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بـــرغم الــتـــدابــيـــر الــتي اتـــخــذهــا
احلــكــومــة واجـهــزتــهــا الـرقــابــيـة
واالمــــنـــيــــة لـــلــــحـــد من الــــتالعب
بـتـسـعيـرة ا�ـواد الغـذائـية � اال ان
االســواق مـا زالت تـشــهـد ارتـفـاعـا
غــيــر مــســبــوق بــاســعــار االلــبــان
واالجبان ا�ستوردة � في وقت دعا
مــواطــنـون اجلــهــات ا�ـعــنــيـة الى
تـشـديـد الرقـابـة وعدم الـتـهاون مع
الـتـجـار الـذي يـحـاولـون اسـتـغالل
االوضــاع لــتـــحــقــيق مــنــافع عــلى
حــــســــاب الــــشـــــعب. وقــــالــــوا في
احـــــــاديث لـ (الـــــــزمــــــان) امس ان
(اسـعـار االلـبان واالجـبـان ما زالت
تـشهـد ارتفـاعا غيـر مسـبوق �برغم
االجـراءات والـتدابـير الـتي شرعت
بـهـا احلكـومة واجـهزتـها الـرقابـية
لـــلــحـــد من الــتـالعب ومــحـــاســبــة
الـتجـار الذين يـسعـون الى حتقيق
ا�ـنفعة على حساب قوت ا�واطن)�

مــؤكــدين ان (احلــكــومــة مــطــالــبـة
بـتشـديد اجـراءاتهـا وعدم الـتهاون
مـع من تـســول له نـفــسه االنـتــفـاع
عـلى حـسـاب ا�واطـنـ�� فضال عن
اتــخــاذ خــطـوات تــدعم مــنــتــجـات
االلـبـان ا�ـنتـجـة مـحلـيـا � وتـوجيه
قـــيــادات الـــعـــمــلـــيــات واالجـــهــزة
االسـتــخـبـاريـة بـتـكـثـيف الـزيـارات
ا�ــيـــدانــيــة لالســواق كــمــا حــصل
خـالل ظـــهــــور كـــورونــــا � من اجل
الـقضـاء على جـشع  التـجار� ومنع
الـتالعـب بـاسـعـار ا�ـواد الـغـذائـية
وااللـبان )� داعـ� الى (فتـح قنوات
تــواصل مع الــدول ا�ـنــتـجــة لـهـذه
االنـــــواع من االلـــــبـــــان � بــــغـــــيــــة
احلــصــول عــلى دعم �ــنــتــجــاتــهـا
يـــســــهم بـــاعـــادة اســــعـــارهـــا الى
وضــعـهـا الـســابق). ورأى اخلـبـيـر
عـامر عـبد اجلـبار في وقت سابق �
ان الــقـرارات ا�ــتـخــذة بـعــد وقـوع
ا�ـصـائب واالبتـعـاد عن التـخـطيط
الـستراتيـجي � ستؤدي الى الفشل

وصـعوبـة معـاجلتـها سـابقـا. وقال
فـي تــــغـــريــــدة عــــلـى تــــويــــتـــر ان
(الـقرارات االرجتـالية ا�ـتخـذة بعد
وقــوع ا�ـــصــائب � واالبــتــعــاد عن
الـتـخـطـيط الـستـراتـيـجي والـرؤية
الـواقــعـيـة � نـتـائـجـهـا بـكل تـأكـيـد
فــــشـل كــــامل وعــــيــــوب يــــصــــعب
مــعـــاجلــتــهــا الحـــقــا � واالنــتــقــال
الــطــوعي من مــسـتــوى االزمـة الى
تعجيل الكارثة)� واضاف ان ( لدي
ورقة عمل تتضمن مقترحا العتماد
الـسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة الـطـارئة
لـتـحـقـيق االمن الـغـذائي). وتـشـهد
األســواق احملــلــيــة مــنــذ أكــثــر من
أسـبـوعـ�� ارتـفـاعـاً مـتـسـارعـاً في
أســعـــار مــعــظم ا�ــواد الــغــذائــيــة
الـرئيسة.واعلن وزير التجارة عالء
اجلــــبـــوري امـس � االنـــتــــهـــاء من
تـــوزيع الـــدفـــعـــة االولى من كـــامل
احلـصـة التـمـويـنيـة ا�ـقررة لـشـهر
رمــضــان � فــيــمــا جتــري اجلــهــود
الســتــكــمــال الــدفــعــتــ� الــثــانــيــة

والـثـالثـة.  وشـكل قـضـاء بـعـقـوبـة
الـــتـــابع حملـــافـــظـــة ديــالـى �جلــان
بــالـتــنـسـيق مـع االجـهـزة االمــنـيـة
�ـراقـبـة االسـواق التـجـاريـة . وقال
قـــائــمــمـــقــام الــقـــضــاء عـــبــد الــله
احلــــيـــالـي لت (الــــزمـــان) امس ان
(الـقـضـاء بـالـتـنـسـيق مـع االجـهزة
االمــنـــيــة � شــكل جلــنــان �ــراقــبــة
االسـواق ومنع زيـادة اسعار ا�واد
الــــغـــذائـــيـــة).  وصــــوت مـــجـــلس
الـــــوزراء اول امـس � عــــلـى إلــــزام
ا�ــؤسـسـات احلــكـومـيــة ا�ـتـلــكـئـة
�بـــــتــــزويــــد وزارة الـــــتــــخـــــطــــيط

بـالـبـيـانات ا�ـطـلـوبـة إلجنـاز الرقم
الــوظـيـفـي ا�ـوحـد. وقــال بـيـان ان
(اجملــــــــلـس وافق عــــــــلـى صـــــــرف
الـرواتب لـعـدد ا�ـوظـفـ� ا�ـثـبـتـ�
في الـتخـطيط ضمـن قاعدة بـيانات
الـرقـم الـوظـيـفي ابـتـداء من  تـمـوز
ا�ــقـبل� وتـنــفـيـذ مـشــروع األتـمـتـة
ألمــانــة بـغــداد � فــضال عن اعــطـاء
مـوافقـة لوزارة الـكهـرباء بـالتـعاقد
مع شـــركـــة تــافـــانـــيــر اإليـــرانـــيــة
لـتجـهيز ا�ـنظـومة بالف مـيكا واط
كــحـد أدنـى عـلى جــمـيع اخلــطـوط
خـالل أشـهــر حـمل الــذروة)� ولـفت
الـى ان اجمللـس قـرر تـعديـل مـنـحة
احلــكــومـيــة الــتي سـتــصــرف مـرة
واحـدة للمتقـاعدين �ن يتقاضون
راتــبـاً ال يـزيـد عن  500الـف ديـنار
شـهـرياً وا�ـوظفـ� �ن يـتقـاضون
دخـالً شهـرياً ال يـزيد عن  500الف
ديـنـار واألسر الـتي تتـقاضى راتب
الـرعـايـة االجـتـماعـيـة وا�ـشـمـول�
بـــراتب ا�ـــعـــ� ا�ـــتـــفـــرّغ واالســر

ا�ـشمـولة بـا�نحـة ا�قـدمة �وجب
قــرار الــلــجــنــة الـعــلــيــا لــلــصــحـة
والـــسـالمـــة � وتـــصـــفـــيـــر الـــرسم
الـــــكـــــمـــــركي عـــــلى الـــــبـــــضـــــائع
الـــضـــرورويــة مـن مــواد غـــذائـــيــة
ومــواد بــنــاء ومــواد اســتــهالكــيـة
وإعـادة النـظر بالـقرار بـعد معـاينة
األزمـة). بـدورها � اكـدت الـتخـطيط
تــســجــيـل اكــثــر من ثالثــة ماليــ�
مــــوظـف ضــــمن مـــــنــــصــــة الــــرقم
الــــــوظــــــيــــــفـي. الى ذلـك � قــــــدمت
مــؤسـسـة كــربالء اخلـيـريــة� دعـمـا
مـالــيـة لاليـتـام والـوائل ا�ـتـعـفـفـة.
وقـال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(بـتوجيه من ا�رجع الديني صادق
احلــســيــني الــشــيــرازي � ورعــايـة
االمــــ� الـــعــــام حلـــركــــة الـــوفـــاق
االسـالمي الـشـيخ جــمـال الـوكـيل �
قـــدمت ا�ـــؤســســـة دعــمـــا مــالـــيــة
يـــتــجــاوز تـــســعــة ماليـــ� ديــنــار
�لـتـلبـية مـتطـلـبات االطـفال االيـتام
ورفع العبىء عن كاهل عوائلهم). 
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ســيــادة الــعــراق .وســمــلت وزارة
اخلــارجـــيــة � مـــســجـــدي مــذكــرة
احــــــتــــــجـــــاج عــــــلـى االعــــــتـــــداء
الــــصــــاروخـي � الــــذي وصــــفــــته
حكومـة االقليم بـغير ا�ـسوغ. لكن
ايران عـاودت � الـتحـذيـر من أنـها
لن تـــتـــســاهـل مع أي تـــهـــديــدات
مصدرها العراق� وذلك بعد إعالن
احلــــرس الــــثـــوري اســــتــــهــــدافه
بـصـواريخ بـالـيـسـتـيـة مـواقع في

اربيل. 

ومــضى الى الــقــول انه (في حــال
كانت هناك معـلومات تؤكد وجود
إســرائــلـــيــ� أو غــيـــرهم تــتم من
خالل تـبـادل ا�ــعـلـومــات� ولـديـنـا
تـفــاهـمـات ومــعـاهــدات مع إيـران
وتركـيا إضـافة إلى وجـود حتالف
ربــــاعي يــــضم الــــعــــراق وإيـــران
وســــوريــــا وروســـــيــــا لــــتــــبــــادل
ا�علومات االمـنية)� مؤكدا ان (أي
خرق غير مـقبول وسيـتم تضييف
مـسـجـدي �لالطالع مـيـدانـيـاً عـلى
احلــقــائق واخلـــروج بــحــصــيــلــة
حقيقية من خالل �ثلي الشعب).
وتـعـرضت اربـيل االثـنـ� ا�ـاضي
الى قــصف بــنــحـو  12صــاروخـا
بالـقـرب من القـنـصلـيـة األمريـكـية
في أربـيل� �ــا أسـفــر عن أضـرار
مـاديـة وجـرح بــعض األشـخـاص�
بــحـــسب دهـــاز مـــكــافـــة االرهــاب
باالقليم. وطـالب اجمللس الوزاري
لالمن الــــوطـــنـي في وقـت ســـابق
�اجلانب اإليراني بـتفسـير صريح
وواضح لالعــــتــــداء عـــلـى حـــسن
اجلــــوار. واثــــار االعــــتــــداء ردود
افعال محلـية واقليمـية واجنبية �
وسط مـطــالـبــة طـهــران بـاحــتـرام
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من ا�ـــقــرر �ان يـــضـــيف مـــجــلس
الـنــواب الــيــوم اخلــمــيس � وزيـر
داخلية إقليم كردستان ريبر احمد
خــالــد والـــســفــيـــر اإليــراني لــدى
بـغـداد ايـرج مـســجـدي � �ـنـاقـشـة
االعـــــتـــــداء الـــــصـــــاروخـي عـــــلى
أربيل.وقـال نـائب رئـيس الـبـر�ان
حــاكم الــزامــلي في بــيــان تــلــقــته
(الـــــــزمـــــــان) امـس إن (اجملـــــــلس
ســيــكـــون له مــوقف مـن الــقــصف
الصـاروخي على أربـيل)� واضاف
أن (جلـنـة تـقــصي احلـقـائق زارت
اربيل وجـمـعت بـعض البـيـانات)�
وتــابع ان (الـــبــر�ـــان ســيـــضــيف
الــيــوم اخلــمــيس وزيــر داخــلــيــة
االقــلــيم لالطـالع عــلى حــيــثــيــات
االعـتـداء� حــيث طـالــبـنــاه بـجـلب
تـــقــريـــر مـــفـــصل)� ولـــفت الى ان
(جلنـة تقـصي احلقـائق ستـناقش
ا�ـــوضــوع لـــلـــخـــروج بـــتـــقـــريــر
مـفـصل)� واوضح الـزامـلي انه (ال
�ــكن مـــنح أي مــعـــلــومـــات قــبل
انتهاء التقرير)� مشددا على (عدم
السمـاح بانتـهاك سيـادة العراق)�
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تـعـرضت له أربـيـل). و أشـار رئـيس االحتـاد عـدنـان
درجــال إلى اجــراء اتــصـــاالت مــكــثــفــة مع االحتــاد
الدولي إلعـادة مـباراة مـنتـخبـنا مع نـظيـره اإلماراتي
إلى بــغـداد� بـعـد تــقـد� ضـمـانــات. ومن جـانـبه قـال
الــنـائب االول لــرئـيس  احتـاد الــكـرة عــلي جـبـار في
تــصــريح صـــحــفي ان (قــرار نــقـل مــبــاراة الــعــراق
واالمارات على ارض محايدة سيؤثر على استضافة
العـراق لـبطـولـة كـأس اخللـيج ا�ـقبـلـة). واضاف� انه
(ال�كن للعراق االنسحاب من تصفيات كأس العالم

 2022 النه سيتعرض الى عقوبة من فيفا).
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قــرر االحتـاد الـدولـي لـكـرة الــقـدم أمس نــقل مـبـاراة
ا�ـنـتــخب الـوطــني أمـام اإلمــارات إلى األردن. وقـال
عضـو االحتـاد العـراقي لكـرة الـقدم احـمد ا�ـوسوي
في مـؤتمر صـحفي امس ان (االحتـاد العـراقي لكرة
القـدم تسلم رسالة من االحتـاد الدولي تتضمن قرار
نقل مـبـاراة منـتخـبـنا الـوطني امـام نـظيـره اإلماراتي
إلى أرض مـحايدة وهي األردن). فيـما أكد أم� سر
االحتـاد محمد فـرحان خالل ا�ؤتمـر أن (هذا القرار
جاء عـلى خـلفـيـة القـصف الـصاروخـي األخيـر الذي
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مجزرة حلبجـة� مستذكرين نضال
الـــــشـــــعـب الـــــكـــــردي وصـــــبـــــره
وتـضـحــيـاته)� دعــا إلى (اإلسـراع
في جــسم اإلجـــراءات الالزمــة من
اجل حتـويــلـهــا حملـافــظـة إكــرامـاً
لشهـدائها وأهـلهـا). واعلن رئيس
الـوزراء مــصــطــفى الــكـاظــمي في
تغريدة عـلى تويتر (عـزم حكومته
اسـتـكــمـال اســتـحـقــاقـات حتـويل
حلـبـجـة لـتـكـون احملـافـظة  19في
الـــعــــراق). بــــدوره � أكـــد رئــــيس
اجلــمـــهـــوريــة� بـــرهم صـــالح في
تـغــريـدة عــلى تـويــتـران (جــر�ـة
حـلـبـجــة جتـسـد مـعــانـاة الـشـعب
الـكـردي وكـل الـعـراقــيـ�� كــونـهـا

 ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

اوفــدت شـــركــة تـــوزيع ا�ـــنــتـــجــات
النـفطـية التـابعـة لوزارة النـفط �جلنة
مـخـتـصـة لالشـراف علـى عمـل فرع
نيـنـوى للـمـشتـقـات الـنفـطـية وتـقـليل
الزخـم على محـطات تعـبيئـة الوقود.
وقــال مــديــر عــام الــشــركــة حــسـ�
طـالب في بيان تـلقـته (الزمان) امس
ان (الــــشــــركــــة ارســــلـت وفــــدا من
مالكــهــا ا�ــتـقــدم ضم مــديــر هــيــئـة
تـوزيع بغـداد مـحمـد عـبد االله شـبر
ومـديـر هـيئـة الـتـفـتـيش عـالء عـدنان
وعـددا من ا�الكــات الـتـوزيــعـيـة في
الـــشــركـــة لــلـــوقــوف عـــلى جتـــهــيــز
ا�ـواطــنـ� بــا�ـشــتـقــات الـنــفـطــيـة)�
واشـار الى ان (اخلطوة تأتي لتقليل
الضـغط على مـحطـات تعـبئـة الوقود
في احملـافــظـة الـتي تــعـاني من زخم
عــلى جتـهـيــز مـادة الـبـنــزين بـسـبب
فرق السعر ب� ا�وصل ومدن اقليم
كــــردســــتــــان)� مــــبـــيــــنــــا ان (اولى
االجـــراءات ا�ـــتــــخـــذة هي تــــوجـــيه
مـحــطـات تـعـبـئـة الــوقـود احلـكـومـيـة
بــالــعــمل عــلى مــدار الــيـوم) وكــانت
نـيـنــوى قـد شــهـدت ازمــة حـادة في
ا�شـتقات �قيل انها مـفتعلة� بحسب
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جــددت الـــرئـــاســات الـــثالث � في
الـــذكـــرى الـــســــنـــويـــة الـــرابـــعـــة
والـــثالثــــ� جملـــزرة حـــلــــبـــجـــة �
دعـــوتـــهـــا الـى االســـراع بـــحـــسم
إجراءات حتـويـلهـا إلى مـحافـظة�
فـــــيــــــمـــــا اكــــــد رئـــــيـس احلـــــزب
الد�قراطي الـكردستـاني مسعود
الـبــارزاني� ان إرادة شـعب إقــلـيم
كــردســـتــان أقـــوى من األســلـــحــة
الكيميائـية والصواريخ. وذكر في
تـغـريـدة عـلى تــويـتـر ان (مـا بـقي
عـلـى قـيــد احلــيـاة بــعــد الــقـصف
الــكــيـــمــاوي عــلى حــلـــبــجــة كــان
حماسـة األكراد للـحرية)� واضاف
انه ( فـي الـــــذكــــــرى الـــــرابــــــعـــــة
والـثالثـ� لـهـذه اجلـر�ـة الـتي ال
تـوصف� نــؤكـد أن إرادة شــعـبــنـا
أقـــوى بــــكـــثــــيــــر من األســـلــــحـــة
الـكيـمـيـائـيـة والـطـائـرات ا�ـقـاتـلة
والــصــواريـخ). من جــانـــبه � قــال
رئـيـس حـكــومــة االقــلــيم مــسـرور
البارزاني في بيان تلقته (الزمان)
امس انه (في الــذكــرى الـســنــويـة
للـهجـوم الـكيـماوي عـلى حـلبـجة�
نـنــحـني إجالالً وإكــبـاراً لــشـهـداء
هـذه اجملــزرة � ونــســتــحــضـر في
وجدانـنـا ذكـراهم اخلـالـدة بـإكرام
وتقـديـر)� مـشـددا عـلى (احلـكـومة

االحتادية أن تـتحمل مـسؤوليـتها
األخالقــيــة جتــاه أســر الــشــهــداء
واجلــرحى وا�ـــتــضـــررين بـــفــعل
الهجوم الكيـماوي وسائر ضحايا
اإلبـــادة اجلـــمـــاعــــيـــة وا�ـــنـــاطق
الكـردسـتـانـية األخـرى ا�ـتـضررة�
وتـعـويـضـهم �ـوجب ا�ـادة 132
من الدستور)� وتابع انه (برغم أن
حـكـومــة االقـلـيم جــعـلت حــلـبـجـة
محـافظـةً منـذ سنـوات عدة� إال أن
ما يُـؤسف له أن بغـداد ما زالت ال
تــعـــامل حـــلـــبــجـــة كـــمــحـــافـــظــة
بــــا�ـــــســــتــــوى ا�ـــــطــــلــــوب� وان
إجـراءاتـهـا الالزمـة في حتـويـلـهـا
إلى مـحـافـظـة تـعـتـرضهـا مـشـاكل
وعــقـبــات جــمــة). وشــددت كــتــلـة
احلزب الـد�قـراطي الـكردسـتاني
الــنــيـــابــيـــة في بــيـــان امس عــلى
(بـــضـــرورة تـــعـــويض ضـــحـــايـــا
اجملزرة بشكل منصف ينسجم مع
حــجـم اجلــر�ـــة ووضع اخلـــطط
والبـرامج الـطويـلـة األمد الـكـفيـلة
بـالـنـهـوض بـا�ـديـنـة واإلسـتـمرار
بــتــنـفــيــذ ا�ــشــاريع الــعــمــرانــيـة
واخلـدمـيــة و إيالء إهـتـمــام أكـثـر
بــهــذه ا�ـــديــنـــة ا�ــنــكـــوبــة الــتي
أصبحت رمزاً للتضحية والفداء).
وكـــتب رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب
محمد احللبوسي في تغريدة على
تــــويـــــتـــــر (نــــقـف إجالالً لألرواح
الــبـــريـــئــة الـــتي راحـت ضــحـــيــة

اســتــهــدفت كـل مــا هــو حي عــلى
هــذه األرض الــبــاســـلــة). وطــالب
رئيس تيار احلـكمة الـوطني عمار
احلـكــيم � في بــيـان امس (أربــعـة
وثالثــون عـامــاً وال تــزال فــاجــعـة
حـلــبـجـة الــشـهــيـدة تــمـثل لــلـقـيم
اإلنسـانـيـة ذلك االنـتهـاك الـسـافر�
ولـــلـــضـــمـــيـــر احلـــر ذلك اجلـــرح
الـنـازف الــذي ال يـنـدمل� ولــلـعـالم
أجـمع ذلك الــدلـيـل الـصــريح عـلى
ظـالمــــــــــة شـــــــــــعـب عــــــــــانـى مـن
الدكـتـاتـوريـة). وحيـا وزيـر الـنفط
السـابق ابـراهيم بـحـر العـلوم في
تغريدة على تـويتر (العوائل التي
ال تزال تعاني نكبات وويالت هذه
اجملـــزرة)� واشــــار الى انه (لــــقـــد
عانـى الـعراق وشـعـبه ا�ـ�سي في
ظل الديكتاتوريـة وهذا ما يدعونا
لـلـتـمـسك بـنــظـامـنـا الـد�ـقـراطي
اإلحتـادي الــذي اخــتــاره الــشـعب
عــام  2005لـــنــبـــنـي غــداً أفـــضل
الجـيـالـنـا ا�ــقـبـلـة). وراى ا�ـكـتب
التـنفـيذي للـتيـار الد�ـقراطي في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس أن
(جر�ـة قـصف حـلـبـجـة بـالسالح
الـــكـــيــــمـــاوي � شـــاهــــد الـــيم من
الـصـعب أن يــنـدمل في نــفـوسـنـا�
ونسـعى ان تمـدنا هـذه الشـواهد�
بتعـزيز الـتعاون والـعمل ا�ـشترك
لبنـاء الدولة ا�ـدنيـة الد�قـراطية

وحتقيق العدالة االجتماعية). 

مسعود البارزاني
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افــادت مـديــريــة ا�ـرور الــعـامــة� بـاغالق نــفق دمـشـق في مـنــطـقــة الـعالوي
الغراض الـصيانـة. وقال مديـر اعالم ا�رور العـقيد الـياس خضيـر في بيان
تلـقته (الزمان) امس ان (ا�ـرور العامـة تعلن غلق نـفق دمشق ضمن مـنطقة
الــعالوي الغـراض الــصـيــانـة)� ولــفت الى انه (� فــتح طـريق بــوابـة رقم 9
?وذلك لــتـخــفـيف الــزخم ا�ــروري ). وقـررت امــانـة بــغـداد فـي وقت سـابق
اغالق الـطريق � وفتح الـبوابة رقم  9بـاجتاه اجلسـر ا�علق الـذي اغلق منذ
اشـهـر بـسبب االعـتـصـامـات والـتـظـاهـرات التي شـهـدتـهـا ا�ـنـطـقـة.  وقالت
االمـانـة في بـيان امس ان (غـلق الـنفق سـيـستـمـر ايامـا � وسـتجـري اعـمال

الصيانة ليال لتفادي االزدحامات). 

رأينـا على الـشاشـات نـائبـة تعـترف بـأنهـا نـالت حصـة من ( كيـكة )
الـعـقـود و ( الـكومـشـنـات )� ورأيـنـا نـائبـاً يـصـرّح بـأن إحـدى الـكتل
الـسـيـاسـيـة هـرّبت إلى خـارج الـعـراق مـئـات ا�اليـ� مـن الدوالرات�
ونـائـباً يـقـر بأنه ابـتـز بعـض الفـاسـدين لإلنتـفـاع منـهم مـقابل إغالق

ملفات فسادهم !.
غيـر هذا كثير� وهو ما دفع ويـدفع ا�واطن� إلى التساؤل عن موقف

سلطات التحقيق من هذه التصريحات .
الـتـسـاؤل مـشـروع� فـلـيس مـعـقـوالً أن تـمـر هـذه الـتـصـريـحـات دون
اهـتـمـام ورد فـعل � ومع هـذا الـتـسـاؤل عـلـيـنـا أن نـحـدد مـا إذا كان
التـحرك جتاه من تتوجه إلـيهم التصـريحات باإلتهـام واجباً � ونحدد

أيضاً السلطة ا�سؤولة عن مباشرة اإلجراءات القانونية الالزمة .
إبتـداءً نقول إن هذه التصريحات تضمّنت اعترافات أحياناً وبالغات
أحـيـانـاً أخـرى � واإلعتـراف هـو " إقـرار ا�ـتهـم على نـفـسه بـارتـكاب
جـر�ــة " � أمـا الــبالغ ( ويــسـمـى اإلخـبــار أيـضــاً ) فــهـو " إخــبـار
اجلهـات اخملتـصة - الشـرطة أو اإلدعـاء العام أو قـاضي التـحقيق-
بوقـوع جر�ة " � وكال الفعل� -اإلعتـراف والبالغ- يكفيان لتحريك
الدعـوى اجلزائيـة �وجب ا�ادة األولـى من قانون أصـول احملاكمات

اجلزائية .
لكن من هي اجلهة ا�سؤولة عن حتريك الدعوى ?.

هــذه اجلـهـة هي جـهــازاإلدعـاء الـعـام الــذي أنـاطت به ا�ـادة (٥) من
قانـونه ذي الرقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ مهمة إقامة الدعوى باحلق العام
وقـضـايـا الـفـسـاد ا�ـالـي واإلداري ومـتـابـعـتـهـا اسـتـنـاداً إلى قـانـون

أصول احملاكمات اجلزائية.
�اذا إذاً ال �ـارس اإلدعاء العام هذه ا�ـهمة جتاه التـصريحات التي

تنقلها وسائل اإلعالم ?.
يبـرر أحد اآلراء هـذا السـكوت بـحـجة مـفادهـا أن التـصريـحات عـبر
وسـائـل اإلعالم ال تـصــلح أن تــكــون بالغـات أو شــكــاوى بـا�ــفــهـوم
القـانوني � لكن هل يـصمد هـذا الرأي أمام ا�نـاقشة ا�ـوضوعية في

ضوء نصوص القانون ?.
حـ� أوكل الـقـانـون إلى اإلدعـاء الـعـام مـهـمـة إقـامـة الـدعـوى بـاحلق
العـام وقضايا الفساد فإنه افتـرض اتصال علم اإلدعاء العام بوقوع
اجلر�ة كي يباشر هذه ا�همة � وهذا العلم �كن أن يتحقق بإحدى

وسيلت� :
األولى : الـبالغ ( اإلخبار ) � بـأن يبـادر شخص إلى إحـاطة اإلدعاء
العـام أو الشـرطـة أو قاضي الـتحـقـيق علـمـاً - شفـاهاً أو حتـريراً -
بوقوع جر�ة ال يتوقف حتريك الدعوى فيها على شكوى من اجملني

عليه .
الثـانية : الشكوى � بأن يتقدم اجملني عليه أو من �ثله بطلب حتريك

الدعوى اجلزائية بحق من ارتكبها ضده .
 وفي احلالـتـ� لم يـنص القـانـون عـلى وسيـلـة مـحددة حلـصـول علم
اإلدعاء بـوقوع اجلر�ة أو احـتمال وقوعـها كي يبدأ التـحقيق وجمع
األدلـة بـشــأنـهـا � بل تــرك الـبـاب مــفـتـوحــاً أمـام الـوسـائـل الـتي يـتم
بواسـطتـها حـصول هـذا العـلم � ولهـذا فإن الـبالغ أو الشـكوى عـبر
وسـائل اإلعالم ليس محـل استثـناء في هـذا اجملال � ومن ثم ال نرى
وجاهـة الـقول بـعـدم صالحـية وسـائل اإلعالم إلحـاطة اإلدعـاء الـعام
علـماً بوقوع جـر�ة ما ووضعه أمـام مسؤولـيته القانـونية عن حتريك

الدعوى اجلزائية باعتباره �ثالً للهيئة اإلجتماعية .
ر�ا يـقـال إن مـا يعـرض في وسـائل اإلعالم ا�ـرئـيـة وا�سـمـوعـة قد
يخـضع للتحريف أو اإلصـطناع ( الفبركـة ) � غير أن هذه احلجة ال
تــصــمـد هي األخــرى أمــام الـتــقــدم الـعــلـمـي وقـدرته عــلى الــفـحص
واجلزم بـوجود حتريف أو اصطـناع أو عدمهـما �حيث �كن لـسلطة
الـتـحقـيق اإلستـعـانة بـذوي الـعلم واخلـبرة الـفـنيـة لهـذا الـغرض بـعد

ا�باشرة بإجراء التحقيق وصوالً إلى احلقيقة .
إن ا�تـلقي يشعر بردة فعل شديـدة ح� يشاهد من يعترف - وحتى
يتـباهى أحيـاناً - بارتـكاب أفعـال تقع حتت طـائلة الـتجر� � وتـشتد
ردة فــعــله حــ� يــجــد ســكــوتـاً جتــاهـه � وهـاهـي وسـائـل الـتــواصل
اإلجتماعي تتداول صوراً وأحاديث تصلح أن تكون أدلة على جرائم
تمس ا�ـصلحـة اإلجتمـاعيـة العلـيا من سرقـة � ورشوة � واختالس �
وتــهــريب � وحتــريض عــلى الــفــتــنــة � واعــتــداء عــلى حــيــاة الــنـاس
وأمـوالـهم� وإخالل بـواجـبـات الـوظـيـفـة الـعـامـة وغـيرهـا من اجلـرائم
ا�ــهـمــة دون أن تـواجـه هـذه اجلــرائم بــا�الحـقــة والــردع � فـمن هي
اجلـهـة الـتي �ـكن أن تـقـوم �ـهـمـة نـبـيـلـة هي وضع ا�ـتـهـمـ� بـهذه

اجلرائم في قبضة العدالة ?.
إنـهـا اإلدعاء الـعـام الـرقيـب على تـطـبـيق القـانـون � الـذي ننـتـظـر منه
ا�ـبـادرة ونـتـوسم فــيه الـقـدرة عـلى تـفـعـيـل الـقـوانـ� اجلـزائـيـة الـتي
شـرّعت لإلنــتـصـاف لـلــدولـة ولـلـمــجـتـمع ولألفــراد �ن يـخـرج عـلى

أحكام القانون و القيم األخالقية.
{ قاضٍ متقاعد

الـــعـــراق�و كـــان صــاحـب امـــتـــيــاز
جــريـدة (الــطــريق) في ســتـيــنــيـات
الـقـرن ا�ـاضي.وفي سـنـوات الحـقـة
اصــدر الــراحل في قــبــرص مــجــلــة
(ا�ــوقف الـــعــربي) بــالـــتــعــاون مع
الــصـحـفي هــارون مـحــمـد. وعـارف
يـنـتـمي لـعـائـلـة اعالمـيـة � فـشـقيـقه
الــراحل طه كــان صــحـفــيــا واصـدر
بـعـد  2003 جـريـدة ا�ـنـار� كـمـا ان
شـقيـقه الـراحل رزاق كان مـصحـحا
في جــريـدة (الـثـورة). عــلى صـعـيـد
اخـر يـتــابع رئـيس مـجـلس الـوزراء
األســـتـــاذ مـــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي�
شـخصـيـاً الوضع الـصحي لـلشـاعر
واألعالمي ولـــيــد الــشــطــري. وقــال
مـصـدر ان (الـكـاضـمي أوعـز لـوكيل
وزير الصحة هاني العقابي  ومدير
عــام مـديـنــة الـطـب الـدكـتــور حـسن
الـتمـيمي �ـتابعـة احلالـة الصـحية
لـولـيـد الــشـطـري وأجـراء الـعـمـلـيـة
اجلـراحية بالسرعة ا�مكنة). بدورهِ
عـبر الـشطـري عن (شكـرهِ وأمتـنانهِ
لــلـكــاظـمي و�ــكـتب رئــيس الـوزراء
ومـديــر عـام مـديـنـة الــطب والـشـكـر
والــتـقــديــر لـلــجــراح الـدكــتــور رئـد

حمود الذي سيجري العملية ).
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نــعت االوســـاط الــصــحـــفــيــة امس
الــكـاتب الــصــحـفي الــرائــد مـظــهـر
عـارف الـذي غـيـبه ا�ـوت في مـديـنة
انـطاليـا التركـية التي قـدم اليها من
مـغـتربـه بامـريـكـا � بعـد مـعـاناة مع
ا�ــرض. ولـعــارف مـســيــرة طـويــلـة
ومـتـميـزة في عـالم الصـحـافة مـنـها
عـمــله لـسـنـوات مــحـررا في الـقـسم
الـسـيـاسي في جـريدة اجلـمـهـورية�
قـبل تــغـيـيــر الـنـظـام� كــذلك  شـغـله
�ـــنـــصب مــــديـــر حتـــريـــر جـــريـــدة

مظهر عارف 
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ا�سـتـشـفى)� وتابع ان (مـسـتوى
اخـذ لـلــقـاح وصل حـتى اآلن الى
 10ماليـــــــ� شـــــــخـص ضـــــــمن
اجلرعة األولى وأكثر من نصفهم
تــلـقّــوا اجلـرعــتـ�� امــا اجلـرعـة
الـــثـــالــثـــة فــهـي دون ا�ــســـتــوى

ا�طلوب). 
وســـجــــلت الـــوزارة امس � 632
مــــقـــابل شــــفـــاء  1012وبـــواقع
سـبــعـة وفـيــات جـديـدة. واوضح
ا�ـوقـف الـوبــائي الـيــومي� الـذي
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
(عدد الفحوصات اخملتبرية التي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من  14الـف � حــــــيـث � رصــــــد
اصابة   632 بكورونا في عموم
احملافـظـات)� مشـيرة الى ان (72
حــــالـــة حـــرجـــة مـــا زالت تـــرقـــد
بردهـات العـنايـة ا�ركـزة)� مبـينا
ان (الـــشـــفــاء بـــلغ  1012حـــالــة
وبـواقع سـبــعـة وفـيـات )� وتـابع
ان (اكـــثـــر من  40 الف شـــخص
تلـقى جـرعات الـلـقاح ا�ـضاد في
مراكـز الـوزارة ا�نـتـشرة بـبـغداد

واحملافظات).
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اكــــدت وزارة الـــــصــــحــــة امس �
جتـاوز خـطـورة ا�ـوجـة الـرابـعـة
من كــورونــا � فــيــمــا حــثت عــلى
ضرورة اخـذ اجلرعـة الـثالـثة من

اللقاحات. 
وقـــال ا�ــتـــحــدث بـــأسم الــوزارة
سيف البـدر في تصريح امس إن
(الـــعـــراق جتـــاوز ذروة ا�ـــوجــة
الـــــرابــــــعـــــة الــــــتي هـي اآلن في
انــحـســار� لـكـن هـذا ال يــعـني أن
خـطــر اجلـائــحـة قـد زال� فــهـنـاك
احـتمـال لـظـهور مـوجـات جـديدة
من الـــفـــايــروس)� مـــشـــددا عــلى
(ضـــــــرورة االلــــــــتـــــــزام اجلـــــــاد
بـاإلجــراءات الـوقــائـيــة واإلقـبـال
على تلقي جرعات اللقاح كاملة)�
واشــــــار الـى ان (الـــــــســـــــعــــــات
السـريـرية بـاآلالف� وهنـاك أسرَّة
مـخــصـصــة لـلـحــاالت احلـرجـة)�
مـؤكدا ان (ا�ـؤسـسـات الصـحـية
مسـتعـدة للـتعـامل مع أي متـغير
مـن ظـــهـــور مـــوجـــة جـــديـــدة أو
حاالت حرجـة أو ا�توسـطة التي
حتــــــــتـــــــاج إلـى الــــــــرقــــــــود في
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نـــفــذ جـــهــاز األمـن الــوطـــني� حــمالت
رقــــــابـــــة عــــــلى االســــــواق واخملـــــازن
الـتـجاريـة �للـحد مـن عمـليـات التالعب
باسعار ا�واد الغذائية� داعيا التعاون
االبـالغ عن حاالت الـتالعب واالحـتـكار

التي �ارسها ا�ضارب�.
 وذكــر بـيـان لـلـجـهــاز تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (ا�ـــفـــارز� بـــاشـــرت بـــإجــراء
جـوالت مـيدانـية وتـفتـيشـية في بـغداد
واحملـافظات شملت األسـواق التجارية
ومـــخـــازن ا�ـــواد الـــغـــذائــيـــة� ضـــمن
واجـبـات تـهـدف إلى ضـبط ا�ـتـالعـب�
بــاألســعــار وا�ــضــاربــ� من الــتــجــار
ومـحتـكري السـلع وكذلك لـلحـفاظ على

أستقرار أسعار السوق).
داعـيا ا�واطن� الى (التعاون واإلبالغ
عـن أي حــــاالت احـــــتـــــكـــــار أو تالعب
بــاألســعــار من خالل اإلتــصــال بـاخلط
الــســاخن اجملــاني 131 لــيــتـم إتــخـاذ
اإلجــراءات الــقــانـونــيــة الالزمــة بـحق

اخملالف�). 
فـــــيــــمـــــا أوضــــحـت وزارة الــــزراعــــة�
إجــراءاتـهــا �ـراقـبــة األسـعــار� مـؤكـدة
عـدم امــتالكـهـا غـطـاءً قـانـونـيَّـاً لـوضع
تـــســعـــيــرة احملـــاصــيل وا�ـــنــتـــجــات
الـزراعـيـة.وقال ا�ـتـحدث بـأسم الـوزير
هـادي هاشم حسـ�� في تصريح امس
إن (الــزراعـة تـعـتــمـد مـعـايــيـرَ �ـراقـبـة
األســـعـــار الـــيـــومـــيــــة من خالل قـــسم

الـى أنه (تـمت مــنــاقـشــة دعم وتـوفــيـر
االمـن الــغـــذائي� والـــتـــجــاوزات عـــلى
األراضي الـزراعية وبـناء العـشوائيات
عـليهـا� وضرورة توفـير األسمدة خالل
ا�ــوسم الـصــيـفـي ا�ـقـبـل� وا�ـكــافـحـة
اجلـــويـــة حلــشـــرة دوبـــاس الـــنــخـــيل
وصـيـانـة الـطـائـرات الـزراعـية مـن قبل
شـركـة إيـربـاص الـفـرنـسـيـة واحلـنـطـة
العلفية بالتنسيق مع وزارة التجارة).
وأضـاف أن (االجتماع شهد التصويت
عــلى تـمــديـد جتــهـيــز سـمــاد الـيــوريـا
لــلـفالحـ� وا�ـزارعـ� حــتى مـنـتـصف
نـيسـان ا�قـبل� وكذلك عـلى طلب دائرة
الـثــروة احلـيـوانـيـة بـتـحـويل بـرنـامج
الـتـلـقـيح االصـطـنـاعي لـلـجـاموس إلى
مــشــروع وطــني � فــضال عن تــســلـيف
دائـرة البستنـة والدوائر األخرى مبالغ
مـستحقـات اإلجراء اليوميـ� العامل�
ضــمن مـشـاريع اخلـطــة االسـتـثـمـاريـة
عــلـى أن تـســدد قــبل  31كــانــون األول
ا�ــقــبـل)� مــضــيــفــا (وجتــهــيــز جلــنــة
اخلـريـجـ� وا�ـتـفـرغـ� الـزراعـي� في
قضاء العزيزية ونواحيها في محافظة
واسط بــحـصـة سـمــاد الـيـوريـا بـواقع
20 كـيـلـوغـرام لـلـدو� الـواحـد� وكذلك
ا�ــضي بـإجــراءات مـبـيــدات مـكــافـحـة
ادغــال الــرز وتــشـكــيل جلــنــة إلضــافـة
ا�ــــــوضـــــوع ضــــــمن صــــــنـــــدوق دعم
ا�ـزارعـ�). عـلى صـعـيـد مـتـصـل � اكد
مــديــر دائــرة الــثــروة احلــيــوانـيــة في

-1-
ال نذيع سراً اذا قلنا :

انّ العراق غني�ّ بالنبالء من الرجال والنساء على مدى التاريخ .
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ومن الـنـسـاء الــعـراقـيـات الـتي تـسـتــحق أنْ تـشـكـر وتـقـدّر عـلـى مـبـادرتـهـا الـواعـيـة
وايثارها الـصالح العام واصرارها- على إنفاق ماوصل الـيها من ميراث تبلغ قيمته
مـائــتيْ مـلـيـون ديـنـار عـلى ا�ــدرسـة الـتي درست فـيـهـا ثـم عـادت الـيـهـا بـعـد اكـمـال

دراستها لتتولى ادارتها  –رغم معارضته أقرب الناس اليها ...
-3 -

فــالى الـســيـدة ( اريـج فـاضل الــبــلـداوي ) - مــديـرة مــدرسـة الــبالذري االبــتـدائــيـة
اخملـتلطـة احلكومـية في الـكاظمـية - نزجي الـتحيـة والتـقدير� ونـبارك لهـا هذه الروح
اخلـيّرة النـابضة بـحب العـلم والوطن� ونسـأله سبـحانه انْ يجـعلهـا القدوة الـصاحلة
لـيس �ن هُنَّ في مـدرسـتـهـا من الـطـالـبات وا�ـعـلـمـات فـقط � بل لـلـنـسـاء الـعـراقـيات

عموما� وسيحفظ لها التاريخ هذه ا�كرمة النبيلة وا�بادرة اجلميلة .
-4-

ان السيـدة البلداوي ح� صرفت ما وصل اليها من مـيراث على مدرستها تكون قد
جسـدّت عملـياً اهـتمـامهـا با�ـدرسة الـتي تديـرها بدرجـة تفـوق اهتـمامـها �ـسكـنها�
حيث تسـكن في شقة تقع في الطابق الـثالث� وهذا إنْ دَلَّ على شيء فا�ا يدل على
عمق األصالـة والنبل� وما أحوجنا الى النبل األصيل ونحن نحاول اخلروج من عنق

الزجاجة بعد ان طال العناء وتراكمت التقصيرات واألخطاء .
-5-

لـقـد ألـزمت نـفـسي ان اشـيـد بـالـنـبالء من الـرجـال والـنـساء� وإنْ لـم أكن عـلى صـلة
شخصية بهم تثميناً جلهودهم اخليرة ا�باركة .

