد ا

ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 
ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 

ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

فوض للشركة او من يخوله قـانونا الى قسم العقود احلكومية دير ا ناقصة بعد تقد طلب حتريـري من ا ٦- بامكان مقدمي العطاءات شراء وثـائق ا
U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzUL Lš® ©μ∞∞[∞∞∞® بلغ لغرض شراء الوثائق القياسية و

Ø≤∞≤≤® صادف ـناقصة سـيكون يوم ®»UFÐ—ô¡© ا صادف ®∂Ø±≤Ø≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ¦UŁö¡© ا ناقصـة سيكون يوم (» علما ان اخـر موعد لبيع وثـائق ا
∑Ø≥±© الساعة (الثانية عشر ظهراً) وسيتم فتح العطاءات بشكل عـلني في نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح العطاءات عطلة

دة ®∞π© يوما من تاريخ ـناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسـوف يهمل اي عطاء يتم تقد
ناقصة.  غلق ا

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
©≤∞≤≤Ø±±Ø≥∞® صـــــــادف ?dNþ …bŠ«u»© مـــــن يوم (»UF?Ð—ô¡) ا ـناقصة عـند الساعة ®» شارك في ا سيتم عـقد مؤتمر خـاص باالجابة عـلى استفسـارات 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

±≥¥μ∑ ∫œbF «
≤∞≤≤Ø±±Ø≤≥ ∫ a¹—U² «

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Governmental 
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł
ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r
 «b UF² « W³Fý

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

١- مــهــنــدس (مــدني) /  عـدد
(١)

٢- مــهــنــدس (مــســاحــة) /
عدد (٢)

بلغ (٢٧٦٫٣٣٦٫٢٩١) ديـنار عراقي ١- سيـولة نقديـة: 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

اثل واحد مـنجز ٢-  اخلبـرة التـخصيـصية: يـقدم عـمل 
ـوعد الـنـهائي وخالل مـدة ال تـتجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
بـلغ ال يقل عـن (٩٥١٫٨٢٥٫٠٠٠) دينار لـتقد الـعطـاء و
فاضلة في حالة عراقي وتقدم االعمال األخرى ألغراض ا

التساوي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شـهــادة تـأسـيس الـشــركـة مـصـدقــة من مـسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقــاولــ الــدرجـة ٣- هـويــة تــصــنـيف الــشــركــات وا
ارسة مهنة (اخلامسة/انشائية) واجازة 
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درجة ) وا ناقصة العامة واخلاصة بـ (انشاء دار القضاء في الكحالء ٧٥٠ م٢ طابق تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعالن ا
ضـمن تـخصـيصـات (الدعم الـطـار لألمن الغـذائي والتـنـميـة لسـنة ٢٠٢٢ / تـنـميـة االقالـيم) ضمن تـبـيويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبـكلـفة
©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —U?M¹œ n √ ÊuFÐ—«Ë W LšË WzULFÐ—«Ë Êu?OK  ÊuF³ÝË WŁöŁË WzULFÐ—«Ë —U?OK  ©±[¥∑≥[¥¥μ[∞∞∞® تخمينية مقدارها

ÆÂu¹

صـنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص تقد عـطاءاتـهم خالل اوقات الدوام قـاول ا نـاقصـة من الشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
الـرسـمي الى الـعنـوان (مـيـسان - الـعـمارة - الـشـبـانة - بـنـاية مـحـافـظة مـيـسان - الـطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) ولـلحـصـول على

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منصوص عليه في الورقة البيانات في الوثيقة القياسية على مقدم العطاء تقد نسخ إضافية عدد (٢) باإلضافة الى النسخة االصلية وفقاً 
عـلى ان تـقدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقـة ومـختـومـة ومـثـبت علـيـهـا اسم مـقدم الـعـطـاء وعنـوانه االلـكـتـروني ورقم الهـاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان (صادر «dŽ —UM¹œ n « ÊuŁöŁË W LšË WzULF³ÝË ÊuOK  dAŽW?FÐ—«® ©±¥[∑≥μ[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تاريخ ركزي الـعراقي) او صك مصـدق او سفتـجة وتكـون نافذة  ـنصة االلـكترونـية للبـنك ا عتمـدة وعبر ا صـارف ا من أحد ا

ناقصة. غلق ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
ـفوض للـشركة او من يـخوله قانـونا الى قسـم العقود دير ا نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري من ا ٦- بامكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzULŁöŁ® ©≥∞∞[∞∞∞® بلغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ناقصة سيكون يوم ®»UFÐ—ô¡© ا صادف ®∂Ø±≤Ø≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ¦UŁö¡© ا ناقصة سيكون يوم (» علما ان اخر موعد لبيع وثائق ا
) وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نـفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح ®∑Ø±≤Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظـهراً
ناقصة على ان تـكون العطاءات نافذة ه بعد موعد غـلق ا العطـاءات عطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد

ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

صـــــــادف »UFÐ—ô¡) ا dN?þ …b?Š«u»© مـــــن يوم ( ـناقـصـة عنـد السـاعة ®» ـشـارك في ا سـيتم عـقد مـؤتـمر خـاص باالجـابـة على اسـتفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®∞≤Ø±±Ø≥≥∞≥© 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
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نـاقص قدمـة من ا ØWEŠö/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا
ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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١- مــهــنــدس (مــدني) /  عـدد
(١)

٢- مهندس (كهرباء) / عدد
(١)

٣- مهندس(ميكانيك) / عدد
(١)

بلغ (١١٠٫٥٠٨٫٣٧٥) ديـنار عراقي ١- سيـولة نقديـة: 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

ـاثل واحد مـنـجز ٢- اخلبـرة الـتـخصـصـيـة: يقـدم عـمل 
ـوعد الـنـهائي وخالل مـدة ال تـتجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
بـلغ ال يقل عـن (٤٤٢٫٠٣٣٫٥٠٠) دينار لـتقد الـعطـاء و
فاضلة في حالة عراقي وتقدم االعمال األخرى ألغراض ا

التساوي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شـهــادة تـأسـيس الـشــركـة مـصـدقــة من مـسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقــاولــ الــدرجـة ٣- هـويــة تــصــنـيف الــشــركــات وا
ارسة مهنة (الثامنة/انشائية) واجازة 

٤- مالحظ (فـني) / عدد (٣)
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يـحتفل العـالم كل عام بيوم 20 نوفـمبر / تـشرين الثـاني باعتـباره يومًـا للطفل
ـتـحـدة في الـعام 1954. ي وهـو مـا أوصت به اجلـمعـيـة الـعـامة لأل ا الـعـا
عنـاها الشـامل واإلنساني والتي ومنذ ذلك الـتاريخ اقتـرنت الطفـولة بالتـنميـة 
سـتدامـة" والتي تـعني بـاختـصار "تـوسيـع خيارات أصـبحت  تـسمّى الـتنـميـة ا
ـستقـبلية" فهوم لـيشمل "حـاجات النـاس احلالية وا الناس.." وقـد تطوّر هـذا ا
واكـتـسب عمـقًـا جـديـدًا ح جـرى بـلـورته تعـزيـز قـدرات النـاس احلـالـي دون

قبلة".  ساس بقدرات األجيال ا ا
ستدامة وهو ما واحتلّ التـعليم مكانة مهمّة في منظومة حقوق الطفل والتنمية ا
ذهـبت إلـيه (قـمـة جـوهـانـسـبـورغ 2002) الـتي اعـتـمـدت عـلى  3أقـانـيم وهي:
الـتـنـميـة االجـتـماعـيـة والـتـنمـيـة االقـتصـاديـة والـتنـمـيـة البـيـئـيـة وذلك في ترابط

ختلف فروعها.  عضوي ال انفصام بينها لتحقيق أهداف التنمية 
وقد بـادر "اجمللس القومي لرعـاية الطفـولة في السودان" إلى عقـد مؤتمر عربي
ي ـنـاقشـة أوضـاع الطـفـولة تـزامـنًا مع االحـتـفال بـيـوم الطـفل الـعا - أفـريقي 
سـتدامة 2030 وذلك حتت عنـوان "حقوق الـطفل من مـنظـور أهداف التـنمـية ا
وحتت رعايـة مجلس الـسيـادة وبإشراف وزارة الـتنـمية االجـتمـاعية وبـحضور
الية وبـقية القطاعات عنية بالـتنمية والتـخطيط وا واسع للفاعـليات احلكوميـة ا
إضافة إلـى خبراء ومختصـ ومؤسسات مدنـية من مختلف الـبالد العربية في
مشرقـها ومـغربـها إضـافة إلى دول اخلـليج العـربي حيث  مـناقـشة قـضايا
ـشـتـركـات الـعـامـة اجلـامـعة ـسـتـدامـة في إطار ا الـطـفـولـة ارتـبـاطًا بـالـتـنـمـيـة ا
واألوضاع اخلـاصة في كلّ بلد مع األخذ بنـظر االعتبار خطّة 2030 الـتنموية

ي والتي تضمّنت 17 هدفًا.  ستوى العا على ا
سـتدامة 2030 لم تـضع الطـفولـة بشكل وعلى الـرغم من أن أهداف الـتنمـية ا
مباشـر ضمن أهدافها إلّا أن الطـفولة تندرج بشكل مـباشر أو غير مباشر في
صميم هـذه األهداف السيّما القضاء على الفقر واجلوع والتمتّع بصحة جيدة
وتعلـيم جيـد وبيـئة نظـيفـة وميـاه صاحلة لـلشـرب وعمل ومـساواة وسالم وعدل

ومدن صحيّة.
W bI²  WIOŁË

يُـعـتـبـر إعالن اخلرطـوم وثـيـقـة متـقـدمـة حـيث تـضمّن 10 مـنـطلـقـات أسـاسـية
نصوص عـليها بـاد ا إستنـادًا إلى واقع الطفولـة في منطقـتنا واستـرشادًا با
في االتفاقـيات واالعالنات الـدولية والسيّـما اتفاقـية حقـوق الطفل الدولـية لعام

1989 بشكل خاص واحلقوق اإلنسانية بشكل عام.
ولعلّ اخلـطوة األولى لوضعه موضع التطـبيق هي توفير األمن واألمان لألطفال
ـا فيه: األمن الغـذائي والصحي بصـورة خاصة ولـلمجـتمعـات بصورة عـامة 
ـائي واالجـتمـاعي وكلّ ما له عالقـة بـاألمن اإلنسـاني فضـلًا عن والتـعلـيمي وا
دور الـتربـية والتـعلـيم في التـنشئـة السـليـمة لألطفـال فال تربـية حـقيقـية لـلطفل
واطـنة والسالم والـتسامح وقبـول اآلخر واحترام سـتقبل وا دون تربـيته على ا

التعدّد الثقافي والتنوّع الديني واالثني واللغوي وحق االختالف.
كـمـا يـنـبـغي تـشــجـيع األطـفـال لـلـتـعـبــيـر عن آرائـهم وتـنـمـيـة ثــقـتـهم بـأنـفـسـهم
وحـمـايتـهم من الـعـنف واإلرهـاب واالستـغالل خـصوصًـا وأنـهم أكـثر ضـحـايا
سلّحة حيث تنتـشر اخملدرات وأعمال القتل واالغتصاب احلروب والـنزاعات ا
واالخـتـفـاء الـقـسـري واالجتـار واالبـتـزاز واالسـتـغالل وتـفـشي ظـواهـر أطـفـال

الشوارع والتسوّل وغيرها. 
كـمــا تـنـتــشـر عـمــلـيـات تــزويج الـطـفـالت دون الـسن الـقــانـوني ويــتم اسـتـغالل
األوضاع االجتـماعية لـألسر حتت عناوين "ديـنية" أحيـانًا خصوصًـا حلاجتها

ادية األمر الذي يقود للحط من قيمة الطفولة وتدمير مستقبل األطفال. ا
احلديث عن الـطفولة ذو شجون وخـصوصًا في منطقـتنا وهو مؤشر أساسي
عناها السلبي عناها اإليجابي في التحقق والداللة أو  وال غنى عنه لـلتنمية 
فـي الـتـعـثّــر والـنــــكـوص فــاألطـفـال هم احملــور الـذي يـقـاس به درجــة الـتـقـدّم

والرقي. 
وكـانت البـلـدان الرأسـمـاليـة واالشـتراكـيـة تتـسـابق في تقـد أحـسن مـا لديـها
تـقـدمة أن األطـفال لالسـتثـمـار في األطفـال والـطفـولـة واليـوم تـعتـبـر البـلـدان ا
ـا يــتـمـتــعـون به من حــقـوق ومـا لــديـهم من ـثـلــون الـطـبــقـة األرسـتــقـراطــيـة 
ـعـنـوي. أمـا في مـنطـقـتـنـا فـمـا يزال ـادي وا مسـتـلـزمـات الـرفـاه االجـتمـاعي ا
عـاناتهم الـشديدة ولـفقـدانهم الكـثير من األطفال أقـرب إلى البـروليتـاريا الرثّـة 
احلـقـوق األسـاسيـة كـبـشـر. ومن أهم مـؤشـرات حقـوق الـطـفل األسـاسـيـة على
ـسـتوى الـكـوني احلق في احليـاة والـعيش بـسالم ودون خـوف كمـدخل لـبقـية ا
احلقوق وتُـعتبر العديد من البلدان العربية في أسفل التسلسل ب دول العالم
سلحة واإلرهاب والعنف في ميـدان حقوق الطفل بسبب احلروب والنـزاعات ا
وهذه نـتاج التعـصب ووليده الـتطرف العـتبارات ديـنية أو طـائفية  – مـذهبية أو
إثـنيـة أو ساللـيـة أو لـغويـة أو اجـتـمـاعـية أو غـيـرهـا.ويـعاني الـعـديـد من أطـفال
نـطقة وخصـوصًا في فلـسط من االحـتالل وذيوله والتـداخالت اخلارجية ا
ـا فـيـهـا جتـنـيـد األطـفـال وجتـيـيـشـهم في واالخـتـراقـات اإلقـلـيـمــيـة والـدولـيـة 
الي دقع  ميـليشـيات وجـماعات إرهـابيـة خصوصًـا في ظلّ أوضاع الـفقـر ا
األطفـال واليتم وعدم اإلعانة والرعاية إضـافة إلى األميّة والتخلّف األمر الذي
يـجــعل مـنــهم تـربــة خـصــبـة ألعــمـال الــتـعــصب والـتــطـرف والــعـنـف واالبـتـزاز
واالسـتـغالل بـجـميع أشـكـاله وصـوره. إن أكـثر من ربـع ملـيـار طـفل في الـعالم
يـعـيـشون دون خـط الفـقـر وفي ظـروف بـالـغـة القـسـوة األمـر الـذي يـحـتاج إلى
ـشـيـنـة وذلك عـبـر تـشـريـعـات دولـية تـعـاون دولي لـوضع حـدّ لـهذه الـظـاهـرة ا
وداخليـة لتحقيق العيش الكر بتوفـير األمن والغذاء والدواء والصحة والتعليم

ستدامة.  وتلك هي مستلزمات التنمية ا
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وارتـقت معه من مـستـوياتهـا البـدائية
مـرافقة التـساع مداركه وتـعمقـها حتى
وصــلت إلى ذروتـهــا احلـالـيــة. غـيـر أن
اجلـديـد الـيـوم هو حـجم تـأثـيـرهـا على
احلـياة االقتصادية واالجـتماعية وعلى
ـط حـيــاة اإلنـســان عـمــومًـا من خالل
رفـع كـــفـــاءته  وذلـك بـــفـــضل الـــثـــورة

العلمية التكنولوجية.
أمـا في بلدان الشرق عـموما وفي دولنا
عـلى اخلصوص يـعاني البـحث العلمي
وضـعـاً صـعـبـًا للـغـايـة  جـعل الـفـجوة
كــبـيـرة إذا مــا قـورن بـالــعـالم حـيث أن
حــجم الــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــعــربــيـة
شـــحـــيــحـــة جـــداً مـــقــارنـــة بـــالــنـــسب
ـيــة..ومــعــانـاة الــدول في مــجـال الــعــا
الـبحث العلمي لها مسببات كثيرة أرى
أن أهــمـهـا هـو ضـعف اإلســتـراتـيـجـيـة
الـتـي تـقـوم عـلـيـهـا مـؤسـسـات الـبـحث
الـعلمي  وهذا يعني أن هنا في الشرق
عـمـوما والـدول الـعـربيـة سـوقا خـصـبا
ـعـارف الـبـحـثـيـة ومن هـنا إلسـتـيـراد ا
جــائت الـفــكـرة أن نــسـاهم فـي اإلنـتـاج

وليس في اإلستهالك فقط ..
اآلراء تــعــددت حــول الــقــضــيـة  ولــكل
وجـهـة نظـره  ولكل بـلد ظـروفه  ولكل
جــيل فــضــاءاته لــكــنــهــا ال تـخــرج من
مـحور واحد هو مشاكل البحث العلمي
من خـالل مـلف نـفـتـحه كـقـضـيـة مـهـمـة
ذات جـوانب متـعددة وأهمـها اجلوانب
الــتي تــرتــبط بــالــتــعــلــيم وال نــريـد ان
وضـوع من سلبيـاته ولكننا نـتفحص ا
نـذكر مـباشـرة الى احللـول التي تواجه
ــشـاكل بــتـقــد مــشـروع عــلـمي تــلك ا

إستثماري متخصص..
{ األمــ الـعــام لـلــرابـطـة الــدولـيــة لـلــبـاحث
ـركز الـبريـطـاني للـدراسات الـعلـمي/ مديـر ا

والبحث العلمي 

في احلــقـيـقـة تــعـتـبـر هــذه الـتـوجـهـات
فـرصـة إلثـبات قـوة الـعنـاصـر الـثقـافـية
والــتـربـويــة الـتي نـحــسب أنـهــا بـاقـيـة
بــبــقــاء اإلنــســان وكــمــا هــو إعــتــزازنـا
ا مـنفـتحة بـالتـأريخ نعـتز بـأنفـسنـا أ

متفهمة مع العالم..
إن أي نـــــشــــاط وخـــــاصــــة عـــــلى هــــذا
ــسـتـوى مـثـلـمــا يـواجه قـبـول يـواجه ا
مـــعـــوقـــات ومـــشــاكـل وأعـــتــقـــد أن من
ـعوقـات ال تبدأ بـالتـطبـيقات أولـويات ا
مــــثـــلــــمـــا يــــعـــتــــقـــد الــــبـــعـض بل في
اإلســتــراتــيــجـيــات الــعــامــة الــتي تــقـر
الـتعـامل مع هذا نـوع من الـتعلـيم الذي
أصــبح مـوضـوع إدراج الـتـكــنـولـوجـيـا
الــعـصـريـة وتــأهـيل الـطــلـبـة لــيـكـونـوا
قـادرين عـلى االسـتـفادة مـن إمكـانـاتـها
حــيث لم تـعـد مــحل جـدل أو نـقـاش في
الــعــصـر احلــالي بل ضــرورة حــتـمــيـة
وأن رؤيـة الـدولـة تـسـتـنـد إلى الـتـعـلـيم
ــتــمــيــز بــوصــفه الــســبــيل الــوطــنـي ا
لـتـحقـيق اإلستـراتيـجـيات الـوطنـية في
ـبني ـعـرفي ا الـتـحـول إلى االقـتصـاد ا
عـلى االبتكار.فالتعليم التقليدي ال بديل
له لــكـنه أيـضــا أصـبـحت هــنـاك حـاجـة
ـكـمالت وإمالء فـراغ من لـم يتـمـكن من

اللحاق بالتعليم التقليدي. 
أن رفع شـعار التعلم مـدى احلياة يعني
وجـوب ترجمته الى التعلم في اي مكان
وأي زمــان لـفـئـة كـبــيـرة في اجملـتـمع ال
تـتـمكن من اإلنـتـظام بـالـدوام بل تتـمكن
من تــكـيــيف وقـتــهـا مع اوقــات مـحـددة
ومــنـهــا عـبــر الـوســائل الـتي أصــبـحت
جــــزء من أدوات اجملـــتـــمـع بل لـــدى كل
أسـرة. ويأتي هذا انـسجامًـا مع النظرة
احلـديثة للتعليم في عصر التكنولوجيا
الـرقمية  إنّ الفكرة لـلتعليم اإللكتروني
تُـبنى حول فلـسفة التـعليم في أي مكان

مـجـال الـتـعـلـيم من حـيث الـتـحـول من
ـوارد الـنـاضـبة مـجـتـمع يـعـتـمد عـلى ا
إلى مــجـتـمع مـنـتج ومــصـدّر لـلـمـعـرفـة
ا ـواكبة  وعـليه فإن عـلى اجملتـمعات ا
يـحدث من تـطور عـلى أساليب الـتنـمية
احلــديـثــة  واالعـتــمـاد عــلى الـتــنـمــيـة
ـوارد لألجيال ـستـدامة الـتي حتفظ ا ا
الـقـادمة; بـايـجاد مـوارد جديـده تـعتـمد
ـــتـــجـــددة  من خالل عـــلـى الـــطـــاقـــة ا
مـشــاريع تـلـبي احـتـيـاجـات الـبـشـر في
الـــوقـت احلـــالي  وذلك بـــهـــدف بـــنـــاء
عـلومـاتية ـعرفـة ا وتـأسيس مـجتـمع ا
الـــتـــكــنـــولـــوجــيـــة. واحلـــصـــول عــلى
مــــخـــرجـــات تــــهـــتـم في تـــفــــعـــيل دور
ـؤســسـات الــتـكــنــولـوجــيـا فـي كـافــة ا
الــثــقــافــيـة والــفــكــريــة والــتـعــلــيــمــيـة

والبحثية.
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ا أؤمن بها أود أن أبـ وجهة نظـر طا
فـي هـذا اجملـال وهي بـقـدر تـعـلق األمـر
بـالـعـقل الشـرقي عـلى وجه اخلـصوص
ـعـاصرة بـالـتـخوف من كل الـرقـمـيات ا
ـــفــاهـــيم األخـــرى االقــتـــصــاديــة او وا
الـثقـافـية الـتي جائت بـطايـاتهـا ومنـها
ـة  بـسـبب كـثـرة مـا عـانـى مـنـها الـعـو
الــشـرق طـيـلـة حـيــاتـهم من االسـتـبـداد
والتسلط  كما أن اخلوف من كل جديد
نـاجت عن تفكير البعض نحو اإلستقرار
والــتـمــسك بـالـتــأريخ والـتــراث جـامـدا
دون إستثمار إنعكاساته نحو احلاضر
ــســتـــقــبل وإشــراقــاته الــتي أنــارت وا
الــــعــــالم في مــــاض قــــريب  بل حــــتى
الــتـاريـخ والـتــراث لـلــمـتــتـبع فــهـو في
تـطور بحكم زمانه  فهذا البعض ينظر
لــلــخـلف وال يــنــظـر لألمــام  فــيـرى كل
ــعــاصــرة من الــتــجــارب مــوجـه ضـد ا
ثـبات العـناصر الـثقافـية األصيـلة وهو

هــذا الـتـراكـم قـد أسـفــرت عن حتـسـ
عيشـة وحتقيق الـرفاهية مـستويـات ا
لــلــعــديــد من الــدول الـتـي أفـلــحت في
هارات بغرض عارف وا تـطويع تلك ا
زيـادة مـستـويات إنـتاجـها  وبـتفـعيل
ــتـــراكـــمــة  وجتـــديـــدهــا ـــعـــارف ا ا
وحتـديـثـهـا بـاسـتـمـرار ووضع الـنـظم
الـفعـالـة لالستـفادة مـنهـا  استـطاعت
أ أن تـتـفـوق عـلى أ أخـرى تـقـدما
وتـنمـية  وبنـاء طاقات مـتجددة وفي
هـذا السـياق; علـينا أن نـفكر بـالبدائل
ـــتـــاحــة ولـــيس في لـــكل الـــطـــاقــات ا
اقـتـصـاديـات الـنـفط فـقط رغم أهـمـيته
والـتفـكير بـوسائل جديـدة تخفض من
ـــوارد الـــقــــابـــلـــة االعـــتــــمـــاد عـــلـى ا
لـــلـــنــضـــوب  لـــنــضـــمن مـــســـتـــقــبالً
لـالستدامة. وبودي أن أطرح من خالل
هـذه الورقـة مشروع عـلمي لإلستـثمار
ـا يـنــطـبق عـلـيه مـا احلي والــفـعـال 
تـقـدم من صـفـات وهـو: اإلسـتـثـمـارات
ـدمج) في الــتـعـلـيم الـذكي (الـتـعـلـيم ا
Blended Learning) Invest-)
ments in Smart Education  
حـــيـث يـــواجه الـــعـــالـم بـــشـــكل عـــام
وقـطاع التـعليم بـوجه خاص  مشاكل
تطلـبات االستراتيجية في في تـلبية ا

حتــتـاج جـمـيع اجملـتــمـعـات في الـعـالم
الى كــثــيــر من جــهــود الــتــخــطــيط في
ســبــيل حتــقــيق أهــدافــهـا الــتــنــمــويـة
االقـتصاديـة منها واالجـتماعيـة ومنها
الـــدول الـــعــربـــيــة ولـــعل مـن أهم هــذه
الــتـــحــديــات الــقــدرة عـــلى اســتــثــمــار
اإلمـكـانات والـطاقـات البـشـرية الـهائـلة
سـتويات واألصـعدة. كما أن في كـافة ا
عـرفـة بـشكل امـتالك وحـيـازة وسـائل ا
مـوجه وصحـيح  واستـثمـارها بـكفاءة
ــــهـــارات وفــــعــــالـــيــــة من خـالل دمج ا
ــعـرفـة الــفـنــيـة واالبـتــكـاريـة وأدوات ا
ـــتـــطــورة البـــد وأن يــشـــكل إضـــافــة ا
حـقيقية لالقـتصادات وقاعدة لالنطالق
بني على نـحو التحول إلى االقـتصاد ا
ـعـرفة ونـتيـجـة لذلك أصـبح الـتعـليم ا
أمراً حيوياً ومتطلباً إلزامياً للعديد من
ـــا أدى إلـى ظـــهــور اجملـــتـــمـــعـــات  
ـــدارس واجلـــامـــعــات ـــكـــتـــبـــات وا ا
ـعـرفـة وصـوالً إلى الـثـورة وانـتـشـار ا
ــعـرفـة الـذي الــتـكـنــولـوجـيــة وعـصـر ا
نـحياه في وقتنا احلاضر وتبرز معالم
ــعـــرفــة واألهــمــيــة الـــقــصــوى لــهــذا ا
ــوجـــود من حــقـــيــقــتــ رئـــيــســتــ ا
ـعرفي اإلنـساني مـفادهـما أن الـتراكم ا
ـهـارات واإلمكـانات الـتي نـتجت عن وا

