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ــقــابل شــارك نــواب في  جــلــسـة ا
امس يـــنــتــمــون لــلــتــحــالف الــذي
يــقــوده الــتــيــار الــصــدري. وهــنـاك
ـنــصب رئــاسـة أربــعــون مـرشــحــاً 
نـافسـة الفـعلـية اجلـمهـورية لـكن ا
تـنـحـصـر بـ شـخـصـيـتـ تمـثالن
أبــرز حـــزبــ كــرديـــ هــمــا بــرهم
صـــالح مـــرشح االحتـــاد الـــوطــني
الـكـردستـاني وريـبر أحـمـد مرشح
ـوقراطي الكـردستاني. احلـزب الد
إال ان مــرشـحـاً مــسـتـقالً هــو خـالـد
شــيخ صــديق عــبــد الـعــزيــز يــؤكـد
لـ(الــــزمـــان) وجـــود اجــــمـــاع عـــلى
اخـتياره رئيساً توافقياً.  ويقول ان
(الـوضع العراقي يـحتاج لشـخصية
مــسـتــقـلــة مـثــلي تـتــمـتع بــعالقـات
مـــتـــوازنــة فـي الــداخـل واخلــارج)
ـرشح عـلى ويـفــتـرض أن يـحـصل ا
أصـوات ثــلـثي الـنـواب لـيـفـوز. ولم
واقف يـحصل مذّاك أي تغـيير في ا
الــســيــاســيــة. وقــال الــنـائـب بــهـاء
الـنـوري النـاطق باسم حتـالف دولة
الـقانون لفرانس برس (حتى االن ال
تـوجد مبـاحثات ومفـاوضات بشكل
جــدي وحــقـيــقي... واذا لم يــحـصل

اتفاق سنقاطع اجللسة).
 ويــدفع الـتــيـار الــصـدري  الــفـائـز
األكـبر في االنـتخـابات الـتشـريعـية
إلى تـشكـيل حـكومـة أغلـبيـة مؤكداً
ـلك الـكـتـلـة األكـبر مـع حتالف أنه 
مـن  155نـــــــائـــــــبــــــــاً مع احلـــــــزب
ـوقـراطي الـكردسـتـاني وتـكتل الـد
أحزاب السيادة أبرزها حزب يقوده
ـان محـمـد احللـبوسي. رئـيس الـبر
وصــوت مـجـلس الــنـواب عـلى عـدد
من مــهـــام الــلــجــان الــنــيــابــيــة في
اجلـلـسة. وذكـرت الـدائرة االعالمـية
ـان صـوت على في بـيـان ان (الـبـر
تــعـديل بـعـض الـفـقــرات من نـظـامه
الـداخـلي ومـهـام جلـانـه الـنـيـابـية).
واضــــافت ان (مــــجــــلس الــــنـــواب
صــوت عـلى مـهـام جلـنــة الـكـهـربـاء
والـطـاقـة النـيـابيـة فـضال عن مـهام
جلـــنـــة االقــــتـــصـــاد والـــصـــنـــاعـــة
والـــتــجــارة  وكـــذلك مــهـــام جلــنــة
االسـتـثـمار والـتـنمـيـة). وتـابعت ان
(اجملــلس صــوت عــلى مـهــام جلــنـة

الـتخـطيط االستـيراتيـجي واخلدمة
االحتـادية  وعلى مـهام جلنـة النقل
واالتــصـــاالت  و جلــنــة اخلــدمــات
واالعـــــمـــــار  و جلـــــنــــــة الـــــعـــــمل
ـــدني) ومــــؤســـســـات اجملــــتـــمـع ا
وبـــيــنت ان (اجملــلـس صــوت كــذلك
عــــلى اســــمـــاء اعــــضــــاء جلـــنــــتي
القانونية و العالقات اخلارجية(.
كــمــا صــوت اجملــلس عــلـى إضــافـة
ـالــيـة. وهم أعــضـاء الى الــلـجــنـة ا
(محمد نوري سجاد جاسم حس
اخالص الـدليمي مـحاسن حمدون
هــيـثم الـزهــوان االء االبـراهـيـمي).
ورفع اجملــلس جـلـســته إلى إشـعـار
آخــر. وسط مــنــاخ سـيــاسي مــلــبـد
بـالغيوم وتـصريحات مـتضاربة. أو
تـنطـوي على حتد. فـقد اكـد الصدر
ــــواطن لن يــــخــــضع الــــيــــوم ان (ا
لـلـتبـعيـة واالحـتالل واحملاصـصة).
وقـال في تـغـريـدة أمس (لن أتـوافق
مـعكم فالتوافق يعني نهاية البلد).
واضــاف ال لـلــتـوافـق بـكل اشــكـاله
فـمـا تسـمـونه باالنـسـداد السـياسي
أهون من التوافق معكم وأفضل من
اقـتسـام الـكعـكة مـعكم فال خـير في
حــكـومـة تـوافــقـة مـحـاصــصـاتـيـة).
وتــســاءل (كــيف ســتــتــوافـقــون مع
الــكــتل وأنــتم تــتــطــاولـون ضــد كل
ـــكـــونـــات وكل الـــشـــركـــاء الـــذين ا
حتــاولـون كــســبـهم لــفــسـطــاطـكم).
ووجه خــطــابه لــلــشـعب قــائالً (لن
ـأســاتـكم الـســابـقـة وذلك أعــيـدكم 
وعـــد غـــيـــر مــكـــذوب فـــالـــوطن لن
يـــخـــضع لـــلـــتـــبـــعـــيـــة واإلحـــتالل
والتطبيع واحملاصصة والشعب لن
يـركع لهـم إطالقا). فـيما غـرد رئيس
الكي حتـالف دولة الـقانون نـوري ا
تحالفون بـالقول (حتالف االطار وا
مـعه اكدوا قوة الثلث الضامن الذي
ـنع عقـد جلسـة يعدها ثـبت اليوم 
ـــقــابـل أكــد االطـــار خـــطــيـــرة). بـــا
الــعــامـري أن (الــتــحـالف ســيــطـرح
مـبـادرة تـسـهم بـاخلـروج من األزمة
الـسـياسـية احلـالي) واشار إلى أن
(حتالفه مع وجود معارضة حقيقية
لـتقـو العمـلية الـسياسـية).  وقال
الـعامري لـلصحـفي عـقب اجتماع
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مرة اخـرى يفشل مـجلس الـنواب في حتـقيق اغلـبيـة الثلـث الالزمة
النتـخـاب رئيـس اجلمـهـورية وفـقـا للـمادة 72 من الـدسـتـور. و الذي
يـكـلف فيـمـا بعـد مـرشح الـكتـلـة الـنيـابـية االكـثـر عـددا وفقـا الحـكام

ادة 76من الدستور.  ا
 اجلـمـيع اتفق عـلى مـخالـفـة الدسـتـور سلـبـا او ايجـابـا رغم قدسـية
ــتـرتــبـة عـلى نـصــوصه اال انـهم اســتـغــلـوا عـدم وجــود اجلـزاءات ا
مخالـفة احـكامه الن ثقـافة شعـوبنـا وسياسـيينـا انبـنت على التـهديد

 . والوعيد واخلوف من العقوبات لفرض الزام القوان
الـدسـتـور بـنـصـوصه قـد اعـتـمـد عـلى الـضـمـيـر االنـسانـي واحـترام
ـارس الـسـيـاسـة في االلـتـزام بـنـصـوصه وعـدم ن  ارادة الـشـعـب 
مخـالفتهـا. وهذه اخملالـفات واخلروقات ومـاترتب علـيها من من اثار

سلبية هي نتيجة حتمية لكل ذلك. 
اليـوم جلسـة اخرى يضـاف فشـلها الى سـلسـلة الفـشل في التوافق
ا ولد هزة قـوية في عملية الذي اريـد االبتعاد عنه في هـذه الدورة 
سياسـيه بنيت منـذ عقدين على نـبذ االغلبيـة السياسـية رغم سموها

والترحيب بالتوافقية رغم ماترتب عليها من فساد وفشل. 
اعـتــقـد بـعـد جــلـسـة االربـعــاء عـبـرنـا مــرحـلـة مـهـمــة من الـصـدمـات
الـسـيـاسـيـة وسـيـتــرتب عـلـيـهـا مـحـاولــة فـرض شـروط االقـلـيـة عـلى
االكثـريـة وسـتـكـون اصـوات نـوابـهم اغـلى واثـمن من اصـوات نواب
االغلـبيـة. ولعل مـدة الشـهر شـارفت على االنـتهـاء اذا ما اعـتبـرناها
ابـــتــــدات في االول من اذار وهـــو تــــاريخ صـــدور قــــرار احملـــكـــمـــة
االحتـاديـة فـهي تـنـتـهي في االول من نـيـسـان اكـمـاال لـعـدة الثـالثون

اده 72 من الدستور.  يوما. وفقا الحكام ا
ستـقلون اثبتوا عدم استقالليتـهم واثبتوا انانيتهم وانهم كما نواب ا
االحزاب وان عـدوى الـسيـاسـة انـتقـلت الـيهم والـتـاريخ يـسجل وهم
رحلـة القادمـة بعد ضـرر الشعب الن انـحياز تضـررين في ا اكثـر ا
ــســتــقــلــ نــحـو احــزاب الــســلــطــة والــدخــول في حــلــبـة الـنــواب ا
ثـلـون حراك صـلـحـية اعـطى فـكـرة سيـئـة عن نـواب  الـصـراعـات ا

شعب. 
االيـام الـقـادمـة سـيــتم فـيـهـا اعـادة نـقــاشـات الـدورات الـسـابـقـة مع
االسف وبـشــكل عـلـني وفـاضح بـعـد ان كــان الـشـعب يـتـوقع تـقـد
طلوبة لكن على اضية الجناز االغـلبية ا تنـازالت قليلة خالل االيام ا

مايبدوا التنازالت ستكون اكبر ثمننا الجناز التوافق. 
او يكـون القـضاء الدسـتوري هـو احلل وصاحب الكـلمـة الفصل في
حل مـجـلس الــنـواب واجـراء انـتـخــابـات مـبـكـرة بــعـد ان ثـبت عـجـز

السلطة التشريعية بنوابها عن االمتثال الحكام الدستور. 
او ينـتفض ر ئـيس اجلمهـورية ويـطالب من احملـكمة االحتـادية اعادة
ادة 64 وان سلوب نتيجة صياغات مبهمة لنص ا حقه الدستوري ا
يامـر بحل مجلس النواب تطبيقـا صحيحا للمادة اعالة وينسجم مع

اني.  اهم اساسيات النظام البر
فاجلميع اتفق على مخالفة الدستور

 الـراغـبـ والـسـاع لـلـثـلـثـ ولـو بـدرجه قـلـيـله ثم اصـحـاب الـثلث
ستقل الذين عـطل الذين ضمن حقوق متـبنيه وبدرجة اكبـر. ثم ا ا

فقدوا صفة االستقاللية بعد جلسة السبت وشقيقتها االربعاء.

لــــــنـــــواب االطـــــار فـي مـــــنــــــزله إن
(الـتـحـالف سيـطـرح مبـادرة وتـكون
مـــدروســة وهي اآلن قــيـــد الــبــحث
وســـتـــســـهم بـــاخلـــروج مـن األزمــة
الـسياسية احلالية). وأضاف (نؤكد
ضــرورة أن تـكــون هـنـاك مــعـارضـة
ان لـتقو العملية حـقيقية في البر
الـسيـاسيـة) مشـيراً إلى أن (أبواب
حتـــالف الـــفـــتـح مـــفـــتـــوحـــة أمــام
اجلــمــيع). وحــدد نــائب عـن اإلطـار
الـتنسيقي خيـارات قال انها تسهم
بــاخلـروج من االنـســداد الـسـيـاسي
ـوسـوي في تـصـريح وقـال جـاسم ا
إن (هـــنــاك خــيـــارين لــلـــخــروج من
األزمــة احلــالــيـة أولــهــمــا تــشــكـيل
الـكــتـلـة االكـبــر لـلـمـكــون الـشـيـعي
ويـــخــضع لــلـــتــفــاوض وهــو احلل
االســـلم إلنـــهــاء األزمـــة). وشــهــدت
اجلـلـسـة تالسـناً بـ الـنـواب ح
خــاطب وعــد الــقــدو زمــيــلـه عــضـو
الـتـيار الـصدري بـالـقول (انت تـريد
اجـــردني من كــلـــشي ومن تـــســتــلم
الـسلطة التنفيذية تسلك ابو ابويه)
ــســـتـــقل حـــســ وقـــال الـــنــائـب ا
الــسـعـبـري في تــصـريح (ال نـصـاب
لهذا اليوم .. واجللسة التي ستعقد
خـالل الـــفـــتـــرة من 3 -6 نـــيـــســـان
ســـتــــشـــهـــد انــــتـــخـــابــــاً لـــرئـــيس
اجلــمــهــوريــة). وعــلق اخلــبـيــر في
اسـتطالع الـرأي منـقذ داغـر بالـقول
ـقاطـعة (أفـهم مـنطـق قوى االطـار 
ان وان كـنت ال اتفق جـلسـات البـر
مـعه. لكن مـا هي الرسالـة التي يود
قاطع ايصالها للعراقي هـؤالء ا
حـــ يـــجــتـــمـــعـــون في بـــيت هــذا
الـــســـيـــاسي او ذاك في مـــوعـــد كل
ــان يــقــاطــعــوهــا? هل جــلــســـة بــر
ــقـصــود ان بـيت هــذا الـســيـاسي ا
ـان) بــديل عن بـيت الــشـعب (الــبـر
وأنــهم نــواب الــزعــيم ال الــشـعب?).
وفي تـطـور عـقـد الـتـحـالف الـثالثي
ــنـزل الــشـيخ خــمـيس اجــتـمــاعـا 
اخلــنـجـر بـحـضــور وفـد من الـتـيـار
ـــقــراطي الـــصـــدري واحلــزب الـــد
الـــكــردســتــانـي وقــالت مــصــادر ان
(االجـتـمـاع ناقش ازمـة عـبور الـبـلد