بحب األوطان تزدهر البلدان �
وبـاألخالقية العالية  –بكل مـا تنطوي عليه من ايثار ونكران للذات –
يتم ردم الـفجـوات والثـغرات واللـه ا�وفق وهـو ا�ستـعان في

كل األحوال .
نسأله سـبحانه ان يـكتب الـنصر لـلعراق والـتوفيق �ـواطنيه

األعزاء .

الـتسويق ومراقبـة األسعار)� مؤكدا ان
(الـوزارة تعـمل بالتـنسـيق مع أصحاب
ا�ـــــكـــــاتـب وعالوي بـــــيـع اجلـــــمـــــلــــة
وا�ــســتــوردين والــعـامــلــ� في قــطـاع
اسـتـيـراد وبـيع احملاصـيل وا�ـنـتـجات
الـزراعـيـة لـلـحفـاظ عـلى حـالـة الـتوازن
بـاألسـعار� إضـافة إلى أن هـناك جـهات
مــســؤولـــة عن مــراقــبــة األســعــار تــقع
عـليهـا هذه ا�سـؤولية واحلـفاظ علـيها
بــا�ـســتـوى ا�ــعــقـول الــذي يـتالءم مع

أصحاب الدخول احملدودة).
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 وتــابع ان (الـوزارة ال تـمـتــلك الـغـطـاء
الـقانـوني لوضع تـسعـيرة لـلمـحاصيل
وا�ــنـتـجـات الــزراعـيـة بـوصــفـهـا غـيـر
مـسـؤولة عن هـذا اجلـانب �ولكن هـناك
تــنــســيــقـاً مـع اجلـر�ــة االقــتــصــاديـة
واألمـن الـوطـني وغـيــرهـا من اجلـهـات
األمـنـيـة لـلـعـمل عـلـى مـراقـبـة األسواق
واحلفاظ على األسعار واستقرارها). 
الى ذلـك � عقد الوزير محمد اخلفاجي�
اجــتـمـاعــاً �ـنـاقــشـة اخلـطــة الـزراعـيـة
وتــطــويــر الــقــطــاع بــشـقــيـه الـنــبــاتي
واحلـيـواني ووضـع احلـلـول ا�ـنـاسـبة
لها.  وذكر البيان  ان (اخلفاجي ترأس
جـلسة هيـئة رأي الوزارة� �نـاقشة عدد
مـن ا�ــواضــيع الـــتي تــســهـم بــنــجــاح
اخلــطــة الــزراعــيـة وتــطــويــر الــقــطـاع
الـزراعي بـشـقـيه الـنـبـاتي واحلـيواني�
ووضع احلــلـول ا�ـنـاسـبــة لـهـا)� الفـتـا
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لم تـعد دول العـالم صاحلـة للعـيش بطـريقة انـسانـية آمنـة ولم تعـد احلياة  كـما كانت
سابـقـا  بـعد أن  جـارعـلى الـبشـريـة وبـاء كورونـا الـذي اودى بـحيـاة واصـابة اآلالف
مـنـهم ان لـم نـقل ا�اليـ� وأخــذت االحـداث اخلـطـيــرة تـتـسـارع في ا�ــسـرح الـعـا�ي
الكبيـر ماب� الظروف الصحية ا�قلقة التي اصابت معظم الشعوب على األرض وب�
مخاطر االرهـاب العا�ي ا�ـفتعل وا�ـصطنع من قـبل قوى الشر الـغاشمـة مع احتمال
نشوب حرب عـا�ية ثالثة اليـنجو منها احـد سواء كان ذلك  في الصفحـات العسكرية
او اجلـوانب االنـسـانـيـة واالقـتـصـاديـة وان كل مـايـجـري الـيـوم من احـداث مـؤ�ـة هـو
بـادارة اطـراف دولــيـة فـاعـلـة يــعـرف بـعـضـهــا قـوة الـبـعض االخـر من حــيث الـتـأثـيـر

اجليوسياسي والعسكري واالقتصادي.
وهـذا �كن أن يـرسم خريطـة جديـدة وتنقـلب فيه موازين الـسيـطرة على الـعالم رأسا
عـلى عقب والـسبب االول في كل هـذا عنجـهيـة وطمع وغبـاء امريكـا التي تـخبطت في
سـياسـتها اخلـارجيـة وتعـاملهـا األخرق مع الـكثـير من االحـداث التي جتري في دول
العالم سيـما التي التؤثر عليهـا وال تهدد امنها القومي المن قـريب وال من بعيد لكنها
تمادت علـيها واحتلتها ودمرتـها استهتارا وطمعـا وبشكل يخالف االعراف والقوان�
الدوليـة وبحجج وادعـاءات واهية الأسـاس لها من الـصحة سـوى أن ترعب أو تخيف
أوتهـدد مـصالح خـصومـها الـكبـار مثل روسـيـا والصـ� وكوريـا الشـمالـية من خالل
تـلك االعتـداءات حتى جـاءت احداث اوكرانـيا التـي وضعت مخـابيل الـقوى السـياسة
الـعا�يـة في مواجهة اعـالمية مبـاشرة وتلويـح باساليب عـسكريـة وعقوبات اقـتصادية
قـاسـيـة تطـال مـصـالح هـذا الـطرف أو ذاك ولـتـصـبح أوكـرانـيا الـطـعم ا�ـهم الـسـم�
والضـحـية  لـالطراف الـدولـية ا�ـتـصـارعة كل حـسب مـصـاحله وغايـاته الـتي يـسعى

اليها.
وقد كشفت هذه األحداث ضعف وهزال التحالفات األوربية وفشل تعاطي أمريكا مع
االزمـة االوكرانـية دون خـسارة �ـاء وجهـها أمام الـعالم حـيث وقـفت عاجـزة بالتـعامل
مع عناد واصـرار الدب الروسي الذي حترك نحو اوكرانيا  بعـمليات عسكرية جريئة
و�ــــوهـة بـ� اجلد والـتـراجع واالنـسحـاب والـهـجوم بـعـمـليـات مـحـدودة دقيـقـة �ا
وضع دول الـنــاتـو في حــالـة تــخـبط واربــاك وحـرج كــبـــيــر �ـكن ان يــصل الى حـد
الـهز�ـة ا�بـكرة امـام زحف الــقوات الـروسيـة على االراضي االوكـرانيـة والتي �كن
ان تـشـعل فـتـيل حـرب عـا�ـيـة ثـالـثـة حتـرق األخضـر والـيـابس  وال�ـكن الـتـكـهن في
نـتـائـجـها وان اقل مـا يـتـوقـعه ا�ـراقبـون لـهـذه األحـداث هو خـراب اقـتـصـادي ومالي
عا�ي شامل ومجـاعة تنـال جميع الشـعوب وبال استـثناء فيـما لو وقعت ا�ـواجهة ب�

الكبار.
والـالفت للنـظر في مشـهد االحـداث اجلارية هـو تصريـحات الـرئيس بوتـ� التي هدد
بـهـا خـصـومه ومن حتـالف مـعـهم مـلوحـا  بـكـشف جـرائم أمـريـكـا الـتي أرتكـبت  في
العراق واليـمن وليبيا وافغـانستان  وبعض الدول االخرى إضـافة الى تلويحه بفضح
وقـائع احـداث احلادي عـشـر من ايـلـول وكشـف أسرارهـا الى الـعـالم  وكـذلك فضح
أسرار مراكز الـبحوث والصـناعات اجلـرثومية األمـريكية الـعاملة في اوكـرانيا والتي

عاجلتها القوات الروسية حال بدء عملياتها العسكرية هناك.
وكل هذا وغيـره من االسرار اخلطـيرة التي تـمس االمن العا�ي  قـد كشفـته ا�واجهة
بـ� روسيـا وأوكرانـيا الـتي �ـكن ان تصـبح بدايـة اجلحـيم عـلى اعداء االنـسانـية أو
كـأن تـلك الـفضـائح واجلـرائم سـتكـون  وثـيـقة ادانـة دولـية رسـمـيـة ضد امـريـكا ومن
حتالف معها في تزييف احلقائق التي من خاللها احتلت العراق ودمرت اليمن وليبيا
وسـوريا وافـغانسـتان  وافقـرت شعوب مـنطـقة الشـرق األوسط  وتالعبت  �قـدراتها

االنسانية واالقتصادية واربكت امنها القومي دون مسوغات قانونية.
وقـد حـان وقت تــوحـيـد مـواقف ا�ـانــ� من قـادة الـدول الـكـبــرى أو مـانـصـفـهم في
لـهجـتـنـا الـعـامـيـة بـاخملـابـيل بـأن يـضـعـوا حـدا لـلـغـطـرسـة األمـريـكـيـة واسـتـخـفـافـها
واستهانتها بكرامة وحيــــــــــاة وحقوق الشعوب احلرة ا�ستقلة وسيكون لزاما على
أمــريــكــا  واوربـا ومـن حتـالف مــعــهــمـا الحلــاق الــضــرر في الـبــشــريــة من الــعـمالء
واالطـراف الــدولـيــة االخـرى دفع ثــمن افــعـالــهم الالانـســانـيــة الـتي
ارتـكـبـوهـا بـحق الـشعـوب ا�ـسـتـضـعفـة اآلمـنـة خالل الـعـقود
ا�ـاضـــيـة وحـتـمـا ستـنـتـصـر ارادة اخليـر واحملـبـة والسالم
عــلى كل قــوى الــشــر واجلـــــــــر�ــة والــظالم  وســتــشــرق
شـمس احلـرية والـعدالـة عـلى ا�عـمورة من جـديـد بعـون الله

وقوته .
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الطبيب: ما مقدار ألم كتفكِ يا ابنتي� هل يشبه وجع السنّ?"
الصبيّة: لم تؤ�ني أسناني في السابق� وال أعرف كيف يكون ألم األسنان.

الـطــبـيب: مــا شـاء الــله! أنت مـا زلت صــغـيــرة� لـكن احلــيـاة � ومــثـلــمـا يـقــول ا�ـثل
الروسيّ: "ليست نزهة في احلديقة".

قـال الـطـبـيب ذلك� وضـغط عـلى كـتـفـهـا بـإبـهـامه وبـالـسـبّـابة
بقوّة. تأوّهت البنت أوال� ثم صرخت :

- أخْ!
- سـوف تـذكرين هـذه اآله يـا ابـنتي� وتـتـعـلّمـ� مـنـها. ألن

احلياة ليست نزهة في حديقة.

الـــوزارة� عـــبـــاس ســـالم حـــســـ�� في
تـصـريح امس إن (الـعـراق يـعاني شح
ا�ـــيــاه واحــتـــيــاجــنــا لـألعالف يــصل
�ـليـوني طن سنويـاً وهو �كم هائل وال
نـستطيع توفـيرها بسهـولة)� مبينا ان
(اخلـطة الـتي نعمل عـليـها عنـد ارتفاع
أســـــعــــار االعالف هـي زيــــادة ســــعــــر

الـتسـلم أي� ا�زارع عنـد تسلـيمه الذرة
والـشـعيـر للـشركـة اخملتـصة تـتم زيادة

السعر من اجل استقطاب ا�زارع).
وأضــــــاف أنه (يــــــتـم تـــــخــــــفـــــيـف من
االجــــراءات وتــــغــــيـــــيــــر من ضــــوابط
الـــتـــعـــديـل ا�ـــوجـــودة الدخـــال ا�ــواد
الــعــلــفــيــة الــتي تــتــنــاغم مـع الــظـرف

احلـــالـي مع تـــشـــديـــد احلـــفـــاظ عـــلى
اجلـودة والنـوعية ألنـها ضوابط وخط
احــمـر ال �ـكن الـتـالعب بـهـا)�  وتـابع
ان (تــقـد� الـتـســهـيالت يـتم من خالل
ا�ـوافقات القانونية االزمة �وبالنتيجة
نــحــاول أن نــدخل الــكــمــيـة مـن ا�ـواد
العلفية للعراق وايداعها في اخملازن).

الكهربائية وحتس� منظومة الكهرباء
وتـــخــفــيـف االعــبــاء عن ا�ـــواطــنــ� �

السيما خالل الصيف ا�قبل).
مــــؤكــــدا انه (جــــرى تــــوجــــيـه دوائـــر
الـكـهربـاء بإسـتنـفـار جهـودها والـعمل
بــشـكل مـســتـمـر إلدامــة عـمل الــشـبـكـة
الـوطـنـيـة في احملـافـظـة)� مـشـددا عـلى
(تــقـد� الــدعم الــكـامل لــعـمل شــركـات
الـكهربـاء �وضمن الصـالحيات اخملول

بها). 
الـى ذلك � تـوعــد وزيــر الــتـربــيــة عـلي
حــمـيــد الـدلـيــمي� بـاتــخـاذ االجـراءات
الـقـانـونـيـة بـحق شـخص اعـتـدى على
مـدرسة متوسطة لـلبنات في احملافظة.
واشـوح بـيـان للـوزارة تـلقـته (الـزمان)
امس ان (الــدلـيـمي� اسـتــنـكـر مـا اقـدم
عــلــيه احــد اولــيــاء االمــور في قــضـاء
الــشـطـرة مـن اعـتـداء آثم لــفـظــيـاً عـلى
ادارة مـتوسطة هـاجر للبـنات � وتوعد

بــاتـخــاذ االجـراءات الـقــانـونــيـة بـحق
ا�ــعــتـدي)� ولــفت الى ان (هــذا الــفـعل
شــائن ومــعــيـب).  مـشــدداً عــلـى (عـدم
الـســمـاح الحـد بـاالعـتـداء او الـتـجـاوز
عـلـى ا�ـؤسـسـة الـتـربـويــة بـبـنـايـاتـهـا
ومـالكـاتــهــا الــتــربــويــة)� ومــضى الى
الــقــول ان (لــلــمــعــلم وا�ــدرس قــيــمــة
اجـتماعية تـربوية ثقافـية عليا � وعلى
اجملـتمع تكر�ها واحملـافظة عليها من
اي جتـاوز )� ولـفت الى ان (هذا الـفعل
فــــردي وال يـــعــــكس مــــكـــانــــة االســـرة
الـتعلـيميـة والتربـوية في نفـوس ابناء
الـــشــعب الـــذين عــرفـــوا بــدعم الـــعــلم
ومـــســيـــرة الـــوطن ا�ــعـــطـــاء في هــذا
اجملـــال).  وكـــانت مـــواقع الـــتـــوصــال
االجتماعي � اظهرت مقطع فيديو �قيل
انه لـولي امـر طـالبـتـ� �اعتـدى لـفظـياً
عــلى ادارة مــدرسـةٍ ثــانــويـة ومالكــهـا

التدريسي اثر رسوب ابنتيه.
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كــمـا اعــلن الـغـزي �تــخـصــيص اربـعـة
دوا�  النـــشـــاء مـــشــروع مـــدرســـتــ�
لــلـمــكـفــوفـ� مـهــداة من قــبل الـعــتـبـة
احلـسـيـنيـة .وذكـر البـيـان ان (احملافظ
وجه مـــديـــريـــة بـــلـــديـــة الـــنـــاصـــريــة

والــتـخــطـيـط والـتــسـجــيل الـعــقـاري �
بــتــخـصــيص قــطــعـة ارض �ــســاحـة
اربـــعـــة دوا� إلنـــشـــاء ا�ـــدرســـتــ�)�
مـشـيراً الى ان (ا�ـسـاحة تـقـسم بواقع
دو�ــ� لـكل مـدرســة �الـتي خـصـصت

احداهن للذكور واالخرى لالناث ).
 في تــطــور� عــقــد الــغــزي �اجــتــمــاعـاً
مــوسـعـاً لـغـرفــة عـمـلـيــات الـكـهـربـاء �
بـــحــضــور الــنـــائب حــســـ� الــبــطــاط
ومــديــري عـام شــركــة تـوزيع كــهــربـاء
اجلـنـوب غـيث جنـم الـتمـيـمـي وشـركة
انـتاج الـطـاقة الـكهـربائـية في ا�ـنطـقة
اجلـنوبية موفق يوسف �باالضافة الى
مدير عام شركة نقل الطاقة الكهربائية
لـــلــمـــنـــطــقـــة اجلــنـــوبــيـــة زيـــاد عــلي
فـــاضل.وقــال احملــافـظ ان (االجــتــمــاع
نــاقش اسـتـعــدادات الـشـركــات لـفـصل
الـــصــــيف � ووضع اخلـــطـط الـــتي من
شــأنـهـا ان تــسـهم في تــوفـيـر الــطـاقـة

wÐU�d�« rÝUÐ ≠ W¹d�UM�«

ارسـل مـحــافظ ذي قــار مــحــمــد هـادي
الـغـزي � الدفـعـة السـابعـة من مـشاريع
صـندوق اعمار احملافظة للعام اجلاري
�اخلـاصة بالوحـدات االدارية والدوائر
الـقـطـاعـية الـى االمانـة الـعـامـة جمللس

الوزراء.
واشـار الغـزي في بيان تـلقـته (الزمان)
امـس ان (االدارة احملـــلـــيـــة كـــانت قـــد
ارســلت الــدفــعــات الــست الــســابــقـة �
اخلـاصـة �شـاريع البـلديـات ومديـرية
مـاء ذي قار ومـجاري ذي قـار ومديـرية
الـتـوزيع الى امـانـة مـجـلس الوزراء )�
واضـاف ان (الدفـعة اجلـديدة تـضمنت
� 14مـشـروعـا لـدائـرة صـحـة ذي قار و
عــشــرة مــشــاريع لــقــضــاء كــرمـة بــني
ســـعــيــد ومـــشــروعــا واحـــد القــضــيــة
اجلـــبــــايش والـــدوايــــة والـــبـــطـــحـــاء
ومــشــروعــ� لــقــضــاء الـرفــاعي  و11

مـشـروعا لـقـضاء الـعكـيـكة)� مـؤكداً ان
(احملـافـظة مـسـتمـرة باجنـاز كـشوفـاتا
لـقـطاعـات والـوحدات االداريـة وحسب
خــطـة الـعـام اجلـاري الـتي اعـدت وفق
النسبة السكانية لكل وحدة ادارية ). 
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بـارك وزيـر الـنـقل نـاصـر حـسـ� بـنـدر
الــشـبـلي � مـديـر عـام الــشـركـة الـعـامـة
لــلـنـقل الـبـحــري مـحـيي الـدين األمـارة
نــيــله شــهــادة ا�ــاجــســتــيــر في ادارة

ا�ــشــاريع الــهــنـدســيــة وأحــرازه عـلى
تــقــديــر جــيــد جـداً عــالي فـي رسـالــته
ا�ـــوســـومــــة (ادارة الـــنـــقل ا�ـــتـــعـــدد
الــوسـائـط) .  حـيث قــدم االمـارة خالل
مـنـاقـشـته الـرسالـة شـرحـاً مـفصالً عن
تـأسـيس تـشكـيالت الـنقل واول مـيـناء
انـشأ هـو مينـاء ا�عـقل واول خط سكة
حــديـد مـنــذ الـعـام  1914.كــمـا تـطـرق
مـديــر عـام الـنـقل الـبـحـري الى كـيـفـيـة
تـطـوير قـطاعـات الـنقل سـواء البـحري
او ا�ــواني وبــقــيــة تــشــكـيـالت الـنــقل
لالنـطالق بالتنمية ا�ستدامة ا�تكاملة

للنهوض بأقتصاد البلد . 
وأضـاف ان (احلـالة احلـقـيقـيـة لنـجاح
الـنـقل ا�تـعدد الـوسائط تـكمن في ربط
الـبـلـدان اجملـاورة بـبـعـضـهـا لـتـحقـيق
االهـــداف ا�ــرجــوة من ســـرعــة الــوقت

وقلة الفيز وغيرها) .
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يقيم احتـاد األدباء والكـتاب في فرع
النـجف مهـرجان عـالم الشـعر الرابع
لهـذا العـام �ـشاركـة ما يـقارب ١٠٠
شــاعــر واعالمي ونــاقــد. وســتــكـون
جــلـــســـة االفــتـــتـــاح مــســـاء الـــيــوم
اخلـمـيس الــسـاعـة الـسـابـعـة مـسـاء
بــرعـايـة وزيــر الـثـقــافـة والـســيـاحـة
واآلثــــار حــــسـن نــــاظـم في مـــــبــــنى
االحتاد. وقال مـحمود جـاسم عثمان
النجمي النـجمي رئيس فرع االحتاد
ان (ذلـك يــســـبق افـــتـــتــاح مـــعــرض
لـلكـتـاب �ـطـبوعـات دائـرة الـشؤون
الـثـقـافـيـة.وسـتـكـون هـنـاك جـلـسـات
شــعــريــة أيـــضــا لــيــومـي اجلــمــعــة
والسبت تتخللهما جلستان نقديتان
عصـر اليـومـ� ا�ذكـورين. وستـكون

جـلــسـة اخلـتــام مـسـاء يــوم الـسـبت
الــقـادم. عــلـمــا ان الـوزارة اعــتـمـدت
ا�ــهـــرجــان من ضـــمن انـــشــطـــتــهــا

السنوية والذي سيقام كل عام).

محمود جاسم عثمان النعيمي

محي الدين األمارة
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بغداد

اليأس .
2-الـيوم وبـدون سابق انـذار يأتي
مــديــر بــلــديــة  الــغــديــر ( مــحــمــد
الــــــشـــــمــــــري ) ومـــــعـه اآللـــــيـــــات
والـبلدوزرات ليـقتحم سيـاج مدينة
الـسـنـدبـاد ويـدمـره ويـتـوغل داخل
قــسم جــديـد وقــيــد األنـشــاء وبـني
عــلـى أرض رســمــيــة و�ــوافــقــات
رسـمــيـة وبـعـلم الـدوائـر ا�ـعـنـيـة..
والـغريب وا�ـفجع لم يـكتـفي بهذا.
بل اخـذ يدمر االعمـدة الكونكـريتية
ومــعـالم اسـاس الـبــنـاء. والـغـريب
يـقـوم هو بـنفـسه تـصويـر تخـريبه
وتـدمـيره غـير الـقانـوني وبثه عـبر
تـقـنـيـة الفـيـديـو ( يـاترى �ن ارسل

هذا الفيديو ?)   !
3-واالغــــرب جـــاء و مــــعه كــــتـــاب
رســـمي  وبـــتـــوقــيـــعه والـــســـاعــة
الـســابـعـة صـبـاحـاً (غـبـاش جـراد)

وبــتــاريخ نــفس الــيـوم  14مــارس
2022 يــعـني حــتى تـنــفـيــد الـهـدم
عـلى ضـوء الـكـتاب غـيـر الـقـانوني
بـانه بدأ الـساعـة السابـعة صـباحا
.مـــســـتــــنـــدا عـــلى هـــذا الـــكـــتـــاب
بـاالقتحـام والتهـد� .وهذا مخالف
لـــلــقـــانــون اوال � ومن ثم لـم يــنــذر
الــــقـــائــــمـــ� عــــلى الــــبــــنـــاء وهم
ا�ـستـثمـرين في مدينـة السـندباد �
وكـــــذلـك لم يـــــدق انـــــذارا مـــــعــــ�
و�ــضي بل أصــر عــلى االقــتــحـام

والتهد� وباصرار غريب !
4- وعـــنــدمـــا قــام ا�ـــســتـــثــمــرون
بـــــاالتـــــصــــال بـــــأمـــــ� بـــــغــــداد �
وبــــالـــبـــلـــديــــات � وذات الـــعالقـــة
فـاجلميع استنكر هـذه الفعلة النها
غـيـر قانـونـيـة ومسـتـفزة. ال سـيـما
وان الـبنـاء وا�كان قـانوني بنـسبة
 100 بـا�ـ�ـة . ولـكن هـذا ا�ـديـر لم

أمــــام دولـــــة الــــرئــــيس االســــتــــاذ
مـصطفى الكـاظمي احملترم   وأمام
ســمـاحــة الــسـيــد مـقــتـدى الــصـدر

احملترم 
أيرضيكم هذا ?

مــاهــذا األســتــهــداف الـى  مــديــنـة
السندباد سندباد الند?

1-تــلك ا�ـديــنـة الــتـرفــيـهـيــة الـتي
تـأسست عام 2011 و� افـتتـاحها
عــام 2015 والــتي صــرف عــلــيــهـا
حوالي 100مـليار دينار من جيوب
مــسـتــثـمــرين عـراقــيـ� يــعـشــقـون
بـغــداد ويـحـبـون بـلـدهم وسـمـعـته
.والـذين اصـروا عـلى عـدم الـتوقف
واالســتـمـرار فـي الـتـوســعـة رويـدا
رويــدا جلـعـلــهـا مـديــنـة سـيــاحـيـة
وتـرفيهـية تلـيق ببغداد .وكل شيء
ضــمن مــوافــقــات رســمــيـة وبــدعم
وعـلم الدوائر اخملتصة باالستثمار
الـتي تعـلم بـان هؤالء ا�ـستـثمرون
قـد استـثمروا ارض الـسنـدباد الند

ل 40 عاما  !

2-فـمـديـنـة الـسـنـدبـاد تـعـتـبـر أهم
مـرفق ترفـيه ل الطـفولـة والعائالت
الـعـراقـية� ولـتـحسـ� وجه الـعراق
ونــقــله من ثـقــافــة الـعــســكـرتــاريـا
واالحـــزمـــة الـــنــاســـفـــة واجلــدران
االسـمنتية والتفجيرات الى صورة
االمل والــــفــــســـحــــة لـــلــــطـــفــــولـــة
والـعـائالت الـبـغداديـة �ولـتـشـجيع
االســتـثــمـار في احلـيــاة والـثــقـافـة
والـسـعـادة والسـيـاحة  الـتي تـليق
بــالــعــاصــمــة بــغــداد الــسالم . فال
يــــجـــــوز ان يــــســــتـــــمــــر اخلــــوف
والـعسـكرتـاريا وفـقدان االسـتثـمار

ل   19 عاما !?
#هناك من يريد سجن الطفولة !

1-كـم هو مـؤسف � وكـم هو حـزين
ان حتـارب هـكذا مـشـاريع  غايـتـها
فــــتـح االمل لــــطــــفــــولــــة الــــعـــراق
ولـلعائالت العـراقية من قبل بعض
الــنـاس الـذيـن يـصـرون عــلى بـقـاء
الــعـاصـمــة بـغـداد اســيـرة لـثــقـافـة
الـعسكرتاريا وثقافة احلزن وثقافة

يــســـتــنــد عــلى  امــر قــضــائي� وال
مـوافـقة امـ� بـغداد� وال يـوجد اي

انذار سابق!
والسؤال الكبير : 

- كـــيف يـــنـــجـح االســتـــثـــمـــار في
الـــعــــراق مع وجـــود هـــكـــذا نـــاس
ومــسـؤلـ� يـسـتـغــلـون مـنـاصـبـهم
ويـسـتـغلـون انـتـمائـهم الـسـياسي.
ألن هذا الرجل (يدعي أنه صدري )
وفـــعــــله هـــذا ضــــد الـــتـــوجـــهـــات
االصالحـــيـــة لــســـمــاحـــة الــســـيــد
الــــصــــدر. ومــــاقــــام به تــــخــــويف
وتـرهيب العـراقي� ولـلمسـتثمرين
من ا�ـرحلة  ا�قبلـة التي يبشر بها

السيد مقتدى الصدر 
- ايــــعــــقل يــــتـــرك هــــؤالء بال ردع
ويـــبــقــون  �ـــارســون ســـطــوتــهم
وابـــتــزازهم لــلـــنــاس ويــشــوهــون

بسمعة البالد والعاصمة بغداد ?

�Âb∫ جانب

من عملية هدم
مدينة سندباد
الند في بغداد
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بغداد

نبض القلم
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الى ا�ـرأة الـعـراقـيـة نـكـهـة احلـيـاة وطــعم الـوجـود..  والـيـهـا رمـزاً لألصـالـة واحملـبـة
والتضحية واجلمال والعطاء …

ويُقال نصف الكون أنتِ..
وأقول كل الكون أنتِ..

أنت اجلهات.. وأنت سيدة الصفات.. 
وأنتِ مفتتح الوالدة واحلياة.. 

وأنت قبل النجم واألقمار أنتِ..
تنساب من عينيك أطياف الهوى..  
وندوخ إن رفّت شفاهُكِ وأبتدأتِ..

تتكلم� عن البالد.. وعن احلرائق واحلداد.. 
وعن احلدائق ح� جفّت فأنطفأتِ..

يا أول األشياء
ياطعم الصباحات 
التي فيها أنسكبتِ

يا نكهة األعياد 
هل لألعياد طعم �

إن أشحتِ..
شكراً ألنك تورق�.. 
عسالً ورماناً وت�.. 

شكراً لكِ يا سيسبان الروح.. يا طعم الندى والياسم�..
شكراً ألنك من رماد احلزن دوماً تولدين..

شكراً لعطركِ حيثُ كنتِ..
شكرا وجودك حيثُ كنتِ..

 �UO�UÒF� ‚öD��
w�Ëb�« ÊU�O� ÷dF�
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انـطـلـقت  فـعـاليـات مـؤتـمـر ومـعـرض مـيـسـان الدولي
الـسابع لـلـطاقـة واإلعمـار واالستـثمـار  السـابع � على
أرض كـلـيـة الـتربـيـة االسـاسـيـة في جـامـعـة مـيـسان �
�ــشـاركــة عــدد من الــشـركــات الــعـراقــيــة والـعــربــيـة
والـعـا�ـيـة . وقـال مـديـر اعالم الـشـركـة حـيـدر خـضـير
لـ(الزمان) امس ان (ا�عـرض انطلقت فعـالياته االثن�

ويستمر �دة أربعة ايام).
مــشـيـرا الى ان (ا�ـعــرض شـاركت به اكـثـر 43 شـركـة
محلية وعا�ية) وأوضح خضير (أن هذا الكرنفال يعد
مـنــصـة لالنــطالق نــحـو إســتـثــمـار أمــثل لـلــثـروات �
وتــشـجـيع ا�ـسـتــثـمـرين � وحتـقـيق أهــداف الـتـنـمـيـة
ا�ــسـتـدامـة � كـمــا يـعـد فـرصـة الســتـعـراض الـشـراكـة

واستطالع أفق تعزيزها وتوطينها). 
مــبـيــنــا ان (شــركـة الــصــقــرالـذهــبي  هـي من نــظـمت

ا�عرض وا�ؤتمرات ومديرها أزهار اجلنابي). 
ونـقل خـضيـر عن مـدير الـشركـة شكـرة لـشركـة الصـقر
ولكافة الشركات واجلهات ا�شاركة بالدورة احلالية �
مضـيفـا أن (شركتـنا تفـتخر بـدعم هذا ا�لـتقى الدولي
الذي يهدف للمـساهمة بارتقاء قطـاع الطاقة فهو خير
ســبـيل لـتــطـويـر الـبــلـد والـنـهــوض به �ـصـاف الـدول

ا�تقدمة). 
من جانـبه أكد مـعاون ا�ـدير العـام لشـؤون اإلنتاج ان
(إقــامـة ا�ــعــرض �ــثل رغــبــة جــادة لالنــفــتـاح عــلى
الـشـركـات  الـعــا�ـيـة بـكــافـة الـقـطـاعــات ويـفـتح افـاق
ا�ـنافسـة للدخـول السواق الصـناعـة النفـطية وغـيرها
من الصناعات باإلضافة لفتح آفاق التعاون والشراكة

محليا وعربيا وعا�يا).
واضــاف أن (إقــامــة ا�ــعــرض �ــثل جتــربــة مــثــمــرة
لـلنهـوض بالواقـع االقتصـادي والسعـي لتطـوير سبل
العمل وهو ركيزة أساسية للتواصل وتبادل اخلبرات

مع الشركات األجنبية).