كن تعلم  وأي زمان التي تعني أن ا
ــواد الــتـعــلــيــمــيـة أن يــحــصل عــلى ا
وخـبـرات التـعلم مـتى شاء وأين يـشاء
ـعـايـيـر مــحـددة من ذلك لـديـنـا وفــقـا 
يـة وعربـيـة ناجـحة وتـتبع جتـارب عـا
ـعـاصــرة في تـقـد كــافـة األسـالــيب ا
هـذا النوع من التـعليم لكـنها برأيي ال
تـزال بـحاجـة الى تطـوير ويـعتـمد ذلك
ـسـتــقـبـلـيــة وإمـكـانـيـة عــلى اخلـطط ا

تاحة.. تنفيذها وفقا للموارد ا
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ــــشـــروع أمــــا اجلـــانـب الـــثــــاني من ا
فـيـتـركـز في اإلستـثـمـارات في مـجاالت
الـبـحث الـعـلـمي..وهـنـا ال بـد من وقـفة
دقــيـقـة وصــريـحـة عـلـى واقع الـبـاحث
الــعــلــمي قــبل اإلنــتــاجــيــة لــلــبــحـوث
الـعلمـية..فال بد من الـتأكيد إن من أهم
بني على أسس ومـقومات اإلستثمار ا
ال الـبشـري والذي ـعـرفة هـو رأس ا ا
يـتطـلب تبني اسـتراتـيجيـة ذات شق

يكمل كل منهما اآلخر وهما:
-الـــزيـــادة في مـــصـــادر إنـــتــاج ونـــقل
ـدى الــطـويل كـالــتـعـلم ــعـارف في ا ا

التكوين  البحث والتطوير. 
-االعـتمـاد على تـكنـولوجـيات مـتطورة

تمثلة في تكنولوجيا االتصال. وا
إن هـذا الـنـوع من اإلسـتـثـمـار يـسـاعـد
ـــــعـــــرفــــة ونـــــشـــــرهــــا مـن إنــــتـــــاج ا
واسـتـخـدامـهـا  وهـو الـذي تـكـون فيه
ــعــرفـة الــعــامل الـرئــيس في الــنــمـو ا
وتكوين الثروة والتوظيف في مختلف
ال البشري الـقطاعات  ويشكل رأس ا
ركـيــزته األسـاسـيـة لالبـتـكـار واإلبـداع
وتــــولـــيـــد األفـــكــــار اجلـــديـــدة  وذلك
ـعــلــومـات بــاالعــتـمــاد عــلى تــقـنــيــة ا
عـرفة واالتـصاالت كـأداة مسـاعدة  فـا
رافــقت اإلنـســان مـنـذ أن تــفـتّحَ وعـيه
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اجملـتـمع سـوف تـتالشى ولن يـتم جـمع

األموال من أجلها.
إن تـصــنـيف إيـران كـدولـة إرهـابـيـة مع
جتــنـيب بــاكـســتـان ذلك والــتـحـرك في
الـكونـغرس األمـريكي لـتصـنيـف روسيا
كــدولــة إرهـابــيـة كـل هـذا الــتــبـاين في
كن له إال أن يعيق أي عمل واقف ال  ا

دولي جماعي ضد اإلرهاب.
من جهة اخرى يعاني سلوك الص من
الــعـوامل اجلـيــوسـيـاســيـة وازدواجـيـة
ــعـــايــيــر بــشــأن اإلرهــاب وعــادة مــا ا
تـتـسـتـر عـلى بـاكسـتـان بـشـأن صالتـها
بـطـالـبان واإلرهـاب وتـثـني عـلى دورها
في مـكـافحـة اإلرهـاب وتمـنع مـحاوالت
ـــواطـــنـــ تـــصــــنـــيف الــــعـــديـــد مـن ا
ـي من الـبـاكـسـتـانـي كـإرهـابـيـ عـا
ــتـحـدة 1267 كــلـمـا قــبل جلــنـة األ ا
( بـادرت الـهنـد بـذلك لكـنـها (أي الـص
مـتى ما شعـرت بالقلق بـشأن "إرهابيي"
األويــغــور" تــتــلــقى الــدعم من األراضي
الـبـاكـسـتـانـيـة وهـذا االمـر يضـاف الى
ـواقـف الـدولـيـة بـشـأن مـكـافـحة بـاقي ا

اإلرهاب.
Â«b ²Ý« ¡uÝ

الـــهــنـــد تــشـــدد عــلـى أنه وبــالـــرغم من
ـتحـدة واآلليـات األخرى قـرارات األ ا
لــكن تـهــديـد اإلرهـاب آخــذ في االتـسـاع
خـاصة في آسيا وأفريـقيا كما ان سوء
اسـتـخـدام الـتـقـنـيـات الـنـاشئـة من قـبل
اجلـهـات الـفـاعـلـة غـيـر احلـكـومـيـة أدى
إلى ظـهـور حتديـات جديـدة للـحكـومات
والـهـيئـات الـتنـظـيمـية حـيث أصـبحت
مـنــصـات اإلنـتـرنت ووسـائل الـتـواصل
االجـتـمـاعي أدوات فـعالـة في مـجـمـوعة
أدوات اجلـمـاعـات اإلرهابـيـة إلى جانب
اسـتـخدامـهـا أنـظمـة جـوية بـدون طـيار
مـقـابل البـنـية الـتـحتـيـة االستـراتـيجـية

واألصول التجارية.
 الـتعـبيـر عن كل هذه اخملـاوف بشكل
مـفـصل في إعالن دلـهي في 29 تـشـرين
االول حـول مكافحـة استخدام الـتقنيات

اجلديدة والناشئة ألغراض إرهابية.
خــتــامــاً فــإن مـثـل هـذا اإلعـالن يـشــجع
تحدة جـميع الدول األعضـاء في األ ا
عـلى الـتـعـاون فـي مـكـافـحـة اإلرهاب ال
ان تـــبــــقى الـــتــــصـــريـــحــــات اجلـــيـــدة
واخلــبـرات تــنـبـثـق من مـنــظـومـة األ

تحدة ولكن ال تترجم إلى أفعال. ا

اجلـماعـات االرهابيـة حتصل على دعم
غربي.

كـــــان ظـــــهـــــور داعـش عـــــلى األراضي
ـثـابـة ضـربة الـسـوريـة ثم الـعـراقـيـة 
قـــاصــمـــة لــلـــحــرب عـــلى اإلرهــاب في
ـنـطـقة ألنـهـا مـكنـت بشـكل كـبـير من ا
ـا كـان له خــلط األوراق عـلى الـنـاس 

تأثير كبير على الرأي العام.
فــــاالتــــهـــامــــات صــــارت تـــتــــوالى وال

تستثني أحد.
W³¹dſ b¹

تـشتبه روسـيا في وجود يـد غربية في
صـعـود داعش لزعـزعة اسـتقـرارها في
ـا استـخدامـها إلثـارة عدم سـوريا ور
االستقرار في شمال القوقاز باإلضافة
إلـى ذلك تــزعم وجـــود يــد غـــربــيــة في
ظـهـور عـناصـر داعش في أفـغانـسـتان
لـــلــضـــغط عــلـى روســيـــا عــبـــر آســيــا

الوسطى.
عــنـدمــا سـلــمت امــريـكــا أفـغــانـســتـان
حلـــركــة طـــالــبـــان الــتـي اســتـــخــدمت
اإلرهـاب لـفـرض قـبـضـتـهـا علـى البالد
بــشـكل تــدريـجي تــنـاقــضت الـواليـات
ــتـحـدة هـنـا مع مـنــطق حـربـهـا عـلى ا
اإلرهــاب عالوة عـلى ذلك فـإن فـشـلـهـا
في مــعـاقـبـة بـاكـسـتـان عـلى الـرغم من
ــثـبت فـي الـتــحـريض ســجل الــدولـة ا
عــلى اإلرهــاب لــيس فــقط ضـد الــهــنـد
ـتـحـدة نـفـسـهـا ولـكـن ضـد الـواليـات ا
خـاصـة عـنـدمـا كـانت بـاكـسـتـان تؤوي
أســــامــــة بن الدن وقــــيـــادة طــــالــــبـــان
لــسـنــوات كل هــذا يـثــيــر الـعــديـد من
ـــا يـــخص مـــوضـــوع الـــتــــســـاؤالت 

احلرب على اإلرهاب.
لـقـد احـتـلت بـاكـسـتـان بـالـفـعـل مـرت
الــقـائــمـة الــرمـاديــة جملـمــوعـة الــعـمل
ـالـي لـكن  حـذفـهـا عـلى الـرغم من ا
احلـفـاظ عـلى دعـمـهـا لـطـالـبـان وتمت
إزالـــتـــهـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــــــــــثـــة في
ـاضي بـعـد اتـخاذ تــــــــــشـرين األول ا
خـــــــــطــوات ظــاهــريــة مــنــهــا إلنــهـاء
غــســـــــــل األمــوال وتـمــويل اإلرهـاب
يــأتي هـذا في ظـل تـزايـد الــتـطـرف في
ـتـطـرفـ الـبالد وقـــــــــوة وسـيـطـرة ا
ــؤســسـة عــلـى الــشــارع وعــدم قــدرة ا
الــســيــاســـيــة عــلى الــتــعــامل مع هــذا
الـتحدي واالعــــــــتقاد بـأن التنـظيمات
اجلــهـــاديــة الــتي تــتـــكــامل جــيــدًا مع

wKF « ¡«bOſ

بغداد
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درجة ضمن يمونـة) وا ناقـصة العامـة واخلاصة بـ (انشاء دار الـقضاء في قـضاء ا تـعلن محافـظة ميسـان/ قسم العقـود احلكوميـة عن اعالن ا
تـخصيصـات (الدعم الطار لألمن الـغذائي والتنـمية لسنـة ٢٠٢٢ / تنميـة االقاليم) ضمن تـبيويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكـلفة تخـمينية

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n √ Êu½ULŁË WzU Ë ÊuOK  Êu²ÝË WO½ULŁË WzUL LšË —UOK  ©±[μ∂∏[±∏∞[∞∞∞® مقدارها
صـنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص تقد عـطاءاتـهم خالل اوقات الدوام قـاول ا نـاقصـة من الشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
الـرسـمي الى الـعنـوان (مـيـسان - الـعـمارة - الـشـبـانة - بـنـاية مـحـافـظة مـيـسان - الـطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) ولـلحـصـول على

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منصوص عليه في الورقة البيانات في الوثيقة القياسية على مقدم العطاء تقد نسخ إضافية عدد (٢) باإلضافة الى النسخة االصلية وفقاً 
عـلى ان تـقدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقـة ومـختـومـة ومـثـبت علـيـهـا اسم مـقدم الـعـطـاء وعنـوانه االلـكـتـروني ورقم الهـاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان (صادر «dŽ —UM¹œ n « Êu½ULŁË ÊUM?Ł«Ë WzUL²ÝË ÊuOK  dAŽ W ?Lš® ©±μ[∂∏≤[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تاريخ ركزي الـعراقي) او صك مصـدق او سفتـجة وتكـون نافذة  ـنصة االلـكترونـية للبـنك ا عتمـدة وعبر ا صـارف ا من أحد ا

ناقصة. غلق ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
ـفوض للـشركة او من يـخوله قانـونا الى قسـم العقود دير ا نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري من ا ٦- بامكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا

U¼dOſ ô w) غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzULŁöŁ® ©≥∞∞[∞∞∞® بلغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ناقصة سيكون يوم ®»UFÐ—ô¡© ا صادف ®∂Ø±≤Ø≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ¦UŁö¡© ا ناقصة سيكون يوم (» علما ان اخر موعد لبيع وثائق ا
) وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نـفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح ®∑Ø±≤Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظـهراً
ناقصة على ان تـكون العطاءات نافذة ه بعد موعد غـلق ا العطـاءات عطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد

ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

صـــــــادف »UFÐ—ô¡) ا dN?þ …b?Š«u»© مـــــن يوم ( ـناقـصـة عنـد السـاعة ®» ـشـارك في ا سـيتم عـقد مـؤتـمر خـاص باالجـابـة على اسـتفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®∞≤Ø±±Ø≥≥∞≥© 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
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نـاقص قدمـة من ا ØWEŠö/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا
ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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١- مــهــنــدس (مــدني) /  عـدد
(١)

٢- مهندس (كهرباء) / عدد
(١)

٣- مهندس(ميكانيك) / عدد
(١)

بلغ (١١٧٫٦١٣٫٥٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقديـة:  
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

ـاثل واحد مـنـجز ٢- اخلبـرة الـتـخصـصـيـة: يقـدم عـمل 
ـوعد الـنـهائي وخالل مـدة ال تـتجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
بـلغ ال يقل عـن (٤٧٠٫٤٥٤٫٠٠٠) دينار لـتقد الـعطـاء و
فاضلة في حالة عراقي وتقدم االعمال األخرى ألغراض ا

التساوي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شـهـادة تـأســيس الـشـركـة مــصـدقـة من مـسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقــاولــ الــدرجـة ٣- هـويــة تــصــنـيف الــشــركــات وا
ارسة مهنة (السابعة/انشائية) واجازة 

٣- مالحظ (فـني) / عدد (٣)

 ÊöŽ√ ØÂ

حتية طيبة...
الى/ السيد باسم عاصم عبد القادر 

رقم (٣٦٢٢)  االمر الوزاري ا
تعلق بكم .  بخصوص االمر الوزاري اعاله ا
يـرجى حـضــوركم الى فـرع اخلـضــراء لـتـسـديـد
تـرتب بذمـتكم وبـخالفه سيتم مـبلغ الـتضـم ا

اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم . 
d¹bI² « l

تحدة عـقد مجلس األمن الـتابع لأل ا
اجتماعاً خاصاً للجنة مكافحة اإلرهاب
الــتـابــعـة له فـي الـهـنــد اواخـر تــشـرين

األول في الهند.
والـهند هي هدف لـإلرهاب عبر احلدود

مــنـذ مـنـتـصف الــثـمـانـيــنـيـات عـمـلت
جـاهدة مـنذ سـنوات حلـشد الـدعم ضد
اإلرهـاب من قبل اجملتـمع الدولي حيث
اقــتــرحت اعـام 1986مــســودة وثـيــقـة
التـفاقـية شـاملـة حول اإلرهـاب الدولي

ـتـحـدة جتـرم جـمـيع أشـكـال فـي األ ا
اإلرهـــاب الـــدولي وحتـــرم اإلرهــابـــيــ
ـوليهم وداعميهم من احلصول على و

الذ اآلمن. األموال واألسلحة وا
و دعم االتـفـاقـيـة الـشـامـلـة هـذه حول
ـــا في ذلك مـن قــبل اإلرهـــاب الـــدولي 
ـتـحـدة ولــكن لم يـكن هـنـاك الــواليـات ا
تـــقـــدم مــلـــمـــوس خالل الـــنـــصف قــرن

اضي. ا
ويــعـود ذلك الى عــدم وجـود تـوافق في
اآلراء بـشأن تـعريف اإلرهـاب بحد ذاته
ومـنـذ ذلك احل تـطـورت وجهـات نـظر

العديد من الدول بشأن اإلرهاب.
لـحوظ  إن صـعـود (داعش) والتـهديـد ا
ـســلــمــ لـدول من جــمــاعــة اإلخــوان ا
اخلـليج الكبرى والهجـمات على بنيتها
الــتـحـتـيـة الــنـفـطـيـة مـن الـيـمن وقـبـول

وانــفـتـاح دول اخلـلـيـج عـلى اسـرائـيل
كل هــذا يــفــســر الـتــغــيــيــر في حتــديـد
الــنـظــرة الــصـحــيـحــة وحتــديـد هــويـة

اإلرهاب بالنسبة للعديد من الدول.
ــــكن ألي عــــمل جـــمــــاعي مـن قـــبل ال 
اجملـــتـــمع الـــدولي بـــشـــأن اإلرهــاب أن
يـتطور إال إذا لم يكن غـارقًا حتت تأثير
سـياسات القوة واجلغرافيا السياسية
ولـكـن لـسـوء احلظ فـإن الـطـريـقـة الـتي
شُــنت بـهــا احلـرب عــلى اإلرهـاب وأين
وصـلـت الـيـوم كـانت مـثـيـرة لالنـقـسـام

على الصعيد الدولي.
ابـسط مـثـال عـلى ذلك هـي احلرب عـلى
الـعراق الـتي أشعـلت اإلرهاب الـطائفي
لعدة سنوات وفي سوريا  استخدام
اإلرهـاب في النضال الـسياسي إلسقاط
نـــظــــام األســـد حـــيث يُــــزعم أن بـــعض
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ادة (٣) الفقرة (اوالً) من دني دعوتكم للمشـاركة في تقد عطاءاتكم لتجهيز مـديريتنا انابيب اطفاء (١٫٥ ) و(٢٫٥) اجن استنـادا الى الفصل الثالث / اساليب التعاقد / ا يسر وزارة الداخلية / مـديرية الدفاع ا
رفقة مع وثيقـة التجهيز القياسية وان آخر موعد لتسليم واصفات الفنية والشروط اخلاصة ا لحقة بها كما موضح باجلدول ادناه وحـسب ا تعليمات تنفيذ العقود احلكوميـة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط ا
صادف ٢٠٢٢/١٢/٧ السـاعة الثانية عـشر ظهراً وتوضع الـعطاءات داخل ظرف مغلـق وتودع في الصندوق اخملصص لـلعطاءات العـائد لشعبة الـعقود في الطابق االرضي قـاعة الشهيد العطاءات يوم االربـعاء ا
شتـرك تقد ما يلي وقع االلكتروني  www.iraqicivildefense@gmail.com وعلى ا ـديرية غير مـلزمة بقـبول اوطأ العطـاءات وباالمكان االطالع عـلى ا دني وأن ا العمـيد (وليد حـميد) في مديريـة الدفاع ا

مع العطاء:-
غلف في مغلف ١- يقوم مقدم العطاء بوضع النـسخة االصلية (في غالف منفصل) ويتم تـأشيره بعبارة (نسخة اصليـة) ونسخت اضافيت في غالف منـفصل ويتم تأشيره بعبارة (نسخـة اضافية) ويوضع ا
طلـوبة ضـمن الشروط ـناقصـة / اسم الشـركة / موعـد الغـلق) اضافة الى الـوثائق االخـرى ا ناقـصة / اسم ا ـعلـومات التـاليـة (رقم ا واحد عـلى ان تكـون جميع الـنسخ مـختـومة بخـتم حي من الشـركة وتدون ا

فوض للشركة على الظرف اخلارجي. دير ا ناقصة وكتابة رقمها واسمها واسم الشركة وموعد الغلق مع ختم الشركة وتوقيع ا اخلاصة با
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه. ٢- في حال عدم التزام مقدم العطاء 

ناقصة. ٣- تكون نفاذية العطاءات (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
نتج الوطني (العام ثم اخلاص). بالغ يصار الى تفضيل ا قدمة مع اعطاء افضلية سعرية بنسبة (١٠ %) للمنتج احمللي وفي حالة تساوي ا ستجيبة ا ٤- تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض ا

٥- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو موعد الغلق.
دني (البناية A) الطابق االرضي قاعة الشهيد العميد (وليد حميد). ناقصة في مديرية الدفاع ا ٦- سيتم فتح العطاءات بعد غلق ا
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دني دعوتكم لـلمشاركـة في تقد عطـاءاتكم لتجـهيز مديـريتنا مـواد مكافحـة احلرائق (مادة الرغوة (AFFF) (% 3) لعام ٢٠٢٢) (تشـغيليـة)استنادا الى الـفصل الثالث / يسـر وزارة الداخليـة / مديرية الدفـاع ا
رفقة مع واصفـات الفنيـة والشروط اخلاصـة ا لحقـة بها كمـا موضح باجلدول ادنـاه وحسب ا ادة (٣) الـفقرة (اوالً) من تـعليمـات تنفيـذ العقود احلـكومية رقم (٢) لـسنة ٢٠١٤ والضـوابط ا اساليب التـعاقد / ا
صادف ٢٠٢٢/١٢/٧ الـساعة الثانية عـشر ظهراً وتوضع العطاءات داخل ظـرف مغلق وتودع في الصندوق اخملـصص للعطاءات العائد وثيقة التجهـيز القياسية وان آخـر موعد لتسليم الـعطاءات يوم االربعاء ا
وقع االلـكتروني ـباشـرة على ا ديريـة غير مـلزمـة بقبـول اوطأ العـطاءات وبـاالمكان االطالع عـلى الدعوة ا ـدني وأن ا لـشعبـة العـقود في الطـابق االرضي قاعـة الشهـيد العـميـد (وليد حـميد) في مـديرية الـدفاع ا

شترك تقد ما يلي مع العطاء:-  www.iraqicivildefense@gmail.com وعلى ا
غلف في مغلف ١- يقوم مقدم العطاء بوضع النـسخة االصلية (في غالف منفصل) ويتم تـأشيره بعبارة (نسخة اصليـة) ونسخت اضافيت في غالف منـفصل ويتم تأشيره بعبارة (نسخـة اضافية) ويوضع ا
طلـوبة ضـمن الشروط ـناقصـة / اسم الشـركة / موعـد الغـلق) اضافة الى الـوثائق االخـرى ا ناقـصة / اسم ا ـعلـومات التـاليـة (رقم ا واحد عـلى ان تكـون جميع الـنسخ مـختـومة بخـتم حي من الشـركة وتدون ا

فوض للشركة على الظرف اخلارجي. دير ا ناقصة وكتابة رقمها واسمها واسم الشركة وموعد الغلق مع ختم الشركة وتوقيع ا اخلاصة با
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه. ٢- في حال عدم التزام مقدم العطاء 

ناقصة. ٣- تكون نفاذية العطاءات (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
نتج الوطني (العام ثم اخلاص). بالغ يصار الى تفضيل ا قدمة مع اعطاء افضلية سعرية بنسبة (١٠ %) للمنتج احمللي وفي حالة تساوي ا ستجيبة ا ٤- تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض ا

٥- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو موعد الغلق.
دني (البناية A) الطابق االرضي قاعة الشهيد العميد (وليد حميد). ناقصة في مديرية الدفاع ا ٦- سيتم فتح العطاءات بعد غلق ا
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 ١٫٤٤٢٫٩٩٨٫٤٠٠ مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون الف واربعمائةاجملمــــــــوع
دينار عراقي 



 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25 .Issue 7440 Thursday 24/11/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7440 اخلميس 29 من ربيع الثاني 1444 هـ 24 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022م

وحـفظ مـاء الـوجه علـى اقل تقـديـر لكن
األخــضــر تــوازن والــكـل لــعــبــوا بـدور
الـعقل وحافظوا على تقدمهم وحسموا
الـنتـيجـة وسط الغـرق في دمـوع الفرح
قــــــــــبـل ان يـــــــــــخــــــــــرج مـــــــــــيــــــــــسـي
والـفرقةاالرجـنتيـنية من الـباب الضيق
ـــدرجـــات أكـــتــوت ـــقـــابل وعـــلى ا بـــا
ـة وجــنــات اجلـمــيالت بــدمـوع الــهــز
فـيمـا تفطـرت قلـوب الرجال لـقد أذهلت
الــسـعـوديــة اجلـمـيـع بـفـوزهــا الـغـالي
ووضــعـت االرجــنــتــ في أزمــة .لــيس
امـــام جـــمــهـــورهــا بـل امــام حتـــديــات
ـنـافـسـة عـلى جتـاوز اجملـمـوعـة والن ا
مــيـسي واجملــمـوعــة فـشـلــوا في صـنع
الـفـارق فـيـمـا سـيـطـرت اخلـسـارة عـلى
رشحة اذهـان اجلميع بـعدما سقـطت ا
بـالـضـربـة الـقـاضـيـة.فـقـد تـمـزق شراع
سـفـينـة االرجنـتـ وغرق بـحارتـها في
مــيـاه الـســعـوديـة الــتي سـتــدخل لـقـاء
عنويات عالية جدا وتأمل في بولندا 
أن جتـد طـريق الـفـوز مـرة ثـانـيـة فـيـما
ـكسـيك التي قدمت تـواجه االرجنـت ا

اداء ارهقت به بولندا. 
f½uð U¹ f½uð

وكــادت تــونس ان تــصـنع الــفــوز عـلى
ـارك وحتــسم االمـور مـن الـشـوط الــد
االول بــــــعــــــدمــــــا ادى الــــــكـل ادوراهم
وقـدمـواعـرضـا طـيـبـا وكـانت ان تـكـافـا
ــمـــيــز عـــنــدمـــا ســعت عـــلى أدائــهـــا ا
اجملـمـوعة الى حتـقيق ذلـك لكـنهـاكانت
بــحــاجـة إلـى من يـتــرجم فــرصــهـا الى
اهـداف عـنـدمـا ظهـر الـفـريق مـتـجانس
لـكــنه كـان امـام حتـدي الـنـتـيـجـة وكـان
عـلـيه الـدفع بـاالمور نـحـو االفضل وان
يــنـظم صــفـوفه اكــثـر مع مــرور الـوقت
خــصــوصــا في الــشــوط الــثـانـي الـذي
اركـية بـصورة ظـهـرت فيه الـقوة الـدا
مــغـايـرة وسـيـطــرت عـلى الـكـرة بـعض
رمى الذي األوقات مع محاولة تهديد ا
ن مــحـمــان الـذي ذاد عــنه احلــارس أ
حافظ على نظافة شباكه وهو من جعل
من الـنـتيـجة أن تـبقـى على حـالهـا قبل
ان يـطـلق احلكم صـافرة الـنهـاية وسط
قـناعة جمـهور تونس الكـبير بالـنتيجة
الــذي وجـد من الــتـعــادل بـطـعـم الـفـوز
واخلـــروج بـــنــقـــطـــة غــالـــيـــة من احــد
ــنـــافــســ عــلى صــدارة اجملــمــوعــة ا
الـــرابـــعــــة في نـــتـــيـــجــــة خـــالـــفت كل
التوقعات حتى من ب الذين صاحبوا
تـونس للمـلعب التـي ستكـون امام لقاء