الى بر االمان).
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اســــــتــــــقــــــبـل رئــــــيس احلــــــزب
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
مـسـعـود الـبارزانـي في مـنتـجع
صالح الـدين الـسفـيـر األمـريكي
لدى الـعراق مـاتيـو تولـر والوفد
ـــرافق له. وقــال بــيـــان تــلــقــته ا
(الزمان) امس انه (تمت مـناقشة
الـعمـلـية الـسـيـاسيـة في الـعراق
وخـــطــوات تــشــكـــيل احلــكــومــة
الــعــراقــيــة اجلــديــدة). واضــاف
(خالل الــلــقـــاء جــدد الــســـفــيــر
األمـريـكي لــدى الـعـراق الـتـأكـيـد
عـلى دعم بالده الســتـقـرار إقـلـيم
كــردسـتــان والــعـراق مــؤكـدا أن
تـحدة تـريد أن تـكون الواليـات ا
ــقــبــلــة احلــكــومــة الــعــراقــيــة ا
حـكومـة قويـة كـما ثـمن الـسفـير
دور الــــرئــــيـس الــــبـــــارزاني في
تــــأســـيـس إقـــلــــيم كــــردســــتـــان
والــعــراق اجلــديــد والـــعــمــلــيــة
السياسية العراقية). وفي جانب
اخـر من الـلــقـاء قـال الـبـيـان انه
( تبادل اآلراء حـول التـحديات
ـــعــــوقـــات الــــتي تــــعـــتـــرض وا
الـعـمــلـيـة الـسـيـاسـيـة والـضـغط
عـلى األحزاب الـسـياسـيـة الرباك
تــنــفـــذ اإلجــراءات الــدســتــوريــة
ــقــراطــيــة في الــعــمــلــيــة والــد
الــســيــاسـيــة الــعـراقــيــة وحـول
األزمـة السـيـاسيـة الـعراقـيـة قال
البارزاني إنه (من أجل تصحيح
الوضـع في العـراق عـلى مـجلس
ــؤســـســات األخــرى الـــنــواب وا
الــقـيـام بـواجـبـاتـهــا الـطـبـيـعـيـة
وتـــنــــفـــيـــذ مـــبــــاد الـــشـــراكـــة
والـتوازن والـدسـتور بـعـيدا عن

أي ضغوط).
كـــمـــا اســتـــقـــبل رئـــيـس إقــلـــيم

كردستـان نيجيـرفان البارزاني 
تـحدة. وخالل سفـيـر الواليـات ا
اجتـماع اوصل تـولر رسـالة من
الــرئـيس األمــريــكي جـو بــايـدن
إلى الـبـارزاني يـؤكـد من خاللـها
تحـدة األمريـكية دعم الواليـات ا
لـلعـراق وإقـلـيم كردسـتـان. وقال
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(اجلـــانــــبـــ نــــاقـــشــــا الـــوضع
الــســيــاسي الــعــراقـي خــطـوات
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وجـلـسات
مجلس النواب العراقي أوضاع
إقـــلـــيـم كـــردســـتـــان وعـــمـــلـــيـــة
االنــتـخـابــات الـقـادمــة في إقـلـيم
كـــردســــتـــان عـالقـــات أربــــيل -
ــســتـقــبل بـغــداد والــتــوقــعــات 
الـعـملـيـة الـسـياسـيـة في الـبـلد).
واضـــــاف ان (آراء اجلــــانـــــبــــ
اتفقت على ضرورة وجود نظام
حـكم صحـيح وعـلى أن االلـتزام
بالـدسـتور ومـبـادئه هو الـطريق

الــــوحـــيــــد لــــتـــحــــقــــيق األمـــان
واالسـتـقـرار وأكـدا عـلى أهـمـيـة
شترك ب بناء الثقة والتفاهم ا
األطـــراف الــــعــــراقــــيــــة من أجل
ـــشــاكل جتــاوز الـــوضع وحل ا
احلــــــــــــوار بــــــــــــ األطــــــــــــراف
الــكـــردســتـــانــيـــة حــول قـــانــون
االنتـخابات في إقـليم كـردستان
أهــــمـــيـــة وحـــدة صف األطـــراف
الكـردستـانـية في بـغداد والـعمل
ـشــتـرك بـيـنــهـا وبـ األطـراف ا
العراقـية أهمـية استـمرار حوار
أربـــيل بــغــداد حلل مـــشــاكــلــهم
عالقات إقليم كـردستان والعراق
ــــــنـــــطـــــقـــــة احلـــــرب مع دول ا
واألوضـــــــاع فـي أوكـــــــرايـــــــنــــــا
وتـأثـيــراتـهـا ومـحـادثـات فـيـيـنـا
ـــلف الـــنـــووي شــكـــلت حـــول ا
مــحـاور أخـرى لـالجـتــمـاع الـذي
حـضــره الـسـيـد الـقــنـصل الـعـام
األمـريـكي فـي إقـلـيم كـردسـتـان).

وفي رسالـته أكـد بايـدن على أن
(إقـــلــيم كــردســتـــان شــريك مــهم
ألمريـكا مـعـبراً عن الـتزام بالده
ــدى بــأمن ـــســتــمــر وطـــويل ا ا
واســـتـــقــــرار الـــعـــراق وإقــــلـــيم
كــردســـتـــان). واكــد الـــبـــيــان ان
(بايدن أدان الهجوم الصاروخي
الــذي طــال أربـيـل مـثــنــيــاً عـلى
الـتـنسـيق الـوطـيـد وطـويل األمد
بــ إقـلـيم كــردسـتـان وأمــريـكـا
وجدد التأكيد على التزام أمريكا
واصلة دعـمها للـقوات األمنية

العراقية والبيشمركة).
وفـي جـــانب آخـــر من رســـالـــته
شدد بايدن عـلى أن (أمريكا ترى
في إقليم كردستـان آمن ومستقر
ومـزدهـر جـزءاً رئـيـساً فـي عراق

مستقر ومزدهر). 
واختتم البيان بالقول ان (بايدن
هنـأ البـارزاني وشعب كـردستان

بعيد نوروز). 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7236 Thursday 31/3/2022الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7236 اخلميس  27 من شعبان 1443 هـ 31 من آذار (مارس) 2022م

ÈuMO½ s  WÐu¼u  WKHÞ q³I² ¹ wLþUJ «
). وأضـاف أن (الكاظـمي رحب بالـطفـلة وبارك لـعائـلتـها هذا شـارك ا
) مبينا الفـوز الذي تستـحقه والذي رفعت من خالله اسم الـعراق عاليـاً
وهـوبـة سـتـيال نور ـعـنـيـة بدعم الـطـفـلـة ا أن (الـكـاظـمي وجه اجلـهات ا
واهب الصغيرة في البالد التي تتنوع وتطـوير قدراتها واالهتمام بكل ا
ـسـتـقـبل عـراقي مــجـاالت مـواهـبـهم كـونـهم يــشـكـلـون أسـاسـاً عـلـمــيـاً 

أفضل).
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ـوهوبة سـتيال نور. استـقبل رئيس الـوزراء مصطـفى الكـاظمي الطـفلة ا
ـوهوبـة من مـحـافـظة وقـال بـيـان امس إن (الكـاظـمي اسـتـقـبل الطـفـلـة ا
نيـنوى ستيال نور التي تبلغ من العمر ثماني سنوات واستمع إليها وهي
ـيـداليـة الـفضـيـة في الـبطـولة ـرتبـة الـثانـيـة ونيل ا تـتحـدث عن فـوزها بـا
يـة لـلذكـاء االصـطنـاعي وتـمكـنـها من مـنـافسـة اآلالف من األطـفال الـعـا
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جنـح االطـار الـتـنـسـيـقي لـلــمـرة الـثـانـيـة في تـعــطـيل انـعـقـاد جـلـسـة
ـرة من انـتـخـاب رئـيـس اجلـمـهـوريـة ويـبـدو ان االطـار تـمـكن هـذه ا
ـقـاطـعـ عــلى عـكس مـا كـان يــأمل الـتـحـالف زيـادة عـدد الـنــواب ا

الثالثي.
ـواقـف بالـشـكـل الذي ومـن الـواضح ان اسـتـمـرار االصـطفـافـات وا
نراه الـيوم لن يؤدي الى حل االزمة التي ال يـنتبه اطرافها الى وجود
ا آالف العوائـل التي تنتـظر عودة الـعملـية السـياسية الى مئـات ور
ـوازنة وحتـصل هـذه العـوائل علـى مبـالغ قلـيـلة عـبر حـراكـها لـتقـر ا
نظـام الرعايـة االجتـماعـية لتـسد به حـاجتـها كمـا ان هنـاك عشرات
آالف العـاطل والعـامل بـاالجر اليومـي ينتظـرون تشكـيل احلكومة

عسى ان حتل مشاكلهم.
ان اجلـمـود الذي يـسـيـطر عـلى الـعمـلـيـة السـيـاسيـة ويـشل مـفاصل
تصاعدة ـية ا الدولـة يحدث في أسوأ االوقات نـظرا للمتـغيرات العا
ـشاكل االقـتصـادية واالمـنـية ومـا يتـبعـها من زيـد من ا التي تـؤدي 
اربـاك في الــسـيــاســات الـداخــلـيــة وفي الــعالقـات بــ احلـكــومـات

والدول.
يـحـتـاج الـعـراق في هـذا الوقـت الى عبـور سـريع ألزمـته الـسـيـاسـية
ــتـغـيـرات ــطـالب الـشــعـبـيـة وا لــيـتـمـكـن من الـتـعـامـل بـقـوة مع كل ا
الدولـية وعلى القـوى السيـاسية الـشيعـية والكـردية والسـنية ابداء
مرونـة كبيرة وانـفتاح واسع لتـقبل احللـول التوافقـية التي تؤدي الى
تـســريع تـشــكـيل احلــكـومــة بـدال من تــعـطــيل حـيــاة الـبالد من أجل
مصـالح أشخاص معدودين لم يساهموا في حل أي مشكلة بل كان
وجـودهم في احلـيـاة السـيـاسـية بـحـد ذاته مشـكـلـة واثبـتـوا انهم ال
واطـن كـما اليـهتـمـون باسـتقـرار البالد يـهتـمـون بحـياة ومـعيـشـة ا

وسالمتها.
الوصـول الى حل سريع لالزمـة والقـبول بتـقد الـتنازالت هـو اليوم
مـعــيـار وطـنـيـة وعـقالنـيـة أي فـئـة أو شـخــصـيـة سـيـاسـيـة بـالـنـسـبـة
نـاصب يعني عكس ذلك وهو واقف وا للـمواطن بيـنما التمـسك با

ما قد يؤدي الى نتائج سلبية جدا للجميع.
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اخـفق مجلس النواب للمرة الثالثة
امـس االربـعـاء في حتـقـيق نـصـاب
الــثــلــثــ ألنــتــخــاب رئـيـس جــديـد
لـلـجمـهـورية بـعـد أيام من مـحـاولة
ســابـقـة افــشـلـتــهـا مـقــاطـعـة نـواب
االطـار الـتنـسـيقي وحـلـفائه. و بـعد
سـتة أشهر من االنتخـابات النيابية
ـاضي ــبــكــرة في تــشـريـن األول ا ا

اليـــــزال الــــعـــــراق من دون رئـــــيس
جــديــد وبـــالــتــالي من دون رئــيس
حـكومـة يتـولى السـلطـة التـنفـيذية.
وتـأتي جلسة امس بعد فشل جلسة
الـسـبت التي كـان مقـرراً أن ينـتخب
فــيــهــا رئــيس اجلــمــهــوريــة لــعــدم
اكــتـمــال نـصـاب الــثـلــثـ من اصل
 329 نــــائـــــبــــاً الـالزم لــــلــــشــــروع
بــالـعــمـلــيـة وبــفــشل جـلــسـة امس
ـان حــتى كــذلك يــكــون أمــام الــبــر

قبل النتخاب الـسادس من نيسان ا
رئـيس للجمهورية بحسب قرار من
احملكمة االحتادية. وإذا تخطى هذا
ـــــوجب الـــــتـــــاريخ فـال يــــوجـــــد 
الـدسـتور مـا يحـدّد كـيفـيـة التـعامل
ـسألة ولذلك تبقى االحتماالت مع ا
مـــفـــتـــوحـــة فـي حـــال لم تـــتـــوصل
عنيـة الى توافق. ويقول األطـراف ا
احملـلل الـسـيـاسـي حـمـزة حـداد (قد
نـصل إلى نقطة يجري فيها الذهاب

إلى انـــتـــخــابـــات جـــديــدة لـــكـــســر
االنـسـداد ال سـيـمـا في حـال ضـغط
ـضي قـدمـاً الـرأي الــعـام بـاجتـاه ا
لـكي يـجـري تـمريـر أمـور عـلى غرار
ــوازنـة الــعــامـة). وقــاطع جـلــسـة ا
الـسبت  126نـائـباً بـناء عـلى دعوة
من اإلطــار الــتـنــســيـقي الــتــحـالف
الــذي يـضمّ دولـة الـقــانـون بـزعـامـة
الـكي وكـتلـة الفـتح بزعـامة نـوري ا
هــادي الــعــامــري وكــتل أخــرى. في
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يحـيي مسيحيو العراق يوم غد اجلمعة السنة االشورية
ـعــروفــة بـ(اكــيــتــو) بــاطالق مــســيــرات حـاشــدة في ا
ـوصـل ودهـوك بــعـد ســنـتــ من االحـتــجـاب بــسـبب ا
اوضاع االحـتراز نـتيجـة كورونـا فيـما أعلـنت محـافظة
كركـوك عن تعطيل الدوام الرسمي في احملافظة اليوم.