لم يكن الـغزو الروسي الوكـرانيـا مفاجـئا � وال هـو صدفة غـريبـة أو مغامـرة غير
محـسوبة من الرئيس بوت� � بل كان متوقعا � لكن استمراره كل هذه ا�دة جعل
الـتكـهن �ـوعد انـتهـائه صـعبـا ونتـائـجه أصعب عـلى صعـيـد االطراف ا�ـتحـاربة
والـعـالم أجمـع � وترك الـبـاب مـفتـوحـا عـلى إحـتـماالت كـثـيـرة منـهـا تـوسع رقـعة
احلـرب الـتـي لم تـظـهــر بـوادرهـا عــلى االرض الى األن عـدا خــطـوات مـحــسـوبـة
كـتـقـد� ا�ـسـاعـدات وا�ـعـونـات الـعـسـكــريـة والـتـوسع في فـرض الـعـقـوبـات بـ�

ا�تحارب� .
هـنـاك من يـرى أن احلرب هـي صراع بـ� امـريـكـا والغـرب �ـثـلة بـحـلف الـنـاتو
وروسبا واوكرانيا كانت الضحية النه يدور على أراضيها .. فهي ساحة مناسبة
المريـكا والغرب لـتطويق روسيـا وتدميرهـا على حد مـا يرى بوت� ومـكانا أنسب
لوقف الـتوسع الـغربي واالمريـكي وحتقـيق االمن الروسي االسـتراتيـجي �نـعها
من دخول حـلف النـاتو وجـعلـها مـنـطقـة محـايدة في احلـد االدنى من احلسـابات

االستراتيجية لبوت� .
لم تفـاجأ امريكا بالـغزو .. تعرف جيـدا نيات بوت� و الـرئيس جو بايدن كان من
أوائل احملذريـن منه.. فال هـو وال غـيره ( اُخـذ علـى ح� غـرة به ) وبـوت� نـفـسه
لم يتـعامل معه بسرية .. كانت سياســته على مدى طويل والتحشيد على االرض
تنـبىء بذلك .. �ا يجـعل البعض يذهب الى أن أمـريكا قد اسـتدرجت بوت� الى

هذا ( الفخ ) الذي قد يجد صعوبة من اخلروج منه أو يكون بثمن كبير ..
الرئـيس بوت� كـان واضحـا جدا.. يتـعدى في طـموحه حدود روسـيا لـيعيـد مجد
االحتـاد الـسوفـيـتي وحتـقيق تـوازن دولي جـديـد يقـوم عـلى الـتعـدديـة الـقطـبـية ..
هكذا كانت القراءات وا�ؤشرات السابقة � ومنها إصراره على التمسك بالسلطة
التي جتـاوزت مدتـها الـعشـرين عامـا � وهي أطول مـدة يبقـى فيهـا رئيس روسي
في الـسلـطة مـنذ سـتالـ� الذي تـوفي عام 1953 وسـعيه لـبنـاء قدرات عـسكـرية
وإقـتـصـاديـة ومالـيـة كـبـيـرة تـنـاسب خـطـورة مـشـروعه وخـطـوات أخـرى كـبـيرة �
توجهه بضم شبه جزيرة القرم .. وقد اشار بوت� صراحة الى ان بالده صرفت

355 مليار دوالر النتاج اسلحة جديدة بلغت نحو 14 سالحا . 
االحتاد الـسوفيتي كان االقرب الى قلب بوت� وكـان انهياره �ثابة اذالل عاطقي
مـؤلم لـلغـايـة له على حـد تـعبـيـر احدى الـصـحف .. هو نـفسـه من قال (إن قـيادة
احلـزب الـشيـوعي الـسوفـيـتي إرتكـبت الـكثـيـر من األخطـاء التـي أدت الى إنهـيار
االحتاد الـسوفيتي وأن حق اجلمهوريات في مغادرة االحتـاد كان �ثابة (القنبلة
ا�وقوتة) حتت الدولة الروسية � التي كانت تسمى االحتاد السوفيتي انذاك) ..
باخـتصار شديد .. ان خـطوة بوت� اجلـديدة ليست غـريبة بل لهـا صلة با�اضي
وارث روسي .. فـهـو صـاحب مـشـروع كـبـيـر يـسـعى لـتـنـفـيـذه جـاهـدا � وهـو ان
تستـعيـد روسيـا دورها الكـبيـر في العـالم بعـد تفكك االحتـاد السـوفيـتي وحتقيق
التـوازن فيه بعد انفـراد قوة واحدة � لذلك ذهبت الـتوقعات في البـداية بعيدا الى
ان الــغــزو قـد �ــتــد الى أبـعــد من أوكــرانـيــا اذا مــا قـدر له الــنــجـاح � الى دول

االحتاد السوفيتي ..
ويعـرف بوتـ� وهو الـسيـاسي احملتـرف واخملابراتـي ا�تمـكن و (الرئـيس ا�زمن)
في احلـكم أن قــدرة الـغــرب وأمـريـكــا في مـواجــهـته مــحـدودة � النه دولــة نـوويـة
عظـمى � وإذا ما اُستخدم هـذا السالح فهو يـشكل كارثة إنـسانية عـا�ية ال تبقي
وال تذر .. أو بـعبارة أخرى هو سالح (مجنـون) .. بوت� لم يخف ذلك فقد اشار
أكثر مـن مرة الى إمكاناته النووية مـحذرا بان لديه اسلحة مـخيفة وسريعة �كن
أن يلـجأ اليـها اذا ما سـارت احلرب في غيـر ما يريـد .. وهذا السالح قـد يجعل
الرد الى مـدى مع� محدودا ال يتـعدى الدبلومـاسية والعقوبـات االقتصادية التي
سيـكون مردودها السلبي كبيرا ليس على روسيا فقط � وا�ا على أوربا والعالم
الذي يـعاني أصال من أزمات إقتصـادية وصحيـة وسياسية وغـيرها ... وهذا ما
ال �ـكن ان يـتـحـمـله الـعـالم لـزمـن طـويل .. كـمـا ان روسـيـا نـفـسـهـا اسـتـخـدمت

سالح العقوبات ايضا .
إذا لم تكن هـناك مـفاجـأة في غزو اوكـرنيـا فا�ـفاجـأة التي تـعقـد اللـسان وحتـير
الــعــقـل هي ا�ــوقف االمــريــكي مـن هــذا الــغــزو .. فــهل يــنــاسب ردهــا الى األن
(مــكـانـتـهـا ) والـهـالـة الـتـي كـانت حتـيط نـفـسـهـا بــهـا وتـعـامل االخـرين وخـاصـة
(الــصـغـار ) مــعـهـا ?.. وهل اصــيـبت بـالــصـدمـة وتــفـاجـأت بــاالجـراءات والـقـوة

واجلرأة الروسية التي لم تتعامل �ثلها سابقا � أم لها حساباتها ???
 هل تفـاجأت امريكـا بالقـوة الروسية النـها لم تدخل في حـرب عسكريـة مباشرة
مـعـهـا أو مع دولـة تـوازيـهـا في الـقـوة � بل مع دول وشـعـوب أقل مـنـهـا قوة عـلى
غـرار سيـاستـها الـعدوانـية الـظا�ـة مع الشـعب الفـلسـطيـني وحروبـها مـع العراق
وفيتـنام وافغانستان وخرجت منها منهزمة وأذنت ببداية السقوط االمريكي .? ام

لها حساباتها ?
هـل سـتــنــهض روســيــا من جــديــد أم تــورطت في ا�ــســتـنــقع االوكــراني . ?وهل
سيـكون الـغزو الـروسي بدايـة عصـر يعـيد رسم خـارطة الـقوى في الـعالم � وفي
تعـدد االقطاب خاصة مع الصعود الـصيني ا�ستمر وتـوازن الرعب والقوة بينها
.. ? أم سينـتهي الغزو بانتصار امريكا واستـمرارها كقوة عظمى وحيدة تسيطر

على العالم وبذلك تكون اوكرانيا نهاية للحلم الروسي والبوتينية ..?
اسئلة كثيرة تدور في الذهن ستكشف االيام ذلك ....

خـبـراء ومـفـكرون �ـا فـيـهم أمـريـكـيـون يـحـذرون من مـخـاطـر الـصـعود الـروسي
والصـيني � فقد قال بريجنسكي ما نـصه ( أن الهدف احلقيقي لروسيا والص�

هو تدمير امريكا وجعلها من دول العالم الثالث ) ..
 فهل ذلك �ـكن ?? واذا مـا صحت تـلك القـراءات تـكون امـريكـا قد شـاخت قبل
أوانـهـا .. لـيس في قـيـادتـهـا بل في قـدرتـهـا عـلى االرض وحـقـقت ( الـبـوتـيـنـية )
هدفهـا وستتقدم الص� الحتالل موقعها ..وسينبثق عالم جديد .. عالم الكبار ..
ال مكـان فيه للـضعـفاء .. ومن يـقتـصر هـمه وهمـته على مـراقبـة بورصـة النفط ..

صعدت أم هبطت ..
هل يــتــحــقق ذلك أم ســتــفــــاجـىء امـريــكــا الــعــالم بــاجـراءات ر�ــا لم تــكن في

احلساب .. ? ..
العـالم مقبل على تـغييرات كـبيرة بهـذه احلرب التي يسـعى كل طرف الى حتقيق
النصـر فيها .. فهل حتقق روسيا هدفها بانضمام اوكرانيا لها وحتقيق اهدافها

االستراتيجية او العكس بنصر حللف الناتو بانضمام اوكرانيا اليه ..
ان صـيـغــة ال غـالب وال مـغــلـوب غـيــر واردة في هـذه احلـرب الن حــروب الـكـبـار
تنتـهي دائما بنتائج استراجتـية تناسب اهدافها السـياسية التي قامت من أجلها
وتضـحياتـها الكـبيرة الـتي تتعـدى حدود الـدول ا�تحـاربة كمـا حصل في احلرب

العا�ية الثانية ..
كـيف ستـنتـهي .. ?. يـصعب الـتكـهن بنـهــــايـتهـا والسـينـاريو ا�ـناسب لـها النـها
بدخـولها الـشهـر الثانـي ستتـــــعدى وصف ( احلـرب اخلاطفـة ) � الســــريعة ..
وينـطبق عليها ما يـنطبق على كل احلروب القول الـشائع من السهل جدا أن تبدا
احلرب لـكن من الصـعب أن تـنهـيهـا .. وهي كأي حـرب وقودهـا الصـغار .. دوال

وشعوبا .. وخاصة احللقات الضعيفة .. االطفال وكبار السن ..
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تعدو الذئاب على من ال كالب له
وتتقي مربض ا�ستنفر احلامي

(النابغة الذبياني )..



تعلن مـحافظة ذي قار (العقود احلكومـية) عن مناقصة مشروع (االعمال التـكميلية لتشييـد خطوط ١١ ك. ف قابلو ارضية) ضمن خطة
تنمية االقاليم ٢٠٢١ واستنادا لتعليمات تنـفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ ا�عدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط
ا�لحقة بها وتـعليمات تنفيـذ ا�وازنة العامة االحتاديـة لعام ٢٠٢١ ان وثيقة الدعوة لـتقد� العطاء (االعالن) عن ا�نـاقصة العامة لهذا
ا�شـروع سوف تـنشر فـي اجلرائد الـوطنـية. وسـيتم الـعمل عـند فحص وتـقيـيم العـطاءات وفق االلـية ا�ـعتمـدة للـمنـاقصـات (الوثائق
الـقياسـية) والتي تـتيح �قـدمي العـطاءات كافـة من الدول ا�ؤهـلة االشتـراك فيهـا كما هـو محـدد في النشـرة التوضـيحيـة الصادرة من

اال� ا�تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا�ؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة الـعربية بعد تقد� طلب حتريري الى العنوان احملدد بالتعليمات �قدمي العطاء
ان اسـلـوب الـدفع سـيـتم �ـوجب وصل شـراء يـقـطع من قـبل قـسم حـسـابـات ا�شـاريع فـي ديوان احملـافـظـة وسـوف يـتم عـقـد ا�ـؤتـمر
اخلـاص باالجابات على استـفسارات ا�شارك� في ا�ـناقصة عند الـساعة (١٢) ظهرا من يوم االربـعاء ا�صادف ٢٠٢٢/٣/٢٣ في بناية
(الشركـة العامـة لتوزيع كـهرباء اجلـنوب) فعـلى الراغبـ� من الشركـات وا�قاولـ� العراقـي� ا�ؤهـل� وا�صـنف� من الـدرجة ا�ذكورة
ادناه عـلى االقل والشركات العربية واالجنـبية من اصحاب االختصاص مراجـعة قسم العقود احلكوميـة حملافظة ذي قار لشراء نسخة
من الوثائق اخلـاصة با�ـشروع علـما ان سعر الـعطاء الـواحد (وكمـا مؤشر ازاءه) غـير  قابلـة للرد عـلى ان يتم تقـد� هوية الـتصنيف

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

أ- ا�تطلبـات الفنية: اخلـبرة التخصصـية (االعمال ا�مـاثلة) ولعقد عـدد (١) و�بلغ  ال يقل عن (٦٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠) فقط  سـتمائة واثنان
وثالثون مليون دينار عراقي للسنوات ال (١٠) السابقة � اجنازها بنجاح وجودة كاملة

ب- الكوادر الفنية :-

ج- ا�تطلبات ا�الية:
اوال-  ا�وارد ا�اليـة ( السيولة النقدية) من خالل تقد� مـا يثبت القدرة ا�الية لتنـفيذ ا�شروع �بلغ اكبر او يساوي (١٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠)

مائة وتسعة وخمسون مليون الف دينار عراقي.
هـ ـ ا�تطلبات القانونية:

اوال:- االهلية وتـشمل (جنسية الشـركة مقدمة العطاء  –ال يوجد تضارب بـا�صالح� لم يتم وضع الشركة ا�ـقدمة في القائمة السوداء�
الـشركـات ا�ـملـوكة لـلـدولة (ان تـثبت انـهـا مسـتقـلـة قانـونيـا ومـاليـا و(انهـا تـعمل وفق الـقـانون الـتجـاري وان ال تـكون وكـاالت تابـعة
لصاحب الـعمل). غير مـستبعـدة من قبل صاحب العـمل او استنادا الى قـرار صادر من قبل اال� ا�تـحدة/ مجلس االمن لـلمشاركة في

ا�ناقصات).
ثانيا:- لم تظهر عقود غير منفذة خالل ال (٥) سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء� لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار
�نع ا�شاركة في ا�ناقصات بدولة صاحب العمل استنادا الى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه و�دة ال (٥) سنوات السابقة�
جميع ا�طالـبات ا�وقوفة سوف لن تـشكل �جموعهـا اكثر من ٤٠ % صافي مستـحقات مقدم العـطاء وسيتم التعامـل معها كمشاكل �

حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا:- عدم �ـانعة (نسخة اصلية + نسخة مـصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة لـلضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار

وهوية ضريبية للشركة.
رابعا:- شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقد� اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة

اخلارجية العراقية.
خامـسا:- هـوية تسـجل وتصـنيف ا�ـقاول� صـادرة من وزارة التـخطـيط وتكون درجـة وصنف ا�ـقاول او الـشركات ا�ـقاولـة حسب ما

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

٢- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (الـتأمينات االولية) �قدمي العطاءات �وجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او
سـفتجة صـادرة من مصرف معـتمد في العـراق وبنسبة  ١ % من مبلغ الـكلفة الـتخميـنية للـمشروع ومعنـون الى جهة الـتعاقد (ديوان
مـحافـظة ذي قـار/ قسم الـعقـود احلكـوميـة) ويذكـر فيه رقم واسم ا�ـناقـصة ويـكون نـافذ �ـدة ١٥٠ يوم من تـاريخ غلق ا�ـناقـصة وعلى
ا�ناقص الفائز (الشركة او ا�قاول) الذي ترسو عليه ا�ناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقد� خطاب ضمان
بـحسن التـنفـيذ بقـيمة ٥ % من مـبلغ االحـالة عـلى ان يكون خـطاب ضـمان صادر مـن احد ا�صـارف العـراقية في بـغداد او احملـافظات
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اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
٣- يـتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكـون العطاءات ا�قدمة من ا�ناقصـ� مستجيبة عند تـلبيتها �عايير
الـتأهيـل احملددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط القـانونـية والـفنـية وا�ـاليـة ا�طلـوبة في شـروط ا�نـاقصـة وفي حال عـدم التـزام مقدم

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

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦- تـتحمل من تـرسو عليه ا�ـناقصة اجـور النشـر واالعالن والخر اعالن عن ا�ناقـصة وان تتـحمل الشركـة التي يحـال بعهدتـها العمل

كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يـلتزم الـطرف الثـاني بان يشـغل ما ال يقل عن (٣٠ %) من عمـالة مـوظفيه الـعمالـة الوطنـية عن طـريق مراكز الـتشغـيل اال في حالة
اعتذار ا�ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا�طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا�ركز للطلب.
٨- في حالة اشتراك اكـثر من مناقص في تقد� عطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنـية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان

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

 ١٠- تـتحمل الـدائرة ا�سـتفـيدة مسـؤولية الـكشف الفـني ا�عـد من قبلـها واعتـدال اسعاره وكـذلك تنـفيذ الـعمل باعـتبارهـا �ثال لرب
العمل بعقد ا�قاولة.

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
 ١٢- تلتـزم الشركات وا�قاولب� واجملهـزين ا�قدم� على العطاءات باستـكمال النواقص التي تسمح بها الـتعليمات خالل سبعة ايام

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال �كن قبولها.
 ١٣- تكون االولوية لـلمواد االولية ا�صنعة واجملهزة داخل الـعراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بالـضوابط السعر والنوعية اجملهزة

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

 ١٥-ان اخر يوم لـتقد� العـطاءات نهايـة الساعة (١١) ظـهرا من يوم االربعـاء ا�صادف ٢٠٢٢/٣/٣٠ الى العـنوان التالي مـحافظة ذي
قـار -  قـسم العـقود احلـكومـية في مـقرهـا الكـائن في النـاصريـة  - االدارة احمللـية - قـرب مصـرف الرشـيد  - فـرع ذي قار ٥٣٥ (مـبنى
هـيئـة االعمـار سابـقا) عـلى ان تكـون االسعـار ا�قـدمة بـالديـنار الـعراقي حـصرا رقـما وكـتابـة وان يوقع عـلى جمـيع مـستـندات الـعطاء
وتكون الكتابـة واضحة وخالية من احلك والـشطب وتكون جميع االوراق مـختومة بختم ا�ـقاول مع ذكر العنوان الـكامل للشركة ورقم
الهاتف والـبريد االلكتـروني ويلتزم ا�قاول بـصحته ويعتـبر التبليغ من خـالله ملزم واصوليا وكـما يقدم البـطاقة التمويـنية وما يؤيد
حـجبها وهوية االحوال ا�دنـية وبطاقة السكن وال يـسمح التقد� عن طريق البريـد االلكتروني وسيتم فتح الـعطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او �ـثليهم الراغب� باحلضـور الى ديوان محافظة ذي قار ا�بنى اجلـديد / شارع االمام علي (ع) وسوف ترفض العطاءات
ا�ـتـأخرة. واذا صـادف يـوم فـتح ا�نـاقـصـة عطـلـة رسـميـة فـيؤجـل الى اليـوم الـذي يـليه عـلى ان تـقـدم العـطـاءات داخل ظـروف مغـلـقة

ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا�ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 ١٦- تسدد مبالغ ا�شروع ا�ذكور من التخصيصات ا�توفرة.

ت
١
٢

الكوادر الفنية
مهندس كهرباء
مهندس ميكانيك

العدد
١
١

١٢٫١٠٨٫٤٤٥٫٠٠٠٢٤٠
يوم

٢٥٠٫٠٠٠
الف دينار

كهربائية
سادسة

مدةسعر الكشف ا�صادقت
العمل

سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

التأمينات ا�طلوبة
/ بالدينار 

ذي قار

ا�وقع

تشييد خطوط
 ١١ ك. ف قابلو
ارضية

اسم ا�شروع

توزيع
كهرباء

اجلنوب /
فرع
 شمال
الناصرية

الدائرة
ا�ستفيدة

ÍeG�« 5�Š ÍœU¼ bL×� —u²�b�«

—U� Í– k�U×�
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تـعلن محـافظـة ذي قار (العـقود احلـكوميـة) عن منـاقصة مـشروع (االعـمال التـكمـيليـة اخلاصـة �شروع حتـس� وتـطوير شـبكـات االحياء
السـكنيـة مع كهربـة االحيـاء اجلديدة وحتـس� وتطـوير شبـكات القـرى الريـفية وكـهربة الـقرى في ناحـية اور) ضـمن خطة تـنميـة االقاليم
٢٠٢١ واستـنادا لـتعـليـمات تـنفـيذ الـعقـود احلكـوميـة رقم (٢) لـسنـة ٢٠١٤ ا�عـدلة الـصادرة من وزارة الـتخـطيط والـضوابط ا�ـلحـقة بـها
وتـعليمات تنفـيذ ا�وازنة العامة االحتـادية لعام ٢٠٢١ ان وثيقـة الدعوة لتقد� العـطاء (االعالن) عن ا�ناقصة العـامة لهذا ا�شروع سوف
تنشر في اجلرائد الـوطنية. وسيتم العـمل عند فحص وتقيـيم العطاءات وفق االلية ا�ـعتمدة للمنـاقصات (الوثائق القـياسية) والتي تتيح
�ـقـدمي العـطـاءات كافـة من الـدول ا�ؤهـلة االشـتـراك فيـهـا كمـا هـو محـدد في الـنشـرة الـتوضـيـحيـة الـصادرة من اال� ا�ـتـحدة (اخلـاصة

بتعريف الدول ا�ؤهلة).
وبإمكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد� طلب حتريري الى العنوان احملـدد بالتعليمات �قدمي العطاء ان
اسلـوب الـدفع سيـتم �ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حسـابـات ا�شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسـوف يتم عـقـد ا�ؤتـمـر اخلاص
بـاالجـابات عـلى استـفسـارات ا�ـشاركـ� في ا�نـاقـصة عـند الـساعـة (١٢) ظـهرا من يـوم االثنـ� ا�صـادف ٢٠٢٢/٣/٢١ في بـنايـة (الشـركة
العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب) فعلى الراغب� من الشـركات وا�قاول� العراقي� ا�ؤهل� وا�صنف� من الدرجة ا�ذكورة ادناه على االقل
والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة
با�شروع عـلما ان سعر العطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد� هوية التصنيف االصـلية للشركات العراقية

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

أ- ا�ـتطلبات الفـنية: اخلبرة التـخصصية (االعمـال ا�ماثلة) ولعقـد عدد (١) و�بلغ  ال يقل عن (٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠) فقـط اثنان وثالثون مليون
دينار عراقي للسنوات ال (١٠) السابقة � اجنازها بنجاح وجودة كاملة

ب- الكوادر الفنية :-

ج- ا�تطلبات ا�الية:
اوال-  ا�ـوارد ا�ـاليـة ( السـيولـة النـقديـة) من خالل تـقد� مـا يثـبت القـدرة ا�الـية لـتـنفـيذ ا�ـشروع �ـبلغ اكـبر او يـساوي (١١٫٠٠٠٫٠٠٠)

احدى عشر مليون الف دينار عراقي.
هـ ـ ا�تطلبات القانونية:

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

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

ضد مقدم العطاء.
ثالثـا:- عدم �ـانعة (نـسخة اصـلية + نـسخة مـصورة) ونـافذة صادرة من الـهيئـة العامـة للـضرائب ومعـنونة الى ديـوان محافـظة ذي قار

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

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

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

٢- كـل العطـاءات يجب ان تتـضمن ضـمان للـعطاء (الـتأمـينات االولـية) �قـدمي العـطاءات �وجب خـطاب ضـمان بنـكي او صك مصدق او
سفـتجـة صادرة من مـصرف مـعتـمد في الـعراق وبـنسـبة  ١ % من مبـلغ الكـلفـة التـخمـينـية لـلمـشروع ومـعنـون الى جهـة التـعاقـد (ديوان
محـافـظـة ذي قـار/ قسم الـعـقـود احلـكومـيـة) ويـذكـر فيـه رقم واسم ا�نـاقـصـة ويـكون نـافـذ �ـدة ١٥٠ يـوم من تاريـخ غلق ا�ـنـاقـصـة وعلى
ا�ـناقص الفـائز (الشركـة او ا�قاول) الـذي ترسو علـيه ا�ناقـصة مبـاشرة بعد اصـدار كتاب االحـالة قبل تـوقيع العقـد تقد� خـطاب ضمان
بحـسن الـتـنفـيـذ بقـيـمة ٥ % من مـبـلغ االحالـة عـلى ان يـكون خـطـاب ضمـان صـادر من احـد ا�صـارف الـعراقـيـة في بـغداد او احملـافـظات

اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
٣- يتم اعـتماد الـوثائق الـقياسـية الصـادرة من وزارة التخـطيط وتكـون العطـاءات ا�قدمـة من ا�نـاقص� مـستجـيبة عـند تلـبيتـها �عـايير

WO�uJ(« œuIF�« r�� qO1« E-mail: GC.thiqar@yahoo.com/ 
≤≤∑ Ø œbF�«

≤∞≤≤Ø≥Ø±μ Øa¹—U²�«
 —U� Í– WE�U×�

WO�uJ(« œuIF�«

WO³Młô«Ë WO�«dF�«  U�dA�«Ë 5�ËUI*« W�U� Øv�«

ÊöŽ« ØÂ

≤∞≤≤ WM��  ≤∞≤± rO�U�ô« WOLMð WDš ©≥±® r�—∫WB�UM*«

التأهيل احملددة فـيها بفروعهـا كافة والشروط القـانونية والفـنية وا�الية ا�ـطلوبة في شروط ا�نـاقصة وفي حال عدم التـزام مقدم العطاء
�ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.

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

٦- تتحمل من ترسو عـليه ا�ناقصـة اجور النشر واالعالن والخر اعـالن عن ا�ناقصة وان تتـحمل الشركة الـتي يحال بعهدتـها العمل كافة
الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠ %) من عمالة موظفيه العمالة الـوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
ا�ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا�طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا�ركز للطلب.

٨- في حالة اشـتراك اكثـر من مناقص فـي تقد� عـطاء واحد لتـنفيـذ العقـد تكون مـسؤوليـتهم تضـامنيـة تكافـلية في ذلك لـتنفـيذه على ان
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.

٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا�واقع.
 ١٠- تتحمل الدائرة ا�ـستفيدة مسؤولـية الكشف الفني ا�ـعد من قبلها واعتـدال اسعاره وكذلك تنفـيذ العمل باعتـبارها �ثال لرب العمل

بعقد ا�قاولة.
 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.

 ١٢- تلتزم الـشركات وا�قاولب� واجملهزين ا�ـقدم� على العطاءات باستكـمال النواقص التي تسمح بها الـتعليمات خالل سبعة ايام من
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال �كن قبولها.

 ١٣- تكـون االولوية لـلمـواد االولية ا�ـصنـعة واجملهـزة داخل العـراق للمـشروع مع مـراعاة االلتـزام بالـضوابط السـعر والـنوعيـة اجملهزة
مدى مطابقتها للمواصفات ا�طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ .

 ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا�واصفات التي تعدها اجلهة ا�تعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 ١٥-ان اخر يـوم لتقد� العطـاءات نهاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم االثن� ا�ـصادف ٢٠٢٢/٣/٢٨ الى العنوان التـالي محافظة ذي قار -
قسم العقـود احلكومية فـي مقرها الكـائن في الناصريـة  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيـد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هـيئة االعمار
سابقا) على ان تكون االسعار ا�قدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة
وخـالية من احلك والشطب وتكـون جميع االوراق مختـومة بختم ا�قاول مع ذكـر العنوان الكامل لـلشركة ورقم الهاتف والـبريد االلكتروني
ويلـتزم ا�قاول بصـحته ويعتبـر التبلـيغ من خالله ملزم واصوليـا وكما يقـدم البطاقة الـتموينيـة وما يؤيد حـجبها وهويـة االحوال ا�دنية
وبطـاقة الـسكن وال يسـمح التـقد� عن طريق الـبريـد االلكتـروني وسيـتم فتح الـعطاءات بـحضـور مقدمي الـعطـاءات او �ثلـيهم الـراغب�
باحلـضـور الى ديوان مـحافـظة ذي قـار ا�ـبنى اجلـديد / شـارع االمـام علي (ع) وسـوف ترفض الـعطـاءات ا�ـتأخـرة. واذا صادف يـوم فتح
ا�نـاقـصة عـطـلة رسـمـيـة فيـؤجل الى الـيوم الـذي يـلـيه على ان تـقـدم العـطـاءات داخل ظـروف مغـلـقة ومـخـتومـة ومـثـبت علـيـها رقم واسم

ا�ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 ١٦- تسدد مبالغ ا�شروع ا�ذكور من التخصيصات ا�توفرة.
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تعـلن محافـظة ذي قار (الـعقـود احلكومـية) عن منـاقصـة مشروع (جتـهيز ا�ـعامل واالليـات الى مديـرية مجـاري ذي قار) ضمن
خـطـة تنـمـية االقـالـيم ٢٠٢١ واسـتنـادا لـتعـلـيمـات تـنفـيـذ الـعقـود احلـكومـيـة رقم (٢) لـسنـة ٢٠١٤ ا�ـعدلـة الـصادرة من وزارة
الـتخـطيط والـضوابط ا�ـلحـقة بـها وتـعلـيـمات تـنفـيذ ا�ـوازنة الـعامـة االحتاديـة لعـام ٢٠١٩ ان وثيـقة الـدعوة لـتقـد� العـطاء
(االعالن) عن ا�ـناقصـة العامـة لهـذا ا�شروع سـوف تنـشر في اجلرائـد الوطـنية. وسـيتم الـعمل عنـد فحص وتـقييم الـعطاءات
وفق االلـية ا�عتمدة لـلمناقصات (الـوثائق القياسـية) والتي تتيح �قـدمي العطاءات كافـة من الدول ا�ؤهلة االشتـراك فيها كما

هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال� ا�تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا�ؤهلة).
وبـإمكـان مقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق العـطاء بـاللـغة الـعـربيـة بعـد تقـد� طلب حتـريري الـى العـنوان احملـدد بالـتعـليـمات
�قدمي الـعطاء ان اسلوب الـدفع سيتم �وجب وصل شـراء يقطع من قبل قسم حـسابات ا�شاريع في ديـوان احملافظة وسوف
يـتم عـقـد ا�ـؤتمـر اخلـاص بـاالجـابـات عـلى اسـتـفسـارات ا�ـشـاركـ� في ا�ـنـاقـصـة عنـد الـسـاعـة (١٢) ظـهـرا من يـوم االربـعاء
ا�صادف ٢٠٢٢/٣/٢٣ في بـنايـة (بلديـات ذي قار) فعـلى الراغـب� من الشـركات وا�ـقاول� الـعراقيـ� ا�ؤهـل� وا�صـنف� من
الدرجـة ا�ذكـورة ادنـاه على االقل والـشـركات الـعربـيـة واالجنـبيـة من اصـحاب االخـتصـاص مـراجعـة قسم الـعـقود احلـكومـية
حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة بـا�شروع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد
على ان يتم تقد� هوية التصنـيف االصلية للشركات العراقـية واوراق التسجيل للشركات االجـنبية عند شراء العطاء على ان

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

أ- الكوادر الفنية :-

ب- ا�تطلبات ا�الية:
اوال-  ا�ـوارد ا�ـالـيـة ( الـسـيولـة الـنـقـديـة) من خالل تـقـد� مـا يـثـبت الـقـدرة ا�ـالـية لـتـنـفـيـذ ا�ـشـروع �ـبـلغ اكـبـر او يـساوي

(٨٧٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعة وثمانون مليون دينار عراقي.
د ـ ا�تطلبات القانونية:

اوال:- االهليـة وتشمل (جنـسية الشـركة مقدمـة العطاء  –ال يوجد تـضارب با�صـالح� لم يتم وضع الشركـة ا�قدمة في الـقائمة
السـوداء� الشركـات ا�ملـوكة للـدولة (ان تثـبت انها مـستقـلة قانـونيا ومـاليا و(انـها تعـمل وفق القانـون التجـاري وان ال تكون
وكاالت تابعة لصاحب العمل). غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال� ا�تحدة/ مجلس

االمن للمشاركة في ا�ناقصات).
ثـانـيا: - عـدم �ـانعـة (نـسخـة اصـلـية + نـسـخة مـصـورة) ونافـذة صـادرة من الـهيـئـة العـامـة للـضـرائب ومـعنـونـة الى ديوان

محافظة ذي قار وهوية التحاسب ضريبي.
ثـالثا:- شـهادة تأسيس الـشركة مع مالحـظة في حال كون الـشركة مـقدمة العـطاء اجنـبية تقـوم بتقـد� اوراقها كافـة ومصدقة

لدى وزارة اخلارجية العراقية.
رابعا:- هوية تسجل وتصـنيف ا�قاول� صادرة من وزارة التـخطيط وتكون درجة وصنف ا�قـاول او الشركات ا�قاولة حسب

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

٢- كل العـطاءات يجب ان تـتضمن ضمـان للعـطاء (التأمـينات االولـية) �قدمـي العطاءات �ـوجب خطاب ضـمان بنكي او صك
مصدق او سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  ١ % من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون الى جهة
التـعاقد (ديوان محـافظة ذي قار/ قسم الـعقود احلكوميـة) ويذكر فيه رقم واسم ا�ـناقصة ويكون نـافذ �دة ١٥٠ يوم من تاريخ
غـلق ا�نـاقصـة وعلى ا�نـاقص الفـائز (الـشركة او ا�ـقاول) الـذي ترسو عـليه ا�ـناقـصة مبـاشرة بـعد اصدار كـتاب االحـالة قبل
تـوقيع الـعقـد تقـد� خطـاب ضمـان بحـسن الـتنـفيـذ بقـيمة ٥ % من مـبلغ االحـالة عـلى ان يكـون خطـاب ضمـان صادر من احد

ا�صارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
٣- يتم اعتـماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخـطيط وتكون العطاءات ا�قدمة من ا�ناقص� مـستجيبة عند تلبيتها
�عاييـر التأهيل احملددة فـيها بفروعـها كافة والـشروط القانونـية والفنيـة وا�الية ا�طـلوبة في شروط ا�نـاقصة وفي حال عدم

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

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

تعلن محـافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقـصة مشروع (جتهيز ونصب وفحص وتشغيل محـطات كهربائية متنقلة �شروع
ماء الناصرية (١) ومحطات التقوية التابعة لها) ضـمن خطة تنمية االقاليم ٢٠١٩ واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم
(٢) لسنة ٢٠١٤ ا�عدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط ا�ـلحقة بها وتعليمات تنفيذ ا�وازنة العامة االحتادية لعام ٢٠١٩
ان وثيقة الـدعوة لتقد� العـطاء (االعالن) عن ا�ناقصـة العامة لهذا ا�ـشروع سوف تنشر في اجلـرائد الوطنية. وسـيتم العمل عند
فحص وتقييم العطاءات وفق االلـية ا�عتمدة للمناقصات (الوثائق القيـاسية) والتي تتيح �قدمي العطاءات كافة من الدول ا�ؤهلة

االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال� ا�تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا�ؤهلة).
وبـإمكان مـقدمي العـطاءات شراء وثـائق العطـاء باللـغة العربـية بعـد تقد� طـلب حتريري الى الـعنوان احملـدد بالتـعليـمات �قدمي
العـطاء ان اسـلوب الـدفع سيـتم �ـوجب وصل شراء يـقطع من قـبل قسـم حسـابات ا�ـشاريع في ديـوان احملافـظة وسـوف يتم عـقد
ا�ؤتـمر اخلاص باالجـابات على استـفسارات ا�شاركـ� في ا�ناقصـة عند السـاعة (١٢) ظهرا من يـوم االربعاء ا�صادف ٢٠٢٢/٣/
٢٣ في بناية (بلديات ذي قار) فعلى الراغب� من الشـركات وا�قاول� العراقي� ا�ؤهل� وا�صنف� من الدرجة ا�ذكورة ادناه على
االقل والشـركات العـربيـة واالجنبـية من اصـحاب االختـصاص مـراجعـة قسم العـقود احلـكوميـة حملافـظة ذي قار لـشراء نـسخة من
الوثـائق اخلاصة بـا�شروع علـما ان سعـر العطـاء الواحد (وكمـا مؤشر ازاءه) غـير  قابـلة للرد عـلى ان يتم تقـد� هوية الـتصنيف

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

أ- ا�ـتطـلبـات الـفنـية: اخلـبرة الـتخـصصـية (االعـمال ا�ـماثـلة) ولـعقـد عدد (١) و�ـبلغ  ال يـقل عن (٦١٩٫٩٩٥٫٠٠٠) فقط  سـتمـائة
وتسعة عشر مليون وتسعمائة  وخمسة وتسعون الف دينار عراقي للسنوات ال (١٠) السابقة � اجنازها بنجاح وجودة كاملة

ب- الكوادر الفنية :-

أ- ا�تطلبات ا�الية:
اوال-  ا�ـوارد ا�ـالــيـة ( الـســيـولـة الــنـقـديــة) من خالل تـقــد� مـا يـثـبـت الـقـدرة ا�ــالـيـة لــتـنـفـيــذ ا�ـشـروع �ــبـلغ اكــبـر او يـسـاوي

(٤١٣٫٣٣٠٫٠٠٠) اربعمائة وثالثة عشر مليون وثالثمائة وثالثون الف دينار عراقي.
ب ـ ا�تطلبات القانونية:

اوال:- االهـليـة وتـشمل (جـنـسيـة الشـركـة مقـدمـة العـطاء  –ال يـوجد تـضـارب با�ـصالح� لم يـتم وضع الـشركـة ا�ـقدمـة في الـقائـمة
السـوداء� الشركات ا�ملوكة للدولـة (ان تثبت انها مستقلة قـانونيا وماليا و(انها تعـمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت
تابـعـة لصـاحب العـمل). غـير مـسـتبـعـدة من قبل صـاحب الـعمل او اسـتـنادا الى قـرار صادر مـن قبل اال� ا�ـتحـدة/ مـجلس االمن

للمشاركة في ا�ناقصات).
ثانيا: - عدم �انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي

قار وهوية التحاسب ضريبي.
ثالثـا:- شهادة تأسـيس الشركـة مع مالحظة في حال كـون الشركة مـقدمة العـطاء اجنـبية تقـوم بتقد� اوراقـها كافة ومـصدقة لدى

وزارة اخلارجية العراقية.
رابـعا:- هوية تـسجل وتصنـيف ا�قاول� صـادرة من وزارة التخـطيط وتكون درجـة وصنف ا�قاول او الـشركات ا�قـاولة حسب ما

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

٢- كل العـطـاءات يجب ان تـتـضـمن ضمـان لـلعـطـاء (الـتأمـيـنات االولـيـة) �قـدمي الـعـطاءات �ـوجب خـطـاب ضمـان بـنكي او صك
مصـدق او سفتـجة صادرة من مـصرف معـتمد في الـعراق وبنـسبة  ١ % من مبـلغ الكـلفة الـتخميـنية لـلمشـروع ومعنـون الى جهة
التعاقد (ديـوان محافظة ذي قار/ قـسم العقود احلكـومية) ويذكر فيه رقم واسم ا�ـناقصة ويكون نـافذ �دة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق
ا�ناقصة وعلى ا�ناقص الـفائز (الشركة او ا�قاول) الـذي ترسو عليه ا�ناقصـة مباشرة بعد اصدار كتـاب االحالة قبل توقيع العقد
تقد� خطاب ضمان بـحسن التنفيذ بقيمة ٥ % من مبلغ االحالة على ان يكون خـطاب ضمان صادر من احد ا�صارف العراقية في

بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
٣- يتـم اعتمـاد الوثائق الـقيـاسية الـصادرة من وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا�قدمـة من ا�ناقـص� مـستجـيبة عـند تـلبيـتها
�عايير التأهيل احملددة فـيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنـية وا�الية ا�طلوبة في شروط ا�ناقصة وفي حال عدم التزام

مقدم العطاء �ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة �قدمي العطاءات �دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا�ناقصة
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٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦- تتـحمل من تـرسو عـلـيه ا�نـاقصـة اجور الـنشـر واالعالن والخـر اعالن عن ا�نـاقصـة وان تتـحمل الـشـركة الـتي يحـال بعـهدتـها

العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة
اعـتذار ا�ـركز عن تـوفيـر االعـداد واالختـصاصـات ا�طـلوبـة وبـكتـاب رسمي مـباشـر وخالل مـدة (٣٠ يوم) من تـاريخ استالم ا�ـركز

للطلب.
٨- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقد� عطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على
ان يقدم عـقد مـشاركـة مصادق عـليه اصـوليـا مع العطـاء او �وذ� اتـفاق اولي عـلى الشـراكة موقع من قـبل اطراف الـشراكـة معزز
بتعـهد من قـبلـهم بعـدم التنـازل او االنسـحاب في حـالة رسو ا�ـناقـصة عـليهـما عـلى ان يتم الـشراكة بـينـهمـا مصدق اصـوليـا بعد
تـوقيع الـعـقد خالل مـدة ال تتـجـاوز (١٤ يومـا) من تـاريخ توقـيع العـقـد وفي حال انـسحـاب احـد الشـركاء فـيـتم معـامـلة ا�ـشتـرك�

معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا�واقع.