مناسب في مواجهة استراليا .
 Ëb U½Ë— —UE²½UÐË WO³¼c «  «dJ « »UOſ
لـالن لم يــظــهــر اي مـن الــذين تــوجــوا
بـالكرة الـذهبيـة حينـما ابتـعد كر بن
ـــا عن مـــنــتـــخب فـــرنــســـا بـــســبب ز
اإلصــابـة قــبل ان يـحــرم لـونـدوفــسـكي
ـــتـــنــاول بـــولـــنـــدا من فـــوز كـــان في ا
عــنـدمــااهـدر ضــربـة اجلــزاء كـمــافـشل
األكـثر تـتويـجا بـالكـرة الذهـبيـة والذي
انـتظـرته االرجنـت في قـيادتـها لـلفوز
قـــبل ان حتــتـل الــتـــرتــيب االخـــيــر في
مـجموعـتها بـعدما سـقطت علـى عماها

 W{U¹— dO)UÐ tK «
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ــنـاسـبــة لـلـتــدريـبـات الــتـوقـيــتـات ا
بــحــيث ال تــتـعــارض مع تــوقــيــتـات
الدوام الـرسمـي للـمدارس كـما نـقوم
بــتــعــلــيـق كــافــة مــنـــاهج الــتــدريب
واللعب أثناء االمتـحانات.. تمنياتي
للجميع بالتوفيق .ونحن نقول آخراً
أن االرادة واالصــــــرار وانـــــتــــــهـــــاج

الــتـنـظــيم الـســلـيم واحــتـرام الـوقت
ــؤكــد حــلــيف من جتــعل الــنــجــاح ا
يـتــبـنى هـذه األسس وقــد يـبـدو ذلك
صــعــبـاً عــنــد الـبــدايــة لـكـن الـعــبـرة
بالنتائج وهـذا ما ينطبق على ادارة
ـية ومـسؤولـيهـا فهـنيـئاً لهم االكاد

النجاح والتميز.

s¹bÐUF « s¹“ Â«d «

لن يـنسى العرب تاريخ 22 نـوفمبر عام 2022 وهـو يوم الثالثـاء الذي حققت
فـيه الـسعـوديـة الـفـوز عـلى االرجـنـت بـ(1-2) في نـهـائـيـات كـاس الـعـالم في

قطر. 
ـتابـع للـمونـديال الـقطري ان ـية وا هـتمـ بكـرة القدم الـعا لم يتوقع اغـلب ا
باراة االولى ضـمن اجملموعـة الثالـثة والتي جمـعت االرجنتـ (حاملة تنـتهي ا
) والسـعـوديـة  بخـسـارة راقصـي التـانـغو الـلـذين كـانوا ـرتـ ـونديـال  لـقب ا
ـاضـيـة والـذي هـز الـشـباك بـقـيـادة مـيسـي افضـل العب بـالعـالـم بالـسـنـوات ا

السعودية من نقطة اجلزاء فقط ولم تنجح محاوالته االخرى بالتسجيل .
اخلسـارة والفـوز ام محتـم في الرياضـة  لكن فـوز السـعوديـة على االرجـنت
اكـدت ان ال كـبـيـر في عـالم كـرة الـقـدم  وان الـتـاريخ واجلـغـرافـيـة والـتـحـلـيل
درب الفرنسي ة فـريق شاب بقيادة ا مكن ان تخطىء امام عز الكـروي من ا

ريناد .
ـشـاكل امـام ـمـكن ان تــتـسـبب لـهم  ان غـرور بـعض العــبي كـرة الـقـدم من ا
ـونـديال من طـمـوحات الـفـرق االخـرى التـي ترغب بـكـاتـبة اسـمـهـا بسـجالت ا

ي. رشحة لنيل اللقب العا خالل حتقيق الفوز على واحدة من الفرق ا
فوز الـسعودية لم يكن وليد الـصدفة او من خالل اجملامالت او تعاطف وحتيز
احلكـام او استـغالل تقـنيـة الفـار لصاحلـهم  بل كان من خـالل اللعب واالداء
الرجـولي للفـريق االخضـر الذي اعطى درسـاً ورسالة بـان الكرة اآلسـيوية من

ية . مكن ان تنافس بقية الفرق العا ا
شهد العربي في منـذ سن طويلة كان االحباط واخلسارات هي من تتصدر ا
كل مـكـان  لـكـننـي اليـوم شـعـرت بـان الـعرب اصـبـحـوا مـتـوحـدين عـلى هدف
ـونديال القطري جـمعتهم وجعـلتهم فخورين واحد  وسـعداء الن كرة القدم وا
بـالــفـريق الـسـعـودي الـذي مـثـلــهم خـيـر تـمـثـيل وحـقـق لـهم فـوزاً مـهـمـاً كـانـوا
ا جـعـل االفراح تـرسـم علـى وجـوهنـا من يـنـتـظـرونه مـنـذ عـقـود طـويـلـة  

اخلليج الى احمليط.
ان مـبـاريات كـرة الـقـدم لم تـعد مـنـافـسة بـ فـريق لـلـحصـول عـلى نـقاط
الـفــوز  بل انــهـا حتــولت الى اداة تــسـهم فـي زرع الـبــسـمــة في وجـوه

الناس  وتعطي لهم أمل بان القادم افضل .
ان تنـظيم قطر للـمونديال احلالي بـشكل متميـز ارسل اكثر من رسالة
بـان هـذه الـدول بـالــرغم من حـداثـتـهــا وصـغـرهـا لـكــنـهـا قـادرة عـلى
صنـاعـة التـاريخ  وان نـظـرية دول اخلـلـيج عـبارة عن نـفط وصـحراء
وجـمـال وحـر انــتـهت والى غـيــر رجـعـة  وحـلت مــكـانـهـا الــنـظـريـة
ا تـمتلكه من نطـقة العربـية هي مستـقبل العـالم نظراً  اجلديدة بـان ا

رؤية ومقومات وامكانيات متطورة تسهم في اسعاد البشرية.
نتـمنى ان يـكون الـفوز الذي حتـقق على االرجـنتـ البـداية احلـقيـقية
للـفريق السعودي بعد ان تصدر اجملموعة وان الفريق تنتظره مباراة
ـقـبل وعلـيه اسـتغاللـهـا بالـشكل مـصـيريـة امام بـولـندا يـوم الـسبت ا
الصـحيـح واالبتـعاد عن الـغرور واالداء الـسـلبي الن حتـقيق الـفوز او
ـسـيرة السـيـما وان الـتـعادل يـقـرب الـفريق من دور الـ16 ومـواصلـة ا

احالم كل العرب باتت مرتبطة بهذا الفريق.
ونـنـتـظر ايـضـا من الـفريـق التـونـسي ان يـحقق نـتـائج افـضل في مـباراته

قبلة امام استراليا السبت  واالمر نفسه مع شقيقة القطري الذي نتمنى ان ا
يــصـحـح مـســاره في مـبــاراة غـدا امــام الـســنـغــال من اجل الــبـقــاء في دائـرة
ـنـافـسة وكـذلك االبـقـاء عـلى زخم احلـضوري اجلـمـاهـيري  النـنـا نـعرف ان ا
ـنـافـسـة فـان اغـلب ـضـيـفـة لــلـمـونـديـال عـنـدمـا تــواصل ا مـنـتـخــبـات الـدولـة ا

تابع يواصلون ترقب نتائج الفريق والعكس صحيح . اجلماهير وا
ولـلتـذكـير .. سـبق لولي عـهد الـسعـودية االمـيـر محـمد بن سـلمـان ان استـقبل
بـاريات ونـديال  وطـالب الالعبـ بأن يـستـمتـعوا بـا الفـريق السـعودي قـبل ا
ـكسـيك  وطـالـبـهم بان الثالث امـام األرجـنـتـ وبولـنـدا وا
ـكن أن ـبـاريـات من دون ضـغــوط نـفـسـيـة  يــؤدوا ا
تـؤثــر عـلى أدائـهم الــطـبـيـعي  وذكــرهم بـصـعـوبـة
اجملمـوعة الثالثة  وبـان ال احداً يتوقع ان تتعادل
ـونـديـال  وعلـيه ـبـاريـات ا الـسـعـوديـة او تـفـوز 
كونـوا مـرتاحـ والـعبـوا لـعبـكم واسـتمـتـعوا في

البطولة .
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U—…∫ منتخب االرجنت يخسر امام السعودية في اول مواجهاته š

الدورات ومدة الدورة الواحدة ??
- الفئات مصـنفة حسب األعمار الى
(شـبـاب ونـاشـئـ وأشـبال وبـراعم)
ومــدة الــدورة غــيـر مــحــددة بــاأليـام
فــهـي مــوســـمـــيـــة تــبـــدأ مع مـــوسم
الــصـــيف ومـــنـــذ بـــدايــة الـــعـــطـــلــة

الصيفية.
WO³Fý ‚d

ـنافسـات التي شارك { أهم البـطوالت وا
فيها الفريق وأبرز االجنازات ??

- شـــارك الــفــريـق في الــتــصـــفــيــات
ــنـافــسـات مـع الـفــرق الـشــعـبــيـة وا
ضـــمن مــــحـــافـــظـــة نــــيـــنـــوى وأهم

اجنازات الفريق
قامه على - بطولة احملبة والسالم ا
مــلـــعب حي الــســكـــر وصل الــفــريق
للـموكـز االول والثاني وحـصل. على
ركز الثاني مكونه من 32 فريق ا

- بـــطــولــة نــادي نـــيــنــوى و حــصل
كونه من ركز الرابع ا الفريق على ا

 32فريق
- بطولـة بابـنت مكونه من  32فريق
ـركز ـيـة عـلى ا حـصل فـريق األكـاد

الرابع
قامة - بطولة الشهيـد علي حس ا
عــلى نــادي نــيــنــوى.مــكــونه من 32
ركز الثالث حصل الفريق على ا

ـقـامـة االن عـلى مـلـعب - الـبـطـولـة ا
الـسـد الـنــمـوذجي. بـطـولـة الـشـهـيـد
سجاد حس مكونه من 24 فريق

{ كلمة توجهها للشباب وهواة الكرة ??
- اؤكــد عــلى أمــرين األول الــتــحــلي
بـــاألخالق احلـــســنــة قـــبل الـــتــفــوق
الــــريـــاضـي والــــثــــاني االهــــتــــمـــام
بالدراسة قـبل التفرغ لـلكرة وهذا ما
نـعـتـمـده كـنـهج ثـابت في عـمـلنـا من
ــســـتــمــر ووضع خالل الـــتــوجـــيه ا

وصل درسة كروية اسست في ا o¹d∫ فريق 

لالنصار.
ŒdJ «Ë ¡UÐdNJ «

ويـرى الـكـهـربـاء احلـاجـة إلى اخلروج
بـكـامل الـنقـاط من اخلـامس الـكرخ في
مــــبـــاراة تــــظـــهـــر مــــتـــوازنــــة في ظل
مــسـتـويـات ونــتـائج الـطــرفـ الـلـذين
الزاال يــقـــدمــانــهــمــا بـــفــضل مــوجــود
االعب الشباب وحرصهم على دعم ما
حتـــقق من تــقــدم وان يـــكــونــوا اكــثــر
تـأثـيرا.ويـجد الـقاسم الـفرصـة مواتـية
فـي تـقـد األفـضل امــام ضـيـفه زاخـو
مـعــوال عـلى جـهـود عـنـاصـره وعـامـلي
االرض واجلـمهـور والن االمور تـتطلب
االســتــفــادة الـقــصــوى من مــثل هــكـذا
مـواجـهات الـتي اسـتمـر زاخـو يتـنازل
عن نــقـاطـهـا في بـدايـة مـتـعـثـرة جـرته

للموقع السادس عشر بثالث نقاط.
jHM «Ë ¡«—Ëe «

وســـيـــكـــون عـــلى الـــزوراء الــوصـــيف
خـوض مواجهة النفط بحذر شديد اذا
مــا أراد مــو اصــلــة حتــقــيق الــنـتــائج
واالســتــمـرار فـي الـتــواجــد في مـواقع
ــــقـــــدمــــة والــــتـــــطــــلع لـــــلــــصــــدارة ا
عــنـدمـاسـيـكـون امــام مـبـاراة اكـثـر من
مـهــمـة لـيس له وحـده بل لـلـنـفط الـذي
يـربـد جتـاوز فـتـرة االحـباط بـكل شيء
ـستوى ـوقع وا بـعد تـعثـر النـتائج وا
ومـؤكــد سـيـقـدم  مـا بـوسـعه عـلى امل
تـفـادي االمـور وصـنـاعـة االجنـاز الذي
تـاخر وفي بداية متعـثرة ومحبطة لكن
البـأس ان يـأتي الـتـغـيـر من لـقـاء الـغد
الـصـعب جـدا في ظل حالـة الـتراجع و
الـبـدايـة الصـعـبة الـتي تـواجه الـفريق

كثيرا.

امـام الـسعـودية الـتي أعـتلت الـصدارة
بـفضل تألق اجملمـوعة بقيادة احلارس
مــحــمــد الــعــويس احــد ركــائــز الــفــوز

الكبير.
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ـتصـدر بلـهفة يـنتـظرجـمهـور اجلوية ا
كـبـيـرة لـقـاء فـريـقه مع احلـدود الـثـالث
ســيــقــام ضــمن الــدور الــسـادس الــذي
ـمـتاز الـذي يسـتأنف الـيوم في عـبور ا
احلــدود واالســتــمــرار في الــريــادة في
مـهمـة لم تكن سهـلة بل صعـبة جدا في
ـسـتـويـات الـقـويـة الـتـي يـقـدمـها ظل ا
ـنـافس بـثـقـة ويـتـطـلع إلـى الـنـتـيـجة ا
االهم بـعـد قـهـره لـلـطالب والـعمـل على
ايــقـاف اجلــويـة عــبـر حتــشـيــد جـهـود
ـشوار بثـقة عـالية واصـلة ا الـتشـكيل 
ــتـصــدر حتت ضـغط فــيـمــا سـيــكـون ا
الـنتيـجة من أجل االستمـرار بالصدارة

كن . ألطول وقت 
ويـسـعى الـطالب الى تـرمـيم صـفـوفهم
ـاضيـت الـتي تـفكـكت في اجلـولتـ ا
عـنـدمـا يـضيـف اجملتـهـد دهـوك الـثامن
الـذي استـمر يقـدم نفسـة بشكل واضح
ويــقـدم مـسـتــويـات طـيــبـة ومـتـوقع ان
يـكون في اجلـاهزيـة بعـد فتـرة التوقف
وتـقـد االفضل لـزيـادةمعـانـاة الطالب
الـذين سـيـكـونـون امـام حتـد اخـر امـام
احلـاجـة لـوضع حـد للـنـتـائج السـلـبـية

وبعدم التأخر مرة ثالثة.
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ويـــــبــــحث الـــــوسط عـن الــــفــــوز االول
وجتـاوز سلسلـة التعادالت اخلمس من
نافسة بشكل افضل أجل الـدخول في ا
عــلى حــسـاب جــاره الـديــوانـيــة االخـر

الـــذي يــحــاول الــعـــودة بــالــنـــتــيــجــة
واالبـتعاد من مكـانه ما قبل االخير مع
همـة. ويواجه ثالث إدراكه لـصعوبـة ا
عـشـر الـتـرتـيب نـفط الـبـصـرة جـيرانه
الــسـادس نـفط مــيـسـان والــعـمل عـلى
ستوى والنـتيجة التي يبحث تـقد ا
ــة اجلـويـة عــنـهـا مــيـســان حملـو هـز

العريضة .
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وبـعد اسـتعادة تـوازنه يسـعى النجف
وبـدعم عـامـلي اال رض واجلـمـهور في
حتـقيق االفـضلـية عـلى نوروز وتـسير
ـصلـحته كـلمـا امكن مـبـاريات االرض 
بـعد االستقرار مؤخرا ومن اجل الدفع
بـاالمور باالجتـاه الصحـيح فيمـا يريد
ـدو امام الـضـيف تعـويض الـسـقوط ا
الـزوراء واسـتـعـادة تـوازنـه ومـحـاولة
عــرقــلــة وقـهــر اصــحــاب االرض لـدعم

قبولة لالن. البداية ا
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وتـستـكمل اجلولـة غد اجلـمعة بـاقامة
خـمس مـوا جهـات وفيـها يـقوم الـبطل
ـواجـهـة اربيل بـثـاني خـروج لالقـلـيم 
والـعـمل مـا بـوسـعه لـتـدارك مـا حصل
امـام دهوك بـعدمـاتعـادل بشق االنفس
اضي كـمـا خـسـر نقـطـتـ في الـدور ا
بـتعادله من ضربة جـزاء مثيرة للجدل
مـع الـوسط لــيـســتـقــر رابــعـا في وقت
الزال اصــحــاب االرض يــبــحــثــون عن
ـنـون الـنــفس ان يـأتي عـلى الــفـوز و
الـشرطة في مهمـة تتطلب من الالعب
ــطــلـوب لــتــخـطي ـســتـوى ا تــقــد ا
ـهـمـة الـصعـبـة لالبـتـعـاد من مو اقع ا
ــقــلــقـة اخلــطــر وحتــســ الــبــدايــة ا

هـــــنــــاك دعـم أكـــــبــــر حـــــ تـــــوفــــر
ــوعــود ويـتم ـالي ا الــتـخــصــيص ا
حـالـيـاً تـغطـيـة الـنـفـقـات الـضـرورية
السـتــمـرارالـعـمـل بـاسـتـيــفـاء مـبـالغ
ـشـتـركـ في الدورات بـسـيطـة من ا

تدفع كرسوم اشتراك
{ ومـــــاذا عـن الـــــدعم احملـــــلـي من ادارة

شروع ?? ا
- يتم الدعم من خالل متابـعة السيد
رياض عـز الـدين عـلي مديـر مـشروع
وصل مشكوراً لعـملنا بتطوير سد ا
ــوجــودة واجـراء العب األربــعــة ا ا
أعـــمــال الــصــيــانـــة لــهــا من اصالح
مـنــظـومـات االنــارة الـلـيـلــيـة وصـبغ
األرضــيـــات واصالح األســيـــجــة من
ستمر حولها اضافة الى التجاوب ا
مع الــــطــــلــــبــــات واالحــــتــــيــــاجـــات
الــضــروريــة الــتي نــتــقــدم بــهــا الى

شروع السيد مدير ا
ــهـام الـتي تـضــطـلع بـهـا { مـاهي أبـرز ا

ية ?? األكاد
ــهــمـة األســاســيــة هي الــتـدريب - ا
واعداد العـبـ جـيدين يـرفـدون فرق
مـحـافـظـة نـيـنـوى والـكـرة الـعـراقـيـة
عمـوماً بـأجـيال جـديدة من الالعـب
ـهـمـة ـتـجـددة اضــافـة  والـطــاقـات ا
متابعة الـتدريب واالعداد لفريق سد
ـنافـسات ثـلـنا في ا وصل الـذي  ا
احمللية وعلى مستوى احملافظة

{ ما هي الـفئات العـمرية للـمشارك في

ÍË«eF « rÝUł ‰UL  ≠ q u*«
لـتــوفـر الـبــنى الـتـحــتـيـة من مالعب
مـسـيجـة وأرضـيـات وشـبكـة لـلـطرق
قــامت هــنــاك مـدرســة كــرويـة فــتــيـة
بامـكانـية وخـبرة أشـخاصـاً جسّدوا
درسة عشقهم لـلكرة بتـأسيس تلك ا
في الـعام 2013 لـتـستـقـطب الـكـثـير
ـديــنـة الــسـكــنـيـة من الــشـبــاب في ا
وصل والقرى والسيـاحية في سـد ا
اجملـــاورة وبـــعــد عـــدة ســـنــوات من
الــنـشــاط الــريــاضي والـتــواصل مع

ـسـؤول  ـرجعـيـات االداريـة وا ا
ـيـة سـد ـدرسـة الى أكــاد تـطــويـر ا
وصل عام 2017 لتمارس مـهامها ا
التدريـبيـة التي أنتـجت فريقـاً كروياً
نـطقة ضمن مـنافسات ثل ا واعداً 
الـفرق الـشـعبـية ولـتـوضيـح مسـيرة
ــدرســة الــكــرويــة ومــهــامــهـا هــذه ا
حاورنا الكاب اسماعيل علي أحمد

سؤول االداري. درب وا ا
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ــتـابــعـة والــدعم لــنـشــاطـكم { مــاذا عن ا
الكروي ??

- نــتــواصل مع مــســؤولي الــنــشـاط
ــائــيــة ـــوارد ا الـــريــاضي بــوزارة ا
الذين يـتابـعون عـملـنا ويـقدمـون لنا
تواصل اضافة الى ارسالهم الدعم ا
لـوجــبـات مـتـعـددة من الــتـجـهـيـزات
الريـاضيـة للـمتـدرب ونـحن بدورنا
نـوجه لهم الـشـكـر اجلزيل وسـيـكون
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رسـخت وبـقـوة دولة قـطـر الـتـاريخ االسالمي بـحفـلـهـا االفتـتـاحي الـبـهي الذي
لـبيـا لنداء حـصل علـى تفـاعل جمـاهيـري كبـير لـلجـمهورالـرياضـي والذي كـا
ي االول الذي يـستـضيـفه الشرق ونديـال العـا كأس الـعالم خـصوصـا وانه ا

االوسط والعالم العربي .
حتـدت الـعـالم ووقفت بـشـراسـة ضد االلـسن الـتي قـللت من شـأن امـكـانيـاتـها

الفنية واللوجستية 
سخـرت واجادت ووحدت العرب بـل اصبحت منصـة رسخت تاريخ العرب في

حفل افتتاحها .
والنني انـتـمي الى ارض تـرسـخت فيـهـا جـذور االجداد الالف االعـوام احـببت

هذا الشعور الذي نفخر به جميعا باصولنا وارثنا العربي االصيل
باراة عـند االفتتاح وخسرتها رسالة كـبيرة وجهتها قطـر التي حصدت نقاط ا

اثناء اللعب مع خصمها االكوادور 
لـتـقـول لـنـا انـهــا تـهـتم بـالـتـنـظـيم والـتـرحـيـب بـالـضـيـوف اكـثـر من اهـتـمـامـهـا

برصيدها الكروي.
عفيـة قطر هكـذا نقولهـا في العراق النك وحدتي العـرب بعد ان شتـتهم الهموم

شاكل  وا
كنتي خير من يقول نحن امة اصلها العرب  بل نحن امة اال

جماهـير االحمر  كانـوا خير سند الرضـهم مثلما كـانوا مبتهـج عند قدومهم
ـغـادرة فــيـحق لـهـم الـفـخـر لـلـمــبـاراة كـانــوا كـذلك عـنــد ا
بدولـتهم الـتيـاصبحت حـكايـة العـالم في فتـرة وجيزة

العب تفوق الوصف وخدمات قل نظيرها 
هي تـسـتـحق ان تـرنـو الـيـهـا ماليـ االعـ حول
العالم كل ذلك كان في دوحة قطر التي كانت وما
زالت خــيــمـة الــبــدويـة والــتي تــرحب بــكل ضـيف

وزائر  .