وقالت فـي بيـان إنه (تقـرر تعطـيل الـدوام الرسمـي ليوم
ـسيحي الـكلد واالشور في اخلمـيس بالنـسبة للـمكون ا
ـانية دوائر احملـافظة). وهـنأ رئـيس كتـلة (بابـليـون) البر
ريان الـكلداني بعيد رأس السنة البابلية االشورية وعيد
اكــيــتــو مــتــمــنــيــا (لــلــشــعب الــعــراقي دوام الــتــوفــيق

واالزدهار). تفاصيل ص3
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أعادت وزارة التربية العمل بنظام
الـتـسريع لـلـعام الـدراسي اجلاري.
ـــديـــريـــة وذكـــر بــــيـــان امس أن (ا
الــعــامــة لـلــتــقــو واالمـتــحــانـات
ـديريـات الـعامـة لـلتـربـية وجّـهت ا
في بـغداد واحملافظات كافة بإعادة
الـعـمل بـنظـام الـتـسريـع للـصـفوف
اخلــــامس االبــــتــــدائي / الــــثــــاني
ــــتــــوسط / اخلــــامس االعـــدادي ا
وللعام الدراسي اجلاري). وأضاف
الـــبـــيـــان أنّ (هـــذا اإلجــراء يـــأتي
نــتـيــجـةً لــنـجــاح نـظــام الـتــسـريع
وكـذلك للمـطالبـات الكثـيرة من قبل
أولــيــاء أمـور الــتالمـيــذ والــطـلــبـة
إلعـادة العـمل به ونتـيجة لـلظروف
سـتـقـرة الـتي أسـهمت الـصـحـيـة ا

ـــنــاهج الـــدراســيــة). فـي إكــمــال ا
وأشــــار إلـى (إصـــدار الــــضــــوابط
والـتعليمات سيتم في وقت الحق).
ونـاقــشت وزارة الـتـعـلـيم والـبـحث
الـعلمي مـتطلـبات إجراء االمـتحان
ي ب اجلامعات والكليات الـتقو
احلكومية واألهلية في تخصصات
طـب األســـــنــــــان والــــــصـــــيــــــدلـــــة
والــــتـــمـــريـض لـــلـــعــــام الـــدراسي
احلـــــالـي. وقــــال رئـــــيـس جـــــهــــاز
االشـراف والـتقـو العـلمي صالح
الــفـــتالوي خالل االجــتــمــاع الــذي
حـــضــره مــديـــر دائــرة الــدراســات
تابعـة ومدير دائرة والـتخطـيط وا
الـتعـليم اجلـامعي األهـلي ورؤساء
اجلـامعات وعمداء الكليات األهلية
ورؤســاء األقـسـام في تـخـصـصـات
طـب األســـــنــــــان والــــــصـــــيــــــدلـــــة

والـــــتـــــمـــــريض إن (االمـــــتـــــحــــان
ـقرر إجراؤه فـي نهاية ي ا الـتقو
الـفـصل الـدراسي الثـاني من الـعام
الـــــدراسـي احلـــــالي يـــــهـــــدف الى
حتـــقــيق أهـــداف وزارة الــتــعـــلــيم
الـــعــــالي والـــبـــحث الــــعـــلـــمي في
حتـسـ جـودة اخملـرجـات وتـلـبـية

متطلبات الرصانة العلمية).
واسـتـعـرض اجملـتـمـعـون إجراءات
جـهـاز اإلشـراف والـتقـو الـعـلمي
ي فضال بـشـأن االمتـحـان التـقـو
عـن بيان إجراءات الـفريق الوزاري
لـلتعـليم االلكـتروني ورؤساء جلان
عــــمــــداء كـــلــــيــــات طب االســــنـــان
والـصيدلـة والتمريض بـشأن نظام
االمـتـحان وبـنك األسئـلة واألجـوبة
ـــشــمـــولــة لـــلــمـــواد الـــدراســيـــة ا

ي. باالمتحان التقو
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ـوافـقـات الـقـضـائـيـة تـمكـنت من ا
الــقـاء الــقـبض عــلى احـد عــنـاصـر
عــصـابــات داعش اإلرهـابــيـة الـذي
يــــنـــتـــمـي الى مـــا يــــســـمى واليـــة
الـفلـوجة قاطع الـشرطـة العسـكرية
الـعـامـة كـعـنـصـر عـسـكري إرهـابي
خـطر). وأشـارت إلى أنه ( اتخاذ
اإلجـراءات القانونـية الالزمة بحقه

إلكمال أوراقه التحقيقية).

وأعـلـنت خـلـيـة اإلعالم األمـني عن
الـــقـــبـض عـــلى إرهـــابي وصـــفـــته
ـا يـسـمى والية بـاخلـطـيـر ينـتـمي 
الــفــلــوجــة الــتــابــعــة لــعــصــابــات
داعـش.وذكــرت اخلــلــيــة في بــيــان
ـديـريــة الـعــامـة لألمن أمـس أن (ا
واالنــضــبـاط الــتــابــعـة إلى هــيــئـة
احلشد الشعبي في بغداد وبعملية
نـوعـيـة خـاصـة وبـعـد اسـتـحـصـال
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سـقـطت سبـعة صـواريخ كـاتيـوشا
عـلى منطقة شمال مـحافظة نينوى
امـس وقــــال شـــــهــــود عـــــيــــان ان
(الـصواريخ استـهدفت اللواء 112
الـتابـع للـبيـشمـركة ومـحيط شـركة
نـرويجية للنفط تعمل هناك فضالً

عن معسكر زليكان).
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وتــشـخــيص مــعـرقـالت عـدم الــقـدرة
على حتقيق نتايج حقيقية في العام

.(2021
عـلى صـعـيــد آخـر قـال رئـيس هـيـئـة
الـية حسن الـعكيلي سوق االوراق ا
ان (الـسوق يـحـقق أكـبر االرتـفـاعات
ــســجــلـة فـي قـيــمــة الــتــداول عـلى ا
ـــســــتــــوى الــــعـــربـي مع صــــعـــود ا
ئة مؤشـرها  بنـسبـة بلغت 118 با
فـي حــ ســـجـــلت قـــيـــمـــة تــداوالت
ال العربية تـراجعاً بنسبة اسواق ا
ــئـة وذلك بـحــسب الـنـشـرة 9.94بـا
االسبـوعـية الـتي يـصـدرها صـندوق
النقـد العـربي والصادرة في 17آذار

اجلاري) .
وبرعاية الرئـيس التركي رجب طيب
اوردوغــــان شـــاركـت غـــرفــــة جتـــارة
ــؤتــمـــر االســتــثــمــاري بـــغــداد في ا
التجاري واالقـتصادي والزراعي في

تركيا.

وقال مـصدر أن (500 مسـتـثـمر من
ـثلـون العـديد ـؤسسـات  األفراد وا
من الـبـلـدان والـرؤسـاء الـتـنـفـيـذيـ
لـــلــشــركـــات الــكــبـــرى شــاركــوا في
ـــؤتـــمـــر لـــلــمـــدة من 28-29 آذار ا

اجلاري).
—UL¦²Ýô« ŒUM

ـؤتـمـر إلى إلــقـاء الـضـوء ويـهــدف ا
عـلى مـنـاخ االســتـثـمـار في مـخـتـلف
اجملـاالت وخـصــوصـا الـزراعـيـة  في
تركـيـا وحزم الـتـحفـيز الـتي تـقدمـها
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة الـتـركيـة من ا
أجل خـلق بـيـئـة اسـتـثـمـاريـة واعـدة

وموثوقة.
ـؤتمـر الـتـحـول في مـخـتلف وفـتح ا
اجملـاالت الـبـاب لــلـحـوار والـنـقـاش
ب رجال وسيـدات األعمال األجانب
وزمالئـهـم األتـراك. وبـهــذا الـصـدد 
ـــؤتــمــر الــعــديــد من الــفــرص قــدم ا
االسـتـثـمـاريــة . ويـتم ايـضـاً تـنـظـيم

مـــســـتـــوردات الـــعـــراق من الـــصــ
وقالت انـهـا بـلغت 11 ملـيار دوالر
فـيـما بـلـغت اسـتـيـرادات الـعراق من
تــــــركــــــيــــــا 10 مــــــلــــــيــــــارات دوالر
واســـتــــيـــرادات الـــعـــراق من ايـــران
خمسـة  مليـارات دوالر واستيراداته
من دول اخـــرى 16 مـــلـــيـــار دوالر .
وشـــددت عـــلى الـــقـــول ان (الـــعــراق
يــسـتــورد بــقـيــمـة 40 مـلــيـار دوالر
بينما ال تبلغ قيمة الناجت احمللي من
الـقـطاع الـزراعي والـصـنـاعي مـاعدا
الـــقــطــاع الــنــفــطـي اكــثــر من ثالثــة
مـــلـــيــارات دوالر بـــاحـــسن االحــوال
بالـرغم من مبـادرات تمويـل مشاريع
الـقـطـاع الصـنـاعي والـزراعي اال انه
لم حتــقق زيــادة في الــنــاجت احملــلي
لــلـــقــطـــاعـــ ولم تـــقــلل مـن قــيـــمــة
االسـتـيـرادات الـسـنـوية  ولـم ترتـفع
ايــرادات الـــكــمــارك). واشــار الى ان
(هـذه االرقـام يـجـب الـتـوقف عـنـدهـا
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وشــمــال أفــريــقـــيــا مــايــا تــســافي
ؤقت ُشـارَكـة الـقائم بـاألعـمـال ا و
هندرين علي مصطفى  وإستعرض
اجلـــانـــبـــان أهـم اخلـــطـــوات الـــتي
إتـــخـــذهـــا الـــبـــلـــدان في تـــطـــويـــر
العالقـات الثـنـائيَّـة وسُبُل تـعزيـزها
في مُــخــتـلِـف اجملـاالت ومُــنــاقــشـة
ُــشــتـــرَكــة بــشــأن تــعــزيــز الــرؤى ا
احلـوار وحـقـوق اإلنـسـان وقـضـايا
ُـسـاعـدات اإلنــسـانـيَّـة الـهـجــرة وا
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نــــدوات وورش عـــمـل ومـــؤتــــمـــرات
باإلضـافة إلى أنـشطة فـنيـة وثقـافية
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االسـتـثـمـار الـتي تـوفـرهـا احلـكـومـة
بـــشـــكل أفـــضل  وخـــاصـــة لـــرجــال
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حــصل مـعــهـد الــعـلــمـ لــلـدراسـات
الـعـليـا وكـلـيـة الكـوت عـلى عـضـوية
احتـاد اجلــامـعـات الــعـربـيــة الـتـابع
جلامـعـة الدول الـعـربيـة الـذي يضم
جميع اجلامعـات في الدول العربية
ـعهـد في اعمال وذلك بعـد مشـاركة ا
اجـــتــمـــاعـــات الــدورة 54 لالحتــاد
ــنـعــقـدة في الــعـاصــمـة االردنــيـة وا
عـمــان لـلــمـدة 27-29 اذار اجلـاري
وضــيــفـته جــامــعـة عــمــان االهـلــيـة.
وبهذا يـصبح مـعهد الـعلمـ عضوا
عـامال اصـيـال في احتـاد اجلـامـعـات
الــــعــــربــــيـــــة له حق الـــــتــــصــــويت