 ١٠- تتـحمل الدائرة ا�ستفيدة مسـؤولية الكشف الفني ا�عد من قبـلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفـيذ العمل باعتبارها �ثال لرب
العمل بعقد ا�قاولة.

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
 ١٢- تلتزم الـشركات وا�قاولبـ� واجملهزين ا�قدم� عـلى العطاءات باستـكمال النواقص التي تـسمح بها التعـليمات خالل سبعة

ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال �كن قبولها.
 ١٣- تـكون االولـويـة للـمواد االولـية ا�ـصنـعة واجملـهزة داخل الـعراق لـلمـشروع مع مـراعاة االلـتزام بـالضـوابط السـعر والـنوعـية

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

 ١٥-ان اخـر يوم لتقـد� العطاءات نـهاية الـساعة (١١) ظهـرا من يوم االربعاء ا�ـصادف ٢٠٢٢/٣/٣٠ الى العـنوان التالي مـحافظة
ذي قار -  قـسم العـقود احلـكومـية في مـقرهـا الكـائن في النـاصريـة  - االدارة احمللـية - قـرب مصـرف الرشـيد  - فـرع ذي قار ٥٣٥
(مبـنى هيئة االعـمار سابـقا) على ان تـكون االسعار ا�ـقدمة بـالدينار الـعراقي حصـرا رقما وكـتابة وان يوقع عـلى جميع مـستندات
الـعطـاء وتكون الـكتابـة واضحـة وخاليـة من احلك والشـطب وتكون جـميع االوراق مخـتومـة بختم ا�ـقاول مع ذكـر العنـوان الكامل
للـشركة ورقم الـهاتف والـبريـد االلكـتروني ويـلتـزم ا�قاول بـصحـته ويعـتبـر التـبليغ مـن خالله ملـزم واصوليـا وكمـا يقـدم البـطاقة
الـتمويـنية ومـا يؤيد حـجبهـا وهوية االحـوال ا�دنيـة وبطاقـة السكن وال يـسمح التـقد� عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح
الـعطـاءات بحـضور مـقدمي الـعطـاءات او �ثلـيهم الـراغبـ� باحلـضور الى بـنايـة محـافظـة ذي قار الـقد�ـة/ شارع الـنيل وسوف
ترفض العـطاءات ا�تأخرة. واذا صادف يوم فتح ا�ناقـصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليـوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل

ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا�ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا�شروع من التخصيصات ا�توفرة.
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٦- تتحمل من تـرسو عليه ا�ناقـصة اجور النشر واالعالن والخـر اعالن عن ا�ناقصة وان تتـحمل الشركة التي يـحال بعهدتها
العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلتزم الطـرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمالة مـوظفيه العمالة الوطنـية عن طريق مراكز التشغيل اال في
حالة اعـتذار ا�ركز عن توفيـر االعداد واالختصاصـات ا�طلوبة وبـكتاب رسمي مباشـر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم

ا�ركز للطلب.
٨- في حالة اشتراك اكثر من مـناقص في تقد� عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه
على ان يـقدم عقد مشاركة مصادق علـيه اصوليا مع العطاء او �وذ� اتفاق اولي عـلى الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة
معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حالة رسو ا�ناقصة عليهما على ان يتم الشراكة بينهما مصدق اصوليا
بـعـد توقـيع الـعـقـد خالل مدة ال تـتـجـاوز (١٤ يومـا) من تـاريخ تـوقيـع العـقـد وفي حـال انسـحـاب احـد الشـركـاء فـيتم مـعـامـلة

ا�شترك� معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا�واقع.

 ١٠- تتحمل الدائرة ا�سـتفيدة مسؤولية الكـشف الفني ا�عد من قبلهـا واعتدال اسعاره وكذلك تنفيـذ العمل باعتبارها �ثال
لرب العمل بعقد ا�قاولة.

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
 ١٢- تلـتزم الشـركات وا�قـاولب� واجملـهزين ا�قـدم� على الـعطاءات بـاستكـمال النـواقص التي تسـمح بها الـتعلـيمات خالل

سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال �كن قبولها.
 ١٣- تكون االولوية للمواد االوليـة ا�صنعة واجملهزة داخل العراق لـلمشروع مع مراعاة االلتزام بالـضوابط السعر والنوعية

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

 ١٥-ان اخـر يـوم لـتقـد� الـعـطـاءات نهـايـة الـسـاعـة (١١) ظهـرا من يـوم االربـعـاء ا�صـادف ٢٠٢٢/٣/٣٠ الى الـعـنـوان الـتالي
محافظة ذي قار -  قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية  - االدارة احمللية - قرب مصرف الرشيد  - فرع ذي
قار ٥٣٥ (مبنى هيئـة االعمار سابقا) على ان تكون االسعار ا�قدمة بالـدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع
مسـتنـدات العطـاء وتكـون الكـتابـة واضحـة وخالـية من احلك والـشطب وتـكون جـميع االوراق مـختـومة بـختم ا�ـقاول مع ذكر
الـعنـوان الكامل لـلشـركة ورقم الهـاتف والبـريد االلكـتروني ويـلتزم ا�ـقاول بـصحته ويـعتبـر التـبليغ من خـالله ملزم واصـوليا
وكـما يقـدم البطـاقة التـموينـية وما يـؤيد حجـبها وهـوية االحـوال ا�دنيـة وبطاقـة السكن وال يـسمح التـقد� عن طريق الـبريد
االلـكتـروني وسـيتم فـتح الـعطـاءات بحـضـور مقـدمي العـطـاءات او �ثـليـهم الـراغبـ� باحلـضـور الى بنـاية مـحـافظـة ذي قار
القد�ة / شارع النيل وسوف ترفض العطاءات ا�تأخرة. واذا صادف يوم فتح ا�ناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي
يـليه عـلى ان تقـدم العطـاءات داخل ظروف مـغلـقة ومخـتومـة ومثـبت عليـها رقم واسم ا�ـناقـصة واسم مـقدم العـطاء وتـوقيعه

ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا�شروع من التخصيصات ا�توفرة.
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الــتــحــضـيــريــة ومــبـاراة الــغــد وقـد
يــكـونــان غــيـر كــافــيـان امــام ا�ـدرب
الـــذي اســــتــــدعى عــــدد كــــبـــيــــر من
الالعــبــ� قـبل ان يــبــقى مــنـهم ومن
االســاســ� خـارج الــدعــوة الســبـاب
مختلفـة الن شهد استـمر متفاعل مع
مـبـاريـات الـدوري التـي وفرت أمـامه
فـــرصــــة االخــــتــــيــــار االفـــضـل بـــ�
الالعــبــ� وإعــجــابه بــهم ويــريـد أن
يقف عـلى مجمـل االمور عن قرب من
خالل الـوحـدات التـدريـبـية الـيـومـية
ولـــقــاءالــغــد مع زامــبـــيــا ا�ــنــتــخب
اإلفــــريـــقـي ا�ـــتــــواضع لـــكـن في كل
االحوال ان ا�ـباراة تـمـثل شيء مهم
وســيــكــون لــهــا فــوائــد عــلى طــريق
إكــمـــال مــهــمــة االعــداد الــتي يــبــدو
استـمرت تـسـير كـما مـخطط لـها من
قــبل ا�ــدرب الــذي يــريــد ان يـعــكس
ويدعم جتربته التدريبية حيث سبق
وعــمل مـديـرا لــلـمــنـتـخب نــفـسه في
تـصـفـيـات بـطـولـة روسـيـا كـمـا عـمل
لــفــتـرة طــويــلــة مع األو�ـبـي وحـقق
الـتـعـادل مع الـبـرازيل في أالو�ـبـياد
ويتطـلع الى ان يقود الـوطني بشكل
أفضل بعدفـشل ا�درب� ادوفاكات و
بتروفيتش وان يـقدم الفريق بافضل
طـريـقـة و بال شك سـيـكـون الـتـركـيـز
عــلـى االعــبــ� اجلـــاهــزين من خالل
عـطـائـهـم في الـدوري احملـلي و أيـام
االعـداد ولـقاء الـغـد الـتـجـريـبي امام
مـــوعــــد لــــقـــاء اخلــــمـــيـس الن فـــوز
االمـارات يـعـني الــتـحـول الـكـبـيـر له
بــفـضل رصــيـد نـقــاطه الـتــسع امـام
خمس نقاط للوطني وست للبنان ما
يتوجب الوقوف على االمور والتهيا
للـمبـاراة بـشكل مـتكـامل ومعـلوم لن

تكون سهلة اطالقا ..
Ãd� l{Ë

ويــقــول مـدرب الــنــاصـريــة الــسـابق
صـاحـب مـحـمــد ا�ـنــتـخب في وضع
حـرج جـدا وكــان األجـدر به ان يـقـدم
ا�ــردود ا�ـطــلــوب امـام مــنــتـخــبـات
مجموعته قبل البحث عن ا�لحق في
اخر النـفق ا�هـمة اخلطـرة والسؤال
هل يـــقـــدر ان يـــنـــجح في ذلك لـــدعم
سمـعته ا�ـشكلـة ان ا�نـتخب اسـتمر
يواجه عقدة نفس ا�شاكل البطوالت
ما بعد التاهل سنة  1986خصوصا
في ا�شاركت� األخـيرت� ودققوا كم
العب استدعي منذ بدايـة التصفيات

ا�ـتــأخـر من حــيث االداء و الـنــتـائج
وبغـيـر ا�ؤثـرامـام اقرانـه واستـمرار
انــــعـــدام خــــلـق الــــفـــرص والــــعــــقم
التـهديـفي واالخطـاء الدفـاعيـة ليـجد
نــفـسه بــالـوضع ا�ــرتـبك و ا�ــتـأخـر
جدا وسيـكون امـام الفرصـة األخيرة
إلحـيــاء امـال الـبـقـاء فـي ا�ـنـافـسـات
وكسـر عقـدة التـاهل مرة ثـانيـة التي
ال تـبدو سـهـلـة اطالقـا لكن عـلـيـنا ان
ننتـظر وماذا سـيحصل امـام الوعود
الــتي قـطــعــهـا الالعــبـ� شــهـد بــعـد
تسلم ا�ـهمة والـذهاب با�ـنتخب الى
احلــالــة ا�ــنــتــظــرةمن قــبـل الــشـارع
الـرياضي الـذي لالن غـيـر راض عـما
قام به ا�ـنتـخب امام الـعجـز والفشل
الـكـبــيـر الـذي عـلـيه فـي الـتـصـفـيـات
وســيــكــون ا�ــنــتــخب امــام اخــتــبـار
صعب ويـامل ان يسـتفـيد من الـفترة

ا�باراة التـجريبيـة من حيث حتقيق
الــنـتـيــجـة االيـجــابـيـة لــرفع احلـالـة
ا�ـعنـويـة لالعـبـ� خالل االيـام التي
تــســبق مــوعــد لــقــاء االمــارات ومن
شأنـهـا أن تدعم الـظهـور بـا�سـتوى
ا�ـطــلـوب امـام الـصــراع االخـيـر في
الــتــصــفــيــات من بــاب عــسى ولــعل

خطف.
W�uL:« o�K�

كـــمــــا ســـتـــعـــمـل نـــتـــيــــجـــة الـــغـــد
ا�ـطـلـوبـةعـلى ا�ـزيـد من االنـسـجـام
والـتـفـاهم وجتـعل من االمـور بـحـال
افــضل بـعــد اضــافـة عــدد كـبــيـر من
االعــبـ� لـلــمـنــتـخب من قــبل ا�ـديـر
الــفـنـي عـبــد الـغــني شــهـد ا�ــطـالب
باسـتعـادة قوة ا�ـتتـخب عبـر جهود
من �ثـله في اللـقاءين ا�ـقبـل� بـعد
الـتـأرجح في الـتـصـفـيـات والـظـهور

ÊU�e�« ≠œ«bG�

اعلن االحتاد العراقي لـكرة القدم� عن وصـول معدات تقنـية الفديو لى مـلعب ا�دينة
الدولي في الـعـاصمـة بـغداد لـضبـط مجـريات مـبـاراة ا�نـتـخب العـراقي أمـام نظـيره

اإلماراتي ضمن التصفيات اآلسيوية ا�ؤهلة لكأس العالم 2022.
وذكر االحتاد في بـيان أن عمـلية نـصب معدات الـ(VAR) ستتم لـلمرة األولى من
نوعهـا في ا�العب العراقـية� وجتهـيزها لِـتُستَـخدم في مبـاراة العراق واإلمارات في
 24من الشهر اجلاري� ضمن اجلولة التاسعة من منافساتِ اجملموعةِ اآلسيويةِ

األولى ا�ؤهلة �ونديال قطر 2022.

WO�O�(« VFK� qB� u�bH�« WOMI� �«bF� 

v�d*« w�

ZzU�M�« ÊuL��� Êu��ö�«

وطــويــلــة ا�ــدى مــشــيــراً الى ان
"الــتـخـطـيط يـجب ان يـكـون عـبـر
جلان مختصـة مؤلفة من مدرب�
واكـاد�ــيــ� واداريــ� وخــبـراء
لــهـم بـاع طــويل بــوضع اخلــطط

ا�ستقبلية.
f�UM� ¡«u�«

وشــــدد عـــلى ضــــرورة تـــضـــامن
اجلــــمـــــيع وانـــــهــــاء اخلـالفــــات

واالرهـاصات والـتـقاطـعـات التي
أضـرت بـالـكـرة الـعـراقـيـة� داعـياً
اجلـــمـــيع لـــلــعـــمل "وفـق ثــوابت
وعدم التـحدث بالـعاطفة لـنتمكن
من الــنـهــوض بـالــلـعــبـة ونــعـود

الجواء التنافس من جديد.
واشـار الـى ان الـكــرة الــعـراقــيـة
انــهـارت مـنـذ وقت طــويل� فـبـعـد
ان كنا مـتسيـدين على منـتخبات

�WK∫ جانب من منافسات دوري السلة ا�متاز

W�—UA�« ÂU�� ¡«—ËeK� Òd� ÃËd�Ë ÎUO��d& UO��«“ t�«u� wM�u�«

االمـــارات وســـوريـــا� وا�ـــســـألــة
لـيـست مـجــــــــرد فـوز بل ا�ـهـمة

ستكون اصعب.
واضاف ان احلـلول الـتي توضع
لـلــمـنـتــخب الـعــراقي تـرقـيــعـيـة�
السـيــمـا بــعــد ان تـســلم االحتـاد
احلـالي تـركـة ثـقــيـلـة وتـرسـبـات
لـيـست بـالـسـهـلـة� مـبـيـنـــــــا انه
كـان مـن ا�ـفــتـــــــــرض ان يــكـون

البـناء والتـخــــــــطيط �ـثل هكذا
مــهـــمــة مـــنــذ ســـنــوات ســـابــقــة
للـوصول الى الـهدف الـذي نعمل
من اجـلـــــــه ا�ـا الـيـوم نـرى كل

احللول ال تنفع.
واكــد جـــســـام عــلى انـه البــد من
الــــبـــدء من االن بـــحـــفـــر اســـاس
لـلـمــسـتـقـبل وفق اســتـراتـيـجـيـة
وخــطط قـــصـــيــرة ومـــتــوســـطــة

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24 .Issue 7224 Thursday 17/3/2022 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7224 اخلميس  13 من شعبان 1443 هـ 17 من آذار (مارس) 2022م

w�U�d�« r�U�≠ W�d�UM�«

تــتـــواصل حتـــضـــيـــرات ا�ـــتــتـــخب
الــوطــني بــكـرة الــقــدم خلــوض اخـر
مبارات� له ضمن التصفيات ا�ؤهلة
لـكاس الـعـالم في قـطر الـعـام احلالي
امام االمـارات وسـوريـا في االسـبوع
االخـيـر من آذار احلـالي وسـيـخوض
الوطني مبـاراة جتريبيـة مع منتخب
زامبيا غد اجلمعة على ملعب ا�دينة
فـي مــبـــاراة مـــحــتـــمل ان تـــنـــعــكس
اهــــمـــيــــتــــهـــا عــــلى جــــمـــلــــة امـــور
مـنــهــااالســتـقــرار عــلى الــتـشــكــيــلـة
ا�ــطــلــوبـة الــتي ســتــخـوض مــهــمـة
االمارات اخلمـيس ا�قبل و قـد يكون
االخـتبـار احلـاسم لكـال الفـريـق� في
ظـل مــوقــفـــهــمـــا في جــدول تـــرتــيب
اجملــمـوعــة ومـجــمـوع الــنـقــاط الـتي
تصب �صلحة األشقاء وتاتي اهمية

“U�& WK(«Ë bA(« vK� ‚ÒuH�� u�«“
WK��« Í—Ëb� ¡U�dNJ�«
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حــذر عـضــو جلــنــة اخلــبـراء في
االحتــاد الــعـــراقي لــكــرة الــقــدم�
انـــــور جـــــســــام� مـن أن الـــــكــــرة
العـراقـيـة تـسـيـر نـحـو االنـهـيار�
وفــــيـــمـــا وصف احلــــلـــول الـــتي
جتري �عاجلة إخفاقات ا�نتخب
العراقي بـأنها "ترقـيعية"� أكد ان
ا�ـرحلة ا�ـقبـلة لـلمـنتـخب ليست

ســـهــــلـــة وحــــتى وإن فــــاز عـــلى
االمـارات وســوريـا.وقـال جـسـام�
وهـو مــدرب سـابق لــكـرة الــقـدم�
في تـــصــريح صـــحــفـي في حــال
حـصــول مـنـتــخـبـنــا عـلى نـصف
بـطـاقـة سـيكـون لـنـا مـجـرد بريق
من االمل في نـهايـة الـنفق� إذ ان
ا�ــنــتــخــــــــب ســيـعــبــر �ــرحــلـة
اصــــعب فـي حـــال الــــفــــوز عـــلى

لــيــحـصــد مــحــتـرف نــادي زاخــو لـقب
افــــضـل العب في ا�ــــبــــاراة� بــــعــــد ان
اســتــطـاع من تــســجـيل 30 نــقــطـة و7
ريـــــبــــاونــــد و5 اســـــيــــسـت.  وضــــمن
ا�ــنـافـسـات ذاتـهـا تــغـلب نـادي احلـلـة
على نادي الكهرباء بنتيجة 95-98 في
ا�ــبـاراة الــتي جـمــعـتــهـمــا عـلـى قـاعـة
الـــشــعـب بــعـــد الــتـــمـــديــد لـــفــتـــرتــ�
اضــافــيــتـ� ,شـــهــدت الـــفــتــرة االولى
تـــفــــوق اصــحـــاب االرض الــكـــهــربــاء

  Æ19-14 بنتيجة
وكـــرر نــادي الــكـــهــربــاء تـــفــوقه خالل
الـفـترة الـثـانيـة وبـنتـيـجة 30-33 كـما
حـسم الكهربـاء الفترة الثـالثة لصاحله
ايـــضــاً بــنـــتــيــجــة 55-58إال أن نــادي
احلـلـة عاد بـقـوة خالل الفـتـرة الرابـعة
لــتــنـتــهي الــفـتــرة بــتـعــادل الــفـريــقـ�
بــنـتــيـجـة 77-77 لــتـتــجه ا�ـبـاراة الى
الـوقت االضافـي االول ويكـرر الفـريق�
تــعــادلـهــمـا بــنــتـيــجـة 87-87 لــتــتـجه
ا�ــبـاراة الى الــوقت االضـافـي الـثـاني�
لـيحـسم احللة الـنتـيجة خاللـه بنتـيجة
95-98 ويـحـصد مـحـترف نـادي احلـلة
لــقب افــضل العب في ا�ــبـاراة بــعـد ان
اســتـطـاع من تـسـجـيل 49 نـقـطـة و19

ريباوند و7 اسيست.

شـهدت الفـترة الثـانية تـعادل الفـريق�
بـنـتـيـجـة 35-35 لـيـعـود نـادي احلـشـد
ويــحــسم الــفــتــرة الــثــالــثــة لــصــاحله
بـنتـيجة 54-57 إال أن نـادي زاخو عاد
بــقـوة خالل الـفـتــرة الـرابـعـة لــتـنـتـهي
بــالـتــعـادل وبــنـتــيـجـة 73-73 لــتـتـجه
ا�ــــبـــاراة الـى الـــوقـت االضـــافي االول
ويـــتـــمـــكن مـن خالله نـــادي زاخـــو من
حـسم ا�باراة لصاحلـه بنتيجة 87-82
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تــفـوق نـادي زاخـو عــلى نـادي احلـشـد
الـشـعـبي ضـمـن دوري السـلـة الـعـراقي
ا�ــمـتــاز بـنــتـيــجـة  82-87نــقــطـة رغم
الـتـمـديـد لـفـتـرة اضـافـيـة بـعـد انـتـهـاء
الــوقت االصــلي لــلــمــبـاراة بــالــتــعـادل
بــنــتــيــجـة 73-73.  وشــهــدت الــفــتـرة
االولـى للمـباراة تفـوق اصحاب االرض
نــادي احلـشــد بـنـتــيـجـة 19-22 فــيـمـا

سـال الـكـثيـر من احلـبـر في الـسـاعـات الـقـلـيلـة ا�ـاضـيـة بـشـأن قـلب ريال
مـدريد تأخـره بهـدف الى فوز بثالثـة اهداف بـوقت قصيـر جدا من احداث
الـشوط الـثاني من ا�ـباراة الـتي جمـعته بـضيـفه باريس سـان جيـرمان في
منافسات دوري أبطال أوروبا� فضال عن كالم كثير وطويل للمحلي� �ن
يـفهـمون بـتفـاصيل كـرة القـدم فيـما اوجـز ا�درب ارسن فـينـجر ا�ـوضوع
بـرمته وهـو يقـول� لم اجـد تفـسيـرا واحدا �ـا جرى في هـذه ا�بـاراة� عقب
خـسارة الـريال في مـلعب األمراء بـهدف امـبابي قـالوا ان كـارلو انـشلوتي
خـاض ا�ـواجــهـة من دون ان يـفــكـر ولـو بـخــطف نـقـطـة واحــدة في مـلـعب
الـفريـق ا�نـافس وسـيكـون فريـقه جـاهـزا في مواجـهـة البـرنابـو ولـكن ماذا

حدث?
امـر طـبــيـعي ومـؤكــد ان فـربق ريـال مــدريـد خـرج الى االسـتــراحـة مـابـ�
الـشوط� وهو متـأخر بهدف وبهـذه احلالة فهو سـيكون مطلـوبا منه اللعب
بـرجـولـة وروح مـعنـويـة عـالـيـة وحـيـويـة ونشـاط وقـتـال وانـضـبـاط تـكـتـيكي
والـتـزام واندفـاع الى الـرمق االخيـر من ا�ـباراة وهـو مـاحصل خـاصة ان
اخلـطـأ الـتي ارتـكـبه احلـارس دونارومـا كـلف فـريـقه اخلـروج من الـبـطـولة
ومـنح الريال فرصـة التنـفس من جديد بل منـحهم جيـجي هدية ثمـينة جدا
سـهـلت لهم االنـدفـاع نحـو مـرماه وسـط ارتبـاك شـديد وكـبـير وواضح في
اخلط الـدفـاعي للـباريـسـي� االمـر الـذي اضعف من عـز�ـة وقوة وانـدفاع
الـكثـيـر من العـبيه وتـراجـعهم الى ا�ـنـاطق اخلـلفـيـة وفقـدانـهم التـركـيز بل
الـلعب بطريقة عشـوائية الينم عن وجود افضل الالعبـ� لديهم مثل ليونيل
مـيسي ونـيمـار ومبـابي وفيـراتي وماركـوس واالخرين� ا�ـدربون يـخطـطون
لـكل مبـاراة وربـنا يـتوقـعون اسـوء الـتوقـعات ثم يـبـدأون �عـاجلة االخـطاء
اثـناء سير ا�ـباراة فأن جنحت االخيـرة فهم يريدونـها بل عملـوا عليها وان
فـشلت فأن ا�ـسؤوليـة يتحـملـها الالعب النه ببـساطة شـديدة يتـرجم افكار
وخـطط ا�ـدرب في ارض ا�لـعب امـا في حالـة اخلـطأ الـفـادح الذي اركـتبه
جـيجي دوناروما عـلى بعد خطـوات من مرماه وهو يـتصرف بغـباء ورعونة
عـندمـا ضـرب الكـرة باجتـاه مـرماه بـدال من ابـعادهـا الى ركلـة ركـنيـة فأن
مـدرب فريقـه بقي مصـدوما ولم يـفكر بـاخراجه وهـنا فان هـذا اخلطـأ غير
احــداث ا�ــبــاراة رأســا عــلى عــقب وهــو الــذي لم يــخــطــر فـي حــســابـات
انـشلوتي وبوكـيتيشنـو في وقت كان يتوجب عـلى احلكم منح باريس سان
جـيرمان خطـأ لصاحله بعـد ا�زاحمـة التي قام بهـا كر� بنز�ـا لدوناروما
وهي كــانت واضـحـة والحتــتـاج الى فـار وقط ومن
يـحـكم بـينـهـمـا� النريـد الـتـقلـيل من فـوز الـريال
فـهــو اسـتـثـمـر فــرصـة ضـيـاع مــنـافـسه وهـو
الــذي نـزل ارض ا�ــلــعب في الــشـوط الــثـاني
لـيضع في حسابـاته كل االحتمـاالت �ا فيها
وجـود االخطـاء سواء الـتي حتصل من العبي

باريس سان جيرمان ام من احلكم.
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REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF TRANSPORTATION
GENERAL COMPANY FOR
PRIVATE TRANSPOTATION
MANAGEMENT
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تعلن الشركة العامة الدارة النقل اخلـاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجير اخلطوط ادناه
في محافظة (واسط) في اليـوم (الثالث�) تبدأ من اليوم الـتالي لنشر االعالن وفق قانون

بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا�عدل. 
والشروط الـتي �كن احلصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير

قابل للرد. 
فعلى الـراغب� احلضور في الساعـة احلادية عشر في قسم الـشركة في محافظة (واسط)
على ان يـقـدم ا�زايـد كـتاب يـؤيـد براءة ذمـته من الـضريـبـة معـنـون الى (الشـركـة العـامة
الدارة الـنـقل اخلاص) وهـوية االحـوال ا�دنـيـة وشهـادة اجلنـسيـة او (الـبطـاقة الـوطنـية
ا�ـوحدة) وبـطاقـة السـكن (النـسخ االصلـية) ويـدفع التـأميـنات الـقانـونيـة البـالغة ٢٠ %
مضروبا في عدد سن� العقد بصـك مصدق ويتحمل من ترسو عليه ا�زايدة اجور خدمة
بـنسبة ٢ % وكـذلك يتحمل الـناكل فرق الـبدل� في عـدد سن� العـقد وفي حالـة مصادفة

موعد ا�زايدة عطلة رسمية جتري ا�زايدة في اليوم التالي.

مدة االيجار سنتان .....  يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة
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اسم العقار
خطوط مرآب بدرة / خطان

التأمينات
٢٫٠٧١٫٣٧٥ مليون دينار

ا�ـالحــظــات ت
١

ا�ــنـطــقــة نـراهــا الـيــوم نــهـضت
وتــطــورت بــيــنــمــا بــقت كــرتــنــا
تــراوح وتــتــراجـع مــقــابل تــقــدم
مــنــتـــخــبـــات الــعــرب واخلـــلــيج

واسيا.
 وخــتم جــســام بــالــقـول ابــد من
االســــتـــــفــــادة مـن اخــــطـــــائــــنــــا
ومـــعــــاجلـــتـــهــــا من خالل وضع
احلـــــــــــــلــــــــــــــول والـــــــــــــعـــــــــــــمـل

بـإســــــــتـراتـيــجـيـة حـقـيـــــــقـيـة
لـتـعــود كـرتـنـا افــضل من سـابق

عهدها من جديد.
يـــذكــــر أن جلـــنــــة اخلــــبـــراء في
االحتـاد الــــــــعـراقي لـكـرة الـقدم
تــــضـم عــــدنــــان درجــــال� وانـــور
جسـام� ويونس مـحمـود� وخلف
حــبش� ونـــزار أشـــرف� وصــالح

راضي� ويحيى  علوان.
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وصـل هــــوس بــــطــــولـــــة الــــعــــالم
لـــســبــاقــات ســـيــارات فــورمــوال 1
بشأن اجلهاز الديـناميكي الهوائي
لــــتـــحـــســــ� تـــدفق الــــهـــواء بـــ�
الـعـجالت األمامـيـة واخللـفـية� إلى
آفـاق جــديـدة عـنــدمـا كــشف فـريق
ريـد بــول عن تــعـديل بــســيط عـلى
تـصمـيم سـيـارته في اليـوم األخـير

من جتارب البحرين.
وسجل الهـولندي مـاكس فرستابن
سائق ريد بول وبطل العالم أسرع
زمن فـي الـتــجــربــة ا�ــســائــيــة في
الـــبــــحـــريـن في دقـــيــــقـــة واحـــدة�
و720ر31 ثـانـيــة مـتـفــوقـا بـفـارق
695ر0 ثانـية على تـشارلز لـوكلير

سائق فيراري.
وسجل ا�ـكسيـكي سيـرخيو بـيريز
ســائق ريــد بــول أســرع زمن خالل
الـتـجربـة الـصبـاحـيـة� في زمن بلغ
دقــيــقــة واحـدة و105ر 33ثــانــيـة�
وهــو مـا يــرجح أن عــمـلــيــة إعـادة
الـتصـمـيم قد آتت ثـمـارها� رغم أن
التوقيتات ا�سجلة خالل التجارب
من الـصــعب احلـكم عــلـيـهــا نـظـرا
العتمـاد الفرق عـلى إستراتـيجيات

مختلفة.

وخـالل الـتـجـارب الـصــبـاحـيـة حل
في ا�ركز الثاني الـصيني جوانيو
تشـو سائق ألفـا روميو في نـتيجة
مـبــهـرة حـقــقـهــا في ظـهـوره األول

ببطولة العالم. 
وجاء البريطانـي لويس هاميلتون
ســائق مــرســـيــدس وبــطل الــعــالم
ســـبـع مـــرات من قـــبـل في ا�ـــركـــز
التاسع خالل الـتجارب الصـباحية
بــفـارق أكـثــر من ثالث ثـوان خـلف

بيريز.
وقــال كـريــسـتــيــان هـورنــر رئـيس
فـريق ريـد بول حملـطـة "فـورموال"1
اهـذه الـسيـارات هـائـلـة� هي أشبه
بـــــالـــــســـــفـن� خـــــاصـــــة في هـــــذه

ا�نحنيات منخفضة السرعة".
وأضاف "هذه ا�نحنيات منخفضة
الــســـرعــة شــكــلت الــفــارق األكــبــر
بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا� وبـــالـــطـــبع �
اســــتــــغـــراق وقــــتــــا أطــــول خالل
ا�ــنـحــنـيــات مـنــخـفــضـة الــسـرعـة
مقارنة با�نحنيات عالية السرعة".
وأوضح "بـالــتـأكــيـد هــنـاك حــاجـة
لــلـتـأقـلم من أجـل تـعـلم خـصـائص
هـذه الـســيـارات� الـقـوة الــسـفـلـيـة
واللـوائح اجلديـدة� لكن من الرائع

مدى سرعة تأقلم السائق�".

