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عنـدما صـوّت مجـلس الـنواب عـلى الفـريق الدكـتـور ياسـ اليـاسري وزيـرا للـداخلـية
كـانت فـرحـتي مـضـاعـفـة كـوني عـمـلت مـعه في الـتـسـعـيـنـات عـنـدمـا كـنت بـرتـبـة رائد
والـفرحـة الـثـانـية انه أبـن الشـرطـة وخـريج كـليـتـهـا وهو أول وزيـر لـلـداخـليـة مـنـذ عام
 1958 يـكون من ضـبـاط الـشـرطة بـعـد أن جـرت الـعادة أن يـكـون وزيـرهـا من خارج
مسـلك الشرطة  . وقد عرفت  الياسري عن قرب,يعـمل بصمت ويدع عمله يتكلم نيابة
عنه . عـمل في دوائـر اجلـنسـيـة منـذ أن تـخرج من كـلـيـة الشـرطـة حتى اصـبح مـديراً
عـاماً  لهـا بعد عام 2003 وأشرف عـلى الوضع اجلديـد لدوائـر اجلوازات واجلنـسية
وحـدة التي رأت الـنور قـبل سنـت ـدنـية وسـعى بجـدية إلكـمال الـبطـاقـة ا واألحوال ا
ـشـروع  وأيـضـا في عـهـده اشرف عـلى رغم الـصـعـوبـات الـتي واجـهـتـهم في بـدايـة ا
مـنظـومة اجلـوازات اجلديـدة وكان له بـصمـة واضـحة في مـديريـة اجلنـسيـة واألحوال
دنـية مـازال العـامـلون فـيهـا يتـحدثـون عـنه ومنـذ ان تسـلم عـمله في وزارة الـداخلـية ا
ـيـدانـيـة لـدوائـر قـوى االمن الـداخـلي وفي زيـارته إلحـدى دوائـر بـاشــر في اجلـوالت ا
واطـن الشـرطـة  خاطب الـوزيـر احد الـضبـاط  الـذي تلـكـأ في اجناز مـعـاملـة احـد ا
بالقـول " ذني السوالف عـوفهن آني ضابط شـرطة  " والغـاية من كالمه تـوجيه رسالة
واطن بدون تبـريرات وروت  فشعار الى كل ضباط الـشرطة " العمل بـجد من اجل ا
الـداخـلـية ,الـشـرطة فـي خدمـة الـشـعب " ويـجب أن جنـسـد  هـذا الـشـعـار على أرض
اضي أستفـدت شخصيا الواقع وليس كالم نـطلقه ويذهب مـع الريح .  يوم السـبت ا
من تـوجـيه الـوزيـر عـنـدمـا جـعـله دوامـاً رسـمـيـاً في مـديـريـات قوى االمـن الداخـلي  .
رور في الـتاجـيات وقـمت تبـديل اجازة الـسوق وكـان الوزيـر قد فـذهبت الى مـديريـة ا
ساعدة واطن وتقد ا زار هذه الدائرة قبلي بأيام وأمر العامل فيها بالتعاون  مع ا

مكنة له  وفق القانون. ا
ـة ورأيت السـرعة في ـسته بـنفـسي عـندمـا أسـتبـدلت اجازة الـسـوق القـد  وهذا مـا 
واطن . ولألمـانة رأيت كل رور مـع ا إجنـاز الـعمل والـتعـاون  الـرائع من قبل رجـال ا

واطن .  رور يبذلون أقصى جهدهم إلكمال معامالت ا رجال ا
رور وعـنـدمـا ذهـبت لـدفع رسـوم اإلجـازة الـبـالـغـة خـمـسـ الف ديـنـار رأيت رجـال ا
يجلسـون في كابينة اليوجد فـيها اجهزة تبريد وتـوجد مراوح عمودية فقط ورغم احلر
يـدانيـة التي يـقوم بـها وزيـر الداخـلية ال أنـهم يؤدون عـملـهم بكل إخالص. اجلـوالت ا
جتـعل اجهـزة قوى االمن الـداخـلي اكثـر عمال وعـطاء وايـضـا يطـلع الوزيـر على واقع
شاكل التي تواجههم في الـعمل وكيفية تذليلها. أملي اجهزة الشـرطة عن قرب على ا
كـبيـر في الـيـاسري وهـذا أمل كل الـعـاملـ في اجـهزة الـشـرطة
ـواطـنـ أن يطـور عـمل هـذه األجـهـزة الـتي تصب وكـذلك ا
واطن الذي فرح عندما علم أن في نهـاية األمر في خدمة ا
ـا كنا نردد وزير الداخـلية اجلـديد هو ضابـط شرطة وطا
ـنــاسب بــالــتـأكــيــد هـذا ــكــان ا ــنــاسب في ا " الـرجل ا
الـشعـار يـنـطبـق على وزيـر داخـلـيتـنـا الـذي أتـمنى له كل