شاركة في جلان االحتاد. وا
ومــثل مــعـهــد الــعـلــمــ لـلــدراسـات
الـــعــــلـــيــــا رئـــيس قــــسم الــــعـــلـــوم
الـســيـاسـيــة مـحـمـد يــاس خـضـيـر 
ـؤسسـة لـلمـعـهد فـيمـا مـثل اجلهـة ا
ـؤسسة ستـشار الثـقافي  االستـاذ ا
بـحـر الـعلـوم اخلـيـريـة قـاسم مـحـمد
هم في عبـيـد. ويأتي هـذا االجنـاز ا
ــعـهــد لالنــفـتــاح عـلى اطــار سـعي ا
اجلامعات العربية واالقليمية وفتح
افــاق الـتــعــاون الـعــلـمـي والـثــقـافي

معها.
وعــــلى هــــامـش اجــــتــــمــــاع احتــــاد
اجلامعات العربية التقى وفد معهد
الـــعـــلـــمـــ االمـــ الـــعـــام الحتـــاد
اجلــامــعـات الــعــربــيـة عــمــرو عـزت
ــــــعــــــهـــــد واطالعـه عــــــلى عــــــمـل ا
ـية ومـنـهـجـياته الـعـلـمـيـة واالكـاد
واهدافه وتطلعاته من جانبه ابدى
ــعـهــد خالل عــزت رغــبــته بــزيــارة ا
عهد قبلة وقد رحب وفد ا االشهر ا
بهـذه الزيـارة. كمـا التـقى وفد مـعهد
ــنــظــمــة ــديــر عــام ا الــعــلــمــ  
الـعربـية لـلـتربـية والـثـقافـة والعـلوم
(االلـكــسـو) مــحـمـد ولــد اعـمـر  و
ــيـة ــعــهــد االكــاد عــرض بــرامج ا
ـعـهد. كـما وابدى رغـبـته في زيارة ا
التقى الوفد الرسمي للمعهد برئيس
احتـــاد مــجـــالس الــبـــحث الــعـــلــمي

اجمللـس التـنـفيـذي لالحتـاد الذي 
عقده صباح السبت ومـنها مايتعلق
ـنح والـزمـاالت الدراسـيـة ورسوم با
االشـــتــراك واهــمــيــة انــتــمــاء كــافــة
اجلــامــعــات الــعــراقـيــة احلــكــومــيـة
واالهلـية لالحتـاد وتوثيـق العالقات
مع اجلـامعـات الـعـربيـة  واهـمـية ان
يـأخذ الـعـراق دورا متـمـيزا ومـوقـعا
في االحتـاد وتشـكـيالته الـتـنظـيـمـية
لكون الـعراق يضم بـالوقت احلاضر
اكثر من١٢٠جامعة حكومية واهلية
ــشـرق في وكــذلك لـتــاريخ الــعـراق ا
تـاسـيس اجلامـعـات الـعـراقـيـة حيث
تــــعـــد جــــامــــعــــة بــــغـــداد مـن اقـــدم
اجلامـعـات العـربـية وتـمت  مـناقـشة
تــقــد مـقــتــرح القـامــة اجــتـمــاعـات
الــدورة ٥٥ في بــغــداد او في احــدى

احملافظات.
وبــهــذا الــصــدد قــدم الــدكــتــور ايـاد
الــبـرزجني ريــيس جــامـعــة الـكــتـاب
رســـالــة دعــوة القــامـــة اجــتــمــاعــات
الـدورة ٥٥ بضـيـافة جـامـعة الـكـتاب
الــكـائـنــة في الــتـون كـوبــري وكـانت
شاركون التفاته موفقة كما استمع ا
ـــداخالت واراء احلـــاضــرين بـــهــذا
الــلـقــاء  ومـنــهم روؤســاء جـامــعـات
االنبار والفلوجة وبابل وكويسنجق
سـتقبل وصالح وبيان في اربـيل وا
الــدين  فـي اربــيل.. وجــامــعــة تــشك
ــداخـلـة الـدولــيـة في أربــيل اضـافـة 
واراء الشامي من جامعة اهل البيت

في كربالء.
شارك بهذا اللقاء علما ان بعض ا
قد شـاركوا مـسبقـا بعـدة اجتـماعات
لالحتـاد لـلـسـنـوات الـسـابـقـة ولـهذا
اكـــد الــدكــتـــور احــمـــد انــور ريــيس
جامعة صالح الدين السابق ورئيس
جامعـة بيان في اربـيل حاليـا اهمية
ـشتـرك  ورسم الـتـنـسـيق الـعـراقي ا
ــشــتــرك اســتــراتــيـــجــيــة لــلــعـــمل ا
لـلــحـضـور الـفــاعل في قـيـادة احتـاد

اجلامعات العربية .
ومن جانب اخر وبعد انتهاء الدعوة
 اللـقـاء التـعـارفي مع االم الـعام

ِ أن االستـجوابَ آخـر مرحـلةٍ من مـراحلِ الرَّقابـةِ التي هي من حقّ اليـق
انِ و االسـتـضافـة أو االسـتـجواب هـو أشـبهُ باحملـاكـمةِ صلبِ عـملِ الـبـر
حولَ مـجموعـةٍ من القـضايـا التي لم تـستـطعْ العـمليـةُ الرّقـابيـةُ (الفـاعلة)
ا حتديدَ اخلروقاتِ ومدى موافقتِها للقانونِ وللحقوقِ العامةِ واخلاصةِ 
يـؤدي إلى تـراكــمـهـا وتــفـاقـمِـهــا لـتـظــهـرَ عـلى شــكلِ صـراعٍ واضحٍ بـ
عنيةِ أو مظاهراتٍ أو كثـرةِ الشكاوى أو ظلمٍ أو انحرافٍ كبيرٍ األطراف ا
ــسـاواةِ في وواضحٍ في نــواجتِ عـمــلــيـاتِ الــوزارةِ أو فــقـدانِ الــعـدالــةِ وا
صـالحِ فاالسـتجوابُ يـجب أن يبدأ التَّعـاملِ وتلـبيةِ مـتطلـباتِ أصـحاب ا
ـدى وأثـرٍ سـلـبيٍّ على من الـقضـيـةِ األكـثـرِ تأثـيـرٍ ولـهـا تداعـيـاتٍ بـعـيدةِ ا
شريحةٍ واسعةٍ من اجملتمِع ألن واحدةً من أهم واجباتِ السلطاتِ الثالثةِ
هي تأم حاضر ومسـتقبل آمنٍ من خاللِ ترشيدِ الـعملياتِ واإلجراءات
دى مارساتِ احملوريةِ التـي تضمنُ االستقرارَ والعـيشَ الرغيدَ على ا وا

البعيدِ وتصونُ احلقوقَ العامةَ واخلاصةَ.
لتـكونَ الـعمـليـةُ كفـوءةً وفاعـلةً (مـنتـجةً) وذاتَ أثـرٍ إيجـابي على أصـحابِ
ـصـالحِ ولـلـحـد من تـداعـيـاتِ واسـتـمـرارِ وحتـول اخملـالـفـاتِ إلى ثـقـافـةٍ ا
تضررينَ من الوزراةِ التي مقبولةٍ من اجملتـمعِ هنالكَ حاجة لدعـوةِ كل ا
يُستدعـى وزيرُها لالستـجوابِ سواءً كـانوا أفراداً أو مـؤسساتٍ لـيقدموا
ـهمـةِ ويـسمحُ ما لـديـهم من وثـائقَ وأدلة تـثـبتُ تقـصـيـرَ الوزيـرِ في أداء ا
ـظـالمِ (يـؤخذُ لـهم بـحـضورِ جـلـسـةِ االسـتـمـاعِ واخـتـيـارِ أصـحـاب أهم ا
ظـلمـةِ على اجملـتمعِ معـنويـاً ومادياً) لـلمـشاركةِ في باالعتـبارِ حـجمُ أثرِ ا
انُ االستفـسارِ من الـوزيرِ ومسـائلـتهِ وهي رسالـةُ اطمئـنانٍ يـبعثـها الـبر
لـلـمـظــلـومِ واحـتـرام وتــقـديـر لـلــمـواطنِ من خاللِ دعـوتِه
للمـشاركـةِ واالستمـاعِ لعـملـيةِ االستـجوابِ لـترسيخِ
عبِ من جهةٍ والعطاءِ األهميةِ واطنِ ببيتِ الشـَّ ثقةِ ا

. ظلومِ القصوى لنصرةِ ا

مُعـربـاً عن شكـره لـلدور الـذي يـقوم
به العراق في هذا اجملال).

عــلى صـــعــيــد مــتـــصل قــال رئــيس
وزراء اقـــلــيم كـــردســـتــان مـــســرور
بــارزاني إن اإلقــلـــيم لــديه الــقــدرة
لـتـعويـض بعـض من نـقص الـطـاقة
عــــــلى األقـل فـي أوربــــــا. وأضـــــاف
بـارزاني خالل مـؤتمـر لـلـطـاقـة عـقد
في دبـي أن كــــردســــتــــان الــــعــــراق
ســيــصــبح قــريــبــاً مــصــدراً مــهــمـاً
للطـاقة وسيـسهم في تـلبيـة الطلب
ي كـما سـيصدر إلى تـركيا في العا
ــــســـتــــقـــبل الــــقـــريـب. وتـــابع ان ا
ــســـتــقـــلــة (كـــردســتـــان الــقـــويـــة ا
اقـــتــــصـــاديـــاً ال تـــشـــكـل تـــهـــديـــداً
جلـيرانـهـا أو لـشـركـائـهـا في بـغداد
بل عـــلى الـــعـــكس). وأشـــار إلى أن
(حـكـومتـنـا مـلـتـزمـة بـالـعـقـود التي
وقـعــنـاهــا مع شـركــائـنـا فـي قـطـاع
الــنـفـط والـغــاز). وقــال ان (من حق
ستثمـرين في كردستان احلصول ا
على مدفوعات منتظمة وضمان ذلك
أولـويـة بــالـنـســبـة لـنــا) مـؤكـداً أن
(احلـــكم الـــذي أصـــدرته احملـــكـــمــة
االحتــاديــة الـــعــلــيــا مـــؤخــراً غــيــر

دستوري ومُسيس).

فــضالً عن الــتـطــرق إلى الــقــضــايـا
اإلقليميَّة والدوليَّة الراهنة.

والـــتـــقى وزيـــر اخلـــارجـــيَّـــة فـــؤاد
ــبـــعـــوث األمـــيــركيّ حـــســ مـع ا
اخلــــاص لـــشــــؤون إيــــران روبـــرت
مــالي عــلى هـــامش مُــشــارَكــته في

مُنتدى الدوحة في نسخته الـ.20
جرى خالل الـلقـاء بـحث التـطورات
ـنـطـقـة الـسـيـاســيَّـة واألمـنـيَّــة في ا
وانــعــكــاســاتــهــا ومُـنــاقــشــة واقع
الــعالقــات األمـــريــكــيَّــة اإليــرانــيَّــة
وسُـــــــبُـل تـــــــفـــــــعـــــــيـل احلــــــوارات
اإلسـتـكـشـافـيّـة الـتي جـرت سـابـقـاً
فاوضات اجلارية في وتطرقا إلى ا

فيينا والدول اخلمسة + واحد).
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ــــد حـــســـ أهــــمـــيَّـــة تــــعـــزيـــز وأكَّ
االسـتـقـرار واألخـذ بـفُـرصِ وآلـيـات
التنسيق سيـما وأنَّ العراق ينتهج
مـبدأ خـفض الـتـصـعـيـد ومـايـترتب
عليه من مصـالح لكل األطراف وما
يــنـــعـــكس عــلـى األمن والــســـلّم في
ـنطـقـة. من جـانبه جوار الـعـراق وا
ُباحثات كانت أكَّد مالي أنَّ (مسار ا
ــواضــيع جــيــدة وهــنـــاك بــعض ا
ـطـروحـة على الـطـاولة األخرى وا
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شـكك خـبراء اقـتـصـاديـون في جـدية
الـطـرفـ الــعـراقي والـصـيـني ازاء
ـشـتـركـة بــيـنـهـمـا الـتي االتـفــاقـيـة ا
وقعـها رئـيس الوزراء الـسابق عادل

هدي . عبد ا
 وقــال اخلـبــيـر مــنـار الــعـبــيـدي في
مــداخــلـة عــلى مــجــمـوعــة واتــسـاب
اطــلــعت عــلــيــهــا (الـزمــان) امس ان
(حجم االموال التي اصبحت مودعة
في صــنــدوق االتـفــاقـيــة الـصــيـنــيـة
الـعـراقـيــة بـلغ ثالثـة مـلـيـارات دوالر
وحلد االن لم نسمع البدء بتنفيذ اي
ـــشـــاريع الـــعــمـالقــة مـــشـــروع من ا
ــفـــتــرضـــة من هـــذه االتـــفــاقـــيــة). ا
وتـــســـاءل (هـل اجلـــانب الـــصـــيـــني
ـشاريع ام ـاطل بالـعـمل بـتـنفـيـذ ا
وضوع اجلانب العراقي غير متابع 
االتــفـاقـيــة). وكـشــفت الـعــبـيـدي عن
ـــاضي من احــــصـــائـــيـــات الـــعـــام ا
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الــعـربــيــة مـبــارك مـحــمـد مــجـذوب 
ومـقره في الـسـودان  و الـتـباحث
ـعهـد في هـذا اجمللس حول اشـراك ا