 �W�—UA∫ احدى السيارات ا�شاركة في سباق الفورمال

��U—…∫ الزوراء يخسر امام الشارقة االماراتي في تصفيات ملحق ابطال اسيا

لــلــيــوم وعــدد ا�ــدربــ� وتــفــاصــيل
أخـــرى وكــــان ان جتـــري عــــمـــلــــيـــة
بـــنـــاءا�ـــنــتـــخب بـــعـــد اخلــروج من
تصفيات روسيا لـبناء فريق متكامل
قادر على ا�نـافسة لكن ا�ـشكلة الكل
يتحـدث عن التخـطيط الغـائب تماما
ولـنـنـتـظـر عـمـا سـيـقوم بـه ا�ـنتـخب
الذي الزال غائب وعلـينا ان نفهم ان
ا�ـشـاركـة بـبـطـولـة كـأس الـعـالم لـها
ضــــوابط و عــــمل عـــلــــمي وعــــمـــلي
وإخالص ونـــكـــران ذات وتــخـــطــيط
ســـلــيم وعــلــيــنـــا أن نــغــادر الــعــمل
الـتقـلـيدي الـقـائم والـتوجه بـروحـية

امام حتديات التاهل لكاس العالم .
للـمرة الـثـالثـة توالـيا يـخفق ويـخرج
الــزوراء مــبــكـــرا من ا�ــلــحق ا�ــؤهل
لدوري أبطال آسيا بـعدما خسر امام
مــضـيـفـه الـشــارقـة اإلمـاراتـي بـفـارق
الـركالت الـتـرجـيـحـيـة بـسـتـة أهـداف
مـقـابل خـمـسـة بـعـدمـا اخـفق الالعب
احمـد حـسن في التـسـجيل في الـكرة
الـتي ردهـا احلـارس عـادل الـدوسري
الذي كان وراء تـاهل فريقه �ـنافسات
اجملـــمــوعـــات لــدوري أبــطـــال آســيــا
والــلـعب فـي اجملـمــوعــة االولى الـتي
تضم فرق الريـان والهالل و استقالل

دوشتيه وكـان بإمكـان الزوراء حسم
االمور بهـدف التقـدم عن طريق سعد
عبـد االمـير د60 وانهـاء ا�ـهـمـة قبل
التنـازل عن النتيـجة وقبـول التعادل
د88 عـــد الـــذي ادركه الـــشــارقـــة عن
طريق خالد بايزير من ضربة اجلزاء
الثانية بعدما ضيع اصحاب االرض
اال ولى د54 لـتـذهب ا�ـبـاراة للـوقت
االضافي وكان بامكان الزوراء حسم
ا�ـــهـــمـــة مــرة اخـــرى لـــوال تـــصــدي
احلارس الدوسري الخـطر كرت� مع
اخر حلظات الـوقت االضافي الثاني
قبـل ان تزداد االمـور صـعوبـة بـوجة

الـــزوراء عــنــدمــا طــرد حـــكم الــلــقــاء
احلارس جالل حسن احد ابرز العبي
الــفـريق لــتـأتي االســتـعــانـة بـالــلـعب
عـباس قـاسم حلـراسـةا�ـرمى لـتذهب
ا�ـبـاراة لركـالت اجلزاء الـتـرجـيـحـية
الــتي شـــهــدت تــبــديل قــاسم وتــولي
ا�ــهــمــة من قــبل ســعــد عــبــد االمــيـر
وكالهما فـشال في التصـدي ألي ركلة
بــعـدمـا اســتـمـرت بــالـتــعـادل قـبل ان
حتــسم في الــســادسـة بــعــد اخـفــاقـة
احـمـد حسن فـي التـسـجـيل بـتـصدي
احلـــارس لــكـــرته واالعالن عـن تــاهل

الشارقة لدوري اجملموعات.
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حتية طيبة
يسر الشـركة العامة لالتصاالت وا�علوماتية احدى تشكيالت وزارة االتصاالت دعوة جميع الشركات اخملتـصة العراقية والعربية واالجنبية لتقد� عرضها الفني البرام العقد
االستشاري �شروع القمـر الصناعي في العراق وحسب ا�واصفـات الفنية والشروط القانـونية ا�طلوبة وباالمكان احلـصول على شروط االعالن عن طريق ارسال مخولكم مع
كتاب التـخويل الرسمي الى مقـر الشركة الكائـن في (بغداد - شارع ابو نؤاس - مـجاور فندق بغداد - مـكتب ا�دير العـام - الطابق العاشر) لـشراء وثائق ا�ناقـصة لقاء مبلغ
قدره (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عـشرة مـليـون ديـنار عـراقي فقط غـير قـابل لـلرد� وتـقبل الـعـطاءات لـغايـة السـاعة (الـواحـدة ظهـرا) من يوم اخلـمـيس ا�صـادف ٢٠٢٢/٤/٧ وسيـتم فتح
العـطاءات في نفس الـيوم� على ان يرفق مع الـعطاء مبـلغ التأمـينات االوليـة للمشـاركة في ا�ناقـصة والبـالغة (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائـة مليون ديـنار على شكل خـطاب ضمان او
صك مصدق  صـادر من مصرف معـتمد لدى الـبنك ا�ركزي الـعراقي وتودع في صنـدوق العطـاءات اخلاص بالشـركة العامـة لالتصاالت وا�عـلوماتيـة الكائن في مقـر الشركة -
الطابق االرضي - االستعالمات� وعلى ان تقدم العطاءات داخل ظرف مغلق مكتوب عليه اسم ا�ناقصة مع ذكر اسم الشركة والرقم اخلاص بها والعنوان الكامل وبيان ا�وقع
االلـكتـروني في وثائق الـعطـاء واسم ورقم البـريد االلـكتـروني للـشخـص اخملول عن مـتابـعة االسـتفـسارات الـتي تخص الـعطـاء وتقـوم الشـركة ا�ـتقـدمة بـتوقـيع وختم اوراق
العطاء كافة مع حتديد نـفاذية العطاء بـ(١٨٠) يوم من تاريخ غـلق ا�ناقصة وسيهمل الـعطاء غير ا�ستوفي لـلشروط الفنية القـانونية ا�طلوبة� و�ـزيد من ا�علومات االتصال

على ارقام الهواتف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) و(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او مراجعة ا�وقع االلكتروني ا�درج� ادناه .. مع التقدير
Email: legal_itpc@yahoo.com      www.itpc.qov.iq 
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بغداد

ان هنالك اسباب قانونية وسياسية وادارية حتول دون اقرار ا�وازنة العامة لعام 2022 ا�الية � الننا
الـيـوم امـام وضع دسـتـوري يـجــعل احلـكـومـة احلـالـيـة حـكــومـة تـصـريف اعـمـال وان اعـداد وتـقـد�
مشروع قانون ا�وازنة العامـة يقع خارج صالحياتها القانونية والدستورية وهذا مانصت عليه ا�ادة
42 من النـظام الداخـلي جمللس الوزراء رقم 2 لـعام 2019 وهـو نفس الـنظـام الذي شـرعه واكتفى به
مجـلس الوزراء لتسـيييـر اموره عوضا عن تـشريع قانـون السلطـة التنـفيذية الـذي كان يجب تـشريعة
لتـنـظـيم عـمل قـطـبي الـسلـطـة الـتـنـفـيذيه وهـمـا رئـاسـة اجلـمـهوريـة و مـجـلس الـوزراء الـذان يـشكالن
�ـجمـوعهـمـا السـلطـة الـتنـفيـذيـة.  وعلـيه فان احلـكـومة احلـاليه عـاجـزة او �نـوعة قـانـونا من تـقد�
ا�ـوازنة الـعامـة لـلدولـة الى مجـلس الـنواب القـرارها وهـنا سـيـكون من الالزم قـانونـا انـتظـار تشـكيل
احلكومـة اجلديدة بـعد انتـخاب رئيس اجلـمهوريـة الذي سـيكلف مـرشح الكتـلة االكبـر عددا لتـشكيل
احلكومة استنادا الحكام ا�ادة 76من الدستور وهذه االجراءات تقتضي مدد زمنية دستورية بحدود
ثالثـة اشهـر ب� انـتخـاب رئـيس اجلمـهوريـة  ثم تـكلـيف ا�رشح لـتـشكـيل احلكـومة خالل 15 يوم ثم
منح ا�رشح بتـقد� التشـكيلة الـوزارية خالل مدة شهـر من تاريخ التكـليف.  وبعد ذلك يـظهر السبب
الـثاني وهو  سـبب سياسي يـحول دون تقـد� واقرار ا�وازنـة العامـة وهو اخلالفات الـسياسـية التي
تـرافق انتخاب الرئيس والـتصويت على احلكومـة اجلديدة وكذلك اخلالفات بعـد تقد� ا�وازنة والتي
حتصل ب� اعضاء مجلس النـواب كلها تعد سببا مهما في تاخير او اقرار ا�وازنة العامة. والننسى
السـبب الـثـالث لـلـتـاخـير وهـو سـبب تـنـظـيـمي اداري يتـعـلق بـاحلـكـومـة اجلديـدة الـتي سـتـشـكل بـعد
اخملـاض العسير. وا�قـصود بذلك ان احلكومة اجلـديدة ستحتاج الى مدة التـقل عن ثالثة اشهر بعد
الـتصويت علـيها لتقـد� موازنة حقـيقية نـاجمة ومعـبرة عن فكر وتـوجه احلكومة ا�ـستقبلي في ادارة
الـدولة وعليه فـاننا سـنكون امام مـدة ستة اشـهر على اقل تقـدير لكي تـرى ا�وازنة النـور وتكون على

ادراج مـجلس النواب كمـشروع قانون وهـنا يحتاج مـجلس النواب الى مدة
شهـر او شهرين القـرارها والتصـويت عليـها.  اي �عـنى لن نكون امام
قـانــون مــوازنـة الــدولــة اال بــحـلــول شــهــر تـشــرين الــثــاني من الــعـام
2022هـذا علـى اقل تقـديـر ومـعـلقـا عـلى شـرط سـريان امـور تـشـكيل
احلكومه بشكل دستوري صحيح. وبخالفة ستعبر ا�وازنة الى داخل
اسـوار الـسنه الـقـادمة 2023.  في حـ� كـان ا�فـروض تقـد� واقرار
ا�ـوازنـة يـتم قـبل نهـايـة الـعـام ا�اضي 2021 وفـقـا الحكـام الـدسـتور

واحكام قانون االدارة ا�الية للدولة العراقية رقم 6 لعام 2019.

اقـولها و�لء الفم ان األطـار التنـسيقي والكـتل الكبـيرة سوف لن تقـبل بذهاب الـسيد مقـتدى الصدر
إلى ا�ـعـارضـة في حـال هم من قـامـوا بـتـشكـيل احلـكـومـة ا�ـقـبـلة� ولـعل الـسـبب بـرأيي هـو قـنـاعـتهم
الـراسخـة بـفشل تـلك احلكـومـة في حتقـيق ما يـبـتغـيه ا�واطـن� و�ا أن الـسيـد الصـدر وتـياره �ـتلك
قـاعدة جماهـيرية واسعة وحـجم تمثيل بـر�اني هو االكبـر مقارنة بـباقي القوى الـسياسيـة يضاف لها
رصـيد من اخلبرات ا�تراكمـة في طرق ادارة الدولة وتسييـر شؤونها فأن السيـد الصدر سيكون لهم
. اخلارطة با�ـرصاد في تـشخـيص ومتـابعـة مكـامن اخللل والـفشـل الذي يخـشون ارتـكابـه مستـقبـال ً
السيـاسية التي افـرزتها تـداعيات الظـرف الراهن تنـبئ �شروع� سـياسي� ,يذهب االول في اجتاه
البقاء ضمن مشروع الـتوافق الذي افرز على مدار السنوات ا�اضية حالة من اجلمود والفشل جراء
ا�راوحـة ا�سـتمرة ضـمن اطار احملـاصصة الـتي ثبت انـها ال تـسمن وال تغـني عن جوع سـوى الفوز
�غا� السلطة وما يترتب عـليها من ضياع للمسؤولية� اما ا�ـشروع الثاني فيتمثل �شروع األغلبية
لـتحمل ا�ـسؤوليـة واحلد من التـدهور ومواجـهة الفـساد� لكن األهم في هـذا التوجه هـو ضرورة جعل
ا�ـسار حقيقيا لـتصحيح مسار احلكم وجـعله رشيدا يلبي تطـلعات اجلماهير ,لكن حيـنما يفشل هذا
ا�ـشروع فـأنه سـيمـثل انتـكاسـة حـقيـقة حلـلم راود العـراقـي� عـلى مدار مـا يـقرب من عـشرين عـاما.
اليوم بـات واضحا أن مشـروع األطار التـنسيقـي ال يهدف سوى لإلسـتمرار في الـسلطة  ,امـا الكتل
الـسنية فـأنها عـلى ما يبدو مـتفقة ,واكـاد اجزم أيضـا ان اتفاقـهم ذاك لن �كث طويال قـبل ان ينفرط
عقده ,ذلك ان االنتـخابات هي من فـرض ظهور قـطب� على الـساحة الـسنية ,وكـذا احلال مع االكراد
الذين يبـدو ان االتفاقات السابـقة لم تعد قادرة عـلى ا�ضي بهم لالمام وباتـوا بالنتيجـة رهنا للتوافق
الشـيعي. أذا ا�ـشكلـة في العـقدة  الشـيعـية الشـيعـية; الن غـالبيـة تلك الـقوى تريـد احلفـاظ على نفس
الصفقات التي تعدهـا مغا� رغم حالة التشظي والتي تسببت بها. وانا ارى أن ذهاب السيد الصدر
بـثقله الشـعبي والبر�انـي للمعارضـة أفضل بكثـير من ا�شاركـة في حكومة تـوافقية تـعد بحسب قوله

"خلطة العطار". اذا الـسيد الصدر قدم كل مالديه من ضمانات للقوى ا�عارضة
له وكـان موفقاً في تقد� شـخصية لها رمـزية للقوى االسالميـة الشيعية
كـافة متـمثلـة بالـسيد جـعفر الـصدر� هذا الـرجل الذي امتـاز بوضوح

ا�وقف ورفض ان يكون مستشارا لرئيس اجلمهورية ارضاء له.
فـضال عن كــونه ابن ا�ـرجع الـكـبـيـر الـشــهـيـد مـحـمـد بـاقـر الـصـدر
(قدس). فـالـسيـد جـعفـر اسـتـقال من الـبـر�ـان حيـنـما ادرك صـعـوبة
اإلصالح في الـسـابق ,مـا يــجـعـله ا�ـرشـح االفـضل لـقـيــادة سـفـيـنـة

االصالح لهذه ا�رحلة.   

.. العشرات من شاحنات احلمل.. مهولة احلجم.. نهاراً جهاراً� خالف تدهس شوارع بغداد.. يومـياً
الـقانـون ا�تبع مـنذ ظـهرت هذه الـوحوش الـضروريـة إلدامة احليـاة... يقـضي القـانون أن تنـتظـر عند
مشارف ا�دن� ريثما تهـدأ احلركة ويخف الزحام� تقديراً في الليل� لـتذهب نحو وجهتها� وهي غالباً
أسواق اجلملة الرئيـسة.. جميلة والشورجة� وعالوي اخملضر ومحالت األجهزة ا�عمرة في الكرادة.
ال غنى عن إخـتراق تـلك الشـاحنـات لـبغـداد.. من الطـول الى الطـول ومن العـرض الى العـرض.. وما
; كي يدوم نـسغ احليـاة.. أكالً وشربـاً وكسـوة وإستخـداماً ل�جـهزة� الـتي ال يعقل أن بينـهمـا قطـرياً
تنـقل على ظـهور احلـمالـ� من موانئ الـبصـرة ونقاط احلـدود� الى محـالت بيع ا�ـفرد� وبا�ـقابل من
اجلنون �ـكان أن تذهب ربات الـبيوت الى طريبـيل كي تشتري كيـلو طح� أو مبـردة! إذن ثمة قانون
.. سائداً ومعموالً به� ينتظم ا�صاعب� مثل خرزات ا�ـسبحة... ويسهلها�... كان هـذا النظام موجوداً
ريـثمـا جاءت ا�ـيـليـشـات بعـجـالة الـربح الـذي يبـيع الـنفط خـاماً� بـ $25 ولـو صـبر حـتى يـكرره الى
مـشـتقـاته; حلـصل على  $25 لـكن... حـسبـنا الـله ونـعم الوكـيل. وحـسبـنـا الله� تـلك "مـالتـهم" ألنهم
يـساومـونـنا بـإسم الديـن ودمروا عـيشـنـا وإغتـصبـوا أمـوالنـا وشـتتـوا مواطـنـينـا وأطلـقـوا يد األمـي�
الـفـاسـدين.. السـراق.. يـسـومـون الـبالد مـر اجلهل.. عـنـوة ويـسـتـحوذون عـلى ثـرواته مـسـتـخـسرين
بـا�وظـفـ� رواتـبهـم; فال حاجـة بـالـدوائر الـى العـمل مـا دام الـنفـط يبـاع ويـدخل ريـعه في أرصـدتهم
الشخـصية. وهؤالء يفـرضون أنفسهم قسـراً �ثل� لرب الـسماء على األرض.. منـتهج� سبيل دين
يدعو الى احلوار; بغية كـسب الناس الى اإلسالم� فإن لم "ينكسبوا" فجاهدوهم وهجروهم وإقتلوهم
وإستدفـعوهم اجلزية وإسبـوا بناتهم.. احللـوات شرطاً.. األقل جماالً غـير مشمولـة باجلهاد. من هذه
ا�نـظومة نـخرج بـخرق مـدني لقـانون مـشرَّع منـذ وجدت الـدولة الـعراقـية يوم 23 آب 1921 يـحظر

حـركة الـشاحنـات الكـبيـرة داخل ا�دن� من 12 ليالً الى 5 صبـاحاً� ألنـها
"تــلـعـن سـنــســفــيل الــسـيــر أوقــات الــذروة" وحـدد لــهــا مــسـارات كي ال
تتخسف الشوارع ا�ـعبدة حتت عجالتها الضخمة. وبهذا فهي ال تعكر
إنسيابية ا�رور� وال تؤثر على سير احلياة برهافة ورخاء و... كل شيء
دمرته ا�ـيليـشات; ألن التجـارة ومنع الزراعـة وإيقاف ا�ـعامل� � بقرار

من ا�يليشيات; لصالح جتارة السيد ا�عمم كي ال تبور.
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في بداية ستينيات القرن ا�اضي  ‘حضرتوا عرض فلم اجنبي في سينما (الرشيد)
في السليمانية  ‘كان عنوان الفلم (خطوة الى االمام وخطوة الى الوراء ) قصة الفلم
تروي احد حكـايات احلرب العا�ية الثانية بشكل كوميدي مضمونها انه : (تاتي قوة
عسـكريـة انكـليزيـة وتسـتقـر على حـدود احد الـبلـدان االوربيـة احملتله مـن قبل اال�ان
مهمتـها توجه ضربات الى اال�اني� لزعزعت محاولتهم لالستقرار في ذلك البلد بعد
ان تسـتـقر الـقـوة االنكـلـيـزية في مـوقـعهـا يـبـعث قائـد الـقوة احـد ضـبـاطه ا�عـتـمدين
حامال رسالـة الى قائد القوات اال�انية ا�واجهة لقواته  ‘مقـترحا علية االجتماع معه
 في منطقـة محايده سريا ليطرح علية مقترحا مهما   ‘تصل الرسالة ويتم االجتماع
بـ� الطـرفـ� يقـترح الـقـائد االنـكلـيـزي ا�قـترح الـتـالي : نتـفق انـا وانت انه ب� فـترة
واخـرى تتقـدم قواتي بـاجتاه قواتك وانت تـنسـحب بدون قتـال عدد من الـكيلـومترات
ونـسـتقـر الـقوتـ� في ا�ـواقع اجلديـدة و بـعد شـهـر اكثـر او اقل تـتقـدم قـواتك باجته
قـواتي وانـا انـسـحب الى مــوقـعي االول وهـكـذا  نـرسل احــداثـيـات هـذه الـتـحـركـات
لـقياداتـنا عـلى اساس حصـلت تلك الـتحركـات من خالل ا�عـارك وننتـظر مـا يحصل

نتيجة احلرب.....!!!) 
 وتظهر مـشاهد من الفلم وبشكل كوميدي وبسبب ا�لل الذي يشعربه جنود االنكليز
يقـومون بالـتحرش بـالقوات اال�ـانية بـذخيـرة حية وعـندما يـعلم القـائد يحـاسبهم الى
ان يصل الفـلم الى نهاية من خالل مـشهد الـقاء القبض عـلى احد اجلنـود وهو يريد
ان يهرب  ‘وعندمـا يحضرون اجلـندي الهارب امـام القائد  ‘اعـتقد لالن اتذكر نص
قـريب من اصل احلـوار النـهـائي لـلفـلم حـيث يـقول الـقـائـد للـجـنـدي الهـارب مـايلي :
ليـس هناك مبرر لهروبك  ‘من ا�فروض ان تـصبر معنا واذا شعـرنا بخطر احلقيقي

عندها كنا نتفق جماعيا على اختيار اجنح طريقة للهروب ...
تذكـرت احداث هـذا الفـلم مرت�  ‘االولى  ‘منـذ ان بدأت االدارة االمـريكـية وبـتوجيه
من رئيـسهـا ا�ستـهتـر ( ترامب ) بـحشد قـواتهـا الشـريرة في ا�نـطقـة حتت عنوان :
االستعـداد للهجوم عـلى ايران وبا�قـابل رد اعالمي مبالغ فيه مـن قبل االيراني� عن
استعدادهم لـلرد على العدوان االمريـكي بحيث يصبح الشـر االمريكي في خبر كان
وتنعم ا�نـطقة بـاالستقرار حتت رايـة ايران القـويه ...!! وكذلك  تذكرت الـفلم ا�ذكور
ومــضـمـونه  االن والـعـالم يـعــيش تـفـاصـيل حـرب اوكـرانــيـا والـذي اشـعـله مع سـبق
االصرار مصدر القرار االمريكي الشرير وبالتعاون الواضح مع احلركة الصهيونية
الـعـا�ـيـة عـنـدمـا رأى ان تـوجـهـات روسـيـا و الـصـ� في مـسـيـرة الـعالقـات الـعـا�ـيـة
اقـتربت جـدا من ان يعلن لـلعالم  ان مـصدر الشـر االمريكي اليـريد للـعالم السالم و
حرية الشعوب  ‘وهي التصلح ان تـكون قوة ملتزمة بالسالم وامن العالم واالنسانية
  ‘انـها و معـها اشرس حـاقد عـلى حرية شـعوب الـعالم ( بريـطانـيا العـظمى ) بروح
الـعـداء حتت عـنـوان الـد�قـراطـيـة حـرقـة في بـدايـة الـقـرن الـعشـرين نـصف اراضي
شـرقي االقصى واالوسط بـنـار احلرب من اجل تـنفـيـذ احقـر وعد لـزرع كـيان الـشر

في الشرق االوسط ( وعد بلفور ) ...!!
هـات� القـوت�  خـدمة المن كيـانهم االستـيطاني الـعدواني في الشـرق االوسط نفذوا
عـبر عمـليات اخملـابرات والدعايـة السوداء بـعزل الرئـيس االوكراني االسبق (فـيكتور
يانوكوفـيتش الذي التزم ادراكا منه �صلحـة بالده باحلياد ب� روسيا و حلف الناتو

 ‘فكان نتيجة ذلك ظهور سلطة في اوكرانيا ظهر من تصرفاتهم انهم مكلف�
حتـديدا بـابـتزاز روسـيـا تـميـهـدا الشعـال الـنار مـعـتقـدين ان مـصدر قـرار الـشر في
امريـكـا تـدخل مـبـاشـرتا فـي احلرب و يـنـقـذ عـمالئـها  ‘ولـكن سـمع الـعالـم كيف ان
رئيس االدارة االمريكـية عندما شعر بان القيادة الروسـية متمسكة �وقفها �نع من
يـقف بوجـها عن طـريق االقزام من الـعمالء فـماكـان رد فعل رئـيس االدارة االمريـكية
اال ان قــال : ان الـرئــيس االوكــــــراني حــر في اخـــــــتــيــاره  اذاتـرك بـالده او بـقى

فيها- ...!!!
في كل االنـعـطـافــات الـتـاريـخــيـة اثـبت االحـداث  ان  مــا يـخص امـريـكـا  ‘انه حـتى
الـقاريء الـبـسـيط يشـعـر االن انهـا لـيـست ( ذلك البـعـبع ) الـغيـر قـابل للـهـز�ة  ‘ان
ا�سـؤولـ� عن مصـدر القـرار االمـريكي يـعرفـون اين يـكمن ضـعـفهم واالزمـات التي
يـعـانــونـهــا وبـعـضــهم مـرتــفع الى حـد اعــلى من اخلـطــورة ويـزيـد اخلــطـر االتي من
مـعاناتـهم بدأ من افـغانسـتان ومرورا بـالعراق وسـوريا اضـافة الى احلرب الـتجاريه
التي يديـرها مع الص� و ا�شكلة النووية مع كوريا الشمالية  ‘هذه احلقائق يذكرنا
�ـقولـة الراحل ( مـاوتـسي تونك ) ان امـريكـا االن في صـميـمهـا �ر من ورق ....!!
من الـصعب  ان تـتـورط في حـرب يعـزف له رجل مـريض بـايدن وهـو عـندمـا يـصرح

ظاهر للعالم انه نصف نائم ا .
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أربيل

سـيادتـهـا  امور مـرفـوضه من حيث
ا�ـــبــدأ بـــالــنـــســبـــة الــيـــنــا ) �وانه
ادان(روسيـا) في اللـجوء الى خـيار
احلرب� وادان(أوكـرانيـا) في اعمال
االسـتــفـزاز والـتــصـعــيـد واالصـرار
علـى توسـيع حلف شـمال االطـلسي

(الناتو). 
وتـضـمن اســتـطالعـنــا الـثـاني هـذا

التساؤل:
 (زيـليـنـسكي يـعـرف أن معـركته مع

روسيا خاسرة..
فـلـمـاذا ال يـقـبل بـشـروطـهـا ويـحفظ
دماء شعبه ويوقف دمار وطنه

بـعد أن خـذلـته أميـركـا وتخـلت عنه
أوروبا وحلف الناتو?)

وانـقــسم الـعــراقـيـون الـى اكـثـر من
فـريـقـ��األول يـرى ان زيـلـيـنـسـكي(
يــنـــتـــظـــر األوامـــر من واشـــنـــطن �
فاخليـارات ليست  بيـده بل  أمريكا
هي التي حتدد ألنه صنـيعتها التي
جـاءت به حتت غـطاء الـد�ـقراطـية
واالنتخـابات الشرعـية �وألنه عميل
مـأمـور� وانه مـجـرد مـطـيـة ال يـهـمة
شـــــعــــــبه او دولــــــته..وألنـه �ـــــثل
وا�ــمـثل ال يــخـرج عــلى الـنص!..)..
فـيـمـا اعـطـاه الـفـريق الـثـاني مـبررا
بـــأنه ( مـــازال يــــعـــلق آمــــاله عـــلى
فاعـلية الـعقوبـات االقتصـادية التي
فـرضت عــلى روسـيــا) وان امـيــركـا
واالحتـــاد األوربـي وبـــريــــطـــانــــيـــا
�ـــدونه بـــا�ـــســاعـــدات الســـتــزاف
روسيـا اقتـصاديـا واضعـاف دورها
عـا�ـيـا�ولن يـتـخلـوا عـنه ابـدا�فـيـما
رأى آخـــــرون أن هــــدف امـــــيـــــركــــا
وحــلـفــائـهــا االوربـيــ� هـو تــدمـيـر
البنى الـتحتـية الوكرانـيا واضعاف

حس الطبل خفن يرجليه)
وبـرر اخــرون ان بـوتـ� يـعي حـجم
اخملــاطـــر الــقـــادمــة مـن اوكــرانـــيــا
وتـوســعـهــا الـنــووي �و ال يـريـد ان
يــكـون حتت رحــمـة الــنـاتـو�وان من
حــقه  حـــمــايــة حـــدود وطــنه وأمن
شـــــعـــــبه�فـــــيـــــمــــا وصـف آخــــرون
(زيــلـــيــنـــســـكي) بــأحـــمق ال يـــفــهم
بـالــسـيـاسـة �وغـبي في رهـانه عـلى
امـــريـــكـــا وأوربـــا اضــطـــره الى ان
يجازف ببلـده وشعبه.ورأى الفريق
الـثــالث من الــعــراقـيــ� أنــهم  ضـد
احلــرب ومن يــشــعــلـهــا ويــغــذيــهـا
ويــروج لـــهــا�وان جــمـــيع احلــروب
اسـبـابـها شـخـصـية ولـيـست دفـاعا

عن مباديء.
وقـال شــيـوعي مــخـضــرم ( يـارفـاق
الدرب� هل هـذا ما تعـلمـتموه طـيلة
ســـنـــوات نــضـــالــكـم!  كــيـف وانــتم
شــيــوعــيــون وتـقــفــون مع اجلــاني
وتـدعـمون عـدوانه  عـلى دولـة امـنة
مـــســتـــقــرة?.  ايـن هي شــعـــاراتــكم
الـسلـميـة وحق الـشعـوب في تقـرير
مــصـيــرهـا . اذا الــشـيــوعـيــة هـكـذا
تــعـلــمـنــا �فــسـأتــبـرأ  من 45 ســنـة
انتماء للحزب الشيوعي العراقي).
وقال آخر: ( عجيب امر الشيوعي�
يــنــظـرون لــلـدكــتــاتـور بــوتـ� كــمـا
لـوكــان االحتـاد الــســوفـيــاتي  بـاي
مـــنـــطـق وشـــرف تـــتــــحـــدثـــون عن
االســتـسالم حملــتل بـلــطـجي  �ـاذا
يـــخــتــلـف بــوتــ� عـن صــدام الــذي
اسـتضـعف الكـويت واحـتلـها )..مع
ان احلزب الشيوعي العراقي اصدر
بــيــانــا اشـــار فــيه الى ان احلــروب
واالعـــتــداء عـــلى الــدول وانـــتــهــاك

انـهم رفـعـوا الفـتــة ضـخـمـة حتـمل
صورة الـرئـيس الروسي فالد�ـير
بــوتـ� وحتــتــهــا عـبــارة اصــدقـاء
الــــرئـــيس�والـــثــــاني  انـــحـــاز الى
اوكرانيا وا�عسكر الغربي..ونسى
كال الـــفــــريـــقـــ� ان اخلــــاســـر في
احلـــروب هـي الـــشـــعــــوب فـــيـــمـــا
الـسيـاسيـون يخـرجون رابـح� او

(سالمات)
والن من عــــادتـي في مــــثل هــــكـــذا
احــداث ان اســتــطــلع الــرأي� فــقـد

توجهنا بالتساؤل االتي:
 (هـل انـت مـع بـــــــــــوتــــــــــ� ام مـع
زيـــلــيــنـــســكي �كــرئـــيس دولــة في

تصرفه مع احلرب..و�اذ?)
كـان مــوقف الـغـالــبـيــة مع بـوتـ��
وان اخــــــتــــــلــــــفـت األســــــبـــــاب او
الــتــبــريــرات.  فــفي مــقــالــة حلـزب
الـيـسـار الـعـراقي� سـخـر فـيـهـا من
مـقـاالت وتـعـلـيــقـات (بـرهـنت عـلى
جــــهـل وســــذاجــــة ونــــرجــــســــيــــة
اصـحـابــهـا � وانـهـا فـي جـوهـرهـا
تـــؤيــــد عـــنـــجــــهـــيـــة وغــــطـــرســـة
االمـبــريـالــيـة االمــريـكـيــة..وافـضل
وصف لــهم  انــهم مـن حـزب  عــلى

ال يـوجد شـعب في الـعالـم ا�عـاصر
شــهــد حــروبــا كــارثــيــة كــالــشــعب
الـعـراقي ألربـعـ� سـنـة!�  من حـرب
ايران لـثمـان سنوات(1988 -1980)
الـى حــــرب الـــــكـــــويت (1991) الى
احلـرب الــطــائــفــيـة (2008 -2006)
الى احلـــــــرب ضــــــد داعش (2014)
حـــروب حـــمـــقـــاء عـــانى ويالتـــهـــا
وفـواجـعهـا �واخـرى ال يسـتـوعبـها
عــقل يـقــتل فـيــهـا األنــسـان لــسـبب
سخيف..ألن اسمه حيدر او عمر او
رزكـار.أربــعـون عــامـا فـقــدنـا فــيـهـا
ماليــ� األحــبــة ومــا يــزال الــنــاس
والــوطن يــعــاني من آثــارهــا الــتي
ســتـــمـــتــد ألجـــيــال..مـــا يـــعــني ان
الـــعـــراقــــيـــ� يــــعـــتــــبـــرون حـــرب
اوكرانـيا(زالطه) مـقارنـة �ا حصل

لهم.
ومـع وجـود تـشــابـهــات في احلـرب
الروسية على اوكرانيا�او (العملية
الـعــسـكــريـة كــمـا يــصـفــهـا ســفـيـر
روسيا في العراق)�  فان العراقي�
 انــقـــســمـــوا في مــوقـــفــهم مـــنــهــا
(سـيـاسـيـا و شـعـبـيـا) الى فـريـق��
االول انــحـــاز الى روســيـــا لــدرجــة

روســـيــا كــمـــا فــعــلـت في الــعــراق
وسوريا وليبيا وافغانستان.

  واستـذكر فريق مـن العراقـي� ما
حــصل لـهم بـقـولـهم..ان سـيـنـاريـو
غزو اوكـرانيا نـفس سينـاريو غزو
الــكـويت� و شــبــهـوا زيــلــيـنــسـكي
بـصـدام حـسـ�( يريـد يـصـيـر بطل
قـــــومي بـــــعـــــدين يـــــخـــــتــــبـــــأ في
حــفـرة)�وشــبـهــوا بــوتـ� بــصـدام
(وسيـفشل الدكـتاتور الـروسي كما
فـــشل الــدكـــتــاتــور الـــعــراقي)�وأن
بـوتـ� سوف يـدمـر روسيـا بـغزوه
اوكـرانـيـا  كـمـا دمـر صـدام بـغـزوه
الــكـويت �فـكالهــمـا اتـخـذا قـرارات

غير مدروسة.
فـي احلــروب الــكـــبــيــرة..تـــتــبــاين
ا�ـواقف   تـبـايـنت ا�ـواقـف عـا�ـيا
وعـــربـــيـــا من اجـــتـــيـــاح الـــقــوات
الــروســـيــة ألوكـــرانــيـــا �فــالـــعــالم
الــغـــربي أدانــهــا �ـــصــالح ولــيس
انــتـصـارا حلق احلــيـاة وا�ـبـاديء
األنسانية التـي افتقدها في موقفه
من غـزو امـيركـا لـلعـراق واسـقاطه
دولة..وتـدميـره وطنـا وقتله اآلالف
وارتـكـابه مـجـازر ابـشـعـهـا قـصـفه
�لجأ العامريـة..فاحلروب بالنسبة
للـسيـاسيـ� مصالح ولـيست قـيما

واخالقا.
   ونـذكّـر بـأنه حـ� انـهـار االحتاد
السـوفـياتي  � قـبول  14دولة من
اوربــا الـشـرقـيـة في حـلف الـنـاتـو�
اربعة منهـا مجاورة لروسيا  وقام
هـــــذا احلـــــلـف بـــــاســـــتـــــعــــدادات
لــوجــسـتــيـة ومــطــارات لـلــتـعــزيـز
الـسـريع..مـا اضـطـر بـوتـ� الى ان
يـبــرر الـغـزو بــالـدفــاع عن روسـيـا
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بـقولـه ( اننـا لم �ـنح لنـا اي خـيار
اخر غير الدفاع عن روسيا وشعبنا
غـيــر اخلـيـار الــذي يـجب ان نــلـجـا
الــيه)..مـــضــيــفــا له ســبــبــ� (وقف
االبادة اجلماعية � وازاحة النازي�
في اوكـرانـيــا)   اعـتـبــرهـا الـبـعض
مـــبــررة ووصــفــهــا آخــرون بــأنــهــا
خاط�ة� مع ان هنـاك من يؤكد بأدلة
ان اوكـرانـيا ظـهـرت فيـهـا نشـاطات
نازيـة من قـبـيل ارتـكـابـهـا عـمـلـيات
قتل ودفنهـا القتلى �قـابر جماعية
في الـعام  2014سـمـيت في حـيـنـها
بــالـثـورة ا�ـلـونـة..ووصف أفـرادهـا

بانهم دواعش اوربا.
ومـن( طـــــــــــريـف!) مـــــــــــا حــــــــــصـل
سيكولوجيا ان (الهستيريا) شاعت
شعبـيا واعالميـا لدرجة انه � منع
تداول مـؤلفات عـمالـقة األدب والفن
(ديــسـتــيـوفـســكي� جــايـكـوفــسـكي�
تولـستـوي..) وحدث هـذا في العالم

األوربي ا�تحضر!
قد يـكون لـهذه احلـرب ثالثة اهداف
:األول ابـــتــــزاز الـــروس وتــــدمـــيـــر
اقتصـادهم� والثاني جـعل اوكرانيا
فـي مـــهب الـــريح لـــيـــرى اجملـــتـــمع
االوربي مـــا حل به لـــيــكـــون عــبــرة
لالخـــرين�والــثــالث ابـــقــاء الــقــطب

الواحد مسيطرا على العالم.
   ومع كل مــا حتب ان يـضـاف فـان
الــتـــاريخ يــثـــبت لــنـــا حــقـــيــقــة ان
احلـرب ايـا كـانت مـبـرراتـهـا فـانـهـا
تعني غـياب احلكمـة وتعطل الوعي
لـــدى من ال �ــــتـــلك الــــقـــدرة عـــلى
الـتفـاوض من القـادة فيـتخـذ القرار
بــأشــعـــالــهــا ..مـــســتــثـــنى من ذلك

الثورات التي تطيح بالطغاة.
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لـيـس بـوسع الــبــر�ـان اجلــديــد -احلـالـي- بـسطُ ســلــطـتـهِ في ا�ـســاءلــة الـدســتــوريـة �
ا�نـصوص عـلـيهـا في ا�ادة (61) من الدسـتـور � على حـكـومة تـسـييـر األمـور اليـومـية

احلالية ; وذلك لألسباب اآلتية:
1- إنَّ حـكومة تسـيير األمور اليـومية هي حكـومة� منتهـية� دستوريـاً � ليس لها من األمر
شيء� ســوى حــفـظ األمن وتــســيــيـر األمــور الــيــومــيــة اجلــاريــة � وكلُّ مــا عــدا ذلك من

صالحياتٍ دستوريةٍ منزوع� منها .
2- لـيس البر�ـانُ اجلديد -احلـالي- هو مَنْ مـنحَ الثقـة إلى هذه احلكـومة ; لذا ال مـكنة
له بسحبها مـنها ; ألنَّ سلطته تقتصر على احلكومـة التي منحها الثقة هو ال مَنْ منحها

غيره. فهي لم تنشأ من رحمهِ � ولم تلتزم قِبلهُ با�نها� الوزاري.
3- إنَّ مـدة الوالية الدسـتورية للـبر�ان واحلكـومة محددة� بـنصوصٍ صريـحةٍ � وكالهما
يلـتزم حيـال اآلخر بالـتزاماتٍ دسـتوريـةٍ. فاألول -البـر�ان- �نح الـثقـة للثـاني ثم �كنه
سـحبـها مـنه � والـثاني -احلـكومـة- بـوسعهِ تـقد� طـلبٍ مشـتـرك مع رئيس اجلـمهـورية

يطلب فيه حلَّ األول - البر�ان-.
وبـضـرسٍ قـاطع أقول إنَّ هـذه االلـتـزامات قـد سـقـطت مع زوال األول -الـبر�ـان- وبـقاء
الثاني -احلكـومة- ; لذا ال غرو أنَّ هذه احلكومة قد حتولت تلقائياً وبقوة الدستور إلى
حـكومـة تسـييـر أمورٍ يـوميـةٍ بعـد زوال مَنْ مـنحـها الـثقـة ; وال يُغـيرنَّ من األمـر انتـخاب
بر�انٍ جديد  � فهذا البر�ان انتُخب ليختار حكومةً جديدةً � ال ليُسائِلَ حكومةً منتهيةً.
4- إنَّ من ا�عروف أنَّ النتـيجة التي قد تفضي إلـيها  مساءلة احلكـومة بر�انياً � سواء�
أكـانت سـؤاالً أم استـجوابـاً � ونحـوهمـا -بحـسب اآللـيات الـدستـورية ا�ـعروفـة- � إ�ا
تتـمـثلُ في سـحب الـثقـة مـنـها � لـتـغـدو بعـد ذلك مـسـتقـيـلـةً � ريثـمـا يتـم انتـخـاب أخرى
جديدةٍ. والسـؤال الذي يُطرح هـنا : ما جدوى تـلك ا�ساءلة إنْ كانـت هذه احلكومة هي

منتهيةً باألساس و�نزلة ا�ستقيلة بحسب الدستور !!
5- ولــعل سـائالً يــسـأل : إنَّ األخــذ بـهــذا الـرأي ســيـجـعـلُ هـذه احلــكـومـة �ــنـأى عن

ا�ساءلة والرقابة � فكيف �كن القبول بذلك ?
وجنيب عن هذا اإلشكال بإيجازٍ شديدٍ :

أ- لـقـد كان الـدسـتـور واضـحـاً ودقـيقـاً جـداً بـإزاء هـذه األمـر � إذْ وضع مـدداً مـحددةً
وقصـيـرة ا�ـدى بـغـيـة تـأليف احلـكـومـة اجلـديـدة � بـيـد أنَّ الـفرقـاء الـسـيـاسـيـ� بـسبب
خالفـاتـهم الـسـيـاسـية قـد جتـاوزوا هـذه ا�ـدد والـتـوقـيـتـات� فـضـربـوا الـدسـتـور عرض

احلائط ; لذا عليهم أنْ يتحملوا هذه النتيجة � واللوم عليهم ال على الدستور !!
ب- إننا وإنْ قلنـا بعدم إمكانـية مساءلة هذه احلـكومة من قبل البـر�ان اجلديد � بيد أنَّ
ذلك ال يـنـفـي الـبـتــة إمـكـانــيـة مـسـاءلــتـهـا ومــحـاسـبــتـهـا عــلى وفق الـقــانـون ; إذْ �ـكن
للمؤسسات الـرقابية والقضـاء بسط الرقابة علـيها ومحاسبتـها عن أي فعلٍ �ثل خرقاً
أو فساداً � فضالً عن رقـابة الرأي العـام ; وباحملصِّلة إنَّ هـذه احلكومة لـيست �نجاةٍ

من ا�ساءلة واحملاسبة.