ــرشـحــ خلـطف لــقب بـطــولـة كـاس ا
العالم 

حـينمـا تمكن من قلب تـاخره بهدف في
الـــشـــوط االول من ضــربـــة جـــزاء لــكن
الـســعـيـد من وصل إلى الـنـهـايـة بـفـوز
اسـتـثـنـائي بـهـدفـ هـز بـهـمـا الـشـباك
بـــــــست دقـــــــائق لـــــــيــــــصــــــدع رؤوس
رشح للنتيجة بجميع االرجنتين ا
ـتـفـائـل ـا في ذلـك أشـد ا األصـوات 
بـالسعوديـة لكنهم خسـروا برمشة ع
ــبــاراة واجملــمــوعـة ولــيــتــغــيـر وجه ا
ا لم تخـطر على بال بـافضل طريـقة ر
حــتى مـدرب الــفـريـق ويـلـفـت االخـضـر
انـــظــار الـــعــالم بـــأســره بـــانــتـــصــاره
االســتـثــنـائـي االفـضل ونــقـطــة تـونس

الثمينة بيوم عربي الينسى.
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ـــتــــتــــخب فــــفي شــــوط واحــــد جنـح ا
الـــســـعـــودي بـــاســـقـــاط احـــد ابــرز
رشح للفوز بلقب بطولة كاس ا

العالم .
حــيــنـمــا تـمــكن من قــلب تــاخـره
بــــهــــدف فـي الــــشــــوط االول من
ضــربـة جــزاء الى فـوز تــاريـخي
بـهـدفـ سـجـلـهـمـا بـست دقـائق
ـــــبـــــاراة لـــــيـــــغـــــيـــــر مـن وجه ا
واجملــمـوعـة ولـفت انــظـار الـعـالم
بـــأســـره بــــفـــوزه االســـتـــثـــنـــائي
سـيــبـقى مــحـفــورا لـيس في الــذي
ذاكــرة الـســعـوديــ والـعـرب بل
فـي تـاريخ كـاس الـعـالم قـبل ان

. يثلم من سمعة االرجنت
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وجنـح العـبــو األخــضـر في
إربــاك مـنـتــخب االرجـتـتـ
ـدجج بـالنـجوم واألسـماء ا
ــوزعـة بـ اعــرق األنـديـة ا
األوربـــيــة بـــقــيــادة الـــنــجم
مـــيـــسي لـــكن الـــكل فـــقــدوا
تــركــيــزهم وانـهــار كل شيء
مـع مــرور الــوقت لــيــســتــغل
الـسـعـوديـ الـفـرصـة عـنـدما
اغـــلـــقــوا جـــبـــهــة دي مـــاريــا
وحتــــجــــيم خــــطــــورتـه وعـــزل
مـيـسي وارهاق الـبقـية وايـقاف
انــطالقــاتـهم ومــنع اجلــمـيع من
االســتـحـواذ عـلى الـكـرة بـفـضل
صـالبـة الـدفـاع الــذي لم يـرتـكب
أخطاء والتقدم بثقة كبيرة لدعم
مـنـطقـة الوسط وتـغذيـة الهـجوم
وحــرمـان مـيــسي من عـكس
مـهاراته ومـنعه الـتصرف
بــالــكــرة وفــرقـتـه الـتي
راحـت تــــــــــــلــــــــــــعـب
بـأعصـاب مشدودة
ســعــيــا لــتــغــيـر
الــنـتــيـجــة ولـو
الـــــــعـــــــودة من
بـــعــيــد لــكن كل
احملـاوالت فشلت
فـي حتــــــــــقــــــــــيق
الــــتــــعــــادل حــــتى

wÐU d « rÝUÐ ≠W¹d UM «
أشــيـاء تـغـيـرت لم تــكن عـلى الـبـال في
ي الـيوم الثـالث من مونديال قـطر العا
عـنـدمـا حتـولت فـيه لـغـة الـبـطـولـة الى
الـعـربـيـة لـيس في الـدوحـة وحـدهـا بل
من احملـيط إلى اخلـلـيج بفـضل الـقيـمة
الـكــبـيـرة لـلـفـوز الــسـعـودي والـتـعـادل

التونسي بيوم الينسى.
bŠ«Ë ◊uý

فــفي شـوط واحـد
ــتــتــخب جنـح ا
الــــســــعــــودي
بـالـفـوز على
احـــد ابــرز

Ê«bI
فـــقـــد كـــتـــاب حـــجـــز اإلسم
الـــتـــجـــاري لـــشـــركـــة قـــمــة
الـبروج لـلـخدمـات الـنفـطـية
الــــــصـــــــادر من احتـــــــــــــاد
الـغـرف الـتجــــــاريـة/ غـرفة
ـــــــرقم جتــــارة الـــــنـــــجف ا
(٥٨٩٠ في ٥ / ١١ / ٢٠١٨)
على من يعثر عليه االتصال
بالرقم ٠٧٧٠٢٨٣١٢٢٨

q Ë Ê«bI
ــــرقــــــم فـــــــــــقــــد الــــوصل ا
٦٧٥١٠٢ فــــــــــــي ٢٠٢٢/٨/٢٥
الـصــادر مـن مــديـريـه بــلــديـة
واطن حس العمارة بـاسم ا
ــبــلغ قــدره ســـعــيــد عــبـــد و
١٠٠٠٠٠٠ مــلـيــون ديــنـار عن
قيـمة تأميـنات مزايـدة الكشك
ـرقم ٣٨ الــقــطـاع فــعـلى من ا
يـعثر عـليـه تسلـيمه إلـى جهة

اإلصدار.

تـعلن شـركـة آشـور الـعـامة لـلـمـقـاوالت االنـشائـيـة احـدى تـشـكيالت وزارة
االعـمار واالسـكان والبـلديـات العامـة عن اجراء مـزايدة عـلنيـة لبـيع اليات
متـنوعـة  عـدد/ ١٢ (سكـراب) في ادارة مـشاريع ديـالى / موقـع الوجـيهـية
الـعـائــدة لـشـركــتـنـا وذلك فـي الـسـاعــة الـعـاشــرة من صـبـاح يــوم االثـنـ

رقم (٢١) صادف ٢٠٢٢/١٢/١٢ وفق قانـون بيع وايجار امـوال الدولة ا ا
عدل فعلى الراغب بالشراء جلب مايلي:- لعام ٢٠١٣ ا

 . بلغ (١٧٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعة عشر مليون دينار او نقداً ١- صك مصدق 
وجب صك مصدق او نقداً .  ٢- تكملة باقي مبلغ التأمينات 

٣- بطاقة السكن والتموينية لتثبيت العنوان . 

 …b¹«e  ÊöŽ√ ØÂ
شتري اجور خدمة بنسبة ٢% من بدل البيع . ٤- يتحمل ا

ـــــواد خــــــالل (١٥) يــــوم مـن تــــاريخ ــــــــــشـــــتــــري بــــرفع ا ٥- يــــلــــزم ا
ـبلغ ٢/١% ـــــــــصادقـة علـــــــى الـبيـع ويتـــــــحـمل اجـور ارضـــــــــية  ا

ائـــــــة عن كل يوم تأخير . نصـــــــــف با

 w U F « ‚«“d « b³Ž w UÝ nOÝ Ø ”bMN*«
 …—«œô« fK−  Ø fOz—Ë W U Ë ÂUF « d¹b*«
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wLOL² « s ×  ≠ œ«bGÐ
ـنتـخب الوطنـي العراقي في شـارك مع ا سـعودي رئـيس نادي أمـانة بغـداد مصـارعي النـادي ا كـرم فالح منـدب ا
الـبـطولـة العـربـية الـتي أخـتتـمت مـؤخراً في جـمـهوريـة مـصر الـعـربيـة وذلك بـعد حتـقيـقـهم نتـائج ايـجابـيـة في احملفل
هـندس مـزهر عـبد احلـسن وعـضو اإلدارة مـشرف الـفريق احـمد العـربي وحضـر حـفل التـكر امـ سر الـنـادي ا
صـارعة لـنادي االمانـة وكذلك للـمنتـخب الوطني بـعد حتقـيقهم ا حتـقق لالعبي ا سـعودي  وسـوي.وأشاد ا عزت ا
سـتمر جلـميع االلعاب والـفرق الريـاضية والتي العديـد من االوسمة في الـبطولة الـعربيـة مؤكداً بالـوقت ذاته الدعم ا
شرف الفـني عبد الرحمن بريـسم واجلهاز الفني للـفريق في متابعة مثـمناً دور ا تمـثل منتخباتـنا الوطنية خـير تمثيل

الالعب والعمل معهم على حتقيق االجنازات احمللية والدولية.

bFÐ WŽ—UB*« ‰UDÐ√ ÂÒdJ¹ ÍœuF *«
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ÊöŽ« ØÂ
تعلن مـحافظة ذي قـار عن مناقـصة مشـروع (انشاء شـوارع وازقة وارصفـة في مناطق (الـتضحـية  احلمام ))  ضـمن قانون الـدعم الطار لالمن
عدلة الصادرة من الغذائي والتنمـية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ خطة تنميـة االقاليم واستنادا لتعليـمات تنفيذ العقود احلكـومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ ا
وازنة العامة االحتادية النـافذة وقانون الدعم الطار ان وثيقة الدعوة لتقد العطاء لحقة بها وتـعليمات تنفيذ ا وزارة التخطيط والضوابط ا
عتمدة شروع سوف تـنشر في اجلرائـد الوطنيـة. وسيتم العـمل عند فحـص وتقييم الـعطاءات وفق االليـة ا ناقصـة العامة لهـذا ا (االعـالن) عن ا
ؤهلـة االشتـراك فيـها كـما هـو محدد في الـنشـرة التـوضيـحية قـدمي العـطاءات كـافة من الـدول ا للمـناقـصات (الـوثائق الـقيـاسية) والـتي تتـيح 
ـؤهلة) وبـإمكـان مقـدمي الـعطـاءات شراء وثائـق العـطاء بـاللـغة العـربيـة بعـد تقـد طلب تـحدة (اخلاصـة بتـعريـف الدول ا الـصادرة مـن اال ا
شاريع في وجب وصل شراء يـقطع من قبل قـسم حسابـات ا قـدمي العطـاء ان اسلوب الـدفع سيتـم  حتريري الى الـعنوان احملـدد بالتـعليـمات 
ناقـصة عنـد الساعـة (١٢) ظهرا من يـوم االربعاء شاركـ في ا ؤتمـر اخلاص باالجـابات على اسـتفسـارات ا ديوان احملافـظة وسوف يـتم عقـد ا
ذكورة ادناه صنـف من الدرجـة ا ؤهلـ وا قاولـ العراقـي ا ستـفيدة فـعلى الراغـب من الشركـات وا صادف ٢٠٢٢/١١/٣٠ في الـدائرة ا ا
عـلى االقل والشركـات العـربيـة واالجنبـية من اصـحاب االختـصاص مـراجعـة ديوان محـافظـة ذي قار - قسم الـعقـود احلكـومية لـشراء نـسخة من
شـروع عـلمـا ان سـعـر العـطـاء الواحـد (وكـما مـؤشـر ازاءه) غيـر  قـابلـة لـلرد عـلى ان يـتم تـقد هـويـة التـصـنيف االصـلـية الـوثـائق اخلاصـة بـا

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

بلغ ال يـقل عن (٤٫٧٦٤٫٦٦٢٫٠٠٠) اربعة ملـيارات وسبـعمائة ـماثلة) ولـعقد عـدد (١) و تطـلبات الفـنية: - اخلـبرة التخـصصيـة (االعمال ا أ- ا
واربعة وستون مليون وستمائة واثنان وستون الف دينار عراقي وللسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازها بنجاح وجودة كاملة

درجة في اجلدول ادناه) درجة في اجلدول ادناه)                    ج- الكوادر الفنية (ا عدات واالليات ( توفير او تعاقد) (ا ب- ا
الية: تطلبات ا د- ا

ـالية هي (٢٠١٢ - الي السـابق الذي يظـهر حتـقيق االرباح لـلسنـت االخيـرت في حال تـوفرهـا او السنـت التي سـبقت االزمة ا اوال:- االداء ا
٢٠١٣) (كشف احلسابات اخلتامية) مصادق من محاسب قانوني.

بلغ اكبـر او يساوي (٩٩٢٫٦٣٨٫٠٠٠) تسعمائة شروع  الية لتنـفيذ ا الية (السيولة الـنقدية) من خالل تقد ما يثـبت القدرة ا ـوارد ا ثانيا:- ا
واثنان وتسعون مليون وستمائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي.

ثـالـثا:- مـعدل االيـراد السـنـوي ان يكـون اكبـر من او يسـاوي (٨٫٠٥١٫٣٩٧٫٠٠٠) ثـمانـية مـليـارات وواحـد وخمـسون مـليـون وثالثـمائـة وسبـعة
وتسعون الف دينار عراقي (وعلى ان ال يقل عن سنت وال يزيد عن عشر سنوات) وخالل السنوات العشرة السابقة.

تطلبات القانونية: د ـ ا
قـدمة في القائمـة السوداء الشركات صالح لم يتـم ادراج الشركة ا اوال:- االهـلية وتشمل (جـنسية الشركـة مقدمة العـطاء - ال يوجد تضـارب با
ـملـوكة لـلـدولة (ان تـثبت انـهـا مسـتقـلة قـانـونيـا ومالـيـا وانهـا تعـمل وفق الـقانـون التـجاري وان ال تـكـون وكاالت تـابعـة لصـاحب الـعمل) غـير ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار ثانيا:- عدم 

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

قـاولة حـسب ما مـطلوب في ـقاول او الـشركـات ا ـقاولـ صادرة من وزارة الـتخـطيط وتـكون درجـة وصنف ا رابـعا:- هـوية تسـجل وتصـنيف ا
اجلدول ادناه.

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

وتصفية احلسابات النهائية.
عايـير التأهيل ناقصـ مستجـيبة عند تـلبيتـها  قدمـة من ا ٢- يتم اعتمـاد الوثائق القـياسية الـصادرة من وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا
ـا تتـطلبه ـناقصـة وفي حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طـلوبـة في شروط ا ـاليـة ا احملددة فـيهـا بفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة والفنـية وا

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٣- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٤- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـناقـصـة وان تتـحـمل الـشركـة الـتي يحـال بـعـهدتـهـا العـمل كـافة ـنـاقصـة اجـور الـنشـر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٥- تـتـحمل من تـرسـو عـليه ا

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز ٦- يلتزم الطرف الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة مـوظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال فـي حالة اعتذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا عن توفير االعداد واالختصاصات ا
٧- في حالة اشـتراك اكثر من مناقص في تقد عـطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤولـيتهم تضامنيـة تكافلية في ذلك لتنـفيذه على ان يقدم عقد
ـوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطـراف الشراكة معزز بتعهـد من قبلهم بعدم التنازل مشاركة مصـادق عليه اصوليا مع العطاء او 
ناقصة عـليهما على ان يتم تـقد عقد الشراكة بـينهما مصدق اصـوليا بعد توقيع الـعقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ او االنسحـاب في حال رسو ا

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. يوما) من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
وقع. ٨- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لـرب العمل بـعقد ـعد من قبـلهـا واعتدال اسـعاره وكذلـك تنفـيذ العـمل باعـتبارهـا  ـستفـيدة مـسؤوليـة الكشف الـفني ا ٩- تـتحمل الـدائرة ا
قاولة. ا

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

كن قبولها. فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملـهزة داخل الـعراق لـلمـشـروع مع مراعـاة االلتـزام بالـضوابط الـسعـر والنـوعيـة اجملهـزة مدى  ١٢- تـكـون االولويـة للـمواد االولـية ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٣- ملكية التصاميم واخلرائط وا

ـشروع وعـلى كفاءته قـاول) السلـفة فال يـحق له ان يطالب بـاي تعـويضات وعـليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٤-في حال تـأخر الـصرف وعدم مـنح (ا
ادة ٦٢ /ط  من شروط االعمـال الهندسة ضمـون ا سـتحقاته اصـوليا دون االخالل  ـالية التي قـدمها ابتداءا عـند االحالة وتـستمر مطـالبته  ا

دنية بقسميها االول والثاني. ا
ناقـصة استنـدادا الى ما جاء بـكتاب وزارة التـخطيط - دائرة ١٥- ال يـحق للشـركات التي لديـها ثالث عقـود او اكثر لم تنـفذ االشتـراك في هذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧ .
صـادف ٢٠٢٢/١٢/٦ الى العنوان التالي محافظة ذي قار - قسم ١٦ - ان اخر يوم لتقد العطاءات نـهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم الثالثاء  ا
العقـود احلكومية في مقـرها الكائن في الناصـرية  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعـمار سابقا) على
قدمة بالديـنار العراقي حصرا رقـما وكتابة وان يوقع على جـميع مستندات الـعطاء وتكون الكتـابة واضحة وخالية من احلك ان تكون االسـعار ا
ـقاول بصحته قاول مع ذكر الـعنوان الكامل لـلشركة ورقم الهـاتف والبريد االلكـتروني ويلتزم ا والـشطب وتكون جمـيع االوراق مختومة بـختم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن وال يـسمح ويعـتبـر التـبلـيغ من خالله مـلزم واصـوليا وكـما يـقدم الـبطـاقة الـتمـوينـية ومـا يؤيـد حجـبهـا وهويـة االحوال ا
ثليهم الراغب باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار التقد عن طريق البريد االلكتروني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ناقصة عطلـة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي تأخرة. واذا صادف يـوم فتح ا ة - شارع النيل وسوف تـرفض العطاءات ا - مبنى احملافظـة القد
ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها رقم واسم ا

االلكتروني.
توفرة في احملافظة. الية ا ذكور ادناه من التخصيصات ا شروع ا ١٧- تسدد مبالغ ا
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صب))  ضمن ـة دور ا تعلن مـحافـظة ذي قار عن مـناقصـة مشروع (انـشاء شوارع وازقـة وارصفة في مـناطق (الـشموخ الـثانيـة الشمـوخ القد
قانون الدعم الطار لالمن الغذائي والـتنمية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ خطة تنميـة االقاليم واستنادا لتعليمات تنـفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة
وازنـة العامة االحتاديـة النافذة وقـانون الدعم الطار ان لحـقة بها وتعـليمات تـنفيذ ا ـعدلة الصادرة مـن وزارة التخطيط والـضوابط ا ٢٠١٤ ا
شـروع سوف تنـشر في اجلرائـد الوطنـية. وسيـتم العمل عـند فحص وتـقييم ناقـصة العـامة لهـذا ا وثيـقة الدعـوة لتقـد العطـاء (االعالن) عن ا
ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد قدمي العطاءات كافة من الدول ا عتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية) والتي تتيح  العطاءات وفق االلية ا
ؤهـلة) وبإمـكان مـقدمـي العـطاءات شراء وثـائق الـعطـاء بالـلغة ـتحدة (اخلـاصة بـتعـريف الـدول ا فـي النـشرة الـتوضيـحيـة الصـادرة من اال ا
وجب وصل شراء يقطع من قبل قسم قدمي الـعطاء ان اسلوب الدفع سيـتم  العربيـة بعد تقد طلب حتريـري الى العنوان احملدد بالتـعليمات 
ـناقصـة عند الـساعة (١٢) ـشارك في ا ـؤتمر اخلـاص باالجابـات على استـفسارات ا شاريع فـي ديوان احملافـظة وسوف يـتم عقد ا حسابـات ا
ـصنف من ـؤهل وا ـقاول العـراقي ا ـستفـيدة فعلى الـراغب من الـشركات وا صـادف ٢٠٢٢/١١/٣٠ في الدائرة ا ظهرا من يـوم االربعاء ا
ذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار - قسم العقود احلكومية الدرجة ا
شـروع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غيـر  قابلة للرد على ان يتم تقد هوية التصنيف لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة با

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

بلغ ال يـقل عن (٤٫٧٢٤٫٨١٤٫٠٠٠) اربعة ملـيارات وسبـعمائة ـماثلة) ولـعقد عـدد (١) و تطـلبات الفـنية: - اخلـبرة التخـصصيـة (االعمال ا أ- ا
واربعة وعشرون مليون وثمنمائة واربعة عشر الف دينار عراقي وللسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازها بنجاح وجودة كاملة

درجة في اجلدول ادناه) درجة في اجلدول ادناه)                    ج- الكوادر الفنية (ا عدات واالليات ( توفير او تعاقد) (ا ب- ا
الية: تطلبات ا د- ا

ـالية هي (٢٠١٢ - الي السـابق الذي يظـهر حتـقيق االرباح لـلسنـت االخيـرت في حال تـوفرهـا او السنـت التي سـبقت االزمة ا اوال:- االداء ا
٢٠١٣) (كشف احلسابات اخلتامية) مصادق من محاسب قانوني.

بلغ اكبـر او يساوي (٩٨٤٫٣٣٦٫٠٠٠) تسعمائة شروع  الية لتنـفيذ ا الية (السيولة الـنقدية) من خالل تقد ما يثـبت القدرة ا ـوارد ا ثانيا:- ا
واربعة وثمانون مليون وثالثمائة وستة وثالثون الف دينار عراقي.

ثـالثا:- معدل االيـراد السنوي ان يـكون اكبر من او يسـاوي (٧٫٩٨٤٫٠٦١٫٠٠٠) سبعة مـليار وتسعـمائة واربعـة وثمانون ملـيون وواحد وستون
الف دينار عراقي (وعلى ان ال يقل عن سنت وال يزيد عن عشر سنوات) وخالل السنوات العشرة السابقة.

تطلبات القانونية: د ـ ا
قـدمة في القائمـة السوداء الشركات صالح لم يتـم ادراج الشركة ا اوال:- االهـلية وتشمل (جـنسية الشركـة مقدمة العـطاء - ال يوجد تضـارب با
ـملـوكة لـلـدولة (ان تـثبت انـهـا مسـتقـلة قـانـونيـا ومالـيـا وانهـا تعـمل وفق الـقانـون التـجاري وان ال تـكـون وكاالت تـابعـة لصـاحب الـعمل) غـير ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار ثانيا:- عدم 

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

قـاولة حـسب ما مـطلوب في ـقاول او الـشركـات ا ـقاولـ صادرة من وزارة الـتخـطيط وتـكون درجـة وصنف ا رابـعا:- هـوية تسـجل وتصـنيف ا
اجلدول ادناه.

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

وتصفية احلسابات النهائية.
عايـير التأهيل ناقصـ مستجـيبة عند تـلبيتـها  قدمـة من ا ٢- يتم اعتمـاد الوثائق القـياسية الـصادرة من وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا
ـا تتـطلبه ـناقصـة وفي حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طـلوبـة في شروط ا ـاليـة ا احملددة فـيهـا بفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة والفنـية وا

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٣- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٤- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـناقـصـة وان تتـحـمل الـشركـة الـتي يحـال بـعـهدتـهـا العـمل كـافة ـنـاقصـة اجـور الـنشـر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٥- تـتـحمل من تـرسـو عـليه ا

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز ٦- يلتزم الطرف الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة مـوظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال فـي حالة اعتذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا عن توفير االعداد واالختصاصات ا
٧- في حالة اشـتراك اكثر من مناقص في تقد عـطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤولـيتهم تضامنيـة تكافلية في ذلك لتنـفيذه على ان يقدم عقد
ـوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطـراف الشراكة معزز بتعهـد من قبلهم بعدم التنازل مشاركة مصـادق عليه اصوليا مع العطاء او 
ناقصة عـليهما على ان يتم تـقد عقد الشراكة بـينهما مصدق اصـوليا بعد توقيع الـعقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ او االنسحـاب في حال رسو ا

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. يوما) من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
وقع. ٨- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لـرب العمل بـعقد ـعد من قبـلهـا واعتدال اسـعاره وكذلـك تنفـيذ العـمل باعـتبارهـا  ـستفـيدة مـسؤوليـة الكشف الـفني ا ٩- تـتحمل الـدائرة ا
قاولة. ا

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

كن قبولها. فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملـهزة داخل الـعراق لـلمـشـروع مع مراعـاة االلتـزام بالـضوابط الـسعـر والنـوعيـة اجملهـزة مدى  ١٢- تـكـون االولويـة للـمواد االولـية ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٣- ملكية التصاميم واخلرائط وا

ـشروع وعـلى كفاءته قـاول) السلـفة فال يـحق له ان يطالب بـاي تعـويضات وعـليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٤-في حال تـأخر الـصرف وعدم مـنح (ا
ادة ٦٢ /ط  من شروط االعمـال الهندسة ضمـون ا سـتحقاته اصـوليا دون االخالل  ـالية التي قـدمها ابتداءا عـند االحالة وتـستمر مطـالبته  ا

دنية بقسميها االول والثاني. ا
ناقـصة استنـدادا الى ما جاء بـكتاب وزارة التـخطيط - دائرة ١٥- ال يـحق للشـركات التي لديـها ثالث عقـود او اكثر لم تنـفذ االشتـراك في هذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧ .
صـادف    /   /   ٢٠٢٢ الى العنـوان التالي مـحافظـة ذي قار - قسم ١٦ - ان اخـر يوم لتـقد العـطاءات نهـاية السـاعة (١١) ظهـرا من يوم      ا
العقـود احلكومية في مقـرها الكائن في الناصـرية  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعـمار سابقا) على
قدمة بالديـنار العراقي حصرا رقـما وكتابة وان يوقع على جـميع مستندات الـعطاء وتكون الكتـابة واضحة وخالية من احلك ان تكون االسـعار ا
ـقاول بصحته قاول مع ذكر الـعنوان الكامل لـلشركة ورقم الهـاتف والبريد االلكـتروني ويلتزم ا والـشطب وتكون جمـيع االوراق مختومة بـختم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن وال يـسمح ويعـتبـر التـبلـيغ من خالله مـلزم واصـوليا وكـما يـقدم الـبطـاقة الـتمـوينـية ومـا يؤيـد حجـبهـا وهويـة االحوال ا
ثليهم الراغب باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار التقد عن طريق البريد االلكتروني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ناقصة عطلـة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي تأخرة. واذا صادف يـوم فتح ا ة - شارع النيل وسوف تـرفض العطاءات ا - مبنى احملافظـة القد
ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها رقم واسم ا

االلكتروني.
توفرة في احملافظة. الية ا ذكور ادناه من التخصيصات ا شروع ا ١٧- تسدد مبالغ ا
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عدات ا
واالليات 
(توفر او
تعاقد)

شفل مختلف
االحجام عدد

(٣)
حادلة

اضافية عدد
(٢)

كريدر عدد
(٢)

حادلة
مطاطية عدد

(٢)

تنكر ماء
عدد (١)

حادلة
ستيل عدد

(٢)

حفارة كبيرة
عدد (٣)

قالب مختلف
االحجام عدد

(٩)

حفارة
صغيرة عدد

(١)
معمل
كونكريت
متكامل

فارشة
اسفلت عدد

(١)
معمل
اسفلت
متكامل

الكوادر 
الفنية

مهندس
مدني عدد

(٢)

مساح عدد
(٣)

صادقت مدةسعر الكشف ا
العمل

سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

وقع ا شروع الدائرةاسم ا
ستفيدة ا



عن دار تـأويل في الـسـويـد صـدر ديـوان جــديـد لـلـشـاعـرة والـنـاقـدة مي مـظـفـر
ـيـر و طـبع في مـطـبـعة بـعـنـوان (رجـوع الى ...) صمـم غالفه الـفـنان مـحـمـد 
األديب.وعن الــديـوان تـقــول مـظــفـر (انه تـمــيـز بـاجلــمع بـ الــنص والـصـورة
بصـيغة غيـر مسبوقـة) اذ احلقت فيه عمال فـنيا يتـضمن قصائـد كانت قد كتـبتها في
١٩٧٢ ولم تـنشر مـنذ ان تولى الـفنان رافع الـناصري كـتابتـها بخـطه وارفقهـا برسوم
الطـيـر في وضعـيات مـختـلـفة مـستـخـدما احلـبر الـصيـني األسـود وضربـات الفـرشاة
الـعريـضـة.وكان هـذا الدفـتـر مهـيئـا لـيصـدر بشـكل كـتاب فـني  ولـكنه  ظل مـشـروعا يـنتـظر

التنفيذ حتى صدور هذا الديوان  .