ونشاطاته العلمية..
ولــــتــــوثـــيـق الـــتــــعــــاون الــــعـــلــــمي
عـهد مـدير ي الـتقى وفـد ا واالكاد
مــعـامل الـتــأثـيـر الــعـربي لــلـمـجالت
الـعربـيـة محـمـود عبـد الـعاطي  و
احاطته بـاصدارات ونـشاطات مـجلة
ــعـهـد) احملــكـمــة الـتي تــصـدر عن (ا
مـعـهد الـعـلـم والـيـة الـنشـر فـيـها
وجــرى االتــفـــاق خالل الــلــقــاء عــلى
الـشــروع بـإجــراءات احلـصــول عـلى

معامل التأثير العربي للمجلة.
وقـال الدكـتـور لـبنـان هـاتف الـشامي
ــــشــــاركـــ الــــعــــراقــــيــــ في ان (ا
اجـتـمـاعـات الـدورةعـقـدوا اجـتـمـاعـا
تـــشــاوريــا  لــغـــرض تــنــســيق االراء
ــقـتــرحــات و الـلــقـاء بــضـيــافـة وا
ـسـتـشـار الـثـقافي وسـيم الـتـميـمي ا
الــــــعــــــراقـي في االردن حــــــيـث رحب
باحلضـور وتمنى لـهم اقامة سـعيدة
وتـمـنى لـلـمـشـاركـ حتـقـيق اهـداف
ــتــعــلــقـة اجلـامــعــات الــعــراقــيــة وا

بنشاطات واختصاصات  االحتاد).
وقـدم الـشـامي شـكـره وتـقـديـره عـلى
ـــــبـــــادرة ومن ثـم اســـــتـــــمع هـــــذة ا
احلـاضـرون  لـريـيس جـامـعة كـربالء
ـقـررات اجـتـمـاع بـاسل خـلـيـل نـائل 

بغداد

األعــمـــال من اخلــارج. ويـــتم تــقــد
مـزايــا أفـيـون قـره حــصـار من حـيث
اإلعـــــــفــــــاءات والـــــــتـــــــســــــهـــــــيالت
والـــتـــخــــفـــيـــضـــات الــــضـــريـــبـــيـــة

واجلمركية.

حسن العكيلي
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سن من الـعمر قـضاها الـشباب بـدراسة واجتـهاد وسهل الـليالي   من
اجل حتقيق ونيل احللم في شهادة جامعية تضمن له مستقبله ومستقبل

اطفاله.
لكن ما ان يتخرج الشاب العراقي حتى تتالشى االحالم وتصبح سراب
واهم بـفعل الـفـسـاد واحملـاصـصـة التي دمـرت الـبـلـد واحـرقت االخـضر
بسعر اليـابس وهدمت كل طموحات الـشباب منهـا ضياع احلصول على
عـمل من الـقـطـاع احلـكـومي واخلـاص والـعـزوف عن الـزواج الن الـشاب
يشـعـر انه ال يـسـتطـيع ان يـغـطي طلـبـات مـعيـشـته فـكـيف اذا اصبح رب

لعائلة في ظل غالء معيشي وبطالة قاتلة.
احالم تدور في الـذهن لـكنـها في جـدران اخلـيال تـرحل عنـد االسـتيـقاظ

من النوم.
امنـيـات وطمـوحـات اضمـحلـت بسـبب سـاسة الـسلـطـة الذين لـم يحـركوا

رير. ساكنا لتغيير الواقع ا
شباب في اوج العطاء لكنهم لم يجدوا من يساندهم او يحتضن مطالبهم
سوى وعود كاذبة لتخفت هذه الوعود بعد ايام ويعود الوضع الى ما هو
علـيه. فنـجد الـشبـاب في حـالة من االنـطواء والـيأس بـسبب آفـة  الفـساد

التي نهشت جسد الدولة.
كل مـا يتـمـنـاه الـفـرد هـو عيش كـر في دولـة مـؤسـسـات حتـمي حـقوقه
ن ال مـع له وتصـونـهـا وتـقـدم اخلدمـات االسـاسـيـة له وتوفـر الـرعـايـة 
وتشغيل العاطل والتـخفيف من مستويات الفقـر بخطط فاعلة واالهتمام

ستقبل. بالشباب النهم نواة ا
يـتـسـاءل اآلف من الـشــــــــــــــبـاب من يــتـحـمل  ضـيـاع سـنـوات الـعـمـر
ببـطـالة وحـرمان كـان الـسبب االكـبـر احلكـومـات التي لم
ـعيشة للفرد بل تضع خطط استراتيجـية لتحس ا
ـواطن راحت تـفـضل مــصـاحلـهــا عـلى مـصــلـحه ا
وبــ هـــذا وذاك اجنــلـت ســنـــ وضــاعت ســـنــ

الشباب.

لالحتـاد اجلـامـعـات الـعـربـيـة عـمـرو
سالمة.

من جـــهـــة أخــرى  خـــضع اكـــثــر من
ثالثــة آالف طـالب من كــلـيــات الـطب
ي جتـــريـــبي في المـــتـــحـــان تـــقـــو
بغداد. وقـالت وزارة التـعلـيم العالي
والــبـــحـث الـــعـــلــمـي انـــهـــا (اجــرت
يـا مـركزيـا جتـريبـيا امـتحـانا تـقـو
ـرحلـة الـسادسـة في كلـيات لطـلـبة ا
الـــطب فـي اجلــامـــعـــات الــعـــراقـــيــة
بـإشـراف جـهـاز اإلشـراف والـتـقـو
العـلـمي وبالـتعـاون مع جلـنة عـمداء
كــلـيــات الـطب في الــعـراق والــفـريق
الـــوزاري لــلــتـــعــلــيم اإللـــكــتــروني).
واضـاف بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس
ي اإللكـتروني ان (االمتـحان الـتقـو
احلــضــوري الــذي خــاضه أكــثــر من
ـتابـعـة مـبـاشرة ثالثـة آالف طـالب 
من الوزير نبيل كـاظم عبد الصاحب
حــقق مـؤشــرات إيـجــابـيــة تـنــسـجم
ـقرر ي ا وأهـداف االخـتبـار الـتـقـو
إجـراؤه في نهـايـة الـفـصل الدراسي
الثاني من العام الدراسي احلالي). 

عـلى صـعـيـد مـتـصل
أوضـــحت الـــوزارة 
ـقاعد آليـة توسـعة ا
لـلــدراسـات الــعـلــيـا
مـــــــؤكـــــــدة أنـــــــهــــــا
اســتــحــصــلت وعــداً
مـن الــــــنــــــائب األول
لـــــرئــــيس مـــــجــــلس
الـــــــنـــــــواب حــــــــاكم
الــزامـلي لـالهـتــمـام
بــالــبــنى الــتــحــتــيـة
لــــــلـــــــجــــــامــــــعــــــات
ستحدثة والسعي ا
ـــشــاريع لــتـــمــويل ا

توقفة. ا
 وقـال وكيـل الوزارة
 يـاسـ الـعـيـثاوي
في تصريح أمس إن
(هـيـئـة الـرأي عـقدت
جـلـسـة اسـتـثـنـائـيـة
ــنـــاقــشــة تــوســعــة

قـاعد وخـطة الـقبـول في الدراسات ا
العليا لسنة  ?2022-2021بحضور
النـائب األول لرئـيس مجـلس النواب
حــاكم الـزامــلي فـضالً عـن مـنــاقـشـة
الـعــقـود  315وايــجـاد حـل مـنــاسب
لـــهم وكـــذلك مـــنـــاقـــشـــة مـــوضـــوع
سـتحـدثـة حيث هـنالك اجلامـعـات ا
الكثير من اجلامـعات ليس فيها بنى

حتتية).
وأضــاف أن (هــيــئــة الــرأي خــرجت
ــقــاعــد وفق ـــقــررات لــتــوســعـــة ا
اخلـطـة حـيث إنـهـا لن تـؤثـر اطالقـاً
عـلـى خـطـة الــقـبـول لــهـذا الـعـام أي
ـتـقـدم لـلـدراسـات العـلـيا ـعنى ا
ن ســتـــشــمـــلــهم ــاضـي  لــلــعـــام ا
الـتـوسـعـة سَـيُـقـبَـلـون اي يـلـتـحـقـون
ــقـبل دون أي بــالـدراســات لــلـعــام ا
جتـاوز عـلى اخلـطـة االصـلـيـة لـلـعـام
ــقـــرة من قِـــبل ـــعـــدة وا الـــدراسي ا

الكليات واجلامعات).
وتــابـع أنه (تــقــرر أن يـــكــون هــنــاك
مـقـعدان لـقـنـاة القـبـول الـعـام وثالثة
مقـاعد لقـناة النـفقـة اخلاصة ومـقعد

واحد لكل فـئة من ذوي االحتـياجات
شمول بقانون مؤسسة الشهداء ا
الكات الـطبـية مقـعد واحد وكذلك ا
وهـي كــلـــيـــة الــطـب وطب األســـنــان
والــصــيـدلــة  والــتـمــريض ومــقــعـد
واحـد لـذوي االحــتـيـاجـات اخلـاصـة
ومقعـد واحد للـسجنـاء السيـاسي

عـــلى أن يــــؤجـــلــــون لـــهــــذا الـــعـــام
ويـــبــــاشـــرون مـع اقـــرانــــهم الــــذين

قبل). سيقبلون في العام ا
وأشار إلى أن (الـنائب األول لـرئيس
مـجـلس الـنـواب حـاكم الـزاملـي وعد
بــالـسـعي إليــجـاد الــتـمـويـل الـكـافي
ـتـوقفـة مـنـذ عام 2014 لـلمـشـاريع ا
واسـتـكـمـالـهـا وكـذلك احلـال لـلـبـنى
ـسـتـحـدثة). الـتـحـتـيـة للـجـامـعـات ا
ولفت إلى أن (األجـور في اجلامـعات
األهــلـيـة مــحـددة ســلـفـاً مـن مـجـلس
الــتـعــلــيم األهــلي ووزارة الـتــعــلـيم
الــــعـــــالي لــــهــــا حــــــــــق اإلشــــراف
العـلـمي والرصـانة الـعـلمـية والـبنى
الــتـحــتـيــة بـوفق قــانـون 25 لـســنـة
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ائية مهدي رشيد وارد ا أعلن وزير ا
احلمـداني  عن أفـتتـاح سـدة الهـنـدية
ـة في مـحـافـظـة بـابل قـريـبـاً ما الـقد
يجعلها واجهه لكل العالم. وقال بيان
امس ان (ذلك جـاء بـنـاء عـلى تـوجـيه
رئــيس مـــجــلس الــوزراء مـــصــطــفى
الـكــاظــمي بــتـولـي الـهــيــئـة الــعــامـة
لـلــســدود واخلـزانــات تــأهـيـل مـوقع
ـة في مـحـافـظـة سـدة الـهـنـديـة الـقـد
بـابل الـذي أدرج عـلى الئـحـة الـتـراث
ي لــلــري ألهــمـيــة اظــهــار هـذا الـعــا
علـم للمـجتـمع الدولي بـشكل الئق). ا
مــؤكـــدا أن (الــوزارة حـــربــصـــة عــلى
أظهار تاريخ العراق الكبير في مجال
ــشـــاريع األروائـــيـــة ومــنـــهـــا ســدة ا
الــهــنــديــة الـــتي أنــشــئت عــام 1890
ـاضي وجنـحـنا فـي ادراجـهـا العـام ا
ي للـري وكنا على سجل الـتراث الـعا
حـريـصـ عـلى أن تـكـون مـعلـم كـبـير
ومـهم لـكل الـعـالم ومـتـنفـس لـلعـوائل
لــلـــعـــراقـــيــة بـــعـــد أن أهــمـــلت خالل
ـاضـيـة وأصـبـحت مـكـبـا الـسـنـوات ا
للنـفايات وقـد  أعادة تأهـيلهـا وفقاً
ا يتالئم مع ـة و للمـواصفات الـقد
ـيـة وبالـتـنـسيق مع واصـفـات الـعا ا

وزارة الـــثــقـــافـــة وتـــوجـــيه الـــدعــوة
ـــعــلم لــلـــيـــونـــســكـــو لـــزيــارة هـــذا ا
ـهـم. كـذلك أعـادة تـأهـيل الـتـأريـخي ا
ـنـطــقـة احملـيــطـة بـالــسـدة وتـنــفـيـذ ا
الــتــكـســيــة احلــجــريــة والــبــحــيـرات
واحلــــــدائـق كـــــــذلك أعـــــــادة األمالك
ــنــطــقــة احملــيــطــة اخملــصــوبــة في ا
بالـسدة  بـعد عام 2003 وبالـتنـسيق