{ خبير في الدستور العراقي
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فلسط�
هل كلَّما اتَّسعَ احلن�ُ يضيقُ دربي?

يا لقلبي كلَّما مرَّتْ رياح� فيهِ راحَ يئنُّ مثلَ محارةٍ في قاعِ بحرٍ
يا لقلبي.. الريحُ تعزفُ فيهِ موسيقى الشتاءِ وال ترب�ي غيرَ أحالمِ العذارى فيهِ 

أو شغفِ النوارسِ بالرمالِ وباألغاني.. هل أسم�ي الليلَ زنبقةً توهَّجَ ماؤها? 
هل أعـتلي في الـبـهوِ طـاولةً ألصـرخَ أو أذر�ي في الـفضـاءِ قصـيـدًة.. أو أقتـفي جرحَ

الكالمِ ورغبةَ احلبقِ ا�ضيءِ إلى مصب�ي?
الـلـيلُ يـجـرحـنـي ورائـحةُ اخلـريـفُ� قـصـائـدُ الـغـرباءِ والـريـحُ احلـرونُ وزنـبـقـاتُ ا�اءِ

جترحني وأصواتُ النساءِ..
وتر� خـريفيٌّ إلى قلـبي يشدُّ مـجرَّةً وكواكبَ اندثـرتْ� فهل يأتي الـشتاءُ إلى الـقصيدةِ

بعدَ صيفِ احلُب�? هل تأتي القصيدةُ في الشتاءِ?
طوبى ألوراقِ اخلريفِ� حللمكَ األبدي� يا ابنَ حدائقِ الليمونِ� لألزهارِ فوقَ البئرِ

للشغفِ القد�ِ وللمسافةِ ب�َ روحكَ والسد�ِ وللصدى احلافي.. لصوتكَ
للندى ولذكرياتِ القلبِ 

طوبى للنسيمِ.. ألوَّلِ القبالتِ
طوبى النسكابِ الليلِ في عين�ِ 

طوبى الشتعالِ الضوءِ فوقَ العشبِ 
طوبى الحتراقِ الوردِ في غيمِ اليمامِ    

أحتاجُ هجرةَ سندبادَ وآخرَ األوتارِ في اجليتارِ
صوتَ ا�اءِ في الغزلِ القد�ِ

وفكرةً زرقاءَ عن أحالمِ رمبو أو هواجسِ كوفمانِ البيضاءِ
شهراً من رواياتِ الطيورِ

حديقةً زمنيَّةً.. رمالً.. هواءً عارياً
أمطارَ موسيقى.. حماماً زاجالً.. وصدىً ألوجاعِ الرخامِ

سأقولُ في سر�ي الذي قالتهُ لي تلكَ الغريبةُ والوحيدةُ واجلميلةُ في النساءِ: 
ال جتــرحِ ا�ــعــنى الــذي في خــاطــرِ امــرأةٍ وال ال جتــرحِ امــرأةً تـعــل�ــمكَ احلــنــ�ُ إلى
أنوثـتهـا.. فإنَّ األرضَ أنثى حتـتويكَ وإنَّ أيلـولَ احتـفاءُ يديكَ بـاألشياءِ واأللـوانِ� نهر�
غيـرُ مـرئيٍّ� طفـولـةُ شاعـرٍ� شـجر� نـسـائيٌّ� رياح� تـعـزفُ بلـوزَ ا�ـساءِ عـلى طـريقـتـها�
وتفـرطُ في شرايـيني الـسنابلُ� تـفركُ الـنعـناعَ واللـيمـونَ في جسـدي� تضيقُ األرضُ
ارِ قافـيـتي� ويتـس�عُ احلـن�ُ في لـغتي ويـتـس�عُ احلنـ�ُ كـأنهُ �ل� يـضيءُ اللـيلَ في فـخـَّ
كأنهُ قـلبي وظلُّ قصيدتي وخطايَ فوقَ النارِ� أمشي� أعتلي في البهوِ طاولةً وأصرخُ
أو أقـولُ قصيدةً عن ذكرياتِ الصيفِ أو حبقِ اخلريفِ ا�ر�� ال ال جترحِ امرأةً تعل�مكُ
اقتـفاءَ الضوءِ في كـلماتهـا والعطرَ في دمـها� الشفـيفةُ كالـفراشةِ والقويَّـةُ مثلَ شلَّالِ

الظاللِ هيَ� احملاطةُ بالهديلِ أو ا�صابةُ باحتماالتِ الفصولِ... 
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لـوحـدتي غـنَّـيتُ في سـر�ي� حـفـظتُ الـصـمتَ في صـغـري� الـقـصـائـدَ كـلَّـهـا عن ظـهرِ
قلـبي� ما أخطُّ عـلى الوسائـدِ من زفيـرِ الشوقِ. كـوني نقـطةً ضوئـيَّةً في الـليلِ� كوني
قـطرةً في البحرِ� غصـناً في أناشيدِ احلـياةِ وال تقولي أيَّ شيءٍ� كلُّ ما في األمرِ أنَّ
الوحـدةَ الـبـيضـاءَ ظلٌّ الخـضـرارِ الـبئـرِ في نـظـري� وأنَّ االحتـواءَ سـفـينـة� جتـري بـنا

وتطيرُ..
كيفَ على يديكِ اآلنَ يكسرني العبيرُ? 

أحتاجُ حُبَّاً كيْ أخطَّ على النسيمِ عبارتي وعلى ا�يا�ِ 
أحـتـاجُ بـرعمَ قُـبلـةٍ يـنـمـو على شَـعـرِ احلـبـيبـةِ مـثـلـما يـنـمـو دخـانُ األرضِ في أقصى

الغيومِ ومثلما تنمو القصيدةُ في دمائيَ والنوارسُ في شفاهي
لو كـنتِ زنبقةً أعيشُ هناك في أقصى غوايتها� شـمالَ جمالها� وعلى مسافةِ قبلةٍ أو
�سـةٍ منـها ومن أعـلى مرامي لـيلِ حيفـا اليـاسمـينةِ والـهواءِ.. لـكنتُ مـاءكِ واخضرارَ
ـةً في الـقـلبِ� أوَّلَ شــهـوةِ الـبـرقـوقِ أو وحمَ عــبـيـرِ نـاركِ في اجلــبـالِ وكـنتِ لي حـوريـَّ
السنابلِ في حزيرانَ� القصيدةَ والصدى� ولكنتُ أبحثُ عنكِ في صوتي وفي صمتِ

الفراشاتِ العطاشِ وكنتُ منكِ أصبتُ وحدي بالرمادِ وكيمياءِ احلب�..
وحدي مثلَ نهرٍ في العراءِ� القلبُ خبطُ فراشةٍ واألغنياتُ صدى اشتهاءِ

.. أسـتـعــيـدُ يـديَّ من شــوكِ الـعـنـاقِ ومـن ظاللِ الـوردِ في شـبقِ وأنــا أفـك�ـرُ ال بــشيءٍ
النساءِ

أعـدو وتـركـضُ فيَّ أنـهـار� وغـابـات� وتـعـدو بي الـقــصـيـدةُ أو تـعـانقُ ظـلَّـهـا الـشـجـريَّ
كاألشـبـاحِ� كـيفَ أضيءُ ليـلي بـاسـتعـاراتِ الـهـباءِ وأقـتـفي عـينـ�ِ من عـسلِ الـهواءِ?
? أو تـمـشي على وكيفَ تـرقصُ في الـقـصـيدةِ شـهـرزادُ? وكـيفَ تـكملُ غـزلـهـا بـنلـوبُ
األمـواجِ أوفيـلـيـا لتـفـتحَ وردهـا األبديَّ في  لـغـةِ اجملـازِ وفي احلـرائقِ واحلدائقِ� في
حقولِ القطنِ� فوقَ ذرى اجلبالِ� وفوقَ ضوءِ العشبِ أو حبقِ اجلليلِ� وفي اشتهائي

حبـري مضيء� والـندى الـصيفيُّ يـكتـبني عـلى ورقِ اليـنابيعِ الـبعـيدةِ� والـصدى يأتي
لـيسـكبَ في الـقـصـيدةِ مـاءَ صـوتِ ا�ـرأةِ األولى وأجـنحـةَ الـزنـابقِ في غـيومِ األرضِ.
قــاتُ اجلـاهـلــي�ـ�َ األخـيـرةُ تـنـقــصـني طـريقُ الــنـثـرِ� تــنـقـصـنـي عـبـاراتُ ا�ـديـحِ� مـعـلـَّ
واسـتـعاراتُ الـصـعـالـيكِ الـذينَ تـنـاثـروا في األرضِ كـي أحـمي مـجـازي من كـنـاياتِ
الظـهيرةِ أو تطفُّلها ا�ريبِ على مرايا رغبتي وعلى خطايَ� على الرؤى اخلضراءِ في
لغـتي الـتي قـايـضـتهـا بـالـوردِ في احلـربِ األخـيرةِ� خـارجـاً من مـشـتهـى مدني ومن

أحلى قرايَ� يضيئني ملح� ولم أنظرْ ورائي

صـدر لـلـكـاتب  واالعالمي سـامـر الــيـاس سـعـيـد كـتـاب جـديـد بـعـنـوان (مـار احـودامـة ..
اسـرار الـكـنـيـسـة ا�ـدمـرة قـبل  داعش) وفـيه يـسـبـر  الـكـاتب اغـوار اقـدم كـنـائس مـديـنـة
ا�ـوصل لـيبـ� حـقـائق ومـعـلـومـات ازائـهـا حيـث ب� ان(انـهـيـارهـا جـاء قـبل نـحـو اسـبوع
بـالـتـحديـد من سـيـطـرة داعش) مـبـرزا في سـيـاق الـكـتـاب صـورا عن مـاضي وحـاضـر الـكـنـيـسة
ا�ذكورة والـكتاب يـعد بالـتسلـسل احلادي عشـر   ضمن الكـتب اصدرها سـعيد خالل الـسنوات
القليلة ا�اضية وتـمحورت اغلبها بتـاريخ مسيحيي ا�وصل  وحواضرهم الـدينية القد�ة وتنوعت

ب� روايات وكتب تتخصص باالعالم  اضافة للطابع  التاريخي  .

رسالة ا�وصل
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احلــوار ورمــوز ا�ـــكــان. وقـــد جــره ذلك الى
اقتفاء اثر ا�فردات العـامية (تتشعوط) مثالً
ص   44 ومقـطع مـن أغنـيـة مـشـهـورة لـعـبد
احلـلــيم حــافظ (بــحـلـم بـيك أنــا بــحـلـم بـيك
وبـأشـواقي مـسـتـنـيك) ص  45كـمـا يـقع في
شرك الـتـوصيف األنـشـائي الـذي يظـنه بـناء
روائـيــاً (لم يـك لـيــله الــثــمل مــوغالً بــعـذاب
االجـابــات� آخــذ صــدرهـا الــرخــو مــثل قـدح
حلـيب اليه � لـكـنهـا انهـزمت صوب حـصون
وحـدتـهـا� قال الـرجـل � بـعد ان أعـاد تـرتـيب
أنـابـيب الـدم الـتي بـدأت تـتـيـبس) أو يـنـشد
بـيــتـاً شــعـريــاً اثـيــراً (اذا نـهــاني عن شـرب
الــطال حـــرج .. فــخــمـــر عــيــنـــيك يــغـــنــيــني
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لقـد اسـترجـعت� قـراءة رواية شـبه سـريالـية
للمـصري أحمـد مراد بعنـوان (الفيل األزرق)
� حتـولت الى فــيـلـم سـيــنـمــائي (من اخـراج
مـروان حــامــد وتـمــثــيل كـر� عــبــد الـعــزيـز
وخالد الصاوي ودارين حداد ونيللي كر�)�
وهي الرواية الـثالـثة �ـراد التي عـدت االكثر
انتشاراً � وتقول ا�صادر ان الروائي (قضي
سـنـتـ� في دراسـته تــفـاصـيل عـالم غـريب �
وهي رحـلـة مـثـيـرة تـســتـكـشف فـيـهـا اعـمق
واغرب خـفايـا النـفس الـبشـرية)� مع الـفارق
عن (نهر الـرمان) ان الـهذيان فـيهـا يكمن في
شـخــصـيــة مـحــوريـة تــقع حتت ارق الـواقع
ويقـظة احلـلم � ما قـطع استـمرار تـتابـعهـما
وتـداخــلـهــمـا� انــفــاس الـقــار� � ويـدفع الى
سطوة كابـوس يضغط بعـنف� عبر ا�فردات
التي يـخـتارهـا مـنـطق الراوي الـغـائب الذي
ســرعــان مــا نــكـتــشـف انه مــصــاب بــلــعــنـة

(الشيزوفرينيا).

حتت وقع الـتخـديـر � يـفـلـسف لـنـا الروائي
شـوقي كـر� � صـعـود االرواح الى الـسـماء
او مـا �ـكن تـسـمـيـته اصالً � بـا�ـوت. وفي
بوحه الـذي تضـمـنته روايـته األخـيرة (نـهر
الرمان) يسـيل دم غزير � نسـتعيد بـتدفقاته
� تاريخـياً من االوجـاع والهزائم واخلـيبات

واالحالم اجملهضة .
يكشف السارد شـوقي كر� عن محطات في
حيـاته � نسـتخـلص تفـاصيـلهـا في االبواب
أو ا�داخل التي قسم روايته بهـا� مستعيراً
مقاطع شعرية أو اقـواالً مأثورة أو حكايات
مندرسة بعنوان (مثل قد�). وحتيلنا  (نهر
الرمـان) الى مـا يعـرف بـالـسرد الـسـريالي �
الــذي هـــو مــزيـج من خـــيــال درامي مـــلــون
ضارب في عـمق الـنـفس � وواقـعيـة مـفـرطة
في الـتــصـور � لــكن مـزيــجـهــمـا يــخـرج عن
تقليديـة بناء الرواية � من حـيث شخوصها
وتـضـاريـسـهـا الـداخــلـيـة ومـسـحـة احلـيـاة
االفتراضية � وتسـلسل احلوادث فيها� وقد
تعمد السـارد � بلغة أدبـية عاليـة � التحليق
قـريــبـاً مـن مـثــابـاتــهـا � أو غــيــر بـعــيـد عن
امـتـدادات سـبق أن عــاشـهـا� أو �ـنـأى عن

تخوم سنوات ماضية .
ورأينـا احلـوار الـداخـلي او البـوح فـيـها� ال
�ثالن اجـواء عـالم افـتراضـي بقـدر مـا هو
هــذيـان روحـي� يـنــطــلق بــدون وعي كــامل�
حتت درجـات مـن الـتــخـديــر. وهــنـا يــجـعل
شوقي كـر� � طـبيـبـة الـتخـديـر � شخـصـية
محورية � برغم انه ال يفترضها تصغي الى
هذيانه بكل قوامها وقـواها العقلية . واظن
ان الـتـجـربـة الـشـخـصـيـة الـتي عـاشـهـا في
صالة العـمليات ا�ـتشحة بـالبياض� الجراء
جـراحـة كـبـرى طـبـعت كـثـيـر من مالمح ذاك

في الـفـيل األزرق يـتـمـاهى بـطل الـروايـة
مع شخـصيـة مطـابـقة او مع ذاته� فـيقع
حتت تــاثــيــر االنـــفــصــام ويــســتــدعى �
مـــتـــحـــطـــمـــاً ال يــــنـــفك عن االوهـــام أو
الــتــهــيــؤات� فـيــمــا يــخــضع فـي (نــهـر
الرمـان) الى عمـليـة جـراحيـة � فتـصبح
صـالـة الـعـمـلـيـات وا�الك الـطـبي عـالم
الــروائي� الــذي يــظل يــســرد تــاريــخه
ويـكــشف عالقــاته الـشــخـصــيـة بــذكـر
اســمـاء الــقــريــبــ� والــبــعــيـديـن ومـا
صـــادفه من نـــســـاء ورجـــال وقـــتــال �
بامـتدادات راسـخة في الـعقل الـباطن
وينسكب صوتـه الداخلي على الورق

� راسماً حتمية مجازية . 
وبــدا لي شـــوقي كــر� في بـــوابــاته
الــســبـع (أو فــصــول روايـــته) الــتي
تـوزعت عـلى خـارطـة (االعـتـرافات)�
مسترخـياً غيـر متعـجل� برغم ايقاع
الـروايــة ا�ـتـوتــر . وكـنـت قـد قـرأت
روايـتـه الـســابــقــة (لـبــابــة الــسـر)�
فــأتــعــبــتــني لــغــتــهــا ووقــائــعــهــا
الغـامضـة � حـتى ظنـنت انه يـكتب
حلشد معاند ال �شي على أرض.
 وعزوت ذلك الى طـبـيعـة الروائي
الشـخصـية� فـقد عـرفته مـشاكـساً
عــنــيــداً ال يــأخــذ في احلــســبــان�
احيـانـاً� االثر ا�ـتـرتب عـلى جرأة
غـــيــر مـــحـــســـوبـــة تـــتـــسم بـــهــا

طـروحـاتـه � لـكن الـذيـن يـعـرفــون جـوهـره �
عبر مـزاملـته أو مرافـقته الـطويـلة أو حسن
نواياه� يدرك شجاعة حقيقية � قل نظيرها�
�تـلـكـهـا شـوقي � في الـسلـوك � مـثـلـما في
السرديات . فهـو يستوحي مـنتجه الروائي
يـضـــفي عــلى مـكــونـاتـه شـحــنـة نــاريـة من
التحدي وا�واجهة � من واقع ان االنسان ال
�ـوت مــرتــ�� كـمــا يــقـولــون � وان ال أحـد

ينتزع منا احلياة الدنيا إال الله.
وترد في خـاطـري وانا اطـالع (نـهر الـرمان)
اســئـلــة مــفــادهــا �ن يــكــتب الــروائي ? هل
يكتب لـنفـسه أم للـنخب الثـقافـية حسب� أم
انه � كـالـصـحـفي � يـكـتب جلـمـهـور عـريض

يوصف بانه جمهور االتصال? 
وجـوابي ان الـروائي قــد يـكـتب لــنـفـسه في

بدايـاته االولى � ثم قـد يرى من ا�ـناسب ان
يـكـتب لـلـنـخب الـتي تـشـاطـره االهـتـمـامـات
والــرؤى � لــكـــنه ســرعـــان مــا يـــكــتــشف ان
وظــيــفــته االنــســانـــيــة واالخالقــيــة تــلــزمه
�ــشـــاركـــة اجلــمـــهــور الـــعـــريض� احالمه

وتطلعاته وهمومه .
 وهنا تبدأ مـالمح التحول ا�ـطلوب في لغة
التـواصل فيـهـبط الروائي � أي روائي � من
بـرجه الـعـاجـي ويـلـجـأ الى اســتـخـدام لـغـة
السهل ا�متنع الـتي يفهمها جـمهور متعدد

ا�شارب والثقافات واالهتمامات .
 وازعم اني وجــدت مــثل هــذا الــتـحــول في
جتارب اطـلعت عـليـها . فـالروائـية الـتركـية
الـيف شــفق الــتي تــعـرفت عــلــيـهــا� لـلــمـرة

االولى� في روايـــتـــهــا (قـــواعــد
الــعـــشق االربـــعـــون)� لم تـــقــدم
نـفــســهـا � بــالـلــغــة ذاتـهــا الـتي
اطــلــعـت عــلــيـــهــا في روايـــتــهــا
(لقـيـطة اسـطـنبـول) و (شرف) و
(حــلــيب اســود) و (بــنــات حـواء
الـثالثــة) � ثم أحــدثـهــا روايـتــهـا
الــتي اعـــكف عـــلى االنــتـــهــاء من
قـراءتـهـا (الـفـتى الـيـتـيم وا�ـعـلم)
ا�ـــســـتــــوحـــاة من حـــقــــبـــة حـــكم
السلطان العثماني سليمان وجنله
سـلـيم ثم الـسـلـطـان مـراد� فـتـقـنـية
اللـغة فـيهـا أقرب الى اداة صـحفي

متمرس .
 مـنــهـا الـى لـغــة روائي مـخــضـرم �
وهو ايضـاً ما  �ـسته في رواية ذاع
صيتها وحتولت الى فيلم سينمائي
مـثــلــته الــنـجــمــة جـولــيــا روبـرتس�
للكاتـبة االمريكـية اليزابيـث جيلبرت
بعـنـوان (طـعام وصـالة وحب)� حيث
تـشـمخ الـلـغـة الـثـالـثـة الـتي تـتـوسط
اللغت� االدبية والعلمية � فهي تقنية
تسـتفـيد مـن خصـائص كل واحدة من
االثــنـتــ�. واالمــر ذاته يــنــطــبق عــلى
ســلــســة روايــات قـــرأتــهــا لــلــروائــيــة
التشيلية األصل ايـزابيل الليندي� بدءاً
من (دفـــتــــر مـــايـــا) و (بــــاوال) و (بـــيت
األرواح) وانـتهـاء بـروايـتـهـا ا�ـلـحـمـية

(حصيلة االيام - سفينة نيرودا).
لقد حاول شـوقي كر� ان يفـلسف ا�وت
كـنـهـايـة طـبـيـعــيـة لـكل كـائن حي � لـكـنه
يـعـتــرف في نـهــايـة الــروايـة ا�ـضــمـخـة
باللون األحمر . بعـجزه عن اكتشاف كنه
هـذا الـلـغـز وحتـمـيـتـه. في نـهـايـة سؤال
غـيــر مــتـوقع: مــا ا�ــوت? و�ـاذا يــتــحـتم

علينا ان �ارس لعبته طوال حياتنا ?
انه تـســاؤل حــائـر ومــحــيّـر راوده حتت
ضغط حـالة اسـتثـنائـية فـاصلة� ادخـلته
(جتـــربــة ا�ـــوت) واخـــضـــعــتـه �ــبـــضع
. وب� الطـبـيب � فـيـرحل رحيالً سـريـريـاً
الــصـــحــو والـــدخــول الى الـــســرمـــديــة�
يعترف شوقي كـر� � ثانية� انه السؤال

الذي ال �كن ان جتد له اجابة.
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االولى� وهنا تتحـرك حواسنا لتثبت ان
حضور اجلمال مرتـبط بحضور الشعر�
(فبـإمكانـنا أن نتـلمس اجلمـال في شعر
الـــلـــغـــات كـــلـــهـــا. ذلـك عـــلى الـــرغم من
اخـتالف الـتـقـالـيـد الـشـعـريـة ب� األ�,
هـذا إذا كـانت رؤيتـنـا إلى الـنوع األدبي
محملـة بسماحة تـقبل حضور اآلخر من
جهة ,وترفض فهم النوع األدبي بصفته
حـامالً �كـونـات ال تتـغـير ,مثـل مكـونات
الـهـويـة الـبـيــولـوجـيـة من جـهـة أخـرى.
وأذهب إلى أن افـتـراض وجـود مـشـترك
بـ� الــتـقــالـيــد الــشـعــريـة فـي مـخــتـلف
اللغات ,وعديد أسالـيبها ب� األ� ,أمر

�كن ,وصحيح على الدوام)�
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يقـول كيـتس: (ان الشـعر يـجب ان يكون
عظيماً ومتواضعاً� يدخل روح االنسان�
وال يــبـاغـتــهـا أو يــحـيــرهـا بـنــفـسه� بل
�ـوضـوعه)� واكـثـر االحـيـان مـوضـوعة
الـشـعر� تـكون سـابـحة في بـحـر متالطم
من ا�شاعـر واالحاسيس اخملتـلطة� لكن
اسـتالل ا�ـعـنى هـنـا يـحـتـاج الى فـطـنـة
وكد الـذهن� وهكذا فـعل الشاعـر السامر
واخذنا الى مناطق نائية في البحث عن

من ا�ؤكد ان الفنون لـها تأثيرها على
الــنـفس والـروح� لـكن االثـر الـسـحـري
الـذي تـمارسـه ا�وسـيـقى عـلى الروح�
له مــتــعــة خــاصــة� وكــأن ا�ــوســيــقى
تــــواسي يــــتم الـــروح� وسـط جـــفـــاف
احليـاة� وجتعل من الـشعر� اكـثر اثرا
عـلى الـروح� وحـيـنــمـا قـرأت قـصـيـدة
(الـــرقــصــة االولى) لــلـــشــاعــر حــبــيب
الــســامـــر� جــاءتــني ا�ــتـــعــة حــافــيــة
القدم�� كأميـرة شفافة زاللية الهوى�
وبـقـيتُ مـنـهـمكـا اراقب بـحث الـشـاعر
الـسـامـر في سـاحــات الـغـيـاب وحـده�

بــيـنــمـا هــو يـوهــمـني انـه يـراقــصـهـا�
ويــــواصل حــــديـــثـه : (فـــمــــهــــا لـــصق
أذني/ترفق بي أيها الراقص ا�بتد�)�
يــذكــرني بــقـول الــشــاعـرة اجلــزائــريـة
جنــاة الـزبـايـر: (قــال لي ا�ـسـاء/هـشّي
عـــلى غـــنــيـــمــات الـــصــبـــابــة بـــعــصــا
احلـــــــلم�وحـــــــذار.. حــــــذار مـن ذئــــــاب
الصّد/تهت في معناي)� فاحلصيلة من
قـولــهـا انـهـا وحــيـدة� هي والــقـصـيـدة
وا�ــعــنى� وهــذا يــعـكـس نـفـس مـعــنى
الـسامـر بقـوله : (ومن أنـاب عن الوجه
ا�ـاثل في الظـل/ببـقايـا مالمح/وخـثرة

ضوء/كـأنها تـراكم صور في العـتمة)..
اذن الــشــاعــر الــســامــر يــتـحــرك داخل
مساحة الغـياب� وحاول التعويض من
خالل الــرقص� فــالــرقص حــالــة تــربط
ا�شـاعر واجلـسد بـالكـون في منـظومة
ونــوتــة مــوســيـقــيــة يــجــهل أســرارهـا
الـــكــثـــيـــرون� فــالـــرقص لـــيس ولـــيــداً
عــصــريـــاً� بل وجــد بــوجــود اإلنــســان
األول وتـــطــور بـــتـــطــور احلـــضــارات�
واخـــــتـــــلف �ـــــهـــــامه وأداءه حـــــسب
اخــتالف أ�ــاط احلــيـاة وأســالــيــبــهـا
ومـتـطـلـباته� ومـن خالل الرقـص سجل
حـــضـــورا الــــســـامـــر� هـــو ورفـــيـــقـــته
االفتراضية التي شاركته تلك الرقصة�
وراح �ـــني الـــنــفس� وهـــو يــتـــصــور

همسها :
(أنا الليلة ب� ذراعيك
خذني إلى غابتك ا�ورقة

العشب سجادة اإلله ا�مدودة
من العشق إلى العشق

ترفق بي)
وهنا بدأ الـشاعر يؤثث ا�ـكان ا�تخيل
بسـجادة إلـهيـة مدودة من عـشقه االول
الى عـشـقه االخـيـر ا�ــتـمـثل بـالـرقـصـة

ا�ـعــنى وقــصـيــدته (الـرقــصـة االولى)�
حيث يقول :

(أنــا مـن أوعــزت لألصـــابع أن تـــمــسك
الظل

والكؤوس أن تريق مالمحنا
في عتمة لن تتكرر

ورقصتنا للتو بدأت.)
يـقـول عـبـدالـعــزيـز الـصـعب : (من هـنـا
فـــاإلحــســاس هــو ذلـك الــشــعــور الــذي
يجعل لإلنـسان قيمة يـحقق من خاللها

شيئا� وأنه يؤثر في من حوله.
 وعــلـيه فــإن الـشــاعـر بــطـبــيـعـتـه يـعـد
صـاحب إحسـاس كتـابي حـسب ظروفه
وبـيــئـته الــتي يـعــيش فـيـهــا� وهـذا مـا
يــجــعــلـنــا نــقـول إن الــبــيـئــة هي شيء
أساسي في خلق هذا الـشعور الشعري
واإلحساس به� الذي يتـم تصويره عند
الشعراء بنصٍ شعري يعانق الذائقة.).
 وشـاعـرنـا الـسـامـر نـقل لـنـا احـسـاسا
مـتخـيال� وجعـلنـا نعـيش وهم الرقـصة
االولى .. ونــحن اذ (نــتـــوسل الــتــأويل
كــنـقـطـة مــركـزيـة بــا�ـقـاربـات الــنـقـديـة
اجلديـدة بل تنـطلق مـنه هذه ا�ـقاربات
وتتفـرع عنه كقراءات �ـستويات النص

الــشـــعــري ا�ـــعــاصـــر� ذلك لــســـبــبــ�:
أولــهـمــا: "أن الــلـغــة هي رحم مــخـتــبـر
الشعر ا�ـعاصر� فهي �ـارسات نصية
مـتـعـددة ال نـهـائـيـة� بـهـا تـعـددت طـرق
الــبــحث عـن حـداثــة شــعــريــة مــغــايـرة

ومتميزة.
d UF  dŽUý

 لـغـة هذا الـشـعـر ا�عـاصـر حتولت إلى
حـقل الـتـأمل بـتصـاعـد الـدوال في بـناء
النص� إذ كـلما اتـسعت جتربـة الشاعر
ا�ـعـاصـر أخـذ الـدال يـنـقش مـجراه في

بناء القصيدة.
وأعـاد إلى األلـفـاظ التي رثت لـكـثـرة ما
تـداولـتــهـا األلـسن واألقالم اعــتـبـارهـا�
وخـلـع عـلـيــهـا جــدة� ونـفخ فــيـهـا روح
الـشـباب. حـتى الـلغـة الـيومـيـة أضحت
مــادة جـمــالـيــة يـصــنع مـنــهـا الــشـاعـر
ا�ـعــاصـر شـعــره ويـضـيـف جتـربـة من
نــوع آخــر.)� ومـن ا�ــؤكــد ان الــشــاعــر
حـبـيب الــسـامـر� قـد اضــاف شـيـئـا في

قصيدته (الرقصة االولى).
{ قصـيدة (الرقـصة األولى)� ا�ـنشورة
في ثـقـافـيـة الـصـبـاح (الـثـالثاء/ 14آب
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مـطبّاتٍ وأدغـالِ وتُرهات�� لكـنّا نَدعُوهـا تزلَفاً
وتملّقاً مُتنزهات. وإذ كنّا اإلثن�ِ نَتخطّى� إذ
بِـجَرادةٍ عـمالقةٍ حُـبلى بـجَرادات� تَـقفِـزُ فُجأةً
مـن حتتِ قَدميّ لـتَـحُطَّ على شُـجـيراتِ سـياجِ

ا�تنزه صَافّات. قلتُ لصغيرتي; 
" لِـنَـقبـضنَّ عـليـها قَـبـضةً واحـدةً ال قَبـضات�
ولِـنَـحمـلـنَّهـا الى الـدّارِ كسالحٍ مُـحـرّمٍ دخولهُ
ومـن ا�منوعات� فنُرعبَ بـها مَن فيها -نرعِبُ
بـــاجلــرادةِ مَن في الـــدّار من األخــوةِ األعــداءِ
واألخــواتِ? ثُمَّ نُــعـيــدُهــا كـرةً أخــرى هـاهُــنـا

بهونٍ وبرَحمات. ولكن..
مـا إن مَـرَقَت يَـدِيَ أغصـانَ الـشُّجـيـرات� حتّى
فـوجئتُ بقَصرٍ مـن صُوفٍ ذي جلبةٍ وصَخَب�
وبـتـنديـدٍ من أربـعةِ أفـراخٍ ذواتِ زَغَب. أفراخُ
طــيــرٍ يُـدعى " أبــو الـزَّعَــر" وذلك بِــلَـهــجـةِ مَن
يـنتـميَ ألهلِ العـراقِ في احلَسَـب� و(الزَّعَارَّةُ)
بــتَـشـديــدِ الـرّاء لُـغــةً تـعـني; شــراسـةَ اخلُـلُق
وسـوءَ األدب� والـزُّعْـرُورُ كـالـعُـصـفُـورِ السّيّءِ

هــلّـا يــاصـاحُ إعـتَــصَـرتَ ليَ �ــا جَـنـيتَ من
خَــلـجـاتِ حَـرف� وإخـتـصـرتَ �ـا ثَـنـيتَ من
عَـــبَــراتِ ذرفِ� وإقــتــصــرتَ  �ــا بــنــيتَ من
نَـظَراتِ طَرفِ� في مَقامةٍ تَكشِفُ سُبُلَ "غَسيلِ

الذات"و بوَجِيزِ صَرف وخُالصةِ كَشف.
قَـدْ سَـأَلَ صاحـبي عَنْ عَظِـيمٍ يـلوذُ مـنهُ فراراً
مَـن كانَ لـعَـمَـدِ الـفـكرِ نـحّـات! وبِـرِقَّـةٍ وتَـحَنُّنٍ
أبْـدَيتُ لهُ مَـعاذِيـري وما مَلَـكتُ من تَـبريراتٍ�
وبِـدقَّةٍ وتَـفَنُّنٍ أسـدَيتُ لهُ مَـحاذيري مـن سبرِ
فـضاءِ الذات� وأهـدَيتُ لهُ موانعَ ما في األمرِ
مـن شبهِ إسـتـحالـةٍ ومن مـتاهـات. فـلِكلِّ ذاتٍ
تَـدبُّ عـلى ظهـرهـا شؤون� وحـكايـات�� وآهات�

في عوالمَ مُتقلّبات.
 تَــركتُ ســائـلـي ومـا سَــأل� وحـاســوبي ومـا
نقلَ من دَرْدَشَات� كي أرميَ بثباتٍ بضعاً من
خــطـوات� في نُـزهـةِ صـبـاحٍ راجـلـةٍ� صُـحـبـة
صـغـيـرتي فيـمـا يُسـمى تَـنطّـعـاً "مُتـنـزهات"�
ومـاهي �ُتنزهات� إنّـما عمل� غيرُ صالحٍ من

اخلُـلُقِ فـاقدِ الـذنب� فـنقـول; "رجل� زَعِـر� " فيهِ
زَعَـارَّة� وفضاضة� فما أبقت زَعارَّتُهُ على رَحِمٍ

وال قُربى وال صحب. 
تَـغريـدُ أبي الزَّعـرِ تغـريد� خافـت� ال شَجَنَ فيه
وال طَـرَب� وحَجمُـهُ يعدلُ مِـعشارَ عـصفورٍ لو
إنّـا نـزعـنـا عـنهُ ريـشَهُ ومنـقـارَهُ ذا الـلّـجـاجةِ
والـشَّغَـب. هو طـير� ال وقارَ لـه وال تَوقِـيرَ ب�َ
قـبـائلِ الـطـيـرِ وال حَـسَب. لـعلّ أصـلَهُ حَـشرة�
تَـــحــالــفَتْ مع قـــبــيــلــةِ الــطَّـــيــر كي تَــحــظى
بـتشريـفٍ وجاهٍ ونَسَب� أو طَـمَعاً منـهُ برتبةٍ
حـتّى لو كانَـتِ الرُّتبةُ في أدنـى الرُّتَب� ( كما
هـو دَيدَنُ بـعضَ بني جلـدتنـا من أهلِ الرّياءِ

والتعجرُفِ واخلوارِ والعَجَب).
كـانتِ األفراخُ مكـنونةً في عُشٍّ خَـفيٍّ بتَمويهٍ

ذكيٍّ مُدهشٍ عَجَب!
—uHBŽ —UAF

الـتَّـمـويهُ كـانَ مُـذهالً يا سـادة� الـتـمـويهُ كانَ
مُـعجِـزاً ولِلُّب� سَلَب! إنَّ أمـرَ التـمويهِ والغش�

في ا�عسكرِ الزَّعري� ألمر� عَجَب! 
فَــمَن عَـلَّمَ مِـعـشـارَ عُـصـفـورٍ أن يَـنـتـقيَ مـادةَ
بـــنــاءٍ لــعُــشّهِ من صُــوفٍ ولــيسَ من عــيــدانِ
حَـطَب� كي يُـوهِمَ الـعَـدوَّ إن سـوّلت لهُ نـفسُهُ
وإقـتَرب� بـأن العُشَّ كومـةُ عِهْنٍ مَنْـفُوشٍ ب�َ
أغــــصـــانٍ� إثـــرَ ريـحٍ عـــاصفٍ جَــــدَب! بل مَن
أوحـى لهُ أن يُصَم�ـمَ بَوابةَ قـصرِهِ فـيُصّـي�رها
مَــخــفـيــةً وعـلى اجلَــنب� ولــيـست في أعالهُ�
فـيَضربُ بذلكَ صَفـحاً بعُرفِ هنـدسةِ البنيانِ
في أمَمِ الطّيرِ واإلنسانِ وكلّ مَنطقٍ وسَبَب?