وفقية . ا
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يقول الشاعر :

لكل داءٍ دواء يُستطب به 
االّ احلماقةُ أعيتْ مَنْ يُداويها 

وصدق فيما قال 
فاحلمقى يبتدعون من األفعال واألقوال ما يقذف بهم الى القاع ...

ا يتصورون أنهم في اعلى الروابي والقمم ..!! ور
-2-

وقد قص علـينا الدكتور السيد جـودت القزويني في كتابه ( الروض اخلميل) –اجلزء
الثاني  –ص  244 خبر أحدهم  وَجَعَلَهُ حتت عنوان (اجلنون فنون) فقال :

ـساجـد ببـغـداد فطـلب منه حدّثـني بـعض من أعـرف أنه كان جـالسـاً في بـاحة احـد ا
وصـلّى بـهم صالة هم بـالــصالة فـنـهـض مُـلـبـيــا رغـبـتـهـم  بــعض احلـاضـرين أنْ يــأمـَّ

اجلماعة  ثم انصرف اجلميع الى أعمالهم .
وتـبـيّن أنّ فَـرَحَهُ كان وعنـدمـا فـرغ من صالته الـتـقيـتُه مـسـروراً  فـقصّ عـليَّ خبـره 

ناشئا من صالته بالقوم دون وضوء  
وعلّل ذلك بقوله :

{ حتى ال يتقبّل الله أعمالهم } 
أليست احلماقةُ جليّة واضحة في أفعال وأقوال هذا الرجل الذي خان األمانة والثقة
صلون فيه ليأمهم فصلّى بهم على غير وضوء مع انه يعلم يقيناً انه : التي أودعها ا

(ال صالة االّ بطهور ) 
والعصيان هنا مركب :

من صالته بال وضوء وغشه للمصل وهو بهذا يستحق التعزير  
ا صـنع فدل بذلـك على أنه ليس ثم ان احلمـاقة هي التي دَعَـتْهُ الى أنْ يُظـهر فـرحه 

سويّاً يقينا ..
وال نفسر بغير اجلهل قوله ( حتى ال يتقبل الله أعمالهم ) 

صل خلفه الشيء عليهم اذا صلوا باعتقاد عدالته وصحة ان ا
قراءته وهو الذي ال يتقبل الله عمله حيث صلَّى بدون طهارة..!! 

والسؤال اآلن :
ن وثق بـه وقـدّمه لـلـصالة ـتـوثـبـة لـالنـتـقـام  ـاذا يـحـمل هــذا األحـمق تـلك الــروح ا

إماما?
ان االحسان البُدَّ ان يقابل باالحسان وليس باالساءة الفجّة 

انه كما قال الشاعر :
له أدب وليس لديه دِين 

فما أخزاهُ من رجلٍ شقيّ 
ولو كان اتقى الرحمن حقا 

لكانَ النجمَ في الليل الدجي 
أعاذنا  –واياكم من شرور احلمقى وآفاتهم .