الية). مع وزارة ا
dONDð WKLŠ

وارد على صعيد آخـر قامت مديرية ا
ائية في مـيسان بحـملة تطـهير نهر ا
ــشــرح الــرئـــيــسي في نـــهــر دجــلــة ا
ـديـريـة  ان جـهـود ـيـسـان وقـالـت ا
ـــائـــيـــة ـــوارد ا تـــشـــكـــيـالت وزارة ا
ــشــرح تــتــواصل  لـــتــطــهــيـــر نــهــر ا
الرئيسي من الترسبات الطينية وقال
بــيـان ان (هــنــالك مـن يــعـيـق جــريـان
ـثـال بـالـتـرسـبــات الـطـيـنـيـة الـنـهـر 
ونبـات الـشمـبالن والـقصب ونـبـاتات
ضـفــاف الــنـهــار    وكل عــائق يــعـيق
ــيــاه داخل حــوض مــهــمــة جــريــان ا
النـهـر). الفتـه إلى  ان (احلمـلـة جاءت
ــركـز نــاحـيـة ــيـاه  من أجل وصـول ا
ـشــرح والــقـرى واألريــاف الــتـابــعـة ا

لها).
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ـبـنى الـفـيدراليّ انـعقـدت في مـقـر ا
احلـكــوميّ الــســويـســريّ في بــيـرن
ُـشاورات الـسيـاسيَّة األولى جولة ا
بــ جُـمــهــوريَّــة الــعــراق واإلحتـاد
الكـونـفـدراليّ السـويـسـريّ وترأس
اجلـــانب الـــعـــراقيّ وكـــيـل الــوزارة
األقدم نزار اخليـرالله بيـنما ترأس
اجلانب السـويسـريّ مُسـاعدة وزير
اخلارجـيَّـة لـشـؤون الـشرق األوسط
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ونـحنُ نـتـابع مـايــجـري في غـرف الـتـفـاوض لــغـرض االتـفـاق عـلى تـوزيع
مـســؤولــيـة ادارة الــدولــة لـلــفــتـرة الــقــادمـة  خــاصـة بــعــد ظـهــور نــتـائج
انـية والسـعي احملمـوم لتشـكيل احلـكومة اجلـديدة  وما االنتخـابات الـبر
ــفـاوضــات من فـشل في حتــقـيق الــنـصــاب النـتــخـاب رئـيس رافق تـلك ا

ستمرة على كيفية ادارة الدولة. اجلمهورية  بسبب اخلالفات ا
ذكرت قـصة قـصيـرة حـدثت ب شـقيـق  ذهب شـقـيقـ لشـراء الطـعام
ا ان نقودهم قلـيلة  فكل واحد مـنهم اشترى (سـندويش) مختلف عن و

االخر 
فاحـدهم ابـلغ اخيـة اعطـني "عـضة" من سـنـدويشك وسـاعـطيك عـضة من
قترح  إال انهُ خشيَّ من ان عضة اخوه سندويشي  فوافق اخوه على ا
تـأخــذ اجلـزء االكـبــر من الـســنـدويش  لــذا وضع اصـابــعه لـيــضع حـداً
ـكن ان يصل اليـه اخيه اثنـاء عض السنـدويش  وما كان للمـكان الذي 

من اخوه إال ان يعض السندويش مع اصابع اخوه ..
هكـذا تـسـير سـيـاستـنـا في الـعراق خـاصـة بـ الكـتل الـسـياسـيـة  التي
تتصارع على التغا فكل واحد يـخشى ان اخوه سيأخذ احلصة االكبر
 وهـذه اخلـشـيـة حتـوَّلت الـى تـعـطـيل مـسـتــمـر والى خـروقـات دسـتـوريـة
واقفه  واذا استمرت اخلوف هو الصفة السائدة بسبب تزمت اجلميع 
في التفاوض  اخشى ان اجلمـيع سيعض على اصابعه نـتيجة مافرط به
 من اجل الـتـفــاوض الـذي لم يـنُم عن نـتــيـجـة إيـجـابــيـة  فـاذا مـرَّ الـوقت
واستمر احلال عـلى ما عليه ففي اقل احـتمال ستكـون العمليـة السياسية

برمتها مهددة بالفشل اضافة الى فقدانها احترام الشارع العراقي .
سـبتـهم مـر مـرور الـكـرام دون ان يـحـققـوا بـجـلـسـتـهم شيء  واربـعـائهم
سـتـلـحق سـبـتـهم  وسـتـبـقـى لـهم فـرصـة واحـدة ان لم يـسـتـثـمـروهـا في
حتقـيق الـتـوافق واالتـــــــفاق فـأعـتـقد  سـنـقـرأ سـورة الفـاحتـة عـلى موت
حـكـومـة قــبل ان تـولـد  وعـلى عــمـلـيـة سـيــاسـيـة تـخـرج من
فشمل لتدخل الى دهلـيز فشل اكثر مرارة من الذي

قبله .
ابتعـدوا عن سياسـة عض االصابع قبل ان تـتحول
الى ثـقـــــــافــة سـيــاسـة ومــنـهج مُــتــبع في عـراقــنـا

اجلديد . 
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اعـــلن حـــزبـــان مـــســـيـــحـــيـــان عن
ــــســـيـــرات حـــاشـــدة تــــنـــظـــيـــهم 
ـنـاسبـة حـلـول الـسـنـة الـبـابـلـية
االشــوريــة الـــتي عــادة مــا تــعــرف
بـاكـيـتـو وتـوافق االول من نـيـسان
(ابــريل ) من كل عــام .. ويــحــتــفي
ـســيـحــيـون هـذا الــعـام  بــالـعـام ا
6772 بعد انقطاع العوام عن

تـسـيـير مـسـيرات حـاشـدة  بـسبب
الظروف االحترازية التي صاحبت
 انـــتــــشـــار وبـــاء كــــورونـــا حـــيث
ــســيـحــيــون اطالقـهم يــسـتــانف ا
نـاسـبـة والتي لـلـمـسيـرات بـهـذه ا
عــادة مـا تـشـهــد رفع اعالم قـومـيـة
بــــاالضــــافــــة الى ارتــــداء االزيــــاء
نـاسـبة الـتـراثـية الـني تـعـبر عـن ا
قراطية وفيما اعـلنت احلركة الـد
ـسـيـرة االشـوريــة عن تـنـظــيـمـهــا 
اكـــيــتــو وذلك بـــدعــوة مــؤازريــهــا
سيرة ومسانـديها لـلمشاركـة في ا
الــــتي ســــتــــشـــهــــدهـــا الــــشـــوارع
دينـة دهوك صباح يوم الرئيسـية 
اجلـمـعـة الـقـادم  ابـرز حـزب ابـنـاء
ـسيرة النـهرين  عن نـيته باقـامة ا
في مدينـة اشور بالـقرب من قضاء
حافظـة نينوى  واشار الشرقـاط 
ـــــوقع قـــــيــــــادي في احلــــــزب ان ا
ـذكـور سـيـشـهــد تـنـظـيم مـسـيـرة ا

حـاشـدة بـالـتـعـاون والـتـنسـيق مع
قائـمقامـية القـضاء حيث  سـتسير
الــتــظــاهـــرة  عــبــر مـــواقع اثــريــة
السـتـذكــار مـا كـان يـقــوم به ابـنـاء
احلــضـــارة االشـــوريــة فـي ســالف
الـــزمــــان  من احــــتـــفــــاالت بـــهـــذه

ناسبة. ا
WOK U  WM

وقـال مـحـسن  ان الـسـنة الـبـابـلـية
االشورية تعد اقـدم اعياد  حضارة
وادي الــــرافــــديـن مــــشــــيــــرا بــــان
ــنــاســبـة التــقــتـصــر عــلى ابــنـاء ا
سـيـحي فـحـسب بل  البد ـكـون ا ا
وان تـكون للـجهـة الراعـية لـلثـقافة
موقف من اطالق االحـتفـاالت بهذه
ــنـــاســبــة وابــرازهــا كــونــهــا من ا
االحــتـفــاالت الــتي كــانت تــقـام في
الــعـراق الـقـد مـشـددا بـان تـكـون
ـنـاسـبــة راسـخـة في اذهـان هــذه ا
االجيال القادمـة من جانب تشجيع
ـدارس  بــزيـارة تالمــيــذ  وطالب ا
ــتــخــصـصــة واالطالع ــتــاحف ا ا
عـلى الــتـاريخ وتـشــجـيــعـهم  عـلى
مــحــبـــة االثــار واالقــتـــراب مــنــهــا
وابـــــراز الـــــعـــــمـق الـــــتـــــاريـــــخي
لـلـمـوروثـات الـتي تـخـتـزنـها ارض
الـــــرافـــــدين  ومـــــحــــو الـــــصــــورة
الــراســخــة الــتـي كـونــهــا تــنــظــيم
داعش حــيـــنــمــا عـــمــد عـــنــاصــره

وصل لـتـدمـيـر مـقتـنـيـات مـتـحف ا
اضــافـــة لـــقــيـــام عـــنــاصـــر اخــرى
ـعاول لتهد حضارة باستخدام ا
عـــمــــرهـــا االف الــــســـنــــ ..وقـــال
صــفــوان  عــبــد الــله ان مــنــاســبــة
اكـيــتـو  لالسف  مـجـهـولـة من قـبل
ن يسكن كثيرين وفقط هي متاحة 
ــديـنـة دهــوك كـون احـد االحـزاب
ـسيـحيـة يـسعى سـنويـا لتـسيـير ا
مـظــاهـرة يــشـارك فــيـهـا  اعــضـائه

فـحـسب دون ان نـشهـد عـلى سـبيل
ـــــثـــــال تــــــظـــــاهـــــرة مـن جـــــانب ا
ـــــيــــ  فـي الـــــتــــعـــــريف االكـــــاد
ـنـاسـبـة  اضــافـة لالطاللـة عـلى بـا
مـعــابـد اكــيـتــو الـتـي كـانت في كل
عـــاصـــمـــة من عـــواصم  نـــيـــنـــوى
والـــتي كـــانت تــشـــهــد احـــتــفــاالت
يــشـارك فـيـهــا اقـوام تـاتي من دول
اخـرى لـلـمـشــاركـة بـهـذا االحـتـفـال
ـيـ ان ـوسـع فـعـلــيـنــا  كـاكــاد ا

قوت يومهم".في سوريا حيث دخل
النزاع عامه احلـادي عشر ال يبدو
الوضع أفـضل بيـنمـا يعـاني قرابة
ــئــة من الــســكــان من ســتــ في ا
انــعـدام األمن الـغــذائي.وعـلى وقع
احلـرب في أوكـرانـيـا باتـت بعض
ـواد الـتـمـوينـيـة شـبه مـفـقودة ال ا
سـيـما زيـت الطـهي الـذي تـضاعف
ثـمـنه. وتـعـمل احلـكـومـة الـسـورية
التي تـعتـمد على حـليـفتهـا روسيا
فـي تــوفــيــر الــقــمـح عــلى تــقــنــ
تــوزيع ســـلع مــحــددة خــصــوصــاً
الـطحـ والسـكـر وسط خشـية من
ـنزل بـاسمة شحـهمـا.وتقـول ربّة ا
شـباني ( 62عـامـاً) لـفـرانس بـرس
من دمـشـق "اعـتــقـدتُ أن مــائـدتــنـا
ـاضـيـة الـرمــضـانـيـة فـي الـسـنــة ا
سـتـكـون األفـقـر عـلى اإلطالق لـكن
يبـدو أن هذه السـنة سـوف نشطب
أصــنــافــا إضــافــيــة من مــائــدتــنــا
الـــــيـــــومـــــيـــــة".وتـــــتـــــابـع "لـــــيس
باستطـاعتنا توفـير أكثر من وجبة
واحــــدة فـي الــــيــــوم وأخــــشى أن
ـسـتـقـبل عن تـأمـيـنـها نعـجـز في ا
حــــتـى".في تــــونس وعــــلـى غـــرار
عــــادتــــهــــا كـل عــــام اســــتـــــبــــقت
اجلـمعـيات اخلـيريـة شهـر رمضان
بـبــدء جـمع الــتـبــرّعـات لــلـعـائالت
الـفقـيرة عـبر نـشر مـتطـوع أمام