وإن هـيَ إال هُـنــيــات� حــتى أَتَــيَــا والـدا ذَوي
الـــصَّـــخَبِ والـــشَّـــغَبِ (أبـــو زَعـــرٍ وأمُّ زَعــرٍ)�
فَـسَلَـقُوني بـالسِـنةٍ حِـدادٍ وبِوابلٍ من تَـحذيرٍ
وَجَـب� وشـتــائمٍ من فــحشِ قــولٍ تَـبَب� وإنّيَ
هـنـا ألنْـأَى بِبَـنـاني وأنْهى لِـسـانيَ أن يُعـلِـنا
عَـمّا قيلَ من شَتمٍ ثَلَب� إال بَعضَاً مِمّا يَصلحُ
لـلـنـشـرِ بـ� جَـماهـيـرِ األمّـةِ والـشّـعَب� لـكيال
أزيـدَ فوقَ هَم� وتَعَبِ اجلَمـاهيرِ مَزيداً من غَمٍّ

وتَعَب. قاال لي;
! يا نَد�َ الشّؤمِ عَد�َ اجلِناحِ " أُغـرُبْ يا أنتَ
قَــضِـيمَ ا�ِـنـقــارِ وصَـر�َ الـذَنَب! أُغـربْ يـا ذا
وَجـهٍ مُتَجَـه�مٍ ولِحـاجِبـيهِ قَطَب� صُـبحُهُ فَزَع��
ظــهــرُهُ جَـزَع�� مــسـاؤهُ وَجَع� وعَــطَب� وأغـلَبُ
)وخَــمــرٍ ظَـــنّيَ أنَّ لَــيــلُهُ يُــقـــضَى بــ�َ (هَــجَعٍ
وصَـخَب� كي يَـخدعَ ذاتَهُ فـيَظُنَّ أنَّهُ غَـسَلَ ما
نـالَ مِنـها مِن غَـمٍّ مُكتَـسَب� ومـا هكذا تُـغسَلُ
الــذَّاتِ وتُـطَــهَّـرُ الـنُّــفـوسِ بِــلَـهـوٍ مُــضـطَـرَب!
أَوَيَـظُنُّ أنَّهُ بِنغمةِ وَتَرٍ وهزٍّ وكأسٍ وطَرَبِ أنَّ

الغَمَّ قد إندَحرَ وذَهَب! 
إرحَـلْ وحَاجِبَيْكَ ا�ـتخاصـم�ِ وكلٌّ قد قَطَب�
إرحـلْ ودَعْ صِغارنا فـي أمانٍ تغشـاهمُ رحمةِ
الـوَهّـابِ ومـا يَـهَب� دَعْـهُم وإيّـاكَ أن تَـمُـسَّهمُ
بـسُوءٍ أو بخُيثٍ او بِشَغَب� وغَادرْ الى حيث
قُـدسِكُمُ ا�ُغتصَب� وما فـي أكنافِها مِن جِهادٍ
واجِـبٍ وَجَب� ولَــعُـــمُــري مـــا هَبَّ شَــارب� مِن

شَواربِكم مناكِفاً عن " األقصى"  وِ وَثَب".
واعــيــبـاهُ من إم� زَعَــر! ولـقَــد وَلّــيتُ مُـســرعـاً
حتـتَ تَــهــديــدِ أبـي زَعَــر ومــا أَنَــذرَ وخَــطَب.

تَـهـديـد� كادَ أن يَـهِـزَّ مَـساكنَ حَـي�ـنـا وحتَّى
الـتُـرَب� ووَيل� لِحَـي�نـا مِن زَعْرَةِ أبي الـزَّعر

إذا غَضب!
إبـتَعـدتُ مُلتَـحِفاً عَـصَبَ التَـدَبّرٍ� ومُؤتَـلِفاً

قَصَبَ التَفكُّرِ ومُلتَهِباً بخيالٍ وبِرَهَب:
" إنَّ ســــرَّ الــــوجـــودِ فـي أمـــرَيْـن; مَـــبــــنىً

ومَعنىً مُحتَسَب".
فـأمّا ا�َبنىً فكامِن� في كَـينُونةِ بناءِ العُش�

 : من قِشِّ� وقالَ أبنُ آدمَ قَولَ زورٍ وغِشٍّ
" قـد بَـنى القِشُّ الـُعشَّ فـلمَ اإل�انُ وعَالمَ
الــعَــجَب?� ومــا مِن إلهٍ لــلـخَــلْقِ بــرَحــمَـتهِ
تَــغَــشَّى� وإنّــمـا خَــلْق� هَــامَ عـلـى ظَـهــرِهـا

وطَشَّ.
وأمّــا ا�َـعـنى فـضـامِن� في بَـيـنُـونـةِ عـطـاءِ

 . وهَديِ اإللهِ �ُهَندَسِ العُش�
ولــئن تـمَـرَّدَ أبنُ آدمَ وعَـبَـرَ وأنْـكـر مُـوجِـدَ
كَـيـنـونـةِ األنـامِ وا�َـبـنى� فـهَـلّـا جتَـرَّدَ أبنُ
آدمَ وسَبَرَ فشَكَرَ بَينونةِ اإللهامِ وا�َعنى?
لـعَلَّ أبا الزّعَرِ -يا سَائلي - قد أعَانَنا في
كـشـفِ طرفٍ مـن سـؤلِكَ فـيـما دَنَـى� فـأبانَ
" فـيمـا بَنَى قَـبـساً من سُـبُلِ "غـسيلِ الـذاتِ

فَجَنَى�
فـسُبـحانَ الَّـذِي أَعْطَـيـ أبا الـزَّعَرِ خَـلْقَهُ ثُمَّ

هَدَى.
! مـــا بـــالُكَ -يـــاقـــارئي- إســـتَــأنَـــستَ وَيْ
"أبي الزَّعر"� " وآنستَ رحلـةَ "غـسيلَ الـذاتِ
ونَـسيتَ أمرَ جَرادَتِـنا احلُبلى� أهيَ نَجَتْ

أم كانَ ختامُها إبادةً وفَنَى? 
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تعـلن شركة غـاز الشمال (شـركة عامـة) عن ا�ناقـصة العـامة واخلاصـة بـ (جتهيز
حـافالت سعة ٢٤ راكب) عدد (٥ / خمسة) وحـسب الشروط وا�واصفات ا�ذكورة
في اصل الطلب� فـعلى الشركات الـتي تتوفر فيـها شروط ا�شاركـة مراجعة امانة
الصنـدوق في الشركـة الكائن على طـريق كركوك / بيـجي للحصـول على الشروط
وا�ـواصـفـات مـطبـوعـة عـلى قرص (CD) لـقـاء مبـلغ قـدره (١٥٠٫٠٠٠) فـقط مـائة
وخـمسـون الف ديـنـار عـراقي غـيـر قابـل للـرد. وسـيـتم عـقـد اجـتمـاع لـلـجـنـة فتح
الـعـروض في الـيـوم التـالي لـتـاريخ الـغلق وبـحـضـور �ـثلي اصـحـاب الـعروض
ويسقـط حق ا�تخلف من احلـضور في االعتـراض بقرار اللـجنة وتقـدم العطاءات
في صـنـدوق العـطـاءات وا�ـوجـود في اسـتـعالمـات الشـركـة عـلـمـا ان تاريـخ غلق
ا�نـاقصة لـغاية نـهايـة الدوام الرسـمي ليوم (االربـعاء) ا�وافق ٢٠٢٢/٤/١٣ واذا
صـادف عـطـلــة رسـمـيـة فـيــؤجل الى الـيـوم الـذي يــلـيه ويـتـحــمل من حتـال عـلـيه
ا�ـــنــاقــصــة دفع اجــور االعالن عــلــمــا ان الــكــلـــفــة الــتــخــمــيــنــيــة تــقــدر �ــبــلغ
(٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمـائة وخمسـة وسبعـون مليـون دينار عـراقي لسيارات ذات
ا�ـنشـأ (هونـداي - كوريا اجلـنوبـية) و(٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خـمسمـائة مـليـون دينار
عراقي لسـيارات ذات ا�ناش� (مرسيـدس - ا�اني / تيوتا - يـاباني) وسيتم عقد
ا�ؤتمر اخلاص باالجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة
من يـوم (االربعاء) ا�وافق ٢٠٢٢/٤/٦ وبحضـور اخملتص� وذلك في استعالمات

شركتنا.
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تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (االعمال ا�تبقية انشاء دور لالطباء في الناصرية) ضمن خطة تنمية
االقـاليم ٢٠٢١ واستـنادا لتـعلـيمات تـنفيـذ العقـود احلكـومية رقم (٢) لـسنة ٢٠١٤ ا�ـعدلة الـصادرة من وزارة الـتخطـيط والضوابط
ا�ـلحقـة بها وتعـليمـات تنفـيذ ا�وازنـة العامـة االحتادية لعـام ٢٠١٩ ان وثيقـة الدعوة لـتقد� الـعطاء (االعالن) عن ا�ـناقصـة العامة
لهـذا ا�شـروع سـوف تنـشر في اجلـرائـد الوطـنيـة. وسـيتم الـعـمل عنـد فحص وتـقـييم الـعـطاءات وفق االلـية ا�ـعـتمـدة للـمـناقـصات
(الـوثائق القـياسـية) والـتي تتيـح �قدمي الـعطـاءات كافـة من الدول ا�ؤهـلة االشـتراك فـيها كـما هـو محـدد في النـشرة التـوضيـحية

الصادرة من اال� ا�تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا�ؤهلة).
وبإمـكان مـقدمي العـطاءات شـراء وثائق العـطاء بـاللغـة العـربية بـعد تـقد� طلب حتـريري الى الـعنوان احملـدد بالـتعلـيمـات �قدمي
الـعـطاء ان اسـلـوب الدفع سـيـتم �وجب وصل شـراء يـقطع من قـبل قـسم حـسابـات ا�شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسوف يـتم عـقد
ا�ؤتمـر اخلاص باالجابات على استفسارات ا�ـشارك� في ا�ناقصة عند الـساعة (١٢) ظهرا من يوم الثالثاء ا�صادف ٢٠٢٢/٣/٢٢
في بناية (دائرة صحة ذي قار) فعلى الراغب� من الشـركات وا�قاول� العراقي� ا�ؤهل� وا�صنف� من الدرجة ا�ذكورة ادناه على
االقل والـشركـات العـربيـة واالجنـبيـة من اصحـاب االختـصاص مـراجعـة قسم الـعقـود احلكـوميـة حملافـظة ذي قـار لشـراء نسـخة من
الوثائق اخلـاصة بـا�شروع عـلمـا ان سعر الـعطاء الـواحد (وكـما مؤشـر ازاءه) غيـر  قابلـة للـرد على ان يتم تـقد� هـوية التـصنيف

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

أ- الكوادر الفنية :-

ب- ا�تطلبات ا�الية:
اوال-  ا�وارد ا�الية ( السيولة النقدية) من خالل تقد� ما يثبت القدرة ا�الية لتنفيذ ا�شروع �بلغ اكبر او يساوي (٧٧٫١٥٦٫٠٠٠)

سبعة وسبعون مليون ومائة وستة وخمسون الف دينار عراقي.
أ ـ ا�تطلبات القانونية:

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

للمشاركة في ا�ناقصات).
ثانـيا: - عدم �انعة (نسخة اصلـية + نسخة مصورة) ونافذة صـادرة من الهيئة العامة للضـرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي

قار وهوية حتاسب ضريبي.
ثـالثا:- شـهادة تـأسيس الشـركة مع مالحظـة في حال كون الـشركة مـقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد� اوراقها كـافة ومصـدقة لدى

وزارة اخلارجية العراقية.
رابعـا:- هوية تـسجل وتـصنيف ا�ـقاول� صـادرة من وزارة التـخطيط وتـكون درجة وصـنف ا�قـاول او الشركـات ا�قاولـة حسب ما

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

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

او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
٣- يتم اعـتمـاد الوثائق الـقيـاسيـة الصـادرة من وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا�قـدمة من ا�ـناقـص� مـستجـيبـة عنـد تلـبيـتها
�عايير التأهـيل احملددة فيها بفروعـها كافة والشروط القانـونية والفنية وا�ـالية ا�طلوبة في شروط ا�ـناقصة وفي حال عدم التزام

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

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

٦- تتحمل من ترسو علـيه ا�ناقصة اجور النشر واالعالن والخر اعالن عن ا�ناقصة وان تتـحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل
كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلتزم الطـرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠ %) من عمالـة موظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مراكـز التشغيل اال في حالة
اعتـذار ا�ـركز عن تـوفـير االعـداد واالخـتصـاصـات ا�طـلـوبة وبـكـتاب رسـمي مـبـاشر وخالل مـدة (٣٠ يـوم) من تاريخ اسـتالم ا�ـركز

للطلب.
٨- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تـقد� عطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤوليـتهم تضامنية تكافـلية في ذلك لتنفيذه على
ان يـقدم عـقد مـشاركـة مصـادق علـيه اصـوليـا مع العـطاء او �ـوذ� اتفـاق اولي على الـشـراكة مـوقع من قبل اطـراف الشـراكة مـعزز
بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حالة رسو ا�ـناقصة عليهما على ان يتم الشراكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع
العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد وفي حـال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا�شترك� معاملة الناكل

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

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

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

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

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

 ١٥-ان اخر يوم لتقد� العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم الثالثاء ا�صادف ٢٠٢٢/٣/٢٩ الى العنوان التالي محافظة ذي
قار -  قـسم الـعـقود احلـكـوميـة في الـناصـريـة  - االدارة احمللـيـة - قرب مـصـرف الرشـيد  - فـرع ذي قـار ٥٣٥ (مبـنى هـيـئة االعـمار
سابـقا) على ان تكون االسـعار ا�قدمة بـالدينار العـراقي حصرا رقما وكـتابة وان يوقع على جـميع مستـندات العطاء وتـكون الكتابة
واضحـة وخـاليـة من احلك والـشطب وتـكون جـمـيع االوراق مخـتـومة بـختـم ا�قـاول مع ذكر الـعـنوان الـكـامل للـشـركة ورقم الـهاتف
والبـريد االلكـتروني ويـلتزم ا�ـقاول بصـحته ويـعتبـر التـبليغ من خالل الـعطـاءات بحضـور مقـدمي العطـاءات او �ثـليهم الـراغب�
باحلضور الى مـبنى ديوان محافـظة ذي قار ا�بنـى اجلديد / شارع االمام عـلي (ع) وسوف ترفض العطـاءات ا�تأخرة. واذا صادف
يوم فتـح ا�ناقصـة عطلـة رسمية فـيؤجل الى اليـوم الذي يليه عـلى ان تقدم الـعطاءات داخل ظروف مـغلقـة ومختومـة ومثبت عـليها

رقم واسم ا�ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 ١٦- عـلى الطرف الثـاني تقد� تعـهد مصـدق من قسم الشؤون الـقانونيـة في ديوان محافـظة ذي قار يتـضمن ا�باشـرة واالستمرار

بالتنفيذ بدون الطالبة باي تمويل حل� االجناز او توفر االمكانية للتمويل وبدون ا�طالبة باي تعويضات.
١٧ - تسدد مبالغ ا�شروع ا�ذكور ادناه حل� توفر التخصيصات ا�الية والتمويل الالزم.
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�UO�UF ∫ لقطات من مهرجان احلسيني الصغير �سرح الطفل الذي اختتم مؤخرا في كربالء
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ÍË«bK³�« Z¹—«

مـــديــرة احــدى ا�ــدارس االبـــتــدائــيــة فـي الــعــراق قــامت
�بادرة لقيت استحسان اجملتمع التربوي تمثلت بتبرعها
بـورثـهـا الـبالغ 250 مـلـيـون دينـار لـبـناء وتـاهـيل وتـطـوير

مدرستها. 
wLýUN�« q�U�

الباحث الـعراقي ضيفه افتراضـيا ملتقى الثـقل� الثقافي
امـس االربـعـاء في  مـحــاضـرة ضـمن  سـلـســلـة هـنـدسـة

ا�عرفة الدينية.
 nÝu¹ ÍbN� qOIŽ

‘dÞ_« vKO�

الـروائــيـة االردنـيـة الــراحـلـة اســتـذكـرتـهــا الـثالثـاء وزارة
الـثقـافـة االردنيـة بنـدوة اقـيمت في ا�ـركز الـثـقافي ا�ـلكي

تضمنت جلست�.

t²¹bOHŠ l� wMG¹ d¼U��«

dOš_« tKHŠ w�

لـقطة تضـم مجموعـة من ا�مثـل�  الراحلـ� �لكن ذكراهم سـتبقى مـابقي الزمـان.ومن ب� من في الصورة راسم
اجلميل وصادق علي شاه� وسامي السراج.

إلــتـــقى فــيه اجلــالـــيــة الــعــربــيــة
هـنـاك.وغـنى مع حـفـيـدتـيه سـناء
وآيـة أغنية (عـيد العشاق)� وسط

تفاعل من اجلمهور.
وكان الساهر قد تعرض لوعكة صحية
خـالل إحـيــائه احلــفل فــطــلب كــرســيـاً
لـيجلس عليه.واسـتراح لبعض الوقت�

ال تـــبـــالغ فــيـــمــا تـــنــتـــظــره مـن اآلخــرين وحتـــكم في
انفعاالتك.رقم احلظ 2

qL(«

 احــتــرس من دخـالء يــعــرضــون عالقـــتك بــشــريــكك
للتوتر.يوم السعد االحد.

Ê«eO*«

تتعـامل بحكمـة مع من حتب. تعقد صـداقات ولقاءات
جديدة.رقم احلظ 9

—u¦�«

 يـنصـحك الفـلك �ـقاومـة رغبـتك في انـتقـاد اآلخرين
وإصرارك على نصحهم. 

»dIF�«

 قـد تـنـجح الــيـوم في الـتـخـلـص من ارتـبـاط مـتـسـرع
يثقل كاهلك.رقم احلظ .3

¡«“u'«

 تميل لـلتكاسل حـتى الرابعـة عصرا وعـليك أن تكون
يقظا وكتوما في ا�ساء.

”uI�«

تتـوق للـسفـر أو للـمغـامرة وتمـيل لـلتـخطيـط أو للـقيام
برحلة مع األصدقاء.

ÊUÞd��«

 تتعـامل مع من حتبهم بلطف وتقف بجـانبهم.الكتمان
افضل في هذا اليوم .

Íb'«

 تــشــغــلك أمــور مــالـيــة أو تــتــفــاوض بــشــأن حــقـوق
متأخرة.يوم السعد الثالثاء.

bÝô«

االفـصـاح عن الشيء قـبل اتـمـامه بشـكل كـامل عامل
سلبي جدا. 

Ë«b�«

 ال تـتـردد في طـلـب مـشـورة اخلبـراء فـالـيـوم مـنـاسب
لالستفادة من خبرات اآلخرين. 

¡«—cF�«

االقتـراحات اجلـديدة التـي دارت في رأسك ستـبصر
النور االسبوع القادم .

 u(«

Âu−M�«Ë X½√·Ëd(« lÐU²ð

أوجد مفردات ومعاني الكلمات
التي تشترك مع بعضها بعضا

باخر حرف من كل كلمة:
1-9= نادي كرة قدم اسباني

9-14= كائن بحري
14-18= نلم بادب احلديث

18-21 = من زيـــنــــة احلـــيـــاة
الدنيا

21-24 = عـنــصــر كـيــمــيـائي
لونه ضارب الى احلمرة

اخملــرج الــعــراقـي يــضــيــفه ا�ــركــز الــثــقــافي في احتــاد
االذاعي� والـتلفـزيونيـ� ببغـداد صباح السـبت ا�قبل في
جلـسة حواريـة عن أدوات ا�مثل فـي التعـبير بـ� ا�سرح

والسينما والتلفزيون .

ا�ـديــــــــر الـتنـفـيذي لـشركـة الفن ا�ـولوي بـسوريـا اعلن
ان نــحــو 15 فــرقــة إنــشــاد مـن دمــشق وريــفــهــا وحــلب
وحـــمـــــــص تــســـابق الـــزمن إلعـــداد بــاقـــة مــنـــوعــة من
األنــاشـيــد الــديــنــيـة وا�ــوشــحــات والــرقـصــات ا�ــولــويـة
لـعـرضهـا خالل ايام شـهر رمـضان بـهدف احـياء الـتراث

السوري.

وزيـر الــتـربـيـة والـتـعـلـيم االردنـي األسـبق ضـيـفه مـنـتـدى
الــــفـــكـــر الـــعــــربي في حــــوار حـــول مـــضـــامــــ� كـــتـــابه
ا�عـنون(الـتربـية وظـيفة  –مـهنة  –رسـالة  –مـسيـرة حياة
تـربـويـة)�  أداره الوزيـر األسـبق واألمـ� الـعـام لـلـمـنـتدى

محمد أبو حمّور.

االعـالمية الـعراقـية مـقدمة بـرنامج (ظـهيـرة اجلمـعة) على
قـنـاة (الشـرقـيـة) تـلـقت تـعـازي االوسـاط االعالمـيـة لـوفاة
شقيـقتها ا�ان الثالثاء ا�اضي� سـائل� الله ان يسكنها

فسيح جناته.

ليدي غاغا

ÊU�e�«  ≠ ¡öÐd�

اعلن مهرجان احلـسيني الصـغير �سرح
الـــطــــفل الــــدولي الــــســـادس في خــــتـــام
فـعـالــيـاته والــذي اقـيم �ـدة خــمـسـة  في
مديـنة كربـالء عن جوائـز ا�هرجـان حيث
ذهـبت جـائـزة افـضل عــمل مـتـكـامل الى(
ســـنـــان الـــبــــطل اخلـــارق) ونـــال وســـام
اخلـــزعـــلي جـــائــــزة افـــضل مـــخـــرج عن
مـسـرحـيـة (زيـدون وأبـنـاؤه ا�ـشـاغـبون)
وحصدت جائزة افضل �ثلة عسل عماد
عن مـسـرحــيـة (أمــيـرة االحالم ) وافـضل
�ـثــلـة واعــدة ذهـبـت لـرقــيـة مــنـتــظـر و

زهــراء عـــبــاس عـن مــســـرحــيـــة (زيــدون
وأبنـاؤه ا�شـاغبون) وافـضل ديـكور كان
حــــصــــة مــــســـــرحــــيــــة (هــــدايــــا عــــيــــد
ا�ــيالد).وافــضل إضــاءة الى ســيف الــله
بـــوشــــوشــــة عن مــــســـرحــــيـــة جــــزيـــرة
الـــعـــجـــائب�وافـــضل ازيـــاء الـى هـــشــام
الـــــركـــــابي عـن مـــــســـــرحـــــيـــــة أمـــــيــــرة
االحالم�وافــضل مــؤثـــرات صــوتــيــة الى
ســامي دوربــيــز عن مــســرحــيــة جــزيــرة
الــعــجــائب� وافــضـل نص مــســرحي الى
(هدايا عيـد ا�يالد)�وجائـزة افضل �ثل
ذهبت لسعـد شعبـان عن مسرحـية أميرة

االحالم�وافــــضـل دور ثــــانــــوي ذهب الى
مـاجـد عـبـداجلـبــار عن ا�ـسـرحـيـة ذاتـهـا
وحصـد جـائـزة افـضل مـحـرك دمى  كر�
عـاشـور عن مـسـرحـيـة جـزيـرة الـعـجـائب
فيما ذهبت جـائزة افضل �ثل واعد الى
حـسـينـي اخلـزعـلي عن مـسـرحـيـة زيدون

وأبناؤه ا�شاغبون.
WOLMðË W¹UŽ—

ومهـرجـان احلـسيـني الـصـغيـر الـذي هو
احــد نــشـــاطــات قــسـم رعــايــة وتـــنــمــيــة
الـطـفــولـة في الـعــتـبـة احلــسـيـنــيـة يـقـام
سنـويـاً �ـشـاركـة فرق مـسـرحـيـة خـاصة
بالـطـفل مـن داخل الـعراق وخـارجه ويـتم
فـيه عـرض مسـرحـيـات ثـقـافـيـة وتـربـوية
وانـسـانــيـة وتـعــقـد عـلى هــامـشه نـدوات
فكـريـة �واقـيم هـذا العـام لـلـمدة من االول

وحتى اخلامس من اذار اجلاري.
وشــارك الـــتــدريـــسي في قـــسم الــفـــنــون
ا�سرحية بكلـية الفنون اجلمـيلة بجامعة
ا�ــوصل  زيــد طـارق فــاضـل في الــورشـة
ا�سرحية الدولية لكتابة النص ا�سرحي
ا�ــوجه لــلــطــفل والــتي حــاضــرت فــيــهـا
الكـاتبـة ا�سـرحيـة ا�ـصريـة ا�تـخصـصة
بـأدب االطــفــال صــفـاء الــبــيــلي واقــيـمت
الـورشـة عـلى مـدى اربـعـة ايـام تـضـمـنت
دروس نـظــريـة وعــمــلـيــة تـطــبــيـقــيـة في
اسـاسـيــات الـكـتـابــة �ـسـرح الــطـفل.كـمـا
شـارك الــتــدريــسي في الــكـلــيــة نـفــســهـا

بكار�وورشـة تصنـيع دمى الطـاولة كانت
بـإشـراف ا�ـدرب ا�ـغـربي خـالـد الـدقـاقي
.وافتتح  العـمل ا�سرحي (مُلك سـليمان)
فعـالـيـات ا�هـرجـان بـعرضه عـلى خـشـبة
مــســـرح الــبـــيت الــثـــقــافـي. كــمـــا شــهــد
ا�ـهـرجـان جـلـسـات نقـديـة عـدة لـالعـمال
الــتــنـي عــرضت فــيـه. الى ذلك والن عــدد
كـــبـــيــــر من االطـــفـــال �ـن يـــرقـــدون في
ا�سـتـشـفـيـات لم يتـمـكـنـوا من احلـضور
للـمـسـرح ومـشـاهـدة فعـالـيـات ا�ـهـرجان
قـررت إدارة ا�ــهــرجــان أن تــذهب إلــيـهم
وتقـدم لهم الـعروض في ا�ـستشـفى على
أمل أن تلتقيهم بالدورة القادمة با�سرح
وهم بــصــحـــة وعــافــيـــة . وعــلى هــامش
ا�هرجان ايضا  � تـوقيع كتاب (جنيات
الكـتب) الذي يـضم عـشر نـصوص فـائزة
ضــمن ا�ــرحـــلــة األولى �ــشــروع 1000

كـاتب مـسـرحي لـلـطـفل
الذي يـنـفـذه قسم
رعايـة وتـنمـية
الـطــفــولـة في
الــــعـــــتـــــبــــة
احلسينية .
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اغـالب نـعاس قـيـلـولة ثـقـيل لـكي ادبج نـصا عن شـيء ما يـسـمى طـلعـة الـبالسـتيك ; فـوق فـوق مـقابل
ا�دينة الرياضـية بعمان .عند جامع ابو الفيالت ... هذه ا�رة السادسة عشرة التي ارتقي هذه الطلعة
لـلـحـصـول عــلى إذن االقـامـة الـسـنــوي  مـقـيـمـا عـلـى ارض ا�ـمـلـكـة ... فـحـص سـابق افـزعـني  دمي
ودمـوعي وابتـسامـتي .. فحص الـدم علي إعادتـه ثمة تـشخـيص لم يكن دقـيقـا ; بعد لـيلـة طال انـتظار

صبحها .. قال لي مدير اخملتبر  ا�ركزي إنني سليم ومؤهل للعيش وتناول ا�سكوف والياميش!
 طبيب صديق محايد يؤمن بالعلم والفحص دون صفح  يسألني : هل تنتباك ضبابية في الرؤيا?

ما أَكثَرَ النـاسَ ال بَل ما أَقَلَّهُم�اللَهُ يَعلَمُ أَنّي لَم أَقُل فَـنَدا�إِنّي لَأَفتَحُ عَيني ح�َ أَفتَـحُها�عَلى كَثيرٍ وَلَكِن
ال أَرى أَحَـدا (دعـبل اخلـزاعي ).. ثـمـة اسألـة تـبـريء صـفـحـة من كل شيء سـار ومـعـد....  شاب في
اخملفر سألني : هل طـلبت اللجوء الى أي دولة اوربـية ? قطعا ال .. عليك ان تـؤيد ذلك �ستند رسمي

.. صدرت البراءة .. 
 الشمس طالعة لكن الثلج يهطل بحياء كالعهن ا�ندوف  ..

علي أن اتزود �ا يؤمن مـؤونة ليوم وليـلة   .. سوف أقرأ ان هطل الـثلج (االمير الصـغير ) لسانت -
دي اكسـوبري  ظنـنت إنني قرأتهـا .. ثم االمير �ـيكافـيللي  اردد دوما : ( الـغاية تـبرر الوسـيلة ) لكن

الكتاب كان عند رؤوس عتاة العالم وطغاته تعلموا منه الدكتاتورية على 24 حبة !!
مسخ كافاكـا : ذات صباح نهض غريـغور سامسا من نـومه ;وكان مستـرسال في حلم مزعج ; فوجد

نفسه على سريره ; قد حتول الى حشرة ضخمة .. صرصار! 
 عـند طه جـزاع يتـحول دارس الـفـلسـفة بـطل (كوابـيس ليـلـة صيف) وا�ـكنى - ابـو صمـاخ الى مسخ

حمار ..أجلكم الله!
 طـقس العرب مـصدر دقيق تـثق الناس بـه البد من كتـاب يؤنسـني في وحشة الـثلج إن هطل
.. عـلي أن احصل على نـسخة من كتـاب عن بيكاسـو ا�لقاوي  في مـكتبة عـند طلعة
الـتـولـيـدو  ر�ـا يـصـعب عـلي امـتـطـاؤهـا .. ضـيـفي الـقـادم من مـدريـد (وهو
استاذ الـفنـون االسالميـة في جامعـتهـا )  يؤكـد ان مصادر بـابلـو التكـعيـبية
رافدينيـة! سوف البي دعوة من بابل والفلوجة الشـهار كتابي ( ا�ستشرقون

مروا من هنا ) احلصول على إذن االقامة يجعل الطيران سهال ميسورا ..

عمان
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 وزيــر الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
الـعلـمي العـراقي االسـبق صدر له
عن ا�ــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــتــربــيـة
والثـقـافة والـعـلوم وبـاالشـتراك مع
الـدكـتـور مــحـمـد الـعـزاوي  كـتـاب
بـعــنـوان  ( االجتـاهـات ا�ـعـاصـرة

في  التعليم العالي الدولي ).

تـرحــيـبـيــة  لـلــدكـتـور عــلي الـشاله
وكـلـمـة �ـثل الـيـونـسـكـو ثم قـراءة
شـعـريـة لـلـشـاعـر يـحـيى الـسـماوي
ومـعــزوفــات مـوســيـقــيــة لـفــرقـة ذا
سـبـرت افـار دوت االيـرانـيـة وقراءة

شعرية للشاعر موفق محمد .
وفـي الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة عـــصــرا
تعرض مسرحـية (مختل..قان) على
مـسـرح كـلـيـة الـفـنـون .تـلـيـهـا ندوة
بـعـنــوان ( شـكـرا دمـشق) عن رمـوز
الـثــقــافـة الــعــراقـيــة :  اجلــواهـري
والــنـواب وجـمـال الــدين والـبـيـاتي
في دمــشق �يـتــحــد� فــيـهــا:خــيـال
اجلــواهـــري � مــحـــمـــد احلــوراني�
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يـطــلق  مـهــرجـان بــابل لــلـثــقـافـات
والفـنون العـا�ية الـتاسع  فعـاليات
ظــهــر الـيــوم اخلــمــيس فــعــالـيــاته
االدبـيــة في مـنـتـجع بـابل بـا�ـديـنـة
االثــريـــة بــافــتــتـــاح مــعــرض بــابل
الــدولي لـلـكـتــاب �ـشـاركـة حـوالي
100 دار  ثـم افــــتـــــتــــاح مـــــعــــرض
الــتــشــكــيل ( ا�ــرأة لــوحــةً)  حــيث
تــعــرض 20 تــشــكــيـــلــيــة عــراقــيــة
اعمالهن الـفنية   مع مـعرض للخط
الــعــربـي بــيــنــهم خــطــاطــون غــيــر
عراقي� .ثم تبدأ احتفالية االفتتاح
وتـتضـمن الـنشـيد الـوطـني �وكلـمة

رســـالــــة وقـــصــــيـــدة).ثم
تــــــــكـــــــر� لــــــــعــــــــدد من
الــشـخـصـيـات الــثـقـافـيـة

العراقية .
تبـدأ بعدهـا فقرات فـنية
تشارك فـيها (ا�ـوسيقى
واالنـــشـــاد ) وا�ــطـــربــة
الـــــســــــوريـــــة هــــــديـــــة
الــســبــيـــني �وا�ــطــرب
باسل العزيز �وا�طربة

اللبنانية ديانا حداد.
وتــســتــمــر فــعــالــيــات
ا�ـهــرجـان حـتى الـ26

من الشهر اجلاري.

ريـاض الـنـعـمـاني � مـحـمـد مـظـلوم
فــيـمــا يــشــهـد عــصــر غـد اجلــمــعـة
االفــتـــتــاح الــكــبــيـــر عــلى ا�ــســرح
البابلي  ويتضـمن فعالية السجادة
احلــمــراء حــيث يــســيــر ٨٠ جنــمــاً
عــراقــيــاً وعــربــيــاً واجــنــبـيــاً عــلى
الــسـجـادة لــلـحـمــراء . وبـعـد عـزف
الــنـشـيــد الـوطـني الــعـراقي والـقـاء
الـكلـمات الـرسـميـة يتم  اعالن اسم
الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة بـــابل لـالبــداع
االنــــســـــاني واطـالق اســــمـه عــــلى
الدورة �ثم تقدم  الفرقة السمفونية
معزوفاتهـا �تليها  مـشاركة الشاعر
الـعـربي الـعـا�ي أدونـيس بـعـنوان(
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حـضــرت الـنـجـمــة الـعـا�ــيـة لـيـدي غــاغـا حـفل
البـافتا في لندن ليل االثـن�� ب� عدد كبير من
الــنـجـوم.واذهــلت غـاغــا بـإطاللــتـهــا اذ لـبـست
فسـتان اخضـر يتـميز بـطيـاته من االعلى حتى
اســـفــله الــذي يالمـس االرض. الــفــســتــان من
عالمــة رالف لــورين  الــفــاخـــرة� زيــنت غــاغــا
اطاللتـها �جوهرات من ا�اس والزمرد من
عالمة(تـفني اند كو). واعتمدت غاغا
مـكـياجـاً كالسـيـكيـاً تـمـيز بـأحـمر
شـفاه من اللـون الوردي الفاحت
مع مـاسـكـارا عـلى الـرمو��
وتـــركـت غـــاغــــا شـــعــــرهـــا
االشقـر البالتـيني مـنسدالً
علـى كتـفيـها.ووقـفت امام
عـــــدســـــات ا�ـــــصـــــورين
�ـســكـة بــحـقــيـبــة يـدهـا
الــتي نــســقت لــونــهــا مع

لون فستانها.
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شـاهـدت جلنـة الفـحص عشـرين فـيلـماً تـقدمت
لـلـمـشــاركـة في مـهـرجـان الـســيـنـمـا الـنـسـويـة
الـثاني الـذي تـنظـمه نـقابـة الـفنـانـ� العـراقـي�
الـــيــوم اخلــمــيـس وغــدا اجلــمــعـــة عــلى قــاعــة
"احملـطـة" في الـكـرادة � وأقـرت عـشـرة مـنـهـا..
وتـألــفت جلــنـة الــفـحـص من اخملـرجــات رجـاء
كاظم ودنـيا القباني وإ�ان خضر. وقال نقيب
الفـنانـ� ا�شـرف على ا�ـهرجـان جبـار جودي
(يـقـام حـفل اإلفـتـتـاح في اخلـامـسـة من مـساء
الـيـوم اخلـمـيس ويـشـهـد مـعـزوفـات مـوسـيـقـية
وكـلـمـات الـلـجـنـة الـتحـضـيـريـة الـعـلـيـا وعرض
الــفـيـلم الــتـسـجـيــلي "الـعـامـالت في الـطـابـوق"
إخــراج إ�ـــان خـــضـــر� وتــكـــر� اخملـــرجــات
ا�ـــتـــمــيـــزات). وأكـــد ا�ـــشـــرف الـــفـــني عـــلى
(السيـنمـا النسـوية) عـلي حنون(يـشهـد صباح
الـيـوم التـالي نـدوة نقـاشـية عـلى قـاعة احملـطة�
حتاضـر فيها إينـاس القباني عن سـينما ا�رأة
ويـقـام حـفل تـوقيـع كتـاب سـيـنـمـائي.. نـسوي�
من تألـيف إ�ان الشاروط) مضـيفاً(في ا�ساء
تعـرض األفالم وتعـلن الـنتـائج وتوزع اجلـوائز
الـذهبـية والـفـضيـة والبـرونزيـة وجائـزة النـقاد�

على األفالم األربعة الفائزة)

 …—uB�« Y¹bŠ

لــيــتــابع
بـــعـــدهـــا
احلــــــــــفـل�
ويــــــقــــــــــدم
بــــــــاقـــــــة من
أغــــــــــانــــــــــبه
ا�ـميزة وسط
وتــــفــــاعل من

اجلمهور.
كــــمــــا احــــيـــا
الـسـاهـر حـفال
فــي لـــــــــــــــوس
اجنـــــــــلــــــــوس
حــــــــــضــــــــــــــره
ثــــمـــانــــيـــة االف

شخصا .

{ هــيـوسـ�- وكــاالت - نـشـر الــفـنـان
كــاظـم الــســاهــر مــقــطـع فــيــديــو عــلى
حـــســـابه اخلـــاص �ــوقـع الــتـــواصل
اإلجـــتــــمـــاعي ظـــهـــر فـــيـه إلى جـــانب
حــفـيــدتـيه من إبــنه األكـبــر وسـام� في
حــفــله الــذي أحـيــاه في هــيــوسـ� في
الــواليـات ا�ـتـحـدة األمــريـكـيـة� والـذي

محـمد اسـماعـيل الـطائي في الـتعـقيـبات
النقدية للورش.