رسالة عمان
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ي اللبناني جميل قاسم  باحثا يظل االكاد
ـعرفـية   ًمـختـصـاً في تفـكيك االشـكالـيات ا
ـيـدان فـأنه حـافظ وبــقـدر تـمـرسه في هــذا ا
عـلى تـقـد ذلك بلـغـة سلـسـلـة تسـتـطيع ان
او الـــقـــراء تـــلـــبـي حـــاجـــات الـــبـــاحـــثـــ 
ـــزيـــد مـن احلـــقـــائق ـــتــــعـــطـــشـــ الـى ا ا
ــســـلــمــات  . هــو  عــلى درايــة واضــحــة وا
وال بــالـتـدابـيــر الـتي تـتــطـلـبـهــا الـبـحـوث  
ـــزيـــد من يـــتـــرفع عـن الــتـــقـــصـي واثــارة ا
ــكن ان اصــطــلح ــقــاضــاة مــا  االســئــلـــة 
الـركود الذهني .تعارفنا في بيروت قبل عدة
اشـهـر خالل مـهـرجان لـلـتـسوق  تـنـظـيمه
وكـانت الـكـتب عــلى قـارعـة شـارع احلـمــرا  

احدى عروض ذلك السوق .
l u  —«u

لـقـد دار بيـنـنا حـوار موسع عـن العـديد  من
رارة قـضايا الساعة  لم يخل احلوار  من ا
عن االنـحدار الـذي اصاب الـفكـر القومي في

ة للركود  . جاورة مؤ انتظامه  
من مـؤلـفـات الـدكـتور جـمـيل قـاسم  (الـعرب

وما بعد احلداثة  نقد الفكر السياسي) .
يـتـضـمن الـكـتـاب ثمـانـيـة وعـشـرين عـنـواناً
كـلها تتخذ من الواقع العربي ميداناً للبحث
 ضــمن عــنـاوين فــرعــيـة مــتـعــددة  لــكـنــهـا
ركزي  للكتاب . جميعاً تصب في العنوان ا
من الـــطــوبى الـى الــكــيــنـــونــة  احلــداثــة 
الـتــنــمـيــة  الــتـغــيــيـر  ـة  الــعــلم   الــعــو
ـــؤتــلف   نــقــد الــعـــلــمــانــيـــة اخملــتــلف وا
ي الــلــيـبــريـالــيــة اجلـديــدة  الــنـظــام الــعـا
الـوحـيد  الـكوس او اشـاعة الـفوضى  حق
الـتـدخل الـباطل  الـعـراق والـعرب وامـريـكا
مـا بــعـد حــزيـران  نــقـد مــسـادا اجلــديــدة 
الــعـرب وبــدايــة الــتـاريخ الــذات الــعـربــيــة 
مـنطـق العـروبة الـقـوميـة مـقاربـة وجـودية 
ـقــاومـة واالرهـاب بــ ا وجــدل الـنــهـايـات 

عـربي يـقـوم عـلى كـونفـدرالـيـة تـضع على
ــوقف اإلقــلـيــمي طــاولــة الــعــمل وحــدة ا
الـعربي في وضع حـد للتـشرذم والتـجزئة
والـصراعـات اجلانـبية مـقابل ذلك تـطوير
مـجـلس اجلـامـعـة الـعـربـيـة نـحـو صـيـغـة
احتــاديــة مــؤســســاتـيــة تــتــبــلــور فــيــهـا
اإلرادات الــعـربــيـة الــشـعــبـيــة عـلى أرض
وعن مـوضـوع حتـرير ـمـارسـات احلـية  ا
ـــرأة يــــرى الـــبـــاحث قــــاسم( أن مـــبـــدأ ا
ــرأة يـجــعل من ــســاواة بــ الــرجل وا ا
الـقوامـة مسـألة تـكافـليـة تكـافؤيـة (بعض
أولــيـاء بـعض) فــتـكـون الــقـوامـة واحلـال
ـكانة احلـقوقية رتبة وا هـذه بالدرجـة وا
الـتـفـاضـليـة وال تـعـود الـقوامـة الـذكـورية
ــرأة جـوهــريـة واســاسـيـة لــلـرجل عــلى ا
وبـهذا يبـطل فعلـيا التـمايز اجلـندري ب

رأة ) . الرجل و ا
ويــرى ايــضــا ان ازمــة الـقــيــمــة والــداللـة
ـعـنى تلـقي بـظاللهـا على مـصـطلـحات وا
ـقــراطـيـة الـقـومـيـة سـيــاسـيـة كل  الـد
قليب واالنـسانية االمر الـذي يستدعي ت
فاهيم من اجل انتاج وابداع اوجـه هذه ا
ـا يخدم صطـلحات  داللـة وقيـمة لهـذه ا

قضايا التطور القومي  .
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ويـرى قاسم ان  احتالل الـعراق اسفر عن
نـهاية النظام االستبدادي الشرقي االبوي
ولـكن اسـتـبـدل الـدكـتـاتـوري   الـذكـوري  
االسـتبـداد باالسـتعمـار واجلبـر بالـقهر 
والـسـلــطـة بـالـتـسـلط  والـنـهب بـالـسـلب
والـدكـتـاتور بـاالمـبراطـور  لـذلك اليـكفي
ان يـسقط طاغية ليحل محله طاغية اعتى
 بل البـد من سـقـوط الطـاغـوت والطـغـيان
.وازاء ذلـك كـله يـرسم الـدكـتـور مـصـطـفى
قـاسم خريطة  طريق لـلواقع العربي يقوم
عــلى تـضـافــر الـثـروة والــثـورة  والـعـقل
وعـلى ـصـلـحـة   والـسـيـاسـة وا والـعـلم  
بـنى حتتـية مـوحدة ومـشاريـع اقتـصادية
كـل هـــذا عــــلى أرضــــيــــة فـــتح مــــوحـــدة 
اجملـــاالت اجلــــيـــو ســـيـــاســــيـــة والـــغـــاء
احلــواجــز. بـخـالصـة اســتــنـتــاجــيـة  ان
كـــتــاب جــمــيـل قــاسم (الــعـــرب ومــابــعــد
احلــداثـة ) وثــيـقـة حتــلـيــلـيــة عـلى درجـة
ــوضــوعـــيــة الــتي عـــالــيــة من االمـــانــة ا

تستحق التبصر لها.
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الــرمـز مـكـوّن أسـاسي من مــكـوّنـات الـعـقل
الـبشـري استـخدمه الـبشـر في شتّـى أنحاء
الـعالم في التعـبير وتبادل االتّـصاالت فيما
يتعلّق باألمور التي تعني الكثير لهم  منذ
مـــا قـــبـل الـــتـــاريخ حــــتى يـــومـــنـــا هـــذا 
ويــسـتـعــمل في احلـيــاة الـيـومــيّـة أيـضًـا .
والـرّمز كلمة ذات معان متعدّدة  وغالبًا ما
تـــعـــني كلّ مـــا يـــحلّ مـــحلّ شيء آخـــر في
ـطابـقـة الـتـامة الـداللـة عـلـيه  ال بطـريـقـة ا
وإنّـمـا بـاإليحـاء أو بـوجـود عالقة عـرضـيّة
أو مــتـعـارف عـلـيـهــا  وعـادة يـكـون الـرمـز
ـعـنـى شـيـئًـا مــلـمـوسًــا يـحلّ مـحل بــهـذا ا
اجملـرّد  ولـهـذا تُـعـدّ الـرمـوز أبـعـادًا غـنـيًّـة
نا ـعنى ومفـاتيح لفـهم عا جـدًا من أبعاد ا
اإلنـساني واستـراتيجـيّات  بحـسب عبارة
الـفـيلـسوف األمـريـكي كيـنـيث بورك  لـفهم
ـعـنى كـتب جـونـاثان ـواقف . وعن هـذا ا ا
نا االجتماعي كـلر يقول : (( ولكي نفهم عا
والـثــقـافي  عـلـيـنـا أن نـفـكّـر ال في األشـيـاء
ــســتــقـلّــة بل فـي األبـنــيــة الــرمــزيّـة  في ا
ًا إنسانيًّا  أنظمة العالقات التي تخلق عا
من خـالل تـمـكـيــنـهـا لألشــيـاء واألفـعـال أن

يكون لها معنى )). 
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يـفـضي هـذا اإلدراك إلى أفـكـار وتـصوّرات 
فـإنّها تـبقى غامضـة ومبهـمة ما لم تمـسكها
الـلغة وتـدخلهـا في عالم حيّ يزخـر بالرموز
الـدالة . من هنا ذهبـت الفيلسـوفة األميركيّة
ـعـاصـرة سوزان الجنـر إلى أنّ (( اإلنـسان ا
كـينونـة رامزة ال تسـتقرّ من جتـوالها إلّا في
يتافـيزيقا ومـا وراء احلسّ الظاهر رحـاب ا
 وهـــو وحـــده اخملـــلــوق الـــذي ال يـــكفّ عن
صـنع الرمـوز  ألن من شأن الـرمز أن يوسّع
تدّ بـنا إلى ما وراء من دائـرة معـرفتنـا  و
مـجال خـبـرتنـا الواقـعيّـة أو دائرة جتـربتـنا
احلـــالـــيّـــة )) . وفي الـــتـــحـــلــيـل الـــنــفـــسي
الـفرويـدي ينظـر إلى الرمـوز على أنّهـا تقوم
عنى يغلب ّ كبته  وبـهذا ا مـقام باعث ما 
ا ترمز إليه أو تدلّ أن يكون للرموز عالقة 
عــــلـــيه  وهـي عالقــــة كـــثــــيـــرًا مــــا تـــكـــون

استعاريّة. 
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   ويلعب الفكر الرمزي دورًا نتفهّم اليوم
ــاء لــغـة الــطــفل  فــقــد أكّـد أهــمّــيــته في إ
بـيـاجـيه عـلى الـفـترة من (  2ـــ  ( 7مـن عـمر
الــطــفل  حــيث تــنـمــو الــوظــيـفــة الــرمــزيّـة
تكـوّنة لتـثير بـرمزيتـها  تمـثيلًا الـوظيفـة ا
شـخـصـيًّـا  أو حـدثًـا غـائـبًـا  إذ أنّه فـي هذا
اجملـموع الرمـزي الواسع تتكـامل اللغة  ثمّ
يُـدرّب الطـفل على عـملـيّات مـلمـوسة قبل أن
يـصبح مؤهلًـا للتفـكير حول مـفاهيم مجرّدة
 وتُــضـمن الـتــطـوّرات بـاسـتــدعـاء رمـزيّـات
ـكـن أن يُـفــهم الــرمــز إلّـا في جــديــدة . وال 
ســيـــاق عــقــيــدتـه أو ثــقــافــته أو خـــلــفــيّــته
ـيافيزيقيّـة والتربة التي نشـأ فيها  ولهذا ا
وضوع تـعدّدت التقسيمات الرمزيّة بتعدّد ا
عـنـى الـرمـزي  مـنـها : الـذي يـكـشف عـنـه ا
الـرموز األسطوريّـة  والدينيّة  والـنفسيّة 
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الشك بـأن الشعر يعتـبر العنصر الرئـيسي للتعبيـر عن االحاسيس االنسانية
ـراحل عـدة من الـنـظم الشـفـهي الى الـكـتـابـة عن طريق مـنـذ الـقـدم وقد مـر 
األوزان والـبــحـور ثم الى يـومــنـا هـذا و تـأثــيـر جـمـيع احلــركـات احلـداثـويـة
ية على نبض الشعر و تدوينه دون انكار الوقع الكبير جلميع والـفكرية العا
ا و حـديثا فـهو اجلنس االدبي االصعب اذا انـواع الشعـر على النـفوس قد
ا ـا ن للـشعر حضورا في حياة يز و نتـاج مـثر وقد اردنـا ان نأتي بعمل 
ــنـاسـبـات الــنـاس واجملـتـمــعـات بل أثـر عــلـ االحـداث و أدى دورا فـعـاال في ا

والطقوس .
لـكنـنا في مـقـالنـا هذا نـتطـرق الى مسـألة مـختـلفـة تمـاما و هي طـرح طرق و
ـعاصـر لـكن و قبـل كل شيء يجب ان مـعـاييـر الـنـظر والـتـعـامل مع الشـعـر ا
نـتـعامل بـشيء من االحتـرام  مع كل مـا يكـتب بأسم الـشـعر سـهال أم معـقدا 
جـمـيال أم ركـيــا ألنه يعـتـبـر جـزءا ال يتـجـزأ من عـالم الـروح و الشـخـصـية و
ـــلــفه وكل نص يــعـبــر عن شيء مـن عـالم الــشــاعـر و مــعــانـاته و الــتــجـارب 
ا ان الوسـيلة حلـظاته الروحـية اخلـاصة لذا جـدير باالهـتمام والـتقديـر. و
االهم فـي الشـعـر هي الـلـغـة وان الـلغـة تـتـحـرك و تـتـقدم الى االمـام من خالل
الـشعر واالدب وهي في دوامة التجديد مستمرة مع حركة احلياة لذا نالحظ
احـيانا تفاوت طرق االنشـاء والتعبير والفهم واالسـلوب بشكل عام من حقبة
الى االخـرى وهذا مـا يجعـلنـا ان ننـظر الى الشـعر ــوحدة واحدة و ــتلـة غير
عاصرون على مـتجزئة منذ الوهلة االولى وحلد االن وهكذا يبني الشعراء ا
مـابـنـوا الـقـدمـاء وال نـرى تـنـافـرا بل اكـتـمـاال لـلـمـسـيـرة الـشـعـريـة عـلى مـدى

العصور و ب االجيال.
قـام نحن لـسنـا بصـدد توجـيه القراء و الـتمـييـز ب الـشعـر اجليد في هـذا ا
كنـنا الـقول بـأن هنالك قـاسمـا مشـترـا والـرديء لكن وعـلى ضوء الـتجـارب 
لالعـمال الـشعريـة االصيلـة واجلادة بـسبب توافـر مقـومات و نقـاط القوة في
ية ا ـانت لغة الـشاعر فالشعر في ذاته هو لـغة مشترـة عا تـلك النصوص أ

ب بني بشر على خالف ألوان بشرتهم و مشاربهم و ميولهم.
اذ ان هــنـاك ركــائـز عــدة يـجب اخــذهــا بـاحلــسـبــان  عـنــد الـنــظـر والــتـقــيـيم
لـلنـصوص الـشعـرية ومـن ثم على ضـوئهـا نتـعرف عـلى الطـبيـعة الـتكـوينـية
لـلقـصائد. فـقوة هذه الـنقـاط تلقي بـظاللها عـلـ االستـنتاج واالسـتـشاف ومن
ثابة بـ تلك الرـائـز يجب مراعاة اجلـودة والتمييـز في الثيـمـة والتي هي 
الـعمـود الفقـري للشـعر كـما علـينا ان نـسأل هل هي مـتكررة أم مـتجددة? هل
تــسـتــرعي انـتــبـاه الالوعـي أثـنــاء الـتــأمل والـدراســة? أي خـيط فــيـهــا تـربط
بـالقاريء ثم هل ان الفـرة وليدة طـبيعية لقنـاعات الشاعر و انتضجت داخل
اخملـتبر الشعري و ذهن الشاعر أم الء? الى ان نأتي الى مناقشة نوعية اللغة
و اسـاليبهـا البالغيـة من اجملاز واالستعـارات والتضاد ثم هل ان لـلشاعر رــ
شـعرية خاصة به بحيث يتميـز به دون غيره? وما نوع الرسالة التي حتتوي
الـنص و بـأي لغـة صاغت الـقصـيدة هل هـي دارجة يـوميـة أم راقيـة متـفنـنة?
ـستـعمـلة واالسـلوب الـصيـاغي للـشعر? هـل هي سائدة أم ومـا هي التـقنـية ا
ه اخلــفـيـة بـحــيث يـحـتـاج فـيــهـا دالئل و شـيــفـرات يـرشـد الــقـاريء الى عـوا
قـراءات متـأنيـة و تأمالت عمـيقـة. و ان اخليـال هو احملرك الـرئيـسي لتـحديد
خـطـوات االجنـاز الـشـعـري  مع مـراعـاة جتدد الـصـور  الـشـعـريـة  و نـدرتـها
نـصل الى حافة االتيان باجليد والتمـتع بقراءة نصنا كأول قاريء و ناقد في

آن معا.
بل ــلمـا حاول الشـاعر أن يكـون نفسه و ذاتـه في نصه كلـما ـان شـعرا أحسن
و أجـدر بـالـذكر والـتـدبـر والـشاعـر اجلـيـد يـحاول دومـا ان يـتـجنـب التـقـلـيد
والـتكـرار وفي االخيـر ان لـل نوع من الـشعـر طبقـة معـينـة من القـراء بحيث
ـضـام واالشــال الى نـصل الـ الـنص يـتـقـاسم كل طـبـقـة نـوعـا مـحـددا من ا
اجلـاد وال جنــد االغـلـبــيـة تـرغب بـقــراءته اال الـنـخــبـة الـشـعــريـة و هم دائـمـا
يـتابعـون كل جديد و يبـحثون عن تغـذية ذائقـتهم بأالختـيار االنسب اخلاص

تميز. بهم وا
عـمـومــا يـنـقـسم أصـنـاف الـشـعـراء الـ ثـالثـة أنـواع: ١- الـصـنف الـذي يـكـتب
الـشــعـر كـمـمـارسـة لــلـهـوايـة. ٢- الـذين يــجـدون في كـتـابـة الــشـعـر ضـالـتـهم
لــلـتــخـلص مـن الـهــمـوم واالحــتـراق الــداخـلـي. ٣- الـشــعـراء اجلــادين الـذين

. يحاولون اجتياز و مغادرة السابق بل حتـ أنفسهم القد
اال ان الـتعامل مع االسماء بـدال من االعمال يعـتبر الداء العـضال عند القراءة
عـايير االبـتكارية و اجلـماليـة عندنا و يـفسد عـلينا مـوضوعيـتنا و ينـقلب ا
في حــ ان ـل نص شـعـري له مــنـاخه و تـظـاريـسـه اخلـاصـة وهـو في عالقـة
مـترابـطة عـضويـة بروح الـشاعـر و أنفـاسه اآلنيـة و تعـدد أدواته الشـعرية و
غـنـاء تـدفق أفـكاره وهـذا مـا سـمـاه البـاز بـ (عـصـيـر الشـاعـر) أو بـئـره الذي

يستخرج منه افـاره و صوره أو سماءه التخيلي.
في اخلـتام يـجب علـينـا ان الننـسى بأن الـثيـمة كـلمـا ـانت نـاردة و علـى صلة
ـا ان الصـور الشـعرية تـلقي كـلمـا كانت بـداية مـوفقـة لكـتابـة الشـعر  و بـا
ـتمـكن يعرف ـلهم وا كـون الرئـيسي لـبناء الـنصـوص فان الـشاعر ا تـعتـبر ا
كـيف يرسم و يـصوغ  صوره الـشعريـة وهو عالق بـ الواقع واخليـال لكنه
ـهـارته سـيـصـنع خيـطـا أو حـبال يـربط من خالله بـدايـة نـصه بـوسطه و و 
ا دون الـهالك و نحن بدورنـا نشعر كـالقراء بـالعذوبة آخـره ويخرج مـنه سا

تدفقة. واالنسجام و ثبات البنية للنص من خالل التعابير الشعرية ا
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بغداد

والتعبيريّة  ورموز التراث . 
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ــيّـــز الــعــلــمــاء بــ الــرمــوز كلّ    هــذا و
بـحسب طبـيعته فـالرموز العـلميّـة تختلف
فـي طـبـيـعــتـهـا عـن رمـوز األدب  من حـيث
كــــونـــهــــا إشـــارات أو عـالمـــات ذات داللـــة
مـحـدّدة  مـتّفق عـلـيـها عُـرفًـا واصـطالحًا 
وهـــو مــا نالحـــظه في مـــيــدان الـــفــيـــزيــاء
والـكيـمياء والـرياضـيّات  التي تـقوم فـيها
احلـــــروف أو مــــجـــــمــــوعـــــة من احلــــروف
بـوصفـها إشـارات تعـبّر عن حـقائـق معـيّنة
أو صـيغ تفـاعل تلك احلقـائق مع بعـضها 

يُـحـدث صريـرًا ; ولذلك فـإنّ هنـاك رموزًا في
الشّعر ولكن ليس في الكتابات العلميّة . 
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   ولــئـن كــان لــلــرّمــوز ـــ بــصــورة عــامّــة ـــ
تـأثيرًا كبيرًا على قولبة األعمال اإلنسانيّة 
واقف واسـتـثارتـها لـلعـواطف األخالقيّـة وا
قدّسة (( االجـتماعيّة  فإنّ الرّمـوز الدينيّة ا
تــــعـــــمل فـي تــــركــــيـب روح اجلــــمــــاعــــة أو
ـمـيّـزة لـهــا  نـغـمـة حـيـاتـهم اخلـصــيـصـة ا
وطـبيعة هذه احلياة ونـوعيّتها  وأسلوبهم
ال  ونظرتهم إلى ومـزاجهم في األخالق وا
الــعـالم  الـصّـورة الـتي تــتـكـوّن عـنـدهم عن
طـريـقة عـمل األشـياء في الـواقع  وأفـكارهم
ـان األكــثــر شـمــولًــا عن الــنّـظــام  فــفي اإل
ـمـارسة الـدينـي تـكتـسب روح اجلمـاعة وا
مــبـرّرًا فـكــريًّـا عـبــر إظـهـارهــا بـأنّـهــا تـمـثّل
طـريقة حياة متكيّفة بشكل مثالي مع احلالة
وصـوفـة في نظـرتهم إلى الـفـعلـيّة لألمـور ا
الـعـالم  بـيـنـمـا تـصـبح الـنـظـرة إلى الـعـالم
مـقـنّعـة عـاطـفيًّـا بـعرضـهـا على أنّـهـا صورة
لألحـوال الواقـعيّة مـرتّبـة بشكل جـيّد موائم

لهكذا طريقة حياة )).  
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   كـما مـيّز العـلمـاء ب العالمـة والرمز  إذ
ــشــار إلـيه بــعالمــة أبــسط بـكــثــيـر من أنّ ا
ـــشــار إلــيه بـــالــرمــز ـــعــنى ا الـــفــكــرة أو ا
ــثـل عــلى ذلك بــالــعــلم األحــمــر ويــضــرب ا
عـنــدمـا يـوضع في الـطـريق حـيث يـكـون في
مـثل هـذه احلـالـة عالمـة عـلى وجـود خـطر 
بـيـنـما إذا رفـعـته دولـة أو مـنظّـمـة فـإنّه يدلّ
عـلى مـعانـي إيديـولوجـيّـة ويكـون رمـزًا لكلّ
ــعـــاني واألفـــكــار(( وكـــان اخلــطــاب هـــذه ا
واعظ الـكنـسيّة ال ـسيـحي أثنـاء ا الـديني ا
يــتــعـامل مـع الـلــون األحــمـر إلّــا في ســيـاق

ـسيح وآالمه  إنّ األحـمر ارتـبـاطه بصـلب ا
هـو لــون الـدمـاء  كـمـا أنّ الـدمـاء ـــ قـبل كلّ
ـــســيـح )) . وقــد ســـبق شـيء ـــ هي دمـــاء ا
لـهيجل أن مـيّز ب الـرّمز والعالمـة  مشيرًا
إلى أنّ الـعالقة التي تربط العالمة احلقيقيّة
بـالشيء الّذي تدلّ عليه هـي عالقة اعتباطيّة
ال ضـرورة فيـها  أمّـا في حالـة الرّمـز فاألمر
مـختـلف تمـامًا ; فـاألسد ـــ مـثلًـا ـــ يسـتخدم
كـرمـز لــلـشـهـامـة  والـثـعـلب كـرمـز لـلـمـكـر 
والــدّائــرة كــرمـز لــلــخــلـود  غــيــر أنّ األسـد
فروض والـثعلب فـيهمـا الصفـات التي من ا
أن تُــعـبّـرا عن مـعـنـاهــا  وهـكـذا فـفي حـالـة
الـــرّمــــز عـــلى اخــــتالف أنـــواعـه يـــحـــتـــوي
ــوضــوع اخلــارجي في ذاته ومــنــذ الــبـدء ا
ـعـنى الّـذي استُـخـدم لـتـمثـيـله  فـهو عـلى ا
لـيس عالمـة اعـتبـاطيّـة وال يُـستـعـمل كـيفـما
اتّــفق  بل هـو عالمــة تـتـضــمّن في شـكــلـهـا
اخلـــارجي ذاته مـــضـــمـــون الــتّـــمـــثّل الّــذي

تُظهره. 
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   وتـمـثّل التـفاعـليّـة الـرمزيّـة في نطـاق علم
االجـتمـاع إطارًا نـظريًّـا يركّـز على الـعالقات
الـقائمـة ب الفاعـل أي األفراد اإلنـساني
 مـعــنى هـذا أنّ الـتـفـاعـلــيّـة الـرمـزيّـة تـهـتمّ
بــدراسـة الـوحـدات االجــتـمـاعـيّــة الـصـغـرى
ــيـكــرو ) أكــثـر من الــتي يُــطـلـق عـلــيـهــا ( ا
اهــتـمــامـهــا بـتــحـلــيل الـوحــدات الـكــبـرى (
ـاكرو ) داخل البـناء االجتـماعي  وتـعتمد ا
الـتفـسيـرات التي تـقدّمهـا بحـوث التـفاعـليّة
الـرمـزيّــة عـادة عـلى الـتـسـجـيل الـتـفـصـيـلي
لــلــحــيــاة الــيــومـيّــة  الــذي يــتم عن طــريق
الحــظـــة غــيــر ــشــاركـــة أو ا الحـــظــة بـــا ا

شاركة .  ا
وضوع على موقع( الزمان) االلكتروني { تتمة ا

وهي رمـوز ال يـخـتلف فـيـها اثـنـان لكـونـها
ذات دالالت عــامّـة . أمّـا األدب  ـــ وبــالـنـظـر
إلـى خـضـوعـه إلى سـلــطـة اخلـيــال ـــ فـإنّه
يـتعامل مع الـلغة بحـريّة تامـة  فيشكّل من
األلـفــاظ مـا يـشـاء من الـصـور والـعالقـات 
مــســوقًــا بـتــأثــيــر االنــفـعــال والــعــاطــفـة 
وانـدفــاعـات الـفـكـر الـعـمــيـقـة  فـيـقـيم بـ
األشـيـاء عالقـات غـريـبـة تـمـتـم الـغـرابة  إذ
ألـوفة لتـعيش في يـجرّدهـا من طبـيعـتهـا ا
ـدركات عـالم  خـاص ال مـثيل له في عُـرف ا
ـكن أن ـعــهـودة  فــفي األدب  احلــسـيّــة ا
يـكــون الـفم أعـمى  ويـسـتـطـيع الـضـوء أن

وانـطالقًـا من هذا الـفهم لـوظيـفة الـرّمز في
حـيـاتـنـا عرّف أرنـست كـاسـيـرر  ( اإلنـسان
بــــأنّـه حــــيـــوان رامــــز قــــبـل كلّ شيء ) أي
حـيوان يصنع الـرّموز ويعيش في عالم من
الـرّمـوز  ولـيـست الـرمـوز الـبـشـريّـة مـجرّد
مــجـمــوعـة من الــعالمـات الــتي تـشــيـر إلى
ـعـانـي أو األفـكـار أو الـتـصوّرات  بـعض ا
بل هـي شـبــكــة مــعـقّــدة من األشــكــال الـتي
تــعــبّــر عن مــشــاعــر اإلنــســان وانــفـعــاالته
وأهـوائه ومـعتـقـداته . وقـد عدّ الـفـيلـسوف
ـتـلك ثالثة بـول ريـكـور أنّ كلّ رمز أصـيل 
أبـعـاد ملـمـوسة  فـهو في الـوقت نـفسه : (
يّ أي يّ  وحُــلــمي  وشــاعــريّ )  عـا عــا
يـقـتـبس رسـمه بـسـخـاء من الـعـالم احملـيط
بـنــا بـشـكل جـيّـد ; وحُـلْـمي أي يـتـأصل في
ذكـريـات اإلنسـان  وأخيـرًا هو شـاعريّ أي
أنّ الـرّمـز يـسـتـدعي الـلغـة  والـلـغـة األكـثر

غزارة إذن هي األكثر مادية .  
   إنّ الــوعي الـرمـزي يــخـتصّ به اإلنـسـان
دون سـائــر الـكـائـنـات األخـرى  ويـتـجـسّـد
هـذا الـوعي بـخـلق الـرمـوز الـتي تـلـتـقـطـها
احلــواس بـوصـفـهــا أبـوابًـا لـلــمـعـرفـة  ثمّ
تــقــوم كلّ حــاســة بــنــصــيــبـهــا من االدراك
الـرمـزي حـسب طريـقـتـها اخلـاصـة  وح

عاصر   فـي رؤية نقدية للواقع العربي التاريخي وا

والـشـخصـية والـسـارد لكن االحـداث أو االمكـنة
هي غير واقعية. 