بغداد
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يتعذر تـعزيز دور الدمقراطية  وحمايتـها اذا لم ينسجم ويتناغم هذا الدور مع رغبات
دنيـة العصـرية والتي ال تـتقاطع الـناس وارادتهـم  واحترام مـشاعرهم  وتـوجهاتـهم ا
زاجات زيـفة  بـعيـدا عن ا مع الثـوابت الروحـية  والـقيـمية االصـليـة واحلقـيقـية غيـر ا
ـعـرفة صـالح اخلـاصـة الـتي تـتقـاطع مع الـعـلم وا واالجـتـهـادات النـابـعه من مـنـابـر ا
نطق ونحن جـزء من هذا العـصر الذي ينـتقل بخـطواته  وعلى مدار وروح العصـر وا
ـعني لـتـزمة وا السـاعـة بأسـرع من الصـوت  وكل هـذا بحـاجـة الى اشاعـة الـثقـافـة ا
ـسـؤول االول  عن اشـاعـة هــذه  الـثـقـافـة في اجملــتـمع هي الـدولـة بــكل سـلـطـاتـهـا وا
وبشكل خاص الـسلطة التنـفيذية  ومن خالل برنـامجها  وهي  التي تتـحمل مسؤولية
نقل اجملتمـع نقالت نوعيه تتـناغم مع العصـر والتمدن والـتحضر الن  الـدولة مسؤولة
مـسؤوليـة مباشرة من خالل مـؤسساتهـا الثقافـية واجملتمـعية و  مؤسـساتها الـتربوية
والتعلـيميـة  التي تعمل عـلى بناء الـفرد واجملتمـع باجتاه احتـرام الراي والراي االخر
نـطق و مباد التسـامح  وحتقيق العدل واالنـصاف والعمل على والتمـسك بالعقل وا
ـي بالـشكل الـذي نـحافظ من مواكـبة الـعـصر والـتـواصل مع التـحـضر والـتـمدن الـعا
تـنورة التي يـجب ان ال تتقـاطع مع العصـر االنساني في خالله على خصـوصياتـنا ا
التطور  الـعلمي واجملتمعي  وتلحق به   كي ال نسقط من عجلة هذا التقدم والتحضر
ـية لنراوح  في سيـرة العا واالبداع العلـمي والتكـنلوجي  ثم نـصبح بعـدها في ذيل ا
دائـرة الـتخـلف ونسـيـر على ركـبنـا وبـالتـالي نصـبح عـبيـدا لهـذا العـالم  واحلـقيـقه ما
ـوضوع هـو ما نـسمـعه وما نـشهـده من خالفات وتـقاطـعات جـرني لهـذا احلديث او ا
وجـدل عـقـيم  بـ اونه بـخصـوص مـا يـتـعـلق بـالـتـقـالـيـد والـعـادة وغـيـرها مـن االمور
وروث النير  والـثوابت القيمـية األصيلة احلساسة نـعم للتقالـيد والعادات والتـراث وا
النـابعـة من مصـادر التـنويـر الروحي  عـليـنا احـترامـها والـتمـسك بهـا وعدم الـتجاوز
تـحضرة عـلى قيمـها وقواعـد مطلـقاتهـا وان جنمع ب الـقواسم  العـلميـة اإلنسانـية ا
وروح العصـر  واالبداع  والتقدم في كافة العلوم وكما اسلفت كي ال نتخلف ونصبح
ذيال وعبيـدا لألخرين ثم نرى  مجتمعنا امام حواجز وسدود ال حول لنا وال قوة على
اختراقه  ان من يـريد بث ونشر اخلالفـات واجلداالت العقـيمة لشق صـفوف اجملتمع
ـشـتـرك لـلـعـراقـيـ ال نـقـبل به  مـطـلـقـا الن الـتـمـسـك بـالـتـقـالـيد والـنـيل من الـعـيش ا
والـعادات ال يـعني اخلـروج من فلك الـتحضـر والتـمدن والـتنـاغم مع العـصر والـلحاق
ـدني لبث الـوعي والثـقافة عـاصر  وهنـا يبـرز دور الدولـة احلضاري ا بـركب العـالم ا
ـتــوازن لـنــعـيش الــعـصــر  وال نـخــرج من فـلــكه  وعـدم والــتـنــاغم ا
الـسـماح لـبعض االصـوات والدعـوات التي تـهدف لـبث الفـرقة
وحتـقـيق  الفـوضى في اجملـتمع  بـاسم الـتقـالـيد والـعادات
وقـــول مــا يـــراد بـه بـــاطل  لـــتـــحـــقــيـق مـــارب م واهــداف
واجــنـدات مـعـيـنه  جلــــــــعل الــعـراقـيـ خـارج مـضـمـار
ـدنــيـة واحلــضـاره  والــتـعــايش الـســلـــــــمس والــعـيش ا
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١- يـســر مـجـلـس مـحـافــظـة بــغـداد/ مـحــافـظــة بـغـداد االعالن
مشاريع بناء مدارس ضمن قـــاطــــع مـــديرية تــربية (الرصافة
وازنة االسـتثـمارية لـسنة ٢٠١٩ درجـة ادناه ضـمن  ا االولى)ا
ـؤهلـ وذوي اخلـبـرة تـقد فـعـلى كـافـة  مقـدمي الـعـطـاءات ا
شاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية عطاءاتهم لتنفيذ ا