كـمـا شـاركت كـلـيـة الـفـنـون اجلمـيـلـة في
جامعة ا�وصل �سرحية ( هدايا العيد)
قدمتهـا على قاعـة مسرح البـيت العمالي
بكـربالء في اليـوم  اخلتـامي للـمهـرجان.
وشـهـد الـعـرض تـفاعـل جـمـهـور االطـفال
مـــعه بـــشـــكل رائع خـــاصـــة في نـــهـــايــة
ا�سـرحـية وصـعـدوا الى خـشبـة ا�ـسرح
يــهــدفــون الــلــعـب مع �ــثــلي الــعــرض.
وثـيـمـة الـعـرض الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـية
تتـنـاول قـصة اجـتـمـاعـية تـدعـو الى نـبذ
االنانـيـة والـبخـل وتشـجع روح الـتـعاون
وتذلـيل الصـعاب � الـعمل تـأليـفاً للـكاتب
ا�ـسـرحي عـلي جــابـر الـطـائي واخـراجـاً
للطالب مـؤيد محمـد اسماعيل احـد طلبة

قسم ا�سرح.
ÂöŠô« WJK2

ومن عـــروض ا�ـــهــرجـــان : مـــســـرحـــيــة
(زيدون وأبـنـاؤه ا�شـاغبـون) من الـعراق
و(�لكة االحالم ) من سوريا� ومسرحية
(ســنــان الـــبــطل اخلــارق)� ومـــســرحــيــة
(جزيـرة العـجائـب) من تونس� مـسرحـية
(االركوز) من اسبانيا �وعرض حكاية من
خالل احلكـواتـيـة اسـتبـرق الـكـاظمي من
الـعـراق و احلـكــواتـيـة ســارة قـصـيـر من
لبنان .امـا ورشة صنـاعة وحتريك الدمى
الـقـفـازيــة فـقـدمـهـا ا�ــدرب مـحـمـد فـوزي



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7224 Thursday 17/3/2022 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7224 اخلميس 12 من شعبان 1443 هـ 17 من آذار (مارس) 2022م

V³�Ð Îôbł dO¦¹ Èb¼ Êu�U�

¡UO×K� WýœUš b¼UA�

ولــكن هـذه الـلـبـؤة ذات الـسـنـوات
اخلـمس أُطلقت� بعد ثـمانية أشهر
مـن االســـتـــعـــدادات� من حـــديـــقـــة
حــــيــــوان اخلـــرطــــوم مع أســــدين
آخــرين في كـانــون الـثـاني/يــنـايـر
 2021فـيما كان الـسودان قد خرج
لــــتــــوه من  30عــــامــــا من احلــــكم
الــعــســكـري-اإلسـالمي ومن عــزلـة
دولــيــة. وأُنــقــذت األســود الـثـالثـة
الـــتي كــانت تــعـــاني من اجلــفــاف
والـــتـــرهل بـــفـــضـل حــمـــلـــة عـــلى
اإلنـتـرنت. ومـنـذ ذلك احلـ� اتـسع
ا�ـشروع وأصبحت محمية الباقير
الـتي اسـتـقـبـلـتـهم والـواقـعـة عـلى
بـعد ساعة بالسيارة من اخلرطوم�
تــؤوي 17 أســدا تــراوح أعـمــارهـا
بــ� ســـتــة أشــهــر وست ســنــوات
تــعـيش عــلى مــسـاحــة تـفـوق 40 

ألف متر مربع.

فـي كل يـوم� يــوزع عـثـمــان صـالح
ومـعتـز كمال و 20مـتطـوعا آخرين
مـا ب�  5 الى  10 كــيـلــوغـرامـات
مـن الـــلــحـم عـــلى كل أســـد وعـــلى
حـفـنة من الـضـباع لـديـها مـسـاحة
مــســوّرة خــاصـة بــهــا في الــهـواء

الطلق.
سكارفيس) ومنصور

ويــتـعــ� عــلى هـؤالء ا�ــتـطــوعـ�
تـوزيع وقـتـهم بـ� خدمـة احملـمـية
ووظــائــفــهم. ولــكن مــنــذ االنـقالب
الـــــــعــــــســـــــكــــــري فـي تــــــشـــــــرين
األول/أكـتوبر� يـنبغي عـليهم كذلك
حتـمل أعبـاء االنتـقال والـبحث عن
طــرق بـديــلـة لـتــلك الـتي يــغـلــقـهـا

اجليش بسبب التظاهرات.
ويـقول ا�ـتطـوع معتـز كمـال البالغ
 30عـامـا إن الوقـود سـعره مـرتفع
واالنـــتــقــال الى احملــمـــيــة مــكــلف
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أثـار الـفـيـلم الـفـلـسـطـيـني صـالون
هــدى والــذي عـرض فـي مـهــرجـان
بيروت الدولي لسينما ا�رأة للعام
اجلـاري � مـوجـة من الـغـضب عـبر
مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي في
عــدد من الــدول الــعــربــيــة بـســبب
بـــعض ا�ــشـــاهــد الــتي وصـــفــهــا
الـــبــعـض بـ (اإلبــاحـــيــة).الـــفـــيــلم

لـلمخرج الفلسطيني

مـتـأخـراً أكثـر.مع ذلك� فـإن مـصـير
هـــذا الــــقـــانـــون غـــيـــر مـــؤكـــد� إذ
ســيـتـعـ� لـدخــوله حـيـز الــتـنـفـيـذ
إقـــــراره فـي مـــــجـــــلـس الـــــنـــــواب
والـــتــــوقـــيع عـــلـــيـه من الـــرئـــيس
األمـريـكي جـو بـايـدن الـذي يـتـمتع
بــصالحــيــة الــنــقض. ولم يــصـرّح
الـــرئــيـس بــعـــد �ــوقـــفه من هــذا
ا�ــلف.وكـانت الــفـكــرة الـرئـيــسـيـة
وراء تــغـيــيـر الـتــوقـيت في األصل
إيـجاد تطـابق ب� ساعـات النشاط
وسـاعات سطوع الشمس للحد من
اسـتـخـدام اإلضـاءة االصـطـنـاعـية.

لــكن مـنـتــقـديه يـأخــذون عـلى هـذا
اإلجـراء خـصوصـا آثاره الـسـلبـية
عـلى إيقاعات اجلسم البيولوجية�
خـــصـــوصــا عـــنـــد األطـــفــال.عـــلى
اجلـــــــــانـب اآلخــــــــر مـن احملـــــــــيط
األطــلــسي� يــجـري اإلعــداد أيــضـا
لـلتخلي عن التوقيت الشتوي: فقد
اقـتـرحت ا�ـفوضـيـة األوروبـية في
أيـــلــول  2018إلـــغـــاءه... في عــام
2019. لــــكنّ الــــبــــر�ـــان األوروبي
صـوّت في آذار 2019 عـلى تـأجيل
هــذا اإللـغــاء إلى عـام 2021 إال أن
أزمة كوفيد- 19جمّدت هذا ا�لف.
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هــاني أبــو أســعــد وبــطــولــة عــلي
سـلـيـمان� ومـنـال عوض� ومـيـساء
عــبـدالـهـادي� وتـدور أحـداثه حـول
صـــالـــون جتـــمـــيـل في بـــيت حلم�
تـــديــره مـــنــال عـــوض� واســمـــهــا
بــالـفـيــلم هـدى� والـتـي تـعـاني من
أزمـات شخـصيـة مرتـبطـة بظروف
عــائـلـيـة بــعـد أن هـجــرهـا زوجـهـا
وأوالدهـا� وما نتج عن ذلك� عملها

لــــــــــــصــــــــــــالـح اخملــــــــــــابــــــــــــرات
اإلســرائــيـــلــيــة.ويُــنــاقش الــفــيــلم
قــــــصص إســـــقــــــاط اخملـــــابـــــرات
اإلســــرائـــــيــــلــــيــــة لـــــلــــفــــتــــيــــات
الـفـلـسـطـيـنـيـات من خالل صـالون
الـــتـــجـــمـــيل� حـــيـث تـــقـــوم هــدى
بــتـصـويـرهن بــأوضـاع مـخـلـة� ثم
حتـاول ابـتـزازهن وإجـبـارهن على
الــــــــقــــــــيــــــــام �ــــــــا هــــــــو ضـــــــد
مــــبــــادئــــهـن.وأثــــارت ا�ــــشــــاهـــد
احلـميمية في الفيلم� غضب بعض
الــفـلــسـطـيــنـيـ�� الــذين يـرون أنه
مــنـاف لــتـعــالـيـم الـدين اإلسالمي�
وتــقــالـيــد الــشـعب الــفــلـســطــيـني
احملـــافظ.ومـن جــهـــتـــهـــا طــالـــبت
الـهـيئـة الـعامـة لـلشـبـاب والثـقـافة
بــقـــطــاع غــزة� �ــحـــاســبــة كــافــة
الـقـائـمـ� على فـيـلم صـالـون هدى
ا�ـــثــيـــر لـــلــجـــدل� وضــرورة وقف
عـرض ونشر وتداول الـفيلم بشكل
فـوري� مـؤكـدة وفـقـا لـتـقـريـر للـبي
بـي سي أنه (�ـثل إسـاءة لـلشـعب
الـفلـسطـيني وتـضحـياته ونـضاله
الـبطـولي) علـى حد قولـها.ووصف
فـلـسطـيـنيـون الـفيـلم بـالتـافه� وما
جـاء فـيه بــالـثـقـافـة الـدخـيـلة عـلى
شـعب الفلسطـيني.وبحسب صفاء
عــبــدو: (فــيــلم صــالــون هــدى قـرر
جتـاهل كافة الشخصيات النسوية
والـوطنية الفلسطـينية وبطوالتها
ا�ـغــمـورة الـتي لم يُـسـلط الـضـوء
عـلى إجنـازاتـهـا� لـيـمـنح لـعـمـيـلة
مــهــووســة شــريــرة أنــانــيــة أدت
لـــعــذاب ومـــقـــتل وخــراب حـــيــاة
الـكثيـرين ليمـنحهـا منصـة تبرير
ضـد احلـركـة الـوطـنـيـة).واعـتـبـر
نـــاشــطـــون أن الــفــيـــلم ســـقــطــة
أخـالقية على حد قـولهم مؤكدين
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“ولـكـني آتـي كل يـوم ألنـني أشـعر
بسعادة في كل مرة.”

وانـضم مهندس االتصاالت الشاب
هـذا ا�ـولع بـالـكالب مـنـذ الـصـغر�
إلـى ا�ـشــروع مـنــذ الـبــدايـة. وهـو
يـزور احملـميـة في كل عـطلـة نهـاية
أسـبوع� ويـكلفه الـتنـقل إلى ا�كان
مـــا بــ� دوالرين وأربــعــة دوالرات

تقريبا.
ويـــبــدي كــمـــال إعــجــابـــا خــاصــا
بــاألســد “ســكــارفــيس ”وهــو ذكــر
كـبير ذو وبر بالـلون البيج� وكذلك
بـ(الـــطــيب) وهـــو أســد آخــر أخــذ
اسـم مـــتــطـــوع غـــادر أخـــيـــرا إلى
أوغـندا الستكمال دراسته من أجل
أن يـصـبح طبـيـبا بـيـطريـا بـعد أن
اكـتشف اثـناء وجـوده في احملـمية

ولعه باحليوانات.
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نـغمـة االعتـماد عـلى التـحالف الـدولي في طريـقهـا الى الزوال
مع األيـام مهـما طـال االمـد� وربّمـا يأتي يـوم يجـد فيه الـعراق
نـفسه في مواجهة االستـحقاق العسكـري ا�ؤجل منذ سنوات
طـويـلــة� لـنـكــتـشف احلــقـيـقــة ا�ُـرّة من جــديـد في انّ اجلـيش
الـعــراقي عــارٍ تــمــامــا عن ان يــحــمي نــفـسـه من الــصـواريخ
والـطائرات� كـونه ال �تـلك منـظومات دفـاعيـة جوية ذات قـيمة
نـوعية ومؤثرة� وباتت تمـثل درعا للوطن في هذا الزمان ولدى
جـمــيع الــدول. حـتى لــو بـقــيت مــنـظــومـات اجلــيش الــعـراقي
الــســابق ولم تــدمــر في احلــرب� فــهي ال تــنـفـع الـيــوم إال في
حدود دنيا� وانّ التحديث التكنولوجي استحقاق ال مفرَ منه.
لم تتوقف أيّ حكومة عراقية عند مسألة التسليح النوعي� من
خالل اخلـوض في مفـاوضات جـدية مع دول الـتحـالف. هناك
مَن يـؤيــد الـرؤيــة االمـريــكـيــة والـدولــيـة وتــقـديــراتـهــا ويـراهـا
صـحـيـحـة في هـذا ا�ـسـار بـشــأن الـتـسـلـيح ا�ـمـكن لـلـجـيش
العراقي� من خالل النظر الى نكسة ترك فرق في اجليش في
ا�ـوصل وتـكـريت واالنـبـار مـدرعـاتـهـا ودبـابـاتـهـا وأسـلـحـتـها
الـثـقـيــلـة وهـربت حتت ذلك الـظــرف الـذي كـان الـبـلـد من دون

حكومة مسؤولة.
 لـكن البلـد يبـقى في النـهاية ألهـله ومصـير شعـبه يتـقرر على
هـذا التـراب� وهـو بـلد يـكـاد يكـون في مـهب الريح الـيـوم� ب�
ثالث قـوى إقلـيميـة في األقل� لديـها سـباق تـسلـيحي نوعي ال
مـثـيل له� ويـبدو الـعـراق بـ� تـلك الدول ارضـاً جـرداء وعـارية
من أسـبــاب الـدفـاع وا�ــواجـهــة� فـيــمـا لـو تــطـورت تــداعـيـات
إقـليـمـية حتـت أي ظرف وجـعلـت العـراق سـاحة صـراع� شاء
أم أبى � فـلن يكتـرث احد لـذلك� عندمـا يكـون ضعيـفا وقراره
مـستـلبـاً وهـناك من قـياداته الـسيـاسـية مَن لـديه خط مائل مع
اخلـارج بعـناوين تـدين بـالوالء له اكـثر من غـيرتـها عـلى تراب

البلد وقوته وسيادته.
العراق� لديه أموال من زيادة أسعار النفط� وحتى من دونها�
و�ـكنه أن يعيـد بناء اجليش بـطريقة صـحيحة� لـكن عليه قبل

ذلك ان يخلص اجليش من احملاصصة والفساد معاً. 
ال يـوجـد تــفـاؤل عـنـد كــثـيـر من الــذين تـنـاقـشـت مـعـهم حـول
إمـكـانـيـة ان �تـلك الـعـراق احلـد ا�ـقـبـول وا�ـؤثـر لـلـدفاع عن
نـفسه بـنفسه� والـسبب هـو الفسـاد والتـدخل اخلارجي وعدم
وجـود إرادة حـقــيـقـيــة لالضـطالع بـهــذه ا�ـهـمــة الـكـبـرى مع

معارضة من أطراف داخل البلد لتطوير القوات ا�سلحة. 
كل حـكومـة تأتي نـراها مـتراخـية ومـتجـاهلـة لهـذا ا�لف أكـثر

من سواها. ونخشى أن يكون اآلتي أظلم.
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يسألونك عن الندم?. 
إنه احساس بالقدرة على جتنّب �نوع بعد فوات األوان. 

وفي مـذكرات الفيلسوف اإلنكلـيزي برتراند راسل يقول: ندمت
عـلى أشـيـاء كـثـيـرة في حـيـاتي. لـكـنـني لم أنـدم أنـني أمـضـيت
سبـع� سنة أدخن الغليون والسيجار باستثناء فترة النوم فأنا

أدين بحياتي للدخان!. 
وقـلّما صادفت أديباً من األدباء ال يُدخّن.. ومرة قال لي األديب
عبـد احلميد الـعلوجي إنه كان يسـتيقظ مع صيـاح الديك� ليبدأ
يـومه بالـتدخـ� قبل كلّ شيء� حـتى غدت صـحته تـماثل خراب

البصرة بعد عدوان الزجن!.
والـرصـافي اشـتـغل بـائع سـجـائـر غـازي في األعـظـمـيـة. وكـان
يــنـصـح ا�ـدخّن أن يــشـتــري هـذا الــنـوع من الــدخـان� ويــغـريه

: ببيت� من الشعر قائالً
دخّنْ سجـارةَ غازي
في وقفـةٍ واجتيــاز ِ
وجازِ نصحي بشكرٍ
إن كنتَ �ّن يُجازي

والشاعر حافظ جميل كان يشعل سيكارة واحدة عند النهوض
من الفراش. ثم يشعل واحدة من األخرى توفيراً للكبريت!.

واجلـواهري كان يدخن جميع أنواع التبوغ احمللية واإلفرجنية.
يُـطــفئ سـيــكـارة مـن هـذه الــعـلــبـة� لــيـشــعل ثـانــيـة من الــعـلــبـة

األخرى!. 
وكـان أستـاذنـا مدني صـالح يـدخن سـبعـ� سـيكـارة في الـيوم
الواحـد وأحيـانا تصل إلى الـثمانـ� وال يستـعمل عود الـكبريت
. وقد ترك التدخ� بعد نصف قرن حتى جعل من يوم إال نـادراً
إقـالعه عن الـتــدخــ� يـومــاً وطـنــيـاً يــحــتـفل به فـي كل عـام. ثم
انشغل عن التدخ� بتقشير البرتقال� وبالتمشِّي� وبالصفنات.
وكـان لنـا زمـيل في جـريدة الـعـراق سـالم العـزاوي إذا انـتفض
غضـبـاً على مـا يفـعله قـلم رئيس الـتحـرير صالح الـدين سعـيد
�ــقـاالت احملـررين أطــفـأنـا غـضــبه بـسـيـكــارة من نـوع سـومـر

ليهدأ� فيتحول غضبه إلى دخان في الهواء!.
وسمـعنـا األطبـاء ينـصحون أن الـسيـكارة تـنقص الـعمـر� وأنها
جـسد مسجّى في كفن من دخان أبيض� وأنها ضارة بالصحة
ومع ذلك جنـد أعــداد ا�ـدخـنـ� لـم يـنـقص.. وقــرأنـا عن رئـيس
الـوزراء البريـطاني تـشرشل� أنه كـان يُدخّن بـحرارة ولـهفة في
العام احلادي والتسع� من العمر� ومات والسيجار في فمه!.
وعـندمـا ازدهرت أيّـام ا�زبّن في بـيـوت الفـقراء� كـان ا�عـتقـلون
في السـجون يستـعملون األوراق الـناعمة الـصغيرة� يـلفّون بها
سـجـائرهم من “دفـتـر الرشـيد ?”و”دفـتـر البـافرة ?”فـيـكتـبون

عليها رسائل شوق إلى أهليهم وحبيباتهم!.
ومـرة أراد الشاعر السوري عمر أبـو ريشة أن يغازل الشاعرة
الرقـيـقـة األنـيـقة �ـيـعـة عـبّـاس عـمارة في مـهـرجـان لـلـشـعر في

لبنان� فسألها: 
تدخّن�? ال.. أتشرب� ال..أترقص�? ال..مَا أنت جمع ال?!. 

أنــا الــتي تــراني.. كل خــمــول الــشــرق في أرداني. يــا ســيـدي
اخلبير بالنسوانِ!.

والــعـشـاق وا�ـهــمـومـون يـكـثــرون الـتـدخـ�� ويــعـتـقـدون أن في
الــتـدخـ� بـســاط الـريح� الـذي يـنــقـلـهم إلى دنـيــا من الـسـعـادة
وراحة البال.. ثم إذا بهم يكتشفون أن كلّ ما تبقّى من عشقهم
روائح دخـان عالـقة في الـقمـيص� والكـنزة� وا�ـعطف� وفـناج�
الـقـهـوة� ومـكـاتـيب الـغـرام� واألوراق الـقـد�ـة� وسـعـال وزكام�
وأعقـاب سجائر طويلة وقـصيرة عليها آثـار مصبوغة من أحمر
الـشفاه� تفضح بقـايا قبالت من ذلك الثغر

اجلميل!.
يـكتشفون بعد ح�� أنهم كانوا يعلكون
كالمـاً في الـهـواء� ويعـرفـون بـعـد فوات
الـعمر� كما قال نزار قباني: أنهم كانوا

يطاردون خيط دخان!.
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الـــصــنـــاعــيــة “ســـتــارلـــيــنك ”في
أوكـــرانـــيـــا وإرســـال مــعـــدات إلى
هـناك لـلمـساعـدة في توفـير خـدمة
اإلنـــــتــــرنت إلـى ا�ــــنــــاطـق الــــتي
تـــعــرضت لـــهــجــمـــات عــســـكــريــة

روسية.
واعـــتــاد ا�ـــلــيـــارديــر عـــلى إثــارة
اجلــدل عــلـى تــويــتــر حــيث يــضم
حـــســـابه أكـــثـــر من 77  مـــلـــيــون

متابع.

{ واشـــــنــــطن (أ ف ب)  –حتــــدى
ا�ـلــيـارديـر إيـلـون مـاسك الـرئـيس
الــروسي فالد�ـيـر بـوتـ� االثـنـ�
لــيـخـوض مـعه (قـتـال رجل لـرجل)
بشأن أوكرانيا التي تشهد هجوما
واسعا للجيش الروسي منذ قرابة

ثالثة أسابيع.
وكــتـب مــؤسس شــركــة (ســبــايس
إكـس) ا�عـروف بأطـواره الـغريـبة�
عـــلى تـــويـــتــر أحتـــدى فالد�ـــيــر
بــوتــ� بــأن يــخــوض مــعي قــتـال
رجـل لــــــرجـل حــــــول مــــــوضــــــوع
أوكـرانيـا من دون أن يحـدد الشكل

الذي ستتخذه هذه ا�بارزة.
وســأل في رســالـة أخــرى بــالـلــغـة
الــروســيـة مــتــوجـهــا إلى حــسـاب
الـكرمـل� الـرسمي عـلى تويـتر هل

تقبل هذا القتال?
وردا على تعليق مستخدم لم يفهم
هـذه الدعـوة� أكد إيـلون ماسك أنه

جاد تماما في ما يقول.
وكـان ا�ليارديـر ا�ولود في جنوب
إفـــريــقــيــا قـــد دعم كــيــيـف بــعــيــد
انـــطـالق الــغـــزو الـــروسـي� وغــرّد
مـــطــــلع الـــشـــهـــر احلــــالي  قـــائال
(أصـمدي يـا أوكرانـيا) مـوجها في
الــوقت عــيــنه رسـالــة صــداقـة إلى
الــشـعب الـروسي الـعـظـيم الـذي ال

يريد احلرب.
كـذلك� استجاب لـطلب مساعدة من
مـسؤول أوكـراني من خالل تـفعيل
خـــدمـــة اإلنــتـــرنـت عــبـــر األقـــمــار

فـي شـبــاط/فــبــرايــر� اتـهـم مـاسك
الــهـيـئــة ا�ـشــرفـة عـلى الــبـورصـة
الــتي فــرضـت عـلــيـه عـقــوبــات في
الـــســنــوات ا�ـــاضــيــة� بـــالــســعي
إلسـكات حريته في التعبير. وشبّه
رئــيس الــوزراء الــكــنــدي جــاسـ�
تــرودو بـأدولـف هـتــلـر في رســالـة
دعم �ــعـارضي الــقـيــود الـصــحـيـة
الـتي تـفـرضـهـا احلـكـومـة� قـبل أن

يحذف هذا ا�نشور.

أنـه (شــــــوّه صـــــــورة اجملــــــتـــــــمع
الــفــلــســطــيــني وأظــهــر ا�ــقــاومـة

بصورة ال عالقة لها بالواقع).
ونـفت وزارة الثقـافة الفـلسطـينية�
أي عـالقــة لـــهـــا بــفـــيـــلم صـــالــون
هــدى.وقـالت الــوزارة في تـصـريح
لــوســائل إعالم مــحـلــيــة (ال عالقـة
لـــوزارة الـــثــقـــافـــة بــأي شـــكل من
األشـكـال بـفيـلم صـالـون هدى� ولم
يـــدلِ وزيــر الــثـــقــافـــة عــاطف أبــو
ســــيف� بـــأي تــــصـــريح لـه عالقـــة

بالفيلم).
وأكــــدت الـــوزارة عــــلى رؤيــــتـــهـــا
بــوجــوب وجـود ســيـنــمــا وطـنــيـة
شـامـلـة مـلـتـزمـة بـقـضـايـا الشـعب
الــفـلـسـطــيـني ا�ـشــرف السـتـعـادة
بـالده وحتريرها واستنكرت دائرة
اإلنــتـاج الـفـني فـي حـركـة حـمـاس
الــتــشــويه ا�ــقــصــود في صــالـون
هـدى الـذي يسيء لـنـضال الـشعب
الـــفــلـــســطــيـــني واخــتـــصــاره في

مشاهد رديئة.
وأضــافـت: (ا�ــشــاهــد في الــفــيــلم
تـهدف إلى نيل الشـهرة باسم الفن
واحلـصـول عـلى األمـوال ا�غـمّـسة
بـكرامـة الشعب ا�ـناضل من الدول
ا�ــانــحــة عــلى حــســاب الــقــضــيـة
الـفلـسطيـنية). وبـعد الضـجة التي
أحـــدثـــهـــا الـــفـــيــلـم� قـــال اخملــرج
الـفلـسطيـني� هاني أبـو أسعد� في
تـــصــــريح صـــحـــفـي إن (ا�ـــهـــمـــة
األســاسـيـة لـلــسـيـنـمــائي� تـوجـيه
أســئـلـة أكــثـر من إيـجــاد إجـابـات�
وقـصة الـفيـلم حقـيقـية ومـوجودة�
حـــــيث كــــانـت االســــتـــــخــــبــــارات
اإلســرائــيــلــيــة تــســتــخــدم وجــود
صـاالت الـتـجمـيل إلسـقاط الـنـساء

الفلسطينيات).
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سـيـعـود عـلى مـ� مـركـبـة سـويوز
هــذه) مــضــيــفــا (زمـالؤنــا الـروس
أكــدوا اسـتـعـدادهم إلعـادة الـطـاقم
كـــامال). عـــلى الــرغـم من الــتـــوتــر
الـشـديـد بـ� واشـنـطن ومـوسـكـو�
يـتع� عـلى البلـدين االستمرار في
الــتــعــاون لــضــمــان عــمل مــحــطـة
الـــفــضــاء الــدولـــيــة. وقــال جــويل
مـونتـالبانـو (لم يتـغير شيء خالل
األسـابـيع الثالثـة ا�اضـية ومـراكز
الــتــحــكم تــواصل الــعــمل من دون
مــشـاكل). وفي  األســبـوع الـفـائت�
قـال رئيس وكالة الفـضاء الروسية
(روســــكــــوســــمــــوس) دمــــيــــتـــري
روغـوزيـن إن الـعـقـوبـات الـغـربـيـة
ضــــد روســـيــــا قـــد تــــعـــطـل عـــمل
ا�ـركـبات الـفـضائـيـة الروسـيـة� ما
من شـأنـه إسـقـاط مـحـطـة الـفـضاء
الــدولــيــة. وتُــســتــخــدم مــحــركـات
ا�ــركــبــات الـفــضــائــيـة الــروســيـة
الــراســيـة في احملــطــة لـتــصــحـيح
مـدار الـهـيـكل الـفـضائـي. وحتصل
هـذه الـعـملـيـة بواقع حـوالى عـشر
مـرات سـنـويـاً إلبـقـاء احملـطـة على
الـــعــلـــوّ الــصــحـــيح� أو لــتـــجــنب
االصــطـــدام بــحــطــام فــضــائي في

{ واشـــــنـــــطن (أ ف ب)  –أكـــــدت
وكـالـة الـفـضـاء األمـيـركـيـة (نـاسا)
االثـنـ� أن الـتـعـاون بـ� الـواليات
ا�ــتـحــدة وروسـيــا بـشــأن مـحــطـة
الـفضـاء الدولـية مـستـمر كـا�عـتاد
رغـم الــتـــوتـــر الــشـــديـــد ا�ـــرتــبط
بــاحلـرب في أوكـرانـيـا� مـؤكـدة أن
رائـد فـضـاء أمـيـركـيـاً سـيـعود إلى
األرض كـمـا هـو مخـطط في نـهـاية
الــشـهـر اجلــاري عـلى مـ� مــركـبـة
روســيــة.وقــالـت الــوكــالــة إن رائـد
الـفـضاء في “نـاسـا ”مـارك فـاندي
هــاي الــبــالغ 55 عــامــا يــســتــعــد
لـلــعـودة من مـحـطـة الـفـضـاء عـلى
مـركـبـة فـضـائـيـة من نـوع سـويـوز
في 30 آذار/مــــارس� بــــعــــد 355
يـومـا أمـضـاهـا في الـفـضـاء� وهي
مـدة قـيـاسـيـة جـديـدة ألميـركي في
الــفــضــاء. وسـتــهــبط ا�ــركــبـة في
كـازاخـسـتـان وعـلى مـتـنـهـا أيـضـا
رائــدا الـفـضـاء الـروســيـان بـيـوتـر

دوبروف وأنتون شكابليروف.
وقـال مدير بـرنامج محطـة الفضاء
الـدولـيـة فـي وكـالة (نـاسـا) جـويل
مـونـتـالـبـانـو االثـنـ� (�ـكنـني أن
أخـــبــركم أنه مـن ا�ــؤكــد أن مــارك

مـسارهـا. وأكد جـويل مونـتالـبانو
أن األمـيـركـيـ� وحـدهم ال �ـلـكون
هــــذه الـــــقــــدرة. وقــــال (احملــــطــــة
الــفـضــائـيـة صُــمـمت عــلى أسـاس
مبدأ االعتماد ا�تبادل وهي ليست
عـملـية �ـكن فيـها فـصل مجـموعة

عن األخرى).
وأوضـح أنه “فـي الــوقـت الــراهن�
ال مـؤشـر إلى أن شـركـاءنـا الروس
يــريــدون تـغــيــيـر الــوضع الــقـائم.
لـذلك نـخـطـط �ـواصـلـة الـعـمـلـيات
كــمــا نـفــعل الــيـوم .”كــمــا أكـد أن
الــتــبــادل ا�ــقــرر في اخلــريف� من
خـالل إرســال رائــد فـــضــاء روسي
إلى مـحـطـة الـفضـاء الـدولـيـة على
مـركــبـة فـضـائـيـة من صـنع شـركـة
(ســـــبــــايس إكس) األمــــيــــركــــيــــة�
وإرســـال رائـــد فــضـــاء من وكـــالــة
“نــاسـا ”عــلى مـركــبـة سـويـوز� ال

يزال قائما حتى الساعة.
وتــســـتــضــيف مــحـــطــة الــفــضــاء
الـــدولــيــة حـــالًــا روســيـــ� اثــنــ�
وأربـعة أمـيركـي� وأ�ـانيـاً واحداً.
وقــال مـونــتـالــبـانـو “هـل هم عـلى
عــــلم �ــــا يــــحـــدث عــــلى األرض?

بالتأكيد.
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{ الـبـاقـيـر (الـسودان) (أ ف ب) –
كـانت كـنداكـة جتلس في مـا مضى
جــائــعــة داخل قــفص صــغــيــر في
اخلـرطـوم� لـكـنهـا بـاتت تـنـظر إلى
أشــبـالـهــا الـصـغـيــرة تـمـرح داخل
مـحمـية تـقع في قلب سـهل عشبي�
وذلك بـفـضل حـفنـة من ا�ـتطـوع�

في أحد أفقر بلدان العالم.
في الـسـودان� باتـت كلـمـة كنـداكة�
وهــو اسم ا�ـلــكـات الـنــوبـيـات في
الـــعــصـــور الـــقــد�ـــة� مـــرتــبـــطــة
بــــا�ـــتـــظــــاهـــرات الالتـي شـــاركن
بـشجاعة في الـتظاهرات التي أدت
إلى اســـقــاط عــمــر الـــبــشــيــر عــام
 2019ومـا زلن يشـاركن حالـيا في
الـتظاهرات التي اندلـعت للمطالبة
بـتـنحـيـة العـسـكريـ� عن الـسلـطة
بـــــــعــــــد انـــــــقالب 25 تـــــــشـــــــرين

األول/اكتوبر.

{ واشـــــنــــطـن (أ ف ب) - صــــوت
مــــجــــلس الــــشــــيــــوخ األمـــريــــكي
بـاإلجماع الـثالثاء لصـالح التخلي
بـشـكل دائم عن الـتـوقيت الـشـتوي
واعـتـمـاد الـتـوقـيت الـصـيفـي على
مـدار السنة.وقال الـسنانور ماركو
روبــيـو صـاحب مــشـروع الـقـانـون
ا�ـذكـور إن (تـغـيـيـر الـتـوقـيت بات
مـفـهومـاً بـاليـاً� وهـو مصـدر تـوتر
وإربـاك. هذا أمـر غبـي ببـساطة� ال
أجـد طـريـقة أخـرى لـقول ذلك)".في
مــقــر الــكــابــيــتــول الــثالثــاء� أقـام
الـعضو ا�نتخب عن والية فلوريدا
صـلـة سـببـيـة مبـاشـرة بـ� تغـيـير
الــتـوقـيـت والـزيـادة في "الــنـوبـات
الـقلبية وحـوادث السيارات". وقال
عـضـو مـجـلس الـشـيـوخ شـيـلـدون
وايـتهـاوس إن (التـوقيت الـصيفي
"يـحـوّل حيـاتـنا حـرفـياً إلى ظالم).
و�ــــثل وايــــتـــهــــاوس واليـــة رود
آيـالنــد عـــلـى الــســـاحـل الــشـــرقي
لـــلــواليـــات ا�ــتـــحــدة حـــيث يــحل
الــظـالم عــنــد الــســاعـة  16:15في
كــــــانـــــون األول مـع الــــــتـــــوقــــــيت
الـشـتـوي.ومع الـتوقـيت الـصـيفي�
يــكـون شـروق الــشـمس وغــروبـهـا

{ لـــوس اجنــــلـــيس (أ ف ب) –
اعتذرت اخملـرجة ج� كـامبيون�
وهـي من أبـــرز ا�ــــرشــــحـــ� في
سباق األوسكار� االثـن� لبطلتي
التنس سيـرينا وفيـنوس وليامز
عن تصريحات “متسرعة ”أدلت
بها في اليوم السابق خالل حفل

توزيع جوائز.
وكـانت اخملـرجـة الـنـيـوزيـلـنـديـة
أثـارت فـضـيـحـة بـعـد حـصـولـها

عــلى جـــائــزة أفــضل إخــراج في
لـــوس أجنــــلـــيس خالل حـــفـــلـــة
(تــشــويس كــريــتــيــكس أووردز)
وهي جـوائــز مـقـدمــة من الـنـقـاد
الـسـيـنــمـائـيـ� األمـيـركـيـ�� عن
فيلمها “ذي باور أوف ذي دوغ.
وعــلـى اخلــشــبــة مــســاء األحــد�
وجهت جـ� كامـبيـون حتية إلى
جـــمـــيع ا�ـــواهب الـــنـــســـائـــيـــة
ا�ـوجـودة في الـقـاعـة� مـتـوجـهة

عـــــــلى وجـه اخلــــــصـــــــوص إلى
الــشــقــيــقــتــ� ولــيــامــز الــلــتـ�
حـضرتـا احلـفـلة إلـى جانب ويل
ســــمــــيث� جنـم فــــيــــلـم (كــــيــــنغ
ريــتــشـــارد) اخملــصص لــســيــرة

البطلت� في رياضة التنس.
وقـــالت كـــامــبـــيــون (ســـيــريـــنــا
وفــيــنــوس� أنــتـمــا مــذهــلــتـان…
لـكـنـكــمـا ال تُـضـطـران مـثـلي إلى
مــواجـــهــة الــذكــور). وأثــار هــذا
الـتـعـلـيق غـير ا�ـتـوقع سـيال من
ردود الفـعل الغـاضبـة ألشخاص
رأوا فـــيه شـــكال من الـــتـــمــيـــيــز
والــعـنــصــريـة. وانــتــشـرت عــبـر
الشـبكات االجـتمـاعية مـقتـطفات
من احلـفلـة تـظـهر فـيـها فـيـنوس
ولـــيـــامــــز مـــنـــزعــــجـــة من هـــذا
الــــتــــصـــــريح. وســـــارعت جــــ�
كـامـبـيـون االثـنـ� إلى االعـتـذار.
وكـتـبت في بــيـان نـقـلـته وسـائل
إعـالم أمـــيـــركــيـــة (لـــقـــد أدلـــيت
بـتـعـلـيق مـتـسـرع قارنـت فيـه ما
أفعـله في عـالم الـسيـنـما بـكل ما
أجنزته سيرينا وليامز وفينوس

وليامز).
وأضــافت (لم يــكن لــدي أي نــيـة

للتـقلـيل من قيـمة هاتـ� ا�رأت�
األســطــوريــتـ� والــريــاضــيــتـ�
الـــعـــا�ــيـــتــ�) مـــشـــيــرة إلى أن
الــشــقــيــقــتــ� ولــيــامــز لــعــبــتـا
مــــبـــــاريــــات ضـــــد رجــــال خالل
مـسـيـرتــهـمـا ا�ـهـنـيـة.وقـد فـازت
البـطلـتـان ببـطوالت غـراند سالم

في فئة الزوجي اخملتلط.
وتــابــعت كـامــبــيــون (آخـر شيء
أريـــده هــو الــتــقــلـــيل من مــيــزة
هات� ا�رأت� الرائعت� سيرينا
وفـيــنـوس� أسـتــمـيـحــكـمـا عـذراً
وأحــتـفي بــكــمـا بــالـكــامل). وقـد
تــطـــغى هــذه الــفــضــيــحــة عــلى
سـلــسـلـة الـنــجـاحـات ا�ـتــتـالـيـة
جل� كامـبيون الـتي فازت أيضا
بــجــائــزة بــافــتــا الــبــريــطــانــيـة
وجـائــزة اخملـرجـ� األمــيـركـيـ�

في نهاية األسبوع الفائت.
ويعـتـبر ا�ـتـابعـون أن فـيلم (ذي
باور أوف ذي دوغ)  ومـخـرجـته
من بـ� ا�ــرشـحـ� األوفــر حـظـا
لـلـفـوز بــجـوائـز األوسـكـار� أرفع
مــكـافـآت الــسـيـنــمـا األمـيــركـيـة�
والــتي تــوزّع في هــولــيــوود في

27 آذار/مارس.