امــا بـروتــوكـوالت الــســرد غـيــر الـواقــعي فـهي
نـطقية ـقبولـية ا اشـتغاالت تـعيد مـنح السرد ا
ــمــكن واقــعــيــا قــابال جــاعــلــة احملــال وغــيــر ا
ـــتــلــقي الــذي لــو قــرأ لــلـــتــصــديق من طــرف ا
ـكـنـة احلـصـول خـارج الـبـنـيـة األحـداث غــيـر 
ـا صـدّق وال حــرفـاً واحـداً لــكـنه في الــسـرديــة 
قــراءتــهــا كــقـصــة أو روايــة ـــ أي عــنــد دخـوله
ـهـا اخلـاص ـــ ستـتـخـلق مـصداقـيـتـهـا كأي عـا
عـاجلـة السـردية قـصـة واقعـية. والـسـبب هي ا
الـتي تظـل بالـعمـوم ملـتزمـة بتـخلـيق أو تلـفيق
ـسبِب مـؤدياً إلى ـنطـقيـة فيـغدو ا الـتخـلـيق با
الــنــتـيــجــة. وهـو مــا يــضـفي الــنــظـامــيــة عـلى
الـسردين الواقعي وغير الواقعي ويشي بوجود

ÊU e « ≠ œ«bG

صـدر حـديـثـا لـلـدكـتـورة نـاديـة هـنـاوي اجلزء
الــثــاني مـن كــتــابـهــا ( عــلـم الــســرد مــا بــعـد
الــكالسـيــكي) عن مـؤســسـة أبــجـد لــلـتــرجـمـة
والــنـشـر وبـصـفــحـات بـلـغت اربــعـمـئـة واربع
ــتــوسـط . وقـد عــشــرة صــفــحــة من الــقــطع ا
تـخصص هـذا اجلزء اجلديـد في ( السـرد غير
ــفــاهـيم الــواقــعي) بـاربــعــة فـصــول قــعـدت ا
وحـــددت االســـتـــراتــيـــجـــيـــات ووقـــفت عـــنــد
ـوضوعات. االشـكالـيات ونـاقشت الـقضـايا وا
ـا جـاء في مـعنى الـسـرد غيـر الـواقعي أنه و
سـرد ال يــتـضـاد مع نـظـريـة احملـاكـاة وقـانـون
االحـتمـال األرسطي ألنه يـضع الالواقـعية في
عـنـصـر بـعـيـنه من عـنـاصـر الـسـرد; فـمـثـال قد
تـكـون األبنـية الـزمانـية تـقـليـدية وكـذلك اللـغة

تـوازنـيـة بـهـا تـقـبل عـمـلـيـة الـقـراءة فـال يـكذب
ُ احلدث غير الواقعي أو الشخصية غير الـقار
الـواقعيـة أو الزمان غيـر الواقعي كـما ال يشكك

في واقعيتها. 
قدمة : (قد ال تُفهم تـقول الدكتورة هناوي في ا
بـعـديـة(الـسـرد مـا بـعـد الـكالسـيـكـي) وغـيـرية(
الـسـرد غـيـر الـواقـعي) عـلى عـالتـهـمـا كـلـها أو
بـعض منها وقد تكون البعدية والغيرية مثاراً
لــلـغـمــوض والـتـسـاؤل وســبـبـاً فـي االشـتـبـاك
ـا هـمــا مـوجـهـان لـلـمـعـنى والـتــعـقـيـد أكـثـر 
ـا هي طبـيعـة التـوصيف ومـحددان لـلـداللة إ
الـلغوي في التعبير بالظرفية ( بعد) عن السرد
ـعرفية كـميدان علمي الـذي اختلفت تـراتبيته ا
ـسائل عُدت في وقتها كـان قبل عقود يختص 
جـديـدة وكـاشفـة واسـتـقصـائـيـة واليـوم يُـنـظر

إلـيها تقليدية وفيـها القصور واالرتباك كما
أن في الـتـعـبـير بـأداة الـنـفي( غيـر) تـوكـيداً
حلــال ســردي إزاء حــال آخــر يــنــاظــره في
االنـضـواء في علم الـسرد ويـخـالفه بـتخـليه
عن الـواقـعيـة وميـله إلى غيـرها. ) هـذا وقد
ـسـائل وعـرض اشـتـغـاالت عـرّف الــكـتـاب 
مــتــيـقــظــا من الــوقـوع في اإلتــبــاع ومـواالة
مــدرسـة كــانت رائــدة والـيــوم لـيــست كـذلك
ـدرسـة وحـذرا فـي اآلن نـفـسه من االنـحـيـاز 
امـتلـكت تفـوقهـا واغتـرارها من جـراء أمرين
أحــدهــمــا ســيــاسي يــتــمــثل في الــهــيــمــنـة
ي اجلديد واآلخر االمريكية على النظام العا
ـيـة عــلـمي يــتـمــثل في الــسـبــرانـيــة والـعــو
واكـتساحاتهـما غير احملددة وحـروبهما غير

متكافئة األطراف واألبعاد واإلمكانيات. 
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الـنـظـام شـرق اوســطـيـة ام وسـطـيـة عـربـيـة 
جـدلـيـة الـوحـدة واحلـرية الـلـبـنـاني اجلـديـد 
سألة الطائفية في ا نحو كونفدرالية عربية 
حـاكمـيـة الكـافة ـراءة من مـنظـور مـختـلف  ا
فـي ما حـقـوق االنـسـان الـعـربـيـة والـكـونـية 

االمة والدور والقائد . يتعدى التاريخوية 
هل ثمـة امكانة لنـهضة عربية يـتساءل قاسم 
مـضـارعــة لـلـنـهـضـة الـغـربـيـة أنه (  الـسـؤال
الـــذي يــحـــفــزنـــا الى نـــقــد الـــفـــكــر الـــعــربي
عـاصر على محاولة الـكالسيكي واحلديث وا
اعـادة الـقـراءة واعـادة كـتابـته وفق مـنـهـجـية
تـفكيكـية تركيبـية بحثـا عن اجلوانب الداللية
والـشـمـولـيـة في الـفكـر الـتـراثي وتـنـقـيـباً عن
الــعـنـاصـر الــنـقـديــة الـوجـوديــة … اي الـفـكـر
الــدهــري  االيــجــابي الــذي يـنــطــلق من واقع
ـــــثل ــــاهـــــيــــات وا الـــــوجــــود ولـــــيس مـن ا
تعـالية ـتخارجـة وا والـيوطوبـيات الفـكرية ا

على الزمان والتاريخ والطبيعة والعالم)  .
 ويـرى قـاسم ايضـا (من هـنا يـنـبع اخـتيـارنا
الـنهضوي واالصالحي واحلداثوي في اعادة
والـتواصل مع احلـداثة الـتـراسل مع التـراث 
واذا كــان الــتـواصل مع اجلــديــد يـقــوم عـلى
أغـــتــراف كـل مــا من شـــأنه ان يـــنــقـــلـــنــا من
فــأن الــتــواصل مع الــتـــخــلف الى احلــداثـــة 
مـع الــتــراث) يــنــبــغي ان يــكــون من الــقــد 
ا وا مـنطـلق ان االصالة  ال تـعني االصولـية
سـارين جـدلـيـة الـتـعـاصـر والـتـثـاقف . بـ ا
نـقـد التـراث ونـقد ـتـعدد  عـلى قـاعدة الـنـقد ا
وبـخالصة ي  الـفكـر العـربي ونقـد الفـكرالـعا
مـضـافـة الـدكـتـور جـمـيل قـاسم يـطـالـب بـعدم
اخــذ مـا امــامـنـا عــلى انه مـســلـمــات ال غـبـار
ــا اخــذه  من مـنــطـلق الــرؤيـة عــلـيــهـا   وإ
الـتـحلـيلـيـة  . ويتـوقف الدكـتـور جمـيل قاسم
مـحذرا من عـنـد موضـوعـة العـرب والـتنـميـة 
ــشـــروع الــشــرق اوســطي فــهــو بــاالســاس ا

صـيـاغـة امريـكـية اسـرائـيـليـة غـايـته حتويل
ــنــطــقــة  ويــكـون اســرائــيل الى مــركــز في ا
الــعــالم الـعــربي مــحــيـطه مــؤكــدا ان الـوطن
الــعـربي التــنـقـصـه االمـكـانــات االقـتــصـاديـة
الـلوجستيـة واخلبرات البشـرية  في صياغة
تــنـــمــيــة تـــكــامــلــيـــة تــقــوم عــلـى مــحــورين
مـتعـاشق الـتنمـية االقـتصاديـة   والتنـمية
ـشـكلـة تـكمن في ـستـدامـة  لكن ا الـبـشريـة ا
ــتــضــاربــة لالنــظــمـة ـســارات  ا طــبــيــعــة ا
الـسيـاسيـة العـربيـة القـائمة عـلى شق وحدة
ــوقف الــعــربـي ازاء مــا يــجــري اقــلــيــمــيـاً ا
ــزيـد من ودولــيــاً  الــوضع الـذي تــســبب بــا
الـضياعات الـتنموية  من هـنا ال فرصة امام
أنظـمـة سيـاسـة  ومواقف قـومـية اال الـعـرب 
بـاالعتـماد على الـفضاء الـعربي في االنطالق
بـالتنـمية من محـتوى احلاجـات الذاتية دون
ان تــســقط من االعــتــبــار مـتــطــلــبــات الـدمج

واالفـــادة من الــتــقـــانــة احلــديـــثــة . وتــوقف
الـــبــاحث عـــنــد نــظـــريــة الــكـــاوس (إشــاعــة
الـفـوضى) مـشـيـراً الى مـا اعـتـمدته االدارات
ـتعاقبـة في تطبيق هـذه النظرية االمـريكية ا
لـتـنــفـيـذ أهـدافـهـا االقـتـصـاديـة االمـبـريـالـيـة
علوماتي التي تمتلكه في وتوظيف التدفق ا
ــزيـد من الـدول نــشـر الـنــزاعـات وإخـضـاع ا
لـلـمـراقـبة وتـمـريـر الـعديـد من أهـدافـهـا على
واألرجح أن سـيـاسـة مــدار الـكـرة األرضـيـة  
إدارة الــكــاوس ال تـــتــخــذ مــنــاح عــســكــريــة
مــبــاشـرة بل قــد تــأخـذ اشــكــاالً من الــتـدخل
ــبــاشـر  وغــيـر الــســيـاسي واالقــتــصـادي ا
ـــبــاشـــر وفي اطـــار الــزعم بـــنـــشــر الـــقــيم ا
قـراطـية .الـباحث الـدكتـور جمـيل قاسم الـد
اشـار الى انه ال يوجـد وقت كاف لـدى العرب
زيد من ثقافـة االسترخاء وانتظار ـمارسة ا
اجملـهـول ومن هنـا اقـترح الـصيـغـة لتـضامن

qOJA∫ رسم افتراضي لرموز تشكيل الوعي
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ي وذكرى اقرار اتفاقية حقوق الطفل »UH²Š¡∫  فعاليات متنوعة احتفاء بيوم الطفل العا

{ جـدة  –وكـاالت - أعـلن مهـرجـان الـبـحر
األحــمــر الــســيــنــمــائي الــدولي األحــد عن
ـنـتج الـهــنـدي شـاروخـان ـمـثـل وا تــكـر ا
ــتــمـيــزة في صـنــاعـة تـقــديــرًا إلسـهــامـاته ا

هرجان.  األفالم بحسب بيان ا
هرجان شاروخان في  حفل افتتاح ويكرم ا
ـديـنـة جـدة  خالل الـفـترة الـدورة الثـانـيـة 
من 1 إلى 10 كـانون االغـول حيث يُـعرض
131 فيلمًا تشمل األفالم الروائية القصيرة

والطويلة من 61 دولة بـ41 لغة.
ويعـتـبر شـاروخان من أكـثـر النـجوم جنـاحًا
في الـسيـنمـا الـهنـديـة فمن خالل عـطاء دام
ألكـــثــر من 3 عـــقــود فـي مــجـــال صـــنـــاعــة
األفالم ومـــشــــوار فــنـي يــشــمـل أكــثــر من
100 فــيـلـم حـــقق خــان إســهــامًـا مــهــنــيًـا
مــتـمــيــزًا في الــهــنــد والــعـالـم أجـمـع حـيث
حـصل عـلى الـعـديـد من اجلـوائـز واألوسـمة
تـقـديــرًا جلـهـوده الـســيـنـمـائـيــة في صـنـاعـة

األفالم.
ـؤسـسة مـهـرجان وعلق الـرئـيس الـتنـفـيذي 
البـحـر األحمـر الـسـينـمـائي مـحمـد الـتركي
قـــائـالً "نــــحن ســــعــــداء بــــتــــكـــر الــــنــــجم
ـوهـبـة مـتـمـيـزة شــاروخـان الـذي يـحـظى 
ـية ويعـد واحدًا من أيـقونـات السـينـما الـعا
فـلــقــد اســتـقــر الــنـجـم الـهــنــدي في قــلـوب
مـعـجـبـيه مـنـذ بـدايـة ظـهـوره حـتى يـومـنا
هـذا". وقـال جنم بـولـيـوود "شـاروخان"

هرجان:  في بيان ا
أشعـر بامـتنـان كبـير بـهذا الـتكر

ــشـاركــة في افـتــتـاح وتــشـرفــني ا
الـدورة الثانية من مـهرجان البحر
األحمـر السينمـائي كما تغمرني
الـبهـجة لـتـواجدي بـ اجلمـهور
ـعــجــبـ من الــســعـودي وبــ ا
ـنـطــقـة والـذين جـمـيع أنــحـاء ا
كـان لــهم األثــر األكــبـر في دعم
مـــســـيـــرتي الـــفـــنـــيـــة عــلـى مــر

." السن

‰UL  UOÝ¬

lO — bL×

wLAM « wKŽ

ــمـــثل االردني الـــراحل يــشــارك ا
آخـر اعـمـاله الـسـينـمـائـيـة (صحن
ـسـابـقــة الـرسـمـيـة أحـمـر)  فـي ا
لــلــدورة 17 مـن مــهـــرجــان أفالم
شـبـكـة آسـيـا واحملـيط الـهـاد في
إندونـيسـيا للـفترة من 26 تشـرين الثـاني احلالي ولـغاية

قبل. 3 كانون األول ا
w²ON « b UŠ Í“u

قبل في ندوة ي الـعراقي يشارك عصـر السبت ا االكاد
يقيـمها ملتقى ابراهـيم اخلياط  الثقافي بـعنوان (اشكالية

ثقف والسلطة..هل من جديد). ا
·«bM « UMO
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األديب الــعـراقي تـلـقى تــعـازي االوسـاط الـثـقــافـيـة لـوفـاة
سائل الرحمة لروحها الطاهرة. اضي والدته االثن ا

qO¦L² « ‰e²F¹ À—u LO¼
ي. كــانت صـادمــة بـالـنــسـبـة لــلـنـجـم الـعـا
وأظــــهــــرت نـــتــــائـج الـــفــــحــــوصــــات بـــأن
هـيـمـسـورث لديه نـسـبـة عـاليـة من جـيـنات
ــر وهـو مــعـرّض ــرض الــزهـا اإلصــابـة 
لـالصـابــة به بــنــســبـة 10/8 وهـي نــســبـة

. عالية بالنسبة لألشخاص العادي
وكـشـف كـريس عـلى هـذا اخلـبـر بـقـوله: "لم
اكـن أعـرف مــاهـو الــفـحص فـي ذلك الـوقت
وفــكــرته بــانــهم يــقــومــوا بــفـحـص الـدورة
الـدمـويـة والـقـاء نـظـرة عـلى اجلـيـنات ولم

 ." أتوقّع أن يجدوا شيئاً
وأوضـح كـريس بـان الــطـبـيب أخــبـره بـأنه
ـر وورثهـما ـتـلك نسـخة من جـ الـزها
عن والديه.وعبّر عن مخاوفه الشديدة حيث
صـرّح: "ال أريـد أن أعـيش جتـربـة أنسى من
خـاللـهــا زوجــتـي وحـيــاتـي وأوالدي وهـذه

أكبر مخاوفي".
وبـــالـــرغم من ان الـــفـــكـــرة كـــانت صـــادمــة
بـالــنـسـبـة لـكـريس هـيـمـسـورث إال أنه كـان
ســعـيـد من اكـتـشــاف هـذه اجلـيـنـات بـوقت
مـبـكّــر حـيث سـيـسـتـطـيع أن يـحـمي نـفـسه
بــوجـوده الـى جـانب عــائـلــته.وقـررّ الــنـجم
ي "كـريس هـيـمسـورث" أن يـبـتـعد عن الـعـا
ــهـنـيـة لـيـبـقى الى الـتــمـثـيل وعن حـيـاته ا
ـــكـــنـــة جـــانـب عـــائـــلـــتـه ألكـــبـــر فـــتــــرة 
ــرض ويـــحـــتـــضـــنــهـم قـــبل أن يـــصـــاب 

ر وينسى حلظاته معهم. الزها

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - حـلّ النـجم
ي كـريس هـيـمـسـورث الـهــولـيـوودي الـعـا
ضـيفـاً على بـرنامج (كـود مورنـنك امـريكا)
ـاضي وكـشف من خالله خـالل األسبـوع ا
مـعلـومة صـادمة لـلجـمهـور.مشـيرا الى أنه
أجــرى  فـحـصًـا لــلـجـيـنــات خالل تـصـويـر
ت لس) والذي كـان يُعرض على بـرنامج (
مـنصة ديـزني بلس ولكـن نتيجـة الفحص

b¹bł q K 0 qOAð—¬
{ اســـطــنـــبــول  –وكـــاالت -  كــشــفت
مـصـادر اخـبـاريـة تـركـيّـة بـأن الـنـجـمة
سـلسل جـديد هـاندا ارتـشـيل تسـتعـدّ 
جتـسـد دور الـبـطـولـة فـيه بـعـد غـياب
عن شـاشة التلفزيـون واجلمهور لفترة
ـنـصـة طــويـلـة.انـتـاج شــركـة لـتـابــعـة 

ية. ديزني بلس العا
والـسينـاريو من كتابـة "عائشـة كوتلو"
والـــتـي ســـبق أن عـــمـــلـت مـــعـــهـــا في
مـسلسل "أنت اطـرق بابي" والذي القى
جنـــاحًــا كـــبــيـــرًا  بــاالضـــافــة الى ان
الـكاتـبة لهـا اعمـال أخرى مثل "الـطائر

بكر وأجمل منك". ا
ــسـلـسل ويــبـدو واضـحــاً بـان قـصـة ا
ســتـدور في اطـار رومـانـسي كـومـيـدي
اسـتــنـاداً الى كـاتـبـة الـسـيـنـاريـو أمـا
الــقـصـة فـهي من تـألــيف اسـيـنـا بـلـبل

أوغلو واخملرج يوسف بيرحسن.

ولـــــم يــــــــــــــــتـم
حتــديــد هــويــة
بــقـيــة الـنــجـوم
ــــــشــــــاركـــــ ا
بـــــالــــعـــــمل أو
الـــــنــــجم الــــذي
ســـــيــــقـف أمــــام
الــــــفــــــنــــــــــانـــــة
الـتـركـيـة في دور
الـــــــبــــــطـــــــولــــــة
الــرجـالــيـة حـيث
يــــنـــــــــــــتــــظــــر
فــــريق الـــعـــمل
اكــــــــتـــــــمـــــــال
الــســيــنــاريـو
لـــــتــــحــــديــــد
الــــــــفــــــــريق

بأكمله.

تحـمسون. أدائك سـيحـفّزك األشخـاص النشـيطـون ا
في عملك سيصل إلى ذروته.
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هناك أسـئلة ماليـة عند الشريك,يجب أن تـعالج بكثير
من اللباقة.
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 سـتكـون مـوضع كلّ االنتـباه. حـاول ان تـستـغل هذه
الفترة من ناحية العمل .
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 ال حتاول ان تضـغط على عائلـتك باسلوب الـسلطة 
ا اعتمد االيجابية باحلوار. ا

»dIF «

نـشــاطك اجلـســدي سـيــرافـقه نــشـاط عــقـلي مــتـمــيـز
يساعدك في إجناز مهام العمل لديك .
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كـنك استـشارة قـريب او صديق و مشـكلـة تشـغلك,
طلب معونته .رقم احلظ.3
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ـؤثـرين لـكي ال تـخـشى طـلب الـدعم من األشـخـاص ا
يعززوا مشاريعك. رقم احلظ 2.
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جتنب االجنراف الى حالة العصبية و االنفعال بغض
ادية. النظر عن خسارتك ا

Íb'«

ال تــتـردد في الـتــعـاطي مع من حـولـك امـنح نـفـسك و
احمليط بك الكثير من الثقة .
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 فكر بـإعطاء شيء غير مـتوقّع حلياتك الـعائلية و إال
فإنك ستحسّ بضجر .
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تـعـامل بــايـجــابـيــة مع كـافـة االفــكـار الــتي يـطــرحـهـا
الشركاء.يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

ابــتــعــد عن االمــور الــتي جتــعـلـك حتس بــالـضــغط و
االنزعاج .رقم احلظ 7.
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1- غصن

2- فريسة

3- معلم

4- يعاقب عليها القانون

5- حــركــة مــفــاجــئــة ســريــعــة

للرياح
6- من علوم احلساب

7- منيعة

8- وبخ

( من العناصر الكيميائية)

ــيـة الــسـوريــة شـاركت افــتـراضــيـا في اجلــلـسـة االكـاد
احلواريـة التي أقيمت في شرم الشـيخ في مصر  بعنوان
نـاخي من خالل االبـتكـار والـتنـفـيذ.. احلـوكـمة (الـعـمل ا

ستويات). الشاملة متعددة ا

ـي الــعـراقـي الــقى االثــنــ مــحــاضــرة بــعــنـوان االكــاد
نهاج الثـقافي لنادي العلوية (ماخفي عن بـغداد) ضمن ا

بجلسة ادارها الدكتور عالء الدين القصير.

ـؤرخ االردنـي حتـدث في نـدوة بــعـنـوان(وثــائق أم قـيس ا
ــوقـعـة وســيـاقـهــا الـتـاريــخي فـتــرة احلـكـومـة األصــيـلـة ا
احملـليـة) نظـمتهـا جلنـة قضـايا الـشؤون احملـليـة والعـربية
ـكـتب الـتنـفـيـذي الحـتـفـالـيـة إربـد عـاصـمة ـنـبـثـقـة عن ا ا

الثقافة العربية لعام 2022.