ـؤهـلـ والـراغـبـ في احلـصول ٢- عـلى مـقـدمي الـعطـاءات ا
ـشـاريع وجـداول الـكمـيـات مـراجـعة عـلى الـوثـائق اخلـاصة بـا
مــحـافـظـة بـغـداد الـطـابق الــثـامن / قـسم الـعـقـود خالل اوقـات
الدوام الرسمي من الساعه ٨ صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  .
٣- يتـضـمن العـرض ثالث ظـروف/  ظرف الـعـرض التـجاري /
ظــرف الـعــرض الـفـنـي / ظـرف يــتـضـمـن مـتــطـلـبــات الـتــأهـيل
ـطـلوبـة  (شهـادة تـأسيس عـقـد تأسـيس  محـضـر اجتـماع  ا
ارسـة مهـنه هـوية تـصنـيف بـدرجة سـابعـة انـشائـية اجـازة 
نافذة صادرة من وزارة الـتخطـيط  هوية غرفـة جتارة  نافذه 
ـسـتـفـيـده تـقـد ـاثـله مـصــدقـة من اجلـهه ا ,تـقـد اعـمـال 
فـوض  تـقـد مـايؤيـد حـجب الـبـطـاقة ـديـر ا مـسـتمـسـكـات ا
الـتـمـويـنــيـة  تـقـد بـراءة ذمـة مـعـنــونه الى مـحـافـظـة بـغـداد
صـادرة من الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـضـرائب (نـسـخـة اصـلـية),وصل
الـشـراء الـنـسـخـة االصــلـيـة  يـتم الـتـوقــيع واخلـتم عـلى كـافـة
ـتـقـدمـه  تـقد صـفـحـات جـداول الـكـمـيـات من قـبل الـشـركـة ا
جـدول تـقـدم عـمل تكـون مـدة نـفـاذيـة العـطـاء ٩٠ يـومـا  تـقوم
ـكـتـبـهـا مع ارقـام الهـواتف الـشـركـة بتـثـبـيت عـنـوان مـتـكـامل 
ــوقع االلــكـتــروني  اخلــاص بـهــا   يــجب ان تـكــون االرقـام وا
مـدونه رقـمـا وكـتـابـة وان تـكـون الـكـتـابـة واضـحه وخـالـيـة من
احلك والـشطب ومـقتـرن بتـوقيع مـقدم الـعطـاء  على الـشركات
ـناقصه تـقد شهـادة تاسيس االجـنبيـة الراغبـة باالشـتراك با
وكافة مـستمسكاتهـا مترجمة مصدقـة من السفارة العراقية في
بلـد التـاسيس  تـلتـزم الشـركة بـتقـد االسعـار النـهائـية  غـير
الـقـابـلـة لـلـتـفــاوض  تـقـد جـدول الـكـمـيـات مـخـتـوم بـاخلـتم

احلراري حملافظة بغداد )
نـاقصة بعد هتمـ شراء وثائق ا ٤- بامكان مـقدمي العطـاء ا
تـقـد طـلب حتـريـري الى الـعنـوان الـتـالي )مـحـافـظـة بـغداد /
قسم الـعـقـود) وبعـد دفع قـيـمة الـبـيع للـوثـائق لـقاء مـبـلغ قدره

(٢٥٠٫٠٠٠) (مئتان وخمسون الف دينار عراقي ) 
٥- يتم تـسليم العـطاءات / الى العنـوان التالي محـافظة بغداد
/ االسـتــعالمـات االلـكــتـرونـيــة /الـطـابـق االول في الـسـاعه ١٢
ـديـنـة بـغـداد يـوم االحـد ٨ / ٩ / ظـهـرا  من الـتـوقـيت احملــلي 
ـــتـــأخــرة ســـوف تـــرفض وســـيــتـم فــتح ٢٠١٩ والـــعـــطــاءات ا
ـثـلـيـهم الـراغـب الـعـطـاءات بحـضـور مـقـدمي الـعـطاءات او 
باحلـضور في محـافظة بـغداد / قسم الـعقود الـساعه ١٢ ظهرا