واد احملـال التـجاريـة مع قوائم بـا
ـطـلوبـة.لكنّ الـغذائـيـة األساسـية ا
وتيرة جمع التبـرعات مختلفة هذا
الــعـام عــلى وقـع تــدهـور الــوضع
االقــتــصــادي وانــخــفــاض الــقـدرة
الــشــرائــيـــة وتــســجــيل نــقص في
ـــواد الـــغــــذائـــيـــة الــــعـــديـــد مـن ا
األساسـية كاألرز والـسكـر والدقيق
خالل األســابــيع األخــيــرة.ويــقــول
) وهو طالب محمّد مالك ( 20عاماً
يـــتــــطـــوع مـــنـــذ ســــنـــوات جلـــمع
ــسـاعـدات لــفـرانس بـرس "عـادة ا
تـمـتلئ عـربـة التـسـوّق بعـد سـاعة
لـكن احلــال مــخـتــلف هـذا الــعـام"
مــشـيــرا الى أن بـعـض األشـخـاص
"يــقــولـــون لــنــا +دعـــونــا جنــد مــا
+".في لبـنان اعـتادت نـحتـاجه أوالً
ـــنـــظــمـــات اخلـــيــريـــة تـــكـــثــيف ا
مساعداتها للمحتاج خالل شهر
رمــضـان لـكن األزمــة االقـتـصـاديـة
الــتـي تــغـــرق بــهـــا الـــبالد قـــلــبت
الوضع رأساً على عقب خصوصاً
ـئـة من بـعـدمـا بـات ثــمـانـون في ا
الـسـكـان حتت خط الـفـقـر.وبـيـنـمـا
يـصـعـب الـعـثــور عـلى الــدقـيق في
احملـال الـتـجـاريــة وتـنـدر أصـنـاف
ــتـــوفــرة تـــســجل زيـت الــطـــهي ا
أســـعــار اخلــضــار ارتـــفــاعــاً غــيــر
مـسبـوق بات مـعه إعـداد الفـتوش

{ بـيــروت (أ ف ب) - مع اقـتـراب
بارك جتد عائالت شهر رمضـان ا
كـثـيـرة نـفـسـهـا عاجـزة عـن تـوفـير
كـــلــفــة مـــوائــد اإلفـــطــار الــغـــنــيــة
بأطبـاقها بـعدما فـاقم غزو روسيا
ـوجودة ألوكـرانيـا أزمـات الغـذاء ا
ـنــطـقـة أســاسـاً في دول عــدة في ا
الــعــربــيــة وغــيــرهــا ورفع أســعـار
منتجات وسـلع رئيسية.من تونس
حتى الصومال يكافح السكان في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا من
أجل تـأمـ قـوتـهم الـيـومي واحلدّ
األدنى من احتـياجـاتهم األسـاسية
عـــلى وقع أزمـــات اقــتـــصــاديــة أو
نـــزاعـــات تـــلـــقي بـــثـــقـــلـــهــا عـــلى
يــومـيــاتــهم. وزاد ارتـفــاع أســعـار
ـــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــوقـــود في ا
األســابـيع األخــيـرة الــوضع سـوءاً
مـع اقـتـراب شـهــر رمـضـان.وتـقـول
صـــــبـــــاح فـــــطـــــوم (45 عـــــامـــــا)
قيـمة في تل الهوى الفلـسطينـية ا
في غرب قـطاع غـزة لوكـالة فرانس
بــرس "يـؤثــر غـالء األسـعــار عــلى

الناس ويُفسد أجواء رمضان".
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وتـسـأل "كـيف سـيـعـدّ الـصـائـمـون
مـائدة رمـضـان? فالـطـح واخلـبز
ارتفع ثـمنـهما وكـلفـة زيت الطهي
والـــــــســــــــكـــــــر واحلــــــــلـــــــويـــــــات
مـرتـفـعـة".وارتـفـعت األسـعـار وفق
السلطات في القطاع بنسبة تصل
ــــئــــة مـــــا جــــعل حــــتى  11فـي ا
الــســكــان يـــشــعــرون "بـــحــالــة من
اإلحـبـاط" قــبـيل رمـضــان عـلى مـا
يــقـول مــديـر اجلــمـعــيـة الــزراعـيـة
لــلـحــوم والـدواجن في قــطـاع غـزة
مـــاجــــد جـــرادة.وتـــوفّــــر روســـيـــا
ئة من وأوكرانيا نحو ثالث في ا
ــيـــا. وبــعــد صـــادرات الــقــمـح عــا
الـغــزو ارتـفــعت أسـعــار احلـبـوب
وزيــــوت دوار الــــشــــمـس والـــذرة
ـــصــدّرة األولى وأوكــرانـــيـــا هي ا
ـيـا. لألول والـرابـعــة لـلـثــاني عـا
كـما ارتـفـعت أسعـار الـنفط والـغاز
بـشـكل حـاد وبـلـغت مـسـتـويـات لم
تـعــهـدهـا مــنـذ أعـوام نــظـراً لـدور
روســــــيــــــا الــــــوازن فـي مــــــجــــــال

الطاقة.وحذّرت مـنظمات دولية من
تـداعيـات الغـزو عـلى صعـيد نـظام
ي واجلـــوع. ودقّ الــــغـــذاء الــــعــــا
صــنــدوق الــنــقــد الـدولـي نــاقـوس
اخلـطر مـشدداً عـلى أنّ الـنزاع في
أوكــرانــيــا ســيــعــني "مــجــاعــة في
إفــريـــقــيــا".وتــبــدو تــداعــيــات ذلك
واضـحــة في دول تـشــهـد نــزاعـات
عـلى رأسـهـا الـيمن الـبـلـد الـعربي
األكــثـر فـقـراً والــذي أسـفـرت حـرب
تمزّقه مـنذ العام  2014عن واحدة
مـن أسـوأ االزمــات اإلنـســانــيـة في
الـعـالم.وتنـتج أوكـرانـيا نـحـو ثلث
إمدادات القمح إلى اليمن ما يثير
خـشيـة من اتـساع هـوة اجلوع في
ــواد بــلــد ارتـــفــعت فــيه أســعــار ا
الـغــذائـيـة أكــثـر من الـضــعف مـنـذ
تـحدة ـاضي وفق األ ا العـام ا
وباتت غالبـية السكـان بطريقة أو
بـأخــرى غـيــر قــادرين عـلى إعــالـة
أنفسهم.ويقول محسن صالح (43
ـقـيم فـي صنـعـاء لـفـرانس ) ا عـامـاً
بـرس إن السـكـان اعتـادوا ارتـفاع
األسـعــار قـبل رمــضـان "لــكن هـذه
الــســنــة ارتــفــعت بــشـكـل جـنــوني
والـنــاس لم يــعــودوا قـادريـن عـلى
الــتـحــمّل".ويــضــيف "هــنـاك وضع
. مـــعــظم اقـــتــصـــادي صــعـب جــداً
الـنـاس في الـيمن فـقـراء ال يـجدون

وهـو سـلـطـة أسـاسـيـة عـلـى مـائدة
رمـضـان تـرفـاً ال يــقـوى كـثـر عـلى
حتـمّـله.ويـرى مـديـر مـنـظـمـة "كـاير
انــتـرنـاشـونـال" بـوجـار خـوجـة أن
ــعــتـاد خالل " ا ــتـ "الــتـضــامن ا
رمـــضـــان "قـــيـــد االخـــتـــبـــار" هــذا
الــعـام.ويــوضح لـفــرانس بـرس أن
ـفـرط وارتـفـاع أسـعار "الـتـضـخّم ا
ـواد الـغـذائـيـة" سـيـجـعالن شـهر ا
رمــضــان الــذي تــنــتــظــره عــائالت
" إذ "سيـكافح ـثابـة "حتـدّ كـثيـرة 
كـــثــــر من أجل إحـــضـــار وجـــبـــات
ـــائــدة".فـي مــصــر اإلفـــطــار إلى ا
وللمـرة األولى منذ تولـيه السلطة
أمر الـرئيس عـبد الفـتاح الـسيسي
احلــكـومــة بـتــسـعــيـر اخلــبـز غــيـر
ـدعوم بـعدمـا ارتـفع ثمـنه بأكـثر ا
ـــئــة مــنــذ بــدء مـن خــمــســ في ا

الغزو الروسي. 
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ئة وفقدت العملة احمللية  17في ا
من قـيـمـتهـا خالل الـشـهـر احلالي
عــلــمــاً أن مــصــر تُُــعــدّ مــســتــورداً
رئـيــسـيـاً لــلـقــمح من دول االحتـاد
الــســوفــيــاتي الــســابق.وتــقـول أم
بدرية وهي بائعـة خضار متجولة
في غـرب الـقـاهـرة لـفـرانس بـرس
"من اعتاد شراء ثالثة كيلوغرامات
مـن اخلــــضـــــار بــــات يـــــشــــتــــري

".أمــــا في كــــيــــلــــوغــــرامـــاً واحــــداً
الصومـال التي تشهـد أسوأ موجة
جــفـــاف مــنـــذ أربــعـــ عـــامــاً مع
اســـتــــجــــابـــة دولــــيــــة خـــجــــولـــة
لالحـتيـاجات بـسبب أزمـات أخرى
آخـرها احلـرب في أوكرانـيا يـبدو
. ويتسبّب شهد الرمضاني قاتماً ا
ارتفـاع األسعـار بانـخفـاض القدرة
الـشـرائـية لـلـسـكـان الـبـالغ عـددهم
قيمة 15 مليوناً.وتقول عدال نور ا
في مــــقـــديــــشــــو لـــفــــرانس بـــرس
"ســـيـــكـــون رمـــضـــان مـــخـــتـــلـــفـــاً
ـملـكـة العـربـية لـلـغايـة".حـتى في ا
السعودية الدولة الـنفطية الغنية
يــشـعــر بـعض الــسـكــان بـالــضـيق
ــــواد جـــــراء ارتــــفــــاع أســـــعــــار ا
الـغذائـية.ويـقـول أحمـد األسد (38
) وهــو مــوظف في الــقــطـاع عــامـاً
اخلاص "ارتفـعت أسعار كل شيء
. في كل مــرة أدفع عـشـرين مــؤخـراً
أو ثـالثـــ ريـــال إضـــافــــيـــة عـــلى

السلعة ذاتها".
واسـتبـقت قطـر الدولـة اخللـيجـية
الـثـريـة بـدء شـهـر رمـضـان بـإقدام
وزارة الـتــجـارة والــصــنـاعــة عـلى
تخفـيض ثمن أكثر من 800 سلعة
اسـتـهالكـيـة أسـاسـيـة فـي مـبادرة
تــسـتــمـر حــتى نــهـايــة الـشــــــــهـر

بارك. ا

ŸuL∫ ايقاد الشموع ضمن تقاليد اكيتو
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نـــســلـط الــضـــوء عــلى مـــوقع هــذه
ـنـاسبـة والـتـعريف بـهـا الجيـالـنا ا
الـــقـــادمـــة البل نـــســـعى البـــرازهـــا
همة  التي كان ناسبات ا كاحدى ا
اجدادنـا يحـتفـون بهـا وخالل اثني
عـشـر يومـا وكل يـوم من تـلك االيام
كـانت تشـهد احـتـفاالت ومـناسـبات
اما اليـوم فانشـطة كثيـرة تقام على
هـامـش االحـتـفــال بـاكـيــتـو لـكــنـهـا
ـسيـحـية مـقـتـصرة عـلى االحـزاب ا

فـحـسب دون ان تـكـون لـلـمـنـاسـبة
افق اوسـع بــــدعــــوة الــــفــــنــــانـــ
الستلهام مثل تـلك الفعاليات التي
تـقـام في بالد وادي الـرافـدين قـبل
عـهـود غـابـرة ..ودعـا سيـف جاسم
وزارة الــثــقــافــة لــتــوســيع مــدارك
االحـتفـال باكـيـتو من خالل  اقـامة
مـهــرجـان  فــني تـراثي عــلى غـرار
مهرجان بابل  يتم من خالل دعوة
ا  فـنـلنـ تـشكـيـليـ لـلتـعـريف 
كــان يــقــام في حـــاضــرة مــعــابــد
اكيتو  من احتفاالت بحلول السنة
اببابـلية االشـورية اضافـة الختيار
مثل هذا الـوقت من السنة من اجل
االحتـفال بـدالالت استـقبـال الربيع
ـــثــــله من عــــودة اخلـــصب ومــــا 
لالرض بعد فـترة الشـتاء  والرياح

ناخية السيئة . والظروف ا
w —U  oL

كــمـا دعــا فــؤاد قـاسـم الـتــربــويـ
لــتــخــصــيص ســاعــة  من  الــدوام
الــرسـمي لــلـمـدارس في الــتـعـريف
ـنــاسـبـة اكــيـتــو ومـا تـمــثـله من
عمق تاريخي زاخر  وحتبيب مادة
التـاريخ لالطـفال والـطالب  وابراز
ما يتخزنه البلد من عمق حضاري
سـتقـبل باقـامة مهم  البـرازه في ا
ا كانت مشاريع ثـقافيـة تعريفـية  

عليه حضارة وادي الرافدين ..
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يـتـبادل الـناس الـهدايـا بيـنـهم  ومن الصـعب للـغـاية أنْ جتـد من ال تسـره الهـدية

تقدّم اليه ال سيما اذا كانت محل حاجته .
-2-

ـادية هي التي تـتبادر اليـها األذهان حـ تُذكر الـهدايا فانَّ واذا كانت الـهدايا ا
ثمة لـوناً آخر من الـهدايا هي لـيست االّ هدايـا معنويـة ثميـنة للـغاية  أشـار اليها

روي عن الرسول (ص) : احلديث ا
سلم ألخيه هدية أفـضل من كلمة حكمـةٍ يزيده الله بها هدى أو رّدَّ { ما أهـدى ا

عنه بها رَدىً } 
وقد روي عن االمام الصادق (ع) انه قال :

{ أحبُّ اخواني اليّ من أهدى اليّ عيوبي }
عصوم من كل األخطاء والذنوب ولم يرد وحاشاه من العيوب وهو ا