نـائب نــقـيب الـفـنـانـ الـعــراقـيـ تـلـقت تـعـازي االوسـاط
اكيـرة صدّيقة محـمد أم الثالثاء الفنـية لوفاة والدتـها ا
ـكيـاج وكانت تـعمل في والتي تـعد من الـرائدات في فن ا
ــسـرح قـبل تـقـاعــدهـا واشـتـركت في دائـرة الــسـيـنـمـا وا

الكثير االعمال الفنية ضمن اختصاصها.
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الكاتب والـناشط السياسي العراقي ضيفه ملتقى جيكور
الــثـــقــافي لــلــحــديث عن جتــربـــته في اصــداراته الــثالثــة
نـقـد الـذات قـبل نـقـد الـوقـائع) (تـأمالت في وطن مـهـاجـر
و(رحـالـة .. تـراجـيـديـا الـنـشـيد االخـيـر) و (اسـطـورة في

تأمالت واسئلة). نفى ا

هاندا ارتشيل

نـزور الـعـامـلـ فـيـهـا ويـزوروننـا الى أن
انـتـقـلـنـا إلى شـارع ابي نـؤاس في بـداية
السبعـينيـات لكن صلة الـقرابة والصالت
بـ العـامـلـ في مـؤسسـتـ إعالمـيـت
ظـــلت مـــتــوطـــدة زادهـــا تــأســـيس نــادي
ـبنـى الوكـالة وكـان أحد اإلعالم ملـحـقا 
رواده الـصــديق حــمـودي احلــارثي الـذي
دير الفني.وهناك كان مرشحا أن يكـون ا
ـرحوم حيث كـنت نائـبا لـرئيس الـنادي ا
بـهـجت شـاكــر الـتـقـيت كـثـيـرا بـالـصـديق
حــــمــــودي في األمـــــســــيــــات واحلــــفالت

وجلسات الدمبلة.
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حـمودي احلـارثي الـذي عـرفه العـراقـيون
بـشــكل واسع الول مـرة فـي دور عـبـوسي
شــخــصــيــة نــادرة في كل اجملــاالت الــتي
عـمل فـيـهـا فـهو فـنـان كـمـمـثل تـلـفـزيوني
ــثل ســيــنــمــائي  وكــمــخــرج  وكــاتب و
سـيـنـاريو وهـو انـسـان فـنـان مـنـذ ان بدأ
حـيـاته جنارا ولـكن اي جنـار? كـان فـنـانا

حتى في النجارة.
عــرفــته كـــمــا عـــرفه غــيــري بـــعــد عــرض
تـــمــثـــيــلـــيــة حتت مـــوسى احلالق بــدور
عـبوسي ومـا قـام به من حـركـات ومـقالب

ا مع اسـتـاذه احلالق 
اثـار اعـجـاب الـعـراقـي
ـــــــقــــــالـب الـــــــتي رغـم ا
احلـــــقــــــهــــــا بــــــاحلالق
وزبائـنه ومـعـارفه.ومـنذ
ذلك الـوقت أخــذ الـنـقـاد
والصـحـفيـون وأصـدقاء
حـمـودي يـطـلـقـون علـيه

لقب (صانع الفرح).
كـنــا في ذلك الــزمـان في
وكـالـة االنـبـاء الـعـراقـية
قـرب مـبــنى االذاعـة  في
الصـاحلـية تـربـطنـا بـها
ن فيـهـا روابط قـوية و

في الزمالك واالكالت الـعراقيـة في الغداء
او الــعــشــاء تــعـدهــا ام عالء خــصــيــصـا
للضيوف األعزاء القادم من الوطن.قبل
ان ياتي الى مصر للـدراسة  كان حمودي
ــعــهـــد الــفــنــون احلــارثي قــد الــتـــحق 
اجلمـيلـة قسم الـنحت والـرسم مع الفـنان
جواد سليم والفنان فائق حسن لكنه ترك
قــسم الـنــحت والـرسم وتــفـرغ لــلـتـمــثـيل
واإلخــراج مـن عــام 1958 ولـــغــايـــة عــام
1961 ومـن ثـم درس الــــــــفـن واإلخـــــــراج
ــدة عــامـــ في فــرنــســا الــســيــنــمـــائي 
(1964-1965) وبــعــدهــا درس اإلخــراج
السـيـنـمـائي  من عام (1974-1981) في
يـة الفـنون). وفي الـسنوات مصـر (أكاد
التي أمضاها في مصر كانت له صداقات
ــصـريــ وكـبـار واســعـة مع الــفـنــانـ ا
الــصــحـفــيــ أذكـر مــنــهم عـبــد الــرحـمن
الـشـرقـاوي ولويـس جريـس وحسـن فؤاد
والرسـام جـمـال كـامل.في عام 1981 عاد
الى بـــغــداد من الـــقــاهــرة وكـــنت في ذلك
الــوقـت اعــمل في مــجــلــة الف بــاء وكــنــا
نلتقي ب احل واآلخر واذكر انه بطلب
من وزيــر االعـالم أعــاد كـتــابــة مــســلــسل
"حتت مـوس احلـالق" بـشـرط ان يــخـرجه
شاركـة بالتـمثيل وبـالفعل بنفـسه دون ا
أعـاد مع الـفـنــان الـبـصـري كـتـابـة الـنص

حـمـودي مـوالـيد 1936 لـكنـه االن (بدون
حـسـد) يـبـدو شـابـا عـنـدمـا الـتـقـيـته بـعد
غيـاب طـويل في نـيـسان 2017 ح جاء
تـنـبي لـيـحضـر حـفل تـوقيع الى شـارع ا
ــــاضي كــــتــــابـي الــــثـــــالث (صــــور مـن ا
البعـيد).ذلك الـلقاء كـان بعد آخـر لقاءاتي
بـه حــ جـــاء الى الـــقـــاهـــرة عــام 1974
ـكـتب (واع) لـيـدرس وكـنت فـيـهــا مـديـرا 

الفن ويحصل على شهادة الدكتوراه.
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وفي كل اتصال بيننا وقـد فرقتنا السن
واوضاع الوطن يذكرني  بـزيارته لشقتي

والــســيـنــاريــو جنح الــعـمل
فـــنــيـــا ولــكـن اجلــمـــهــور لم
يــــتــــقـــبــــلـه لــــعــــدم وجـــود
شـخـصـيــة (عـبـوسي) فـيه.
ســــــافــــــر عـــــام 1995 إلى
األردن بـــــســــــبب ظـــــروف
اقـتــصـاديـة صــعـبـة وظل
في األردن لعشـرة أشهر
سافر بعدها إلى هولندا
كالجيء إنــســاني أقـام
خاللـــهـــا أكــثـــر من 15
معـرضـا لـلـنحت داخل
ـدن الــهــولـنــديـة مع ا
15 لـقـاء جـمـاهـيـريـا
لـلـعـراقـيـ والـعرب
هــــنـــاك وكــــذلك في
ـارك الـسـويـد والـد

انيا. وأ
وحسب مـا مسجل عن
حـيــاة احلـارثي الـفــنـيـة
فـــقــد شـــارك في أكـــثــر من

500 عـمل اذاعي وتـلـفـزيـوني
وأخرج الـكثـيـر من البـرامج التـلفـزيونـية
منها العلم للجميع للمرحوم كامل الدباغ
والـريـاضـة في اسـبوع لـلـمـعـلق الـشـهـير

مؤيد البدري.
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وسيقية احتفت مدرسة بغداد للـفنون ا
ي  بـاقمة والتعـبيـرية بيـوم الطـفل العا
حـفال صــبـاح االحــد شـارك فـيـه تالمـيـذ
الــقــسم االبــتــدائي واطــفــال روضـة دار
ــوســيــقــيـــة  بــأعــمــال فــنــيــة الـــسالم ا
وفعالـيات و لوحات تـعبيـرية .. وافتتح
ـــدرســـة حــســـ فــجـــر  حــفل مـــديــر ا
سـتقبل  درسة  قـائال ( اطفالـنا هم ا ا
وهم امـلــنـا احلـقــيـقي في بــنـاء الـعـراق
الــذي نــحـلـم به ).وكــان اول مـا قُــدم في
احلـفل عـزف الـنـشـيـد الـوطنـي العـراقي
بأنـامل الطـالب محـمد امجـد من الصف

الـــســادس االبــتـــدائي عــلى آلـــة الــعــود
ـشاركـة الـتلـمـيذ  عـبـد الله مـحـمد من
الصف الثـالث االبتدائي بـعزفه على آلة

الكمان. 
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وقـدم اطــفـال الـروضـة فــعـالـيـة بــالـلـغـة
االنكلـيزية  تـدريب شيمـاء جبار وابدع
ــرحــلــة االبــتــدائــيــة بــتــقــد اطــفــال ا
مسرحيـت  االولى جتسـد (احملافظات
الـــعــراقــيــة) والـــثــانــيه بـــعــنــوان (ســر
اخلـــلـــود) عن شـــخـــصـــيـــة كـــلـــكـــامش
وانكيدوا . وعزفت التـلميذة ماري عمار
من الـصف السـادس مـقطـوعـات جمـيـلة
عـلى آلـة الـبـيـانـو وفـقـا
لـصفـحـة دائـرة الـفـنون
ـــــوســــــيــــــقــــــيــــــة في ا
(فـــــيـــــســــبـــــوك).وكــــان
ــــدرســـة لــــفــــراشــــات ا
ـــتـــمـــيــز حـــضـــورهن ا
بتقد عرضان جميالن
حتت عــنـوان( شــهـرزاد
)تــدريب مـــيــنــا اكــرم و
رقصـة( اداجـو)  تدريب

زينا اكرم.
عـــلى صــعـــيــد مـــتــصل
تـــقـــيم صـــبـــاح الـــيـــوم
اخلـــمـــيس دار ثـــقـــافــة
األطـــفـــال احـــتـــفـــالـــهــا

الـسـنـوي بـذكـرى إقـرار اتـفـاقـيـة حـقوق
الـــطـــفـل وحتت شـــعـــار ( أطـــفـــالـــنــا ...
ابتسامـة اليوم .....وحلم الـغد ) إنطالقاً
من دورها كمؤسسة رائدة تعنى بالطفل
وبـثـقــافـته بـوصـفه الــركـيـزة األسـاسـيـة
لبنـاء اجملتمع وتـطوره.وقالت مـدير عام
الدار خاجـيك تكالن (يـاتي اهتـمام الدار
بالـطـفل والطـفولـة هـدفاً وغـايةً من أجل
تنشئـته تنشئـة سليمـة معافاة من خالل
مـنـهج وخـطــاب تـربـوي وبـرامج هـادفـة
أعدتهـا الدار كـمنهـاجاً احتـفاليـاً خاصاً
ـنـاســبـة  يـتــضـمن فـعــالـيـات فــنـيـة بــا
ـدارس تــقــدمـهــا مــجــامـيع مـن طـلــبــة ا
وقصـائد شعـرية مـتنـوعة بـاإلضافة الى
اعمال فنية لقـسم الفنون وورشة للرسم
احلـر بـإشـراف رســامي شـعـبـة الـرسـوم
ــتــحــركــة الى جــانب مــعــرض لـلــرسم ا
تـشـارك فـيه مـحـافـظات الـنـجف وصالح
الــدين وآخــر لـألعــمــال الــيــدويــة لــلـدار
ــثــنى فـضـالً عن مـشــاركـة ومــحـافــظـة ا
خاصـة للـرسم احلر عـلى الوجـوه لرسم
ــعـرض الــبــهــجه عـلــيــهم إضــافــة الى ا
طبوعات الـدار من مجلة مجلتي الدائم 

زماروالسلسلة القصصية) . وا
ركز الثـقافي للطـفل في محافظة ونظم ا
ــنــاســبــة الــذكـرى 33 بــابل احــتــفــاال 
التـفـاقيـة حـقـوق الـطفل.ابـتـدأ االحـتـفال
بـعـزف الـنـشــيـد الـوطـني ثم ألـقى مـديـر

ــعــيــشــيــة والــنـــفــســيــة والــصــحــيــة ا
والـترفـيـهـية اجلـيـدة لألطـفـال وشاركت
فـيــهـا بــعض الـطــالـــــبـات حــيث قـدمت
الــطـفــلـة  مــهـا كــر  قـصــيـدة شــعـريـة
بعنـوان (من حقي اتـعلم) وأيـضا قدمت
الـــطـــفـــــــلـــة إســـراء كــاظـم  مــقـــطع من

اوبـــريت (أنـــا
طفل حر).

ـركز كـلـمـة استـعـرض فيـهـا اهم بـنود ا
هـذه االتـفـاقـيـة الـدولـية وتـخـلل احلـفل
مجموعة من األنشطة والفعاليات بينها
ثالثــة مــعــارض فــنــيــة لــلــرسـم أحــدهـا
للطفـلة رقية وهي من ذوي االحـتياجات
اخلــاصـة وآخــر لــتالمــذة مـدرســة ثــغـر
العـراق وفـعالـيـة لفـراشـات مدرسـة ثـغر
الـعــراق انـشـدن فــيـهـا اغــنـيـة احلـواس
اخلمسـة وقصـيدة للـشاعر جـليل خزعل
الـقـتـهـا الــطـفـلـة سـارة حـسن وقـصـيـدة
أخـرى لـلطـفـلـة روز . إضـافـة إلى تـقد
مـشـهــد تـمـثـيـلي بــعـنـوان( مـعـانـاة ابـو

حلتم).
 «—«b ≈ l¹“uð

وفي ختام االحتفال  توزيع إصدارات
ـزمـار) الـدار من مـجـلــتي (مـجـلـتي) و(أ
والـسلـسـلـة القـصـصـية كـهـدايـا جمـيـلة
الدخــال الـبــهـجــة إلى نــفـوس األطــفـال.
دير العام وللمناسـبة ذاتها وبتـوجيه ا
ركـز الثـقافي لدار ثـقافـة األطـفال نـظم ا
ـثـنى مـحاضـرة تـوعـوية في مـحـافظـة ا
ــنـاســبــة ذكـرى حــول حــقـوق الــطــفل 
صـادقة عـلى حـقوق الـطفل في الـعالم ا
لطلـبة مـدرسة اجلمـهوريـة للبـنات التي
تحدة والزمت دول تبنتها هـيئة األ ا
الـعـالم بـااللــتـزام بـهـا و إبـعـاد األطـفال
عن مناطق احلـروب والنـزاعات وتوفير
سبل العنـاية لألطفـال وتهيئة الظـروف
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في وزارة الثقـافة والسـياحة واآلثار
ـركـز إيـنـاس ـعـاون مـديـر ا ـثال 

عـــبــد احلــافظ أحـــمــد الــقـــبــاني في
ـــؤتــمــر الــعــلــمـي الــدولي الــثــالث ا
ــنـعــقـد في الــعـاصــمـة الـلــبـنــانـيـة ا
بــــيـــروت في الـــثـــانـي والـــثـــالث من
تــشــرين الــثــاني حتـت عــنـوان (دور
العـلـوم االنسـانـية واالجـتـماعـية في

التنمية وخدمة اجملتمع).
ـــشـــاركـــة بـــالـــبـــحث وقـــد جـــاءت ا
ـــوســوم (صــنــاعـــة احملــتــوى بــ ا
ـــضـــمـــون - دراســـة في الـــشـــكل وا
ـــنـــتـــشــرة عـــلى ـــصـــورة ا ــواد ا ا

وسائل البث اخملتلفة).   
ــجــمــوعــة من وقــد خــرج الــبــحث 
الـــــنـــــتـــــائـج واالســـــتـــــنـــــتـــــاجــــات
والتـوصـيات إذ أكـدت اسـتنـتـاجات
البحث على أنَّ محـاولة تهميش دور
الوالدين في األسرة وتغييب الرموز

الـفـكـرية قـضـيـة تـسـتـوجب الـتوقف
والـتـصـحــيح عن طـريق اعـادة بـنـاء
مـحتـويـات معـاكـسـة تخـلق الـتوازن
في الفـكر االنـسـاني وتمـنع االنهـيار
اجملــتــمــعي فــضالً عـن أن صــنــاعـة
الوعي في ظل الـهجمـة التي تـتناول
الـــقــيم اصـــبــحت الـــشــغل الـــشــاغل
نـظـومة لـلمـهـتـم بـاحلـفـاظ علـى ا
القيـمية للـمجتـمع وأن معرفـة الفئة
ـسـتــهـدفـة من نـشــر احملـتـوى قـبل ا
اعـداده تـساعـد عـلى حتـقـيق الـهدف

بدقة وجناح. 
وقــد  نـــشـــر الـــبـــحث في مـــجـــلــة
اجلامعة العـراقية العدد 2-17 وهي
مجلة علمية مـحكمة تصدر عن مركز
الـبــحـوث والـدراسـات فـي اجلـامـعـة

العراقية.
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اإلبــقـاء عــلى احلــظــر الــشـامل
لالجتـار بــقـرون وحــيـد الــقـرن
األبــــــيـض. ورُفض االثـــــــنــــــ
اقـتراح تـقـدمت به إيسـواتـيني
(سوازيالنـد سابـقاً) يـتمثل في
التـساهل نـسبيـاً في ما يـتعلق
ــــوضــــوع االجتــــار بــــقـــرون
وحــيــد الــقــرن بــهــدف تــوفــيـر
ـــوارد لــــتـــمـــويل اإلجـــراءات ا
الالزمـة حلمـايـة هذا الـنوع من
االنـقـراض. وحـاز االقـتراح 85
صــوتـــاً رافـــضــاً و 15صـــوتــاً
مـؤيـداً فيـمـا امـتـنعت 26 دولة
عن الـتـصـويت عـلـيه. ويـتـعـيّن

عـلى االجـتــمـاع الـتــاسع عـشـر
لألطــراف في اتـفــاقـيـة االجتـار
الــدولـي بــأنــواع احلـــيــوانــات
ــعـرضـة والـنــبـاتــات الـبــريـة ا
لالنـــقـــراض (ســـايــتـس) الــذي
يـنـتـهي اجلـمــعـة في بـنـمـا أن
يــصــدر قــراره فـي مــا يــتــعــلّق
ـــســـتـــوى احلــــمـــايـــة الـــذي
ســـيــمـــنـــحه لـ  12 نـــوعـــاً من
ــــــيـــــاه الــــــعـــــذبـــــة سـالحف ا
والضفادع البلورية التي يتيح
جــــلـــدهـــا رؤيــــة أعـــضــــائـــهـــا
ــشـاركـون الــداخـلــيـة. ووافق ا
بـاإلجـماع عـلى اقـتـراح تـقدّمت
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{ باريس (أ ف ب)  –سـيـتـعـيّن
عـــلى بــوب أيـــغــر الـــذي أعــادته
ديزني ليرأسها مجدداً مواجهة
حتـديـات كبـيـرة لـتـحـس وضع
ـالي. وبينمـا يعتبره اجملموعة ا
ـثــابــة مـنــقــذ يـوجّه الــبــعض 

آخرون انتقادات له.
وجبه ووقّع أيغر عـقداً يتـولى 
إدارة اجملموعة لعـام ويتعيّن
دّة استبداله بعد انقضـاء هذه ا
بــرئــيس تــنــفــيـذي آخــر. وخالل
الـفـتـرة األولى من تـولـيه رئـاسة
(ديـــــــــزني)  بــــ عـــــامي 2005
و2020 ترك أيـغر انـطـباعـاً بأنه
رئـيـس نـشط واســتـطــاع  إجنـاز
عـــمــــلــــيـــات اســــتــــحـــواذ عــــلى
استوديـوهات شهـيرة (بيـكسار
مــارفل لــوكــاس فــيـلـم) ومـعــظم
أصــول اســـتــوديــو (تــويــنــتــيث

سينتشوري).
وتــــمـــكّن كــــذلك من رفـع قـــيـــمـــة

اجملموعة في البورصة.
وتعليقاً عـلى استعادة أيغر (71
عــامـــاً) الــتي حــصـــلت بــصــورة
ــســتـشــار لـدى مــفـاجــئــة قـال ا
شــــركــــة (بي بي فــــوريــــســـايت)
بــاولــو بــيــســكــاتــوريه: إنّ هــذه
اخلـطوة اجلـريـئـة تبـدو وكـأنـها

قرار صائب.
وأضــاف احملـلل انّ الــشــركـة في
ـــوهـــا مــــرحـــلـــة جـــديـــدة من 
واألمور سـتسـتـغرق وقـتاً إذ من
ـضــمـون تـســجـيل جنـاح غـيــر ا

سريع.
ـسائـل الرئـيسـة التي ومن ب ا
سيتع على أيغـر العمل عليها
ــرتــبــطــة بــالــبث الــنــشــاطــات ا
الـتدفـقي والـتي اعـتـمدت عـلـيـها
(ديــزني) بــصــورة كــبـيــرة خالل

الـــســنـــوات األخــيـــرة إلّــا أنـــهــا
تواجه مرحلة صعبة.

وخـالل اإلعالن عـن الـــــنــــــتـــــائج
الـفصـلـيـة للـمـجـمـوعة في أوائل
تشـرين الثـاني/نـوفمـبر شـهدت
قــيــمــة سـهم ديــزني انــخــفــاضـاً
كبيراً في بورصة (وول ستريت)
ويعود سبـب ذلك بشكل أساسي
إلى اخلــســـائــر الـــتــشـــغــيـــلــيــة
نصات الـفيديو التي رتبطـة  ا
توفر خدمات عند الطلب (ديزني
بــــالس إي اس بــــي ان بــــالس

هولو).
وقال بيـسكـاتوريه: ينـبغي توقّع
مـزيـد من الـضـربـات واخلـسـائـر
في مــجـال الـبث الــتـدفــقي لـعـدم
وجــود أي حلّ ســحــري يــفــضي
إلى حتــقــيق أربــاح مـضــيــفـاً انّ

ـغرب) (أ ف { الدار الـبـيضـاء (ا
ب)  –يـسـتـقــطب مـطـعم (ريـكس)
بــالــدار الـــبــيــضــاء ســـيــاحــا من
مختلف أنحاء العالم يأتون مثل
الكنديـة ويندي لـيعيـشوا جتربة
الـــفــــيـــلم األمـــيـــركـي الـــشـــهـــيـــر
(كازابـالنكـا) إذ هـو نـسـخـة طبق
األصل عن مــطـعم أقــامـته شــركـة
(وارنر) في استـديوهاتـها وتدور
فيه أحداث العمل الذي أنتج قبل
80 عـــــــامـــــــا فـي ذروة احلــــــرب
ـــيــة الـــثــانـــيــة. ويـــحــاكي الـــعــا
ـطعم (ريكس) بتـفـاصـيله كـافـة ا
تخـيل الذي يحـمل االسم نفسه ا
وشــــــــيـــــــد عــــــــلـى بـــــــعـــــــد آالف
الكـيلـومتـرات داخل استـديوهات
(وارنـر) في كــالــيـفــورنـيــا حـيت
صـــورت جل مــــشـــاهـــد الـــفـــيـــلم
األســطــوري الــذي يــحـكـي قــصـة
حب جـمـعت ريـك بالين (هـمـفـري
بـوغـارت) وإلــسـا لـونــد (انـغـريـد
بــرغــمــان) فـي الــدارالــبــيــضــاء.
بادرة وافتتـح في العام 2004 
من الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة
ـغرب كـاثي كريـغر السـابقـة في ا
(التي توفيت في 2018) ليصبح
قــبــلــة لــلــســيــاح. وكــانت إحــدى
عــاشـقــات الــفــيــلم الــذي أخـرجه
ميكـاييل كورتـيز في العام 1942
ويـصـور أحـداثـا تـدور في خـضمّ
اإلنـــزال الــعـــســـكـــري األمــيـــركي
بــالــدارالــبــيـضــاء خـالل احلـرب.
تقول ويندي لوكالة فرانس برس
“كــنـت مــصـــرة عـــلى أن آتي إلى
ـكـان رغم عـلمـي أن الـفيـلم هـذا ا

لم يصور هنا. األجواء رائعة.
وتــضـيـف بـحــمــاســة زيــارة هـذا
كان جتربـة فريدة نوسـتاجلية ا
ورومـانـسـيـة ال بــد أن نـعـيـشـهـا
ولو مرة في احلـياة. ال يسـتقطب
ـعجـب بالـفيـلم فحسب طعم ا ا
ــعـالم الــسـيــاحـيـة بل صـار من ا
للـعـاصمـة االقـتصـاديـة للـمـغرب
حـــيث يـــزوره أيـــضـــا ســيـــاح لم
يـــســــبق أن شـــاهــــدوا الـــشـــريط
الــســيــنــمـــائي مــثل االســبــانــيــة
ألــــكــــســــنــــدرا الـــــتي ال تــــخــــفي

(انبهارها) به.
وتقـول تـقـتـرن الدارالـبـيـضاء في

طعم ريكس. مخيلتي 
يشـعـر الـوافـد على هـذا الـفـضاء
ـديـنـة ـتـكئ عـلـى أحـد أسـوار ا ا
ــطــلــة عــلى احملــيط الــعــتــيــقــة ا
األطـلـسي وكـأنـه يـلج زمـنـا آخـر
حـــــيث درات أحـــــداث الـــــفــــيـــــلم

{ بــــــــــاريـس (أ ف ب)  –أعــــــــــلـن
ـصـمم الـبلـجـيـكي راف سيـمـونز ا
اإلثـــنــــ وقف الـــعـــمـل بـــعالمـــته
الـــتــجـــاريــة لـألزيــاء الـــتي حتــمل
ـيزة اسـتـمرت اسـمه بـعد رحـلـة 
زيد 27 عـاماً مـن دون أن يوضح ا
ــصــمم الــبـالغ عـن قـراره. وكــتب ا
54 عــــامــــاً عـــبــــر حـــســــابه عــــلى
إنـــــســــتـــــغــــرام أن مـــــجــــمـــــوعــــة
ربــيع/صـيف 2023 تــمـثل نــهـايـة
ـيـزة اسـتـمـرت 27 عـامـاً رحـلـة 
اركة األزياء راف ـوسم األخير  وا
سـيمونز. واضـاف ال أجد ما أقوله
تـعـبيـراً عن مـدى اعتـزازي بـكل ما
حـقـقـنـاه شـاكـراً فـريـقه ومـعـاونـيه
ـشـتــرين) وأصـدقـاءه و(اإلعـالم وا
ــــعـــجـــبـــ وعــــائـــلـــتـه وكـــذلك (ا
صـمم األميركي األوفـياء). وعـلّق ا
مــارك جـــايــكــوبس عــلى مــنــشــور