من يوم  ٨ / ٩ / ٢٠١٩ او اليوم الذي يليه  
٦- يــجب ان تـتــضـمن الــعـطــاءات ضـمــان لـلـعــطـاء عــلى شـكل
(خـطاب ضـمـان او صك مـصـدق او سـفـتـجـة)   لـلـمـنـاقصـة في
ـعـتـمـده لـدى البـنك اجلـدول  صـادر من احـد مـصـارف بـغـداد ا

ركزي . ا
ـتـعاقـدة  كـافة الـرسوم ٧- يـسـتقـطع من مـستـحـقات الـشـركة ا
ـشار الـيـها في الـقوانـ واالنـظمـة  والتـعـليـمات والـضرائب ا

العراقية
ناقصه عطلـة رسمية فيكون موعد  ٨- اذا صادف مـوعد غلق ا

الغلق باليوم التالي
٩- كل ما يخالف ماورد في اعاله ال يعتد به

١٠- جـهـة التـعـاقـد غيـر مـلـزمـة بقـبـول أوطـأ الـعطـاءات الـغـير
مستجيبة

١١- يـسـتـبـعــد أي عـطـاء لم يـنـظم حـسب الــوثـيـقـة الـقـيـاسـيـة
ماثلة)  وبضمنها (السيولةالنقدية االعمال ا

ـراسـلـة  عـبـر الـبـريـد االلـكـــــــــتـروني   ١- لـلـمـعـلـومـات تـتم ا
(con .baghdad.iq)

ناقصة اجور النشر واالعالن. ١٣- يتحمل من ترسو عليه ا
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محافظة نينوى
قسم العقود

العدد:١٣٢٤٦
التاريخ: ١٩ / ٨ / ٢٠١٩
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يـعـلن ديـوان مـحـافـظـة نــيـنـوى عن مـنـاقـصـة عـامـة
لتنفيذ مشروع (تبليط شوارع القطعة ١ مقاطعة ١٢
وادي الــــعـــ اجلــــنــــوبــــيـــة/ رجـم حــــديـــد ضــــمن
ـهـجرين ـناقالت لـلـهـجـرة وا تخـصـيـصـات مـبـالغ ا
الـبالـغة ١٣٥ مـليـار ديـنار حملـافظـة نيـنوى) وبـكلـفة
تـخـمـينـيـة مـقـدار ٦٩٤٫٩٥٠٫٠٠٠ (ستـمـائـة واربـعة
وتـسعـون ملـيون وتـسعـمائـة وخمـسون الف ديـنار)
ــدة تــنــفــيــذ (٩٠يــوم).عــلى مــقــدمي الــعــطـاءات و
نافـسة مراجـعة قسم الـعقود في الراغـب بدخـول ا
ديـــوان احملــافـــظــة (خالل اوقـــات الــدوام الـــرســمي
وابــتــداءا من تــاريخ نــشــر االعالن ولــغـايــة نــهــايـة
الـدوام الرسـمي ليوم ٩ / ٩ / ٢٠١٩ لـلحـصول على
نـسخة من الوثـائق لقاء مبـلغ مقطوع قدره ١٥٠٠٠٠

دينـار فـقط (مـائة وخـمـسون الـف دينـار) غـير قـابـلة
للرد. تسـلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من
يـخـولـه بـظـرف مــغـلق ومــخـتــوم ويـكـتب عــلـيه رقم
ـناقـصـة واسم مـقـدم الـعـطـاء وعـنوانـه ويودع في ا
ـوجود في قـسم العـقود مـرفقا صـندوق الـعطاءات ا
ـذكورة في الـصفـحة ـستـمسـكات ا مـعه الـوثائق وا
وافق رقم (٢) علـمـا ان تاريخ الـغـلق يوم الـثالثـاء ا
١٠ / ٩ / ٢٠١٩ الـساعة الـثانيـة عشر ظـهرا وسوف
وعـد. يكـون مؤتـمر ما تـرفض العـطاءات بـعد هـذا ا
قـبل الــغـلق في الــسـاعــة الـعــاشـرة من صــبـاح يـوم
ــوافـق  ٢٩ / ٨ / ٢٠١٩ لالجــابــة عــلى اخلــمــيس ا
ــذكــور في وثــيــقــة االســتــفــســارات في الــعــنــوان ا

العطاء.
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