سـيمونز فـكتب: (أنت مذهل دائماً
. شـكـرًا لك يـا راف). ومــلـهم دائـمـاً
ــولـود في وكــان راف ســيـمــونــز ا
نـيربيلت ببلجيكا عام  1968 عمل
لــدى دور (جــيل ســانــدر) و(ديـور)
و(كـــالـــفن كاليـن) لألزيـــاء قــبل أن
يـــصــبح مـــنــذ ربــيع 2020 مــديــر
ـشـارك في دار (برادا) الـتـصـمـيم ا
اإليـطالية. وسبق أن أطلق العالمة
الـتــجـاريـة الـتي حتـمل اسـمه عـام
1995 بـحـسب ما ورد فـي منـشور
. إعـالن وقف الــعــمل بــهــا االثــنــ
وأرجــأ راف سـيـمـونـز آخـر عـرض
لـعالمـته الـتـجـاريـة كـان مـقررا في
لندن في أيلول الفائت بسبب وفاة
ـلـكـة إلـيـزابـيث الـثـانـيـة ثـم عاد ا
واقـامه في مـنتـصف تـشرين األول
في الــعـاصـمـة الـبــريـطـانـيـة خالل

معرض فريز الفني العظيم.
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هذا األمر ينطوي على قلق نظراً
إلى أنّ فـتـرة من الـركـود تـقـتـرب
سـتخدمون بسرعـة وسيضـطر ا
فـاضلـة ب االسـتمرار في إلى ا
دفع االشـتــراكـات الـتـي تـتـوجب
عــلــيــهم أم االشــتـراك فـي إحـدى
خـدمـات الـبث الـتـدفقـي األخرى.
أمــا الـــنـــقـــطــة اإليـــجـــابــيـــة في
وضـوع فـتتـمـثل في أنّ منـصة ا
(ديـزني بالس) الــتي أُطـلـقت في
نهاية والية أيـغر األولى تستمر
في اســتـقـطــاب مـشـتــركـ جـدد
فــــيــــمـــا ســــجــــلـت في نــــهــــايـــة
أيـلــول/سـبـتــمـبـر  164 مـلـيـون
مسـتخـدم. إال أنّ جونـاثان كيس
من (دايـــوا كــابــيــتــال مــاركــتس
أميركـا) اعتبـر أنّ مشاكل ديزني
احلــالـــيــة هي أيـــضــاً نـــتــيـــجــة

خلـيـارات اتـخـذهـا أيـغـر. وأشار
إلى أنّ أيغـر دفع من أجل إنـشاء
مــــنـــصـــة (ديـــزنـي بالس) الـــتي
أصـبـحت مـؤسـسـة جتـارية ذات
تكالـيف عاليـة. أما بالـنسبة إلى
االســـــتــــــحــــــواذ عـــــلـى أصـــــول
اســــــتـــــوديـــــو (تــــــويـــــنــــــتـــــيث
سينـتشوري) فلفت كيس إلى أنّ
أيغر أثقل ميزانية ديزني بديون
كبيرة جداً وهـو ما ليس محبّذاً
لـلمـسـتـثـمـرين في سـوق األسهم

حالياً.
ويُتوقّع أن يواجه أيـغر ضغوطاً
ستثمـرين الناشط الذين من ا
ينتظرون حتقيق نتائج سريعة.
ويـشكـل صنـدوق (ثـيـرد بـوينت)
الـذي رفـع حـصّــته في رأس مـال
(ديزني) هـذا الصـيف أحد أكـثر
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سـتثـمرين الـذين يبـدون رأيهم ا

وضوع. في هذا ا
فــــفي اآلونــــة األخــــيــــرة أعـــرب
مؤسس الـصـندوق ورئـيسه دان
لوب عن رغبته في فـصل أنشطة
مــــــــــنـــــــــــصــــــــــة (إي اي بـي ان)
الـريــاضـيـة عن بـقـيــة مـجـمـوعـة
(ديــزني) قــبل إعــادة الــنـظــر في
وضــعــهــا وهــو عــمــلــيــة فــصل

رفضها أيغر باستمرار.
وردّاً عـلى تـصــريح لـوب عـيّـنت
(ديــزني) فـي أيــلــول/ســبــتــمــبـر
كـــــارواليـن إيـــــفـــــرســــــون وهي
شــخــصــيـة تــلــقى احــتــرامـاً في
قـــطـــاع اإلعالم ضـــمن مـــجـــلس
ـــقــابل تـــعــهّــد إدارتـــهــا. وفي ا
(ثيـرد بوينت) بعـدم االستـحواذ
ـــئــــة من عــــلى أكــــثـــر من 2 بــــا

رأسمال اجملموعة.
وذكـرت صـحــيـفـة (وول سـتـريت
جورنـال) أنّ عودة أيغـر شجـبها
كـــذلك صــنـــدوق (تــريـــان) الــذي
اســتـــحــوذ عــلـى أكــثــر من 800
مليون دوالر كأسهم في (ديزني)
بـعـد هـبـوط قـيـمـة سـهم الـشـركة
عـقب إعالن نتـائـجهـا الـفصـلـية.
ومع أنّ أيـــغـــر ال يـــزال يـــحـــظى
بهـالة داخل اجملمـوعة قـد تكون
قبلة محفوفة باخملاطر. مهمّته ا
يقـول بـيسـكاتـوريه في الـنهـاية
إنّ إرثه هــــو عــــلى احملك .”ومن
ـســتـائــ من عـودة أيــغـر بــ ا
إلى (ديــــــزنـي) يـــــبــــــرز رئــــــيس
(نتفليكس) ريد هـاستينغز الذي
تــــخـــتـــلف مـــبـــرراتـه عن حـــجج

. ستثمرين الناشط ا
وغرّد عبر تويتر : أتمنى لو كان
أيـغر مـرشـحـاً لرئـاسـة الـواليات

تحدة. إنه مذهل. ا

ــتــحـدة ويــفــيـد به الــواليـات ا
بـــنـــقـل نـــوع من اإلوز الـــبـــرّي
(بــــرانـــــتـــــا كــــانـــــادنــــســـــيس
لـوكــوبــاريـا) يــعــود أصـله إلى
لحق األول جزر ألوتـيان من ا
(حــــظـــر االجتـــار بـه بـــصـــورة
لـحق الثـاني الذي تامـة) إلى ا
يـــــســـــمح بـــــاالجتـــــار بـــــهــــذه
احلـيـوانــات بـنـاءً عــلى قـواعـد
مـعـيّنـة. وقـال رئيس االجـتـماع
الـبـريـطـاني فـيـنسـنـت فـليـمـنغ
إنـهــا خـطـوة إيــجـابــيـة في مـا
يــخص اســتــعــادة أحــد أنـواع

احليوانات.
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جـرت مـبــاحـثـات في بــغـداد من خالل زيـارة رئــيس إقـلـيم
كردستان الـعراق الى رئيس احلكـومة العراقـية ومسؤول
وازنة التي باحـثات تتصل بـا آخرين وقالت االخبـار انّ ا
ّ احلـديث عن تـطـبيق تثـار حـولـها اخلالفـات دائـمـاً كمـا 
ـناطق جغـرافية طالب ادة  140من الدستـور اخلاصة  ا
الكرد بإعادة ترسيمها واجراء االستفتاء فيها لضمها الى
ـستـقل وهـذا الـكالم مـكرر مـع مجيء كلّ اقلـيـمـهم شـبه ا

حكومة جديدة من دون أن يحدث أي تقدم
ـلف الذي بـات إقـلـيـمـيـاً ودولـيـاً أكـثر مـن كونه  في هـذا ا

عراقياً محلياً. 
الــعــلّـة األســاس الــتـي يـلـف و يــدور حـولــهــا اجلــمــيع هي
الـدسـتـور الـذي شـبع جتــاوزات عـلـيه في خالل الـسـنـوات
اضية حتى فقد القدرة على فاعلية األداء في الفصل في ا
ـتمـسـكون بـوضـعه احلالي شؤون الـبالد اخلالفـية كـون ا
صالح اآلنية ومن من ذوي التوجهات االنـتقائية بحـسب ا
ثمّ ال يـسـهم الـدســتـور في إقـرار الـقـضـايــا الـكـبـيـرة الـتي

تخص البالد.
ُلـحّة هي التـوافق الوطني عـلى التعـديل احلقيقي اخلطوة ا
لء االجـتـهـادي لـلـدسـتـور من دون تـرك فـراغـات حتـتـمل ا
ـطـاطي ومن ثمّ الــتـصـويت الـشـعـبـي عـلى الـتـعـديالت وا

وبعد ذلك االنتقال الى مرحلة التطبيق الفوري لبنوده.
األهم من ذلك هـو أن يـصـارح الـطـرفان فـي بـغداد وأربـيل
ــشـاكل األسـاســيـة الـتي من الـشـعب الــعـراقي بـحــقـيـقـة ا
ـمــكن مـعــاجلـتــهـا من دون ان يــكـون الــدسـتـور بــوضـعه ا

الراهن عائقاً امام حلولها.
ؤقت انّ سياسة ترحيل االزمـات والتوافق على تسـكينها ا
أثبتت فشلها وانّهـا قنبلة موقوتة قـد تنفجر في ايّ مفترق

طرق مقبل.
لـعل الـتدخـالت من دول اجلـوار في أمـور تـخص الـسـيادة
العـراقيـة أظهـرت مدى احلاجـة لتـوحد الـقرار الـعراقي من
دون االنـقــيــاد وراء الــفـرعــيــات والــتـفــاصــيل الــتي تــكـمن
صائب فيـها. غير انَّ كـتابة دسـتور جديد مـعدل سيضع ا
اجلميع أمـام مسـؤوليات حـقيـقية في الـدفاع عـنه وااللتزام
بـنـصــوصه  كـمـا انّ أكــثـر من عـقــد ونـصف الـعــقـد عـلى
كـون اجنـاز الـدســتـور يــتـيح امــكـانـيــة الـقـيــام بـتــعـديالت 
ـتقـلـبة الـتي مرّ بـها الـعـراق كشـفت عن خالفات راحل ا ا

جوهرية وثغرات البدّ من سدها.
بال شك انّ احلكومة االنـتقالـية احلاليـة إنْ كانت انتـقالية
فـعالً غـيـر مـتـوافـرة عـلى إمـكـانـيـة قـيـادة مـشـروع تـعـديل
الـدسـتـور الـذي يـتـطلـب اجـمـاعـا وطنـيـا مـفـتـوحـا عـلى كل

االجتاهات.
عيار السياسي فـإنّ زيارة رئيس اإلقليم الكردي الى في ا
بغـداد تعـارفـية وتـفـاهمـية اجـرائـية في سـيـاق التـطلع الى
ـعـطـيات سـتـقـبل الـقـريب لـيس أكثـر من ذلك بـحـسب ا ا

تاحة ب أيدينا االن . ا
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قال أبو العالء:
وردنـا مـاء دجلة خيـرَ مـاءٍ

وزرنا أشرفَ الشجرِ النخيال
ومـا أكـثـر الــشـعـراء واألدبـاء والـنـدمـاء واحلـيـارى والـرحـالـة
وأهل الـهوى الـذين وردوا مـاء دجلـة من كل ركن وبـقعـة وصوب
في الكـرة األرضية ومشوا على أطرافه واسـتلقوا على ضفافه
ووقفـوا عنـد أجرافه وتـناجوا عـلى جسـوره وفي أفيـاء أشجاره
وظاللهـا وحولـها. يـقـولون في الـنجـوم السـاهدات وفي الـنواسي
هـا وفتنتـها وروحهـا وعطرها الح ويتغـزلون بعـيون ا واللـيالي ا
الالتي جل الهوى من حيث ال أنت وال هم وال نحن ندري وكل

ليلة بألف ليلة تبدأ وال تنتهي. 
ـتنبي. وفي بغـداد وفي أشهـر شوارعـها: الرشـيد وأبـو نواس وا
ـعظم والـباب الـوسطاني وأسواقـها وأسـوارها وأبـوابهـا: باب ا
وبــاب الــطــلــسم والــبــاب الــشــرقـي أو بــاب كــلــواذى وآثــارهـا
ـتـجـددة بنـكـهـة مـجـدها الـعـريق ومـاضـيـها ـة ا ومـحالتـهـا القـد

التليد.. وفي دجلة قال أحمد شوقي:
يا شـراعاً وراءَ دجلةَ يـجـري
في دموعي جتنبتكَ العوادي

فهـذا النهر العظيم يـنام في أمواجه وسواقيه كل احلزن العراقي
ــسـاءات واخلالخــيل ومــكــاتـيب الــهــوى وقـصص الـنــبــيل وا
قامات. إنه ؤجلة واألسرار واألساطير وا األشـواق واألحالم ا
ليس نـهر التـيمس في إجنلتـرا وال الس في فـرنسا وال الراين
انـيا. لكنه موجات من العتابة حتـتاج من يسمعها. تختصر في أ

أطول حكايات الشوق في الدنيا.
وكــانت أجــمل مـهــرجــانـات الــشــعـر تــقــام في بـغــداد. فــيـتــوافـد
علقـاتهم والعشاق بآهـاتهم. وفي منتـصف الستينات الشـعراء 
أقيم مـهرجان الـشعر العـربي غاب اجلواهري وشـارك مصطفى
جـمـال الـدين وأبـو نـواس الـعـراق حـافظ جـمـيل والـشـيخ أحـمد

الوائلي الذي قرأ من أجمل قصائده:
بغداد يا زهو الربيع على الربى 
بالعطـر تعبـقُ والسنا تتـدفّـقُ
يا ألـف ليلة ما تـزال طيـوفـهـا
تعُ سحـراً على شطآن دجلةَ 

أما مصطفى جمال الدين فزاد بهاءً برائعته البغدادية:
بغدادُ ما اشتبكت عليكِ األعصـرُ
إال ذَوَتْ ووريــقُ عمـرك أخضــرُ
مرّتْ بكِ الدنيا وصبحكِ مشمس
وَدَجَتْ عليـك ووجـه ليلك مقمـرُ

ثم جاء حـافظ جمـيل الـشاعـر الهـاد الهـامس الدافئ لـينـشد
فيُطرب:

أضيافُ بغدادَ هذا وجهُ بغداد ِ
صحائف من بطـوالتٍ وأمجـادِ
هاتوا العبيـدَ أقطِّعْ كفّهم قُبُـالً 
وال أصافحُ كفَّ الظالمَ العادي

ـلك لـله ـهــرجـان غـنّى مـحـمـد الـقـبــاجني عن بـغـداد: ا في هـذا ا
واألوطان جتمعنا 

ـصـري أحـمـد رامي مـسـلـوب اإلرادة  يـومـهـا نــهض الـشـاعـر ا
يـهتف من قـلبه: يـا سالم.. ألقى قـبّعـته حتيّة
لـلــقـبـاجني ولــبـغـداد رافــعـاً كـلــتـا يـديه
ــصـر ورامي واالثــنــان يــردّان الـتــحــيّــة 
ــدّ يــده بــأحــسن مــنـــهــا.. كــان دجــلــة 
فيـصـافح الـنيـل.. سكـتـوا جـميـعـاً وتـكلّم

النهران!.
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{ بــاريس (أ ف ب)  –تُـــشـــكّل
األمراض الناجـمة عن اإلصابة
بـبــكـتـيـريــا الـسـبب الــرئـيـسي
الـثــاني لــلــوفـيــات في الــعـالم
ـرتــبـطـة تـســبـقـهــا األمـراض ا
بالقلب عـلى ما أظهرت دراسة
كــبــيــرة جــداً نُــشـرت الــثـالثـاء
ـكـورة الـعـنـقـودية وذكـرت أنّ ا
ـكورة الرئـوية هما الذهـبية وا
من ب أكثر الفيروسات فتكاً.
وتـطرّقت الـدراسـة التي نُـشرت
في مجـلة “النسيت ”إلى نحو
ثالث نـوعاً من الـبكتـيريا هي
األكـــثـــر تـــســـبـــبـــاً لألمـــراض
وقـــيّــمـت مـــعـــدّالت الـــوفـــيــات

رتبطة بها. ا
وأُجريت هذه الدراسة في إطار
بــرنــامـج (غـلــوبـل بـوردن اوف
ي ديـــــزيس) (الـــــعـبء الـــــعـــــا
لــلــمــرض). ويُــعــدّ نــطــاق هـذا
الــبــرنــامـج الــبـحــثـي الــكــبــيـر
ـــمــــوّل من مــــؤســــســـة بــــيل ا
غـــايــتـس غـــيـــر مـــســـبــوق إذ
يـــــشـــــارك فـــــيه آالف عـــــدة من
الــبــاحــثــ من مــعــظم أنــحـاء

العالم.
وخـلص مـعدّو الـتـقـرير إلى أنّ
ــرتــبــطــة بــأنــواع الـــوفــيــات ا
ـدروســة تــشـكّل الــبـكــتــيـريــا ا
السبب الرئيسي الثاني للوفاة
بعد في مـختـلف أنـحاء الـعالم 
أمــراض الـقـلب الـتــاجـيـة الـتي
تـــشــمل الـــنــوبـــات الــقـــلــبـــيــة
. ومن ب 7.7 مـلـيـون حتـديـداً

حــالـة وفـاة مـرتـبـطـة بـأمـراض
نـاجمـة عن اإلصابـة ببـكتـيريا
كن أن تُعزى وفاة واحدة من
أصـل كل ثــمـــاني حــاالت وفــاة
إلـى هــذا الــســـبب مع أنّ هــذه
األرقـــام تــعــود إلى عــام 2019
أي قبل انتشار جائحة كوفيد-
19. ومن بـ ثالثـ نـوعـاً من
ـدروسـة تـعـتـبـر الـبـكـتـيــريـا ا
خمـسة منهـا مسؤولـة عن أكثر
مـن نــــصف الـــــوفــــيــــات وهي
ـكـورة الـعـنـقـوديـة الـذهـبـيـة ا
واإلشـــريــكـــيـــة الـــقــولـــونـــيــة
كورة الرئوية والكلبسيلية وا

الرئوية والزائفة الزجنارية.
وأشـــــــارت الــــــدراســــــة إلى أنّ
كورة العنقـودية الذهبية هي ا
الـسـبب الــبـكـتـيــري الـرئـيـسي

للوفاة في 135 بلداً.
ـــكــــورة الــــرئــــويـــة وعــــدوى ا
الفـيروس هي األكـثر فـتكـاً لدى

األطفال ما دون اخلامسة.
وأوضـــحت نـــتـــائـج الـــدراســة
لـلـبـاحـثـ إلى أي مـدى تـشكل
األمراض الناجـمة عن اإلصابة
بـبـكـتـيـريـا (أولـويـة مـلـحة) في

مجال الصحة العامة.
ودعــا الــبــاحــثــون إلى الــعــمل
عـــلـى الـــوقـــايـــة من اإلصـــابـــة
بـــــالـــــعـــــدوى واســـــتـــــخـــــدام
ـضــادات احلــيـويــة بــصـورة ا
ـقاومة أفضل لـتجنّـب ظواهر ا
حتديداً بـاإلضافة إلى الـلجوء

للتطعيم بشكل أفضل.

تخيـلة. وقد تمت تـهيئته داخل ا
(ريــاض) وهـــو عـــبــارة عـن بــيت
تــقـلــيـدي مـن طـبــقـتــ تــتـخــلـله
أعـمـدة تـزيــنـهـا نـقــوش بـسـيـطـة
ــغـربي. ــعــمــار ا عــلى طــريـقــة ا
ويـقــول مـســيـره عــصـام شــبـعـة
وهــــو أيــــضــــا عــــازف بــــيــــانـــو
(الــريـــكس) عـــبــارة عـن نــســـخــة
ـطعـم الذي مـطـابقـة لألصـل من ا
يظـهـر في الـفـيلم إنه اسـتـنـساخ
ـــكـــان. وتـــذكّـــر مـــثـــالـي لـــروح ا
ـصور تفـاصـيل كـثيـرة بـالـفيـلم ا
ـــــطـــــرزة مـــــثـل األبـــــاجــــــورات ا
واألضــواء اخلـــافــتـــة وقــطع من
مـوسـيـقي اجلــاز والـبـلـوز تـعـود
لــــــســــــنـــــوات الــــــثـالثـــــيــــــنـــــات
واألربعينات فـضال عن ملصقات

إشهارية للفيلم.
كذلك يحضر البـيانو الذي تعزف
عليه كل مساء أغـنية (أز تا غو
بـــــاي) الــــــتي يــــــؤديـــــهـــــا أحـــــد
شـخـصـيـات الــفـيـلم (سـام) الـذي
ـــوســـيــــقي دولي جـــســــد دوره ا
ويـــــــلـــــــســـــــون. وسـط كـل هــــــذه

التـفاصـيل ال ينـقص سوى لـعبة
الــرولــيت في الــكــازيــنــو ودخـان
الـســجـائـر وأجــواء تـلك احلــقـبـة
كــمــا يـقــول الــســائح اإليــرلــنـدي
طوني مـازحـا وقد جـاء لـيكـتشف
ــــكـــان مـع رفـــيــــقــــته وزوج من ا
أصــــدقــــائـه. ويــــضــــيـف الــــرجل
الستـيني طبع هـذا الفيـلم أجياال
عـدة ولم نــسـلـم نـحن أيــضـا من
تـأثيـره. عـلى الـرغم مـن أن هؤالء
الـسـيـاح اإليـرلـنـدي لـيـسـوا من
عـــشــــاق الـــســــيـــنـــمــــا إال أنـــهم
يــحــفــظــون مـقــاطـع شـهــيــرة من

الفيلم عن ظهر قلب. 
ويـردد أحدهم الـعـبـارة الـشـهـيرة
(تــبــقـى لــنــا بــاريـس دائــمــا) في
إحالة على مغـامراتهمـا الغرامية
في عاصمة األنوار قبل سقوطها
بــ أيـــدي الــنـــازيــ فـي الــعــام
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يـــلـــقـي بـــطل الـــفـــيـــلـم ريك تـــلك
الـعــبـارة في أذن حـبــيـبــته إلـسـا
حلـظة تـوديـعـهـا في مـدرج مـطار
الــدارالــبــيـــضــاء بــعــد أن فــضل

الـسـيــطـرة عـلـى شـمـال إفــريـقـيـا
واتـــخــــاذهـــا بــــعـــد ذلـك قـــاعـــدة
ان. لعملياتهم في أوروبا ضد األ
وقد تـزامن الـعرض مـا قبل األول
لـفيـلم “كـازابالنـكا ”الدعـائي مع

تلك العملية.
كــمــا اســـتــفــاد الحـــقــا من حــدث
ســيـاسـي آخـر تــزامن مـع عـرضه
للـعمـوم في كانـون الثـاني/ينـاير
1943 وهــو مـــشــاركــة الـــرئــيس
فــرانــكــلــ روزفــلت في مــؤتــمــر
الـدارالــبـيــضـاء الـذي جــمع قـادة

احللفاء لتنسيق احلرب.
وال تـزال شـعـبيـتـه وحضـوره في
اخملـيــال اجلــمـاعي كــبــيـرين إلى
الـــيــوم. فـــقـــد أضــحـى جــزءاً من
جتــــربــــة احلــــرب األمــــيــــركــــيـــة
وصناعـتهـا الثقـافية كما تـضيف

هندلي.
وهو أيضـا عابـر لألزمنة سـيبقى
راسـخــا إلى األبــد كـمــا يــلـخص
ــوســيــقي جنــيب ســلــيم وهــو ا
ــوســيــقــيــة عــازف في الــفــرقــة ا

طعم (ريكس) منذ 15 عاما.

الـتـضحـيـة بـحـبـهـمـا إلنـقاذ زوج
عــشــيــقــته الــيــهــودي الــذي كــان
يـــــطــــارده الـــــنــــازيـــــون حــــسب
ســيـــنــاريـــو الــفـــيــلم. وتـــلــخص
ـؤرخــة األمــيـركــيـة رمــيــريـديت ا
هـــنــدلـي رســالـــة الـــفــلـــيم في أن
الــبــطل يــخــتــار االصـطــفــاف في
صف احللفاء ضـد النازي وهو
مـــا كـــان يـــتــمـــاشـى تــمـــامـــا مع
انـتــظـارات اجلــمــهـور األمــيـركي

حينها.
وتـذكر بـأن مـواطـنـيهـا اكـتـشـفوا
في الفـترة نـفسـها الـدارالبـيضاء
أوال من خـالل إنــــــزال الــــــقـــــوات
ـدينـة في عـملـية األميـركيـة في ا
(تــورتش) بــ 8 و16 تــــشــــرين
الـثــاني/نــوفـمــبـر 1942). حـيث
كـــانت خــاضـــعـــة آنــذاك لـــقــوات
تابـعة حلـكومـة فيـشي الفـرنسـية
تـعـاونة مع الـسلـطـات النـازية ا
ــغـــرب خــاضــعــا بــيــنـــمــا كــان ا

للحماية الفرنسية.
لـعب انــتــصـار احلــلـفــاء في هـذا
اإلنـــــــزال دورا حـــــــاســـــــمـــــــا في
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{ بـــــــنــــــمــــــا (أ ف ب)  –دخل
االجــــتـــمــــاع الـــتــــاسع عــــشـــر
لألطــراف في اتـفــاقـيـة االجتـار
الــدولـي بــأنــواع احلـــيــوانــات
ــعـرضـة والـنــبـاتــات الـبــريـة ا
لالنـقراض (سـايـتس) أسـبوعه
الـــثـــانـي االثـــنــــ وأبـــرز مـــا
سيـشهده مـناقشـات تهدف إلى
ياه العذبة و حماية سالحف ا

 الضفادع البلورية.
ثلو أكثر من 180 بلداً وقرر 
إلى جــــانـب مــــجــــمـــــوعــــة من
اخلــبــراء فـي حــمــايــة األنــواع
ــهـددة بــاالنــقــراض االثــنـ ا


	p1-sh.shf
	p2.shf
	p3.shf
	p4.shf
	p5
	p6.shf
	p7
	p8.shf
	p9.shf
	pp10.shf
	pp11.shf
	pp12.shf