 ( عليه الـسالم ) االّ اسداء الـنصيـحة لـكي نفتح قـلوبـنا قبل أسـماعـنا لكل كـلمة
طـيّبـة تـوّجه اليـنا تـسـتهـدف تقـو سـلوكـنا وتـأخـذ بأيـدينـا الى الـصراط الـسوي

بعيداً عن كل ألوان الزيغ واالنحراف وااللتواء .
-3-

ـواعظ البـلـيغـة يـعـتبـر ضـرباً من ان حـرمـان االنسـان نـفـسه من االستـمـاع الى ا
االساءة اليـها حيث يحرمـها من فرص ثمينـة لتصحيح مـساراته والعودة بها الى

مرافئ السالمة .
-4-

انَّ األبــرار يـبـحــثـون عـمن يــتـحـفــهم بـاجلـمــيل من الـعــظـات والـبـلــيغ من احلـكم
والدروس الـتي تُثري حيـاتهم بكنـوز روحية وأخالقـية وانسانـية فتكـون احملصلة
النـهائية لكل ذلك مسـاراً موّارا بعبق الطـاعة لرب العا والـوالء الصادق للقادة
ـيام محمد واهل بيته الطيب الطاهرين والتعايش السليم مع اخوانهم الهداة ا

بل مع الناس جميعًا .
-5-

ومن هـنـا كـان كـبـار الـعـلـمـاء يتـسـابـقـون الـى حضـور مـجـالـس الواعـظ الـشـهـير
ـطهر في رحـوم الشيخ جـعفـر التسـتري الـتي كانت تـعقد فـي الرواق العـلوي ا ا

النجف االشرف .
-6-

أمـول من شبـابنـا األعزاء أنْ يـولوا هـذا اجلانب قـسطاً وا
من اهتماماتهم فليس االنسان معدةً وغريزةً فحسب .
انه يــحـتـاج الى الــعـلم لــغـذاء عـقــله والى األدب لـغـذاء

قلبه
والــتــوازن بــ أشــواق الــدنــيــا واآلخـــــرة هــو صــمّـام

األمان .
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اطــــلق االمـــ الـــعـــام جلـــائـــزة اوروك
الدولية ثـامر الناصـري  من مقر اقامته
في عـمـان مـا اسـمـاه (صـيـحـة وطـنـية)
النـــقــاذ وزارة الـــثــقـــافــة والـــســيـــاحــة
تـمثلة ـأساوية ا واآلثارمن االوضاع ا
بـأدائــهـا مــنـذ ســنـة 2003 مـشــيـرا في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه(فــمن
حــيث شــخــصــيــة اي وزيــر شـغـل هـذا
ـــنــصب احملـــوري فــإنـه لم يــتـــحــمل ا
ـسـؤوليـة حـتى اآلن وزير مـتـخصص ا
في الــثــقــافـة او الــســيــاحــة أو اآلثـار 
فـالـوزيـر احلـالي مع االحـتـرام لـيـست
لـديه ايـة صــلـة بـالـثــقـافـة من قـريب أو
بـعـيـد والوزيـر الـذي سـبقه كـان يـلـتزم
ـسؤولـيـة بتـقـاعد احلـيـاد لكـي يغـادر ا
وزيــر شــأنه في ذلـك شـأن مـن يـتــوسم
نصب فقط والوزير الذي كان قبله ال ا
يـداوم في الـوزارة سـوى يومـ في كل
شـهـر فـهـو مـســافـر طـيـلـة الـوقت لـكي
يــســتــفــيــد من مــخــصــصــات االيــفــاد
ـاذا والــوزيـر الـذي كـان قــبـله ال يـدري 

اصبح وزيراً للثقافة).
W U  …dE

مضـيفا ان (عـلى صعيـد النظـرة العامة
ــســؤولـ في ــسـتــويــات اداء كــبـار ا
الوزارة فإن اغلب ما يـتفاخر به هؤالء
ــتــنــوعـة ال من االداء في انــشــطــتــهـا ا
يـــعــــادل ســـوى اســــبـــوعــــ او ثالثـــة

d
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أســابـيع من الــعـمل اجلــاد عـلى الـرغم
من الــتــرهل الــفــضــيع في كـل الــدوائـر
ــــفــــاصـل في وزارة تــــتــــخـــــبط مع وا
االسف في خضم الصراعات واالزمات
التي تتواصل ب شـخصيات مسؤولة
رسـمـيـاً فـيهـا ولـكن لـيـسـت لديـهـم اية
صـلة بـتخصـصات الـوزارة فقـد دخلت
هذه العـناصر انطالقـاً من احملاصصة
ـنـسوبـيات. والـعالقات الـشـخصـية وا
واحملسوبيات) مشيرا الى ان (الوزارة
تـــعــــاني مـن تـــضـــخـم هـــائـل بـــأعـــداد

وظـف حيث يـصل العدد إلى سـبعة ا
عـشـرة الـف مـوظف في حـ ان كل مـا
وارد الـبشرية ال حتتاجه الـوزارة من ا
يـزيـد عـلى اربـعـة آالف موظـف او حتى
ــوظـــفــون من اقل مـن ذلك ويــشـــكـــو ا

انـــخــــفـــاض الـــرواتب
ويــــتـــظــــاهـــرون أمـــام
الـوزارة طــيـلـة الـفـتـرة
األخـيــرة واذا راجـعـنـا
مـعكـم اداء الوزارة في
االنشطة الـتي يفترض
أن تـــــــــــــــكـــــــــــــــون مـن
تـخصـصـاتهـا الـدقيـقة
والــــــــتـي وجــــــــدت من
اجــــلــــهــــا فــــإن ســـوء
اخــــــتــــــيـــــــار كــــــبــــــار
ــســـؤولــ انـــعــكس ا
بـــشــــكل فـــاضـح عـــلى

ـنــاســبـات جــمــيع هــذه االنـشــطــة : فــا
ـهـرجــانـات الــتي اقـيــمت لم حتـقق وا
ســـوى الــســـمــعـــة الــســـيــئـــة لــلــوزارة
ولـلـعـراق) مـؤكــدا ان (لـيـست لـلـوزارة
دارنـــشـــر قــادرة عـــلى ان تـــأخـــذ عــلى
عـاتقـهـا مـهـمات نـشـر الـكتـب الثـقـافـية
الــراقـيــة الــتي تـبــرز حــضـارة الــعـراق
ــــة وحــــضــــارته االسـالمــــيـــة الــــقــــد
وتطلعاته اجلديدة اال القليل من اجلهد
ــتـواضع  ولـيـست لـلـوزارة مـعـارض ا
لـــلـــكــتـب خــاص بـــهـــا  وغـــيــرهـــا من

طبوعات األخرى تـعتمد على دكاك ا
القطـاع اخلاص كمـعارض للمـطبوعات
و لـيـست لــلـوزارة  مـســارح جـديـدة او
مؤهلة تليق باسم العراق ومكانته  او
تـــكـــون مـــدارة بـــشـــكل كفء) مـــؤكـــدا

ان(تشكو الـسياحة الـعراقية سواء في
الـــقـــطـــاع احلـــكــــومي أو اخملـــتـــلط أو
اخلــاص من سـوء الـصــيـانـة واإلدارة
بـل من ابـــــسـط مــــجـــــاالت الـــــنـــــشــــاط
الـسيـاحي فالـفنـــــــادق العـراقيـة التي
حتــمل الــنـجــوم الــعـالــيــة ال تـرقى إلى
ا هـو متاح بـضعـة جنوم قـيـــــــاسـاً 
ـنـادق فـي الـدول الـســيـاحـيـة وال من ا
تــوجــد رقــابــة ســيـــاحــيــة عــلى جــودة

خدماتها. 
وفي بـلد الـقيـثارة الـسومـرية وزرياب

وسـيقى والـفارابي تـتعـرض مدرسـة ا
والـبالـيه للـسـقوط اداريـا ولوجـستـيا 
إذ يـنظـر لها عـلى انهـا مخـالفـة للـنظام
ــدرسـة االجـتــمـاعي وتــردت احـوال ا
وتتجه إلى االخـتفاء من عـالم الوجوده
وغير ذلك الـكثير
الـــــكـــــثــــــيـــــر من
انــشـطــة الـوزارة
الـــتي اصـــابـــهـــا
االهمـال والتردي
والـفــسـاد وسـوء
الــــــــــــــصــــــــــــــيـت
والــــــســــــمــــــعـــــة
)مـنشـادا(الـسادة
االكــــــــارم قــــــــادة
الـــــتـــــغـــــيـــــيــــر..
أخــــــــاطــــــــبــــــــكم
كـمـواطن عـراقي
ـــثـــابــر عـــازم عـــلى الـــعـــمـل اجلـــاد وا
ـثـالي في هـذه الوزارة العـادة هـيـبة وا
الـثقـافة العـراقيـة بكـافة تخـصصـاتها 
الـثـقـافـة تخـصـني وتـخـص الـكثـيـر من
ـباشر تـميـزين وقادرين على الـعمل ا ا

النقاد هذا الصرح الكبير .. 
ـة واحلـزم واالرادة وانـاشــدكم بـالـعـز
الـــتي يــجـب ان تــتـــــــوجـه من قــبـــلــكم
النـقـاذ الـثـقــــــــافـة والـسـيـاحـة واآلثـار
فـعـراقنـا لنـا جـميـعـا وال بد من الـوفاء

بالعهد له).
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أربيل

مـكشـوفـة لعـبـة الدفـاع الـتي انتـهت بـحرق مـقـر الفـرع اخلـامس للـپـارتي ببـغداد
قـراطي الكـردستانـي) فالذي اشـعل النـار كان ينـتقم بال مـبرر انـتقام (مقـر الد

ان السبت و يلقي بدخانه على االربعاء. من اجتماع البر
ـقـرات وال يـسـرهم اخـبـار سـرقاتـكم ال الـسـيـسـتـاني و ال اوالده يـسـرهم حـرق ا
ـستـمرة لـلمـال العـام وال تسـرهم عمـليـات خطـفكم لـلعـزل وال عمـليـات التـهجـير ا

والقتل.
سح ـاني او وزير او مـيلـيشـاوي فاسـد  ال يسـر السـيسـتاني ان يـدافع عنـه پر

جرائمه بتغريدة او بقداحة يرميها على مقر سياسي.
اصـحاب مـقـوالت التـمجـيـد و ومكـررو جـملـة صمـام االمـان لم يقـيمـوا لـلصـملم

اعتـبارا لكونه عالمج امان يوم سرقوا عقارات الناس واستولوا
عـلى عــقـارات الــدولـة و امــوال و نـقــود نـاســهـا وعــمـلـوا
بـاخملــدرات و الـسالح و الـعـمـلـة و زادوا الـيـتم والـفـقـر
وتـسـبــبـوا بـجــوع مـلـيــوني انــــسـان و تــهـجـيــر اربـعـة

. مالي
هــو صـمــام امــان و انــتم تـهــددون االمــان و فـيــكم من

يداري على جرائمه بزي ديني.
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تفـاجأت بولدي سـيف وهو يخـبرني بانه حصل عـلى درجة واحدة فقط من اصل
ـتمـيـز طيـلة سـنـوات دراسته وحـتى في هذه امـتـحان مـادة الريـاضـيات فـسيف ا
ـا اثـار اسـتـغـرابي وعدم الـسـنـة وفي كـافـة الـدروس اال في مـادة الريـاضـيـات 
ـدرسة نهائيا في هكذا موضوع حصل مع طالب الصف الثاني متوسط حترك ا
ـواد الـدراسـيـة اال في مـادة فـكـيف لـطـالب ان يـتـمــيـز بـدرجـات عـالـيـة وفي كل ا
الريـاضيات حـينـها قـررت ان ادخله في احـد معاهـد التـدريس االهلـية وفي مادة
الريـاضيات حتديدا الخرج من جيـبي اخلاوي مبلغ اربعمـائة الف دينار مضطرا
غـيــر بـاغ ومـاهي اال ايـام واذا بــسـيف تـتــحـول درجـاته مـن الـواحـدة الى درجـة
ادة ان يسأل سيف ( منو ا دفع مدرس ا كامـلة في امتحان مادة الرياضيـات 
ـعـهـد االهلـي هو من ديدرسـك ) والغـريب في االمـر ان الـذي يـدرس سـيف في ا
درسـة احلكـومية فـاقت خدمته الشـباب اخلريـج حديـثا بيـنمـا من يدرسه في ا
اذا ال يتم العـشرون عـاما في هذا اجملـال والسـؤال هو اين دور وزارة التـربيـة و
مـتابـعة هـكذا حـاالت فمـيزانـية الـتربـية مـيزانـية هـائلـة مقـارنة بـالوزارات االخرى
وهل تعـلم احلكومة ان اغلب العوائل العراقـية بدأت تعاني من موضوع التدريس
االهلي واجوره الباهظة الثمن وانها مضطرة للذهاب لهكذا خيار والسؤال االهم
عـدومة من شعـبنا الـكر والصـابر على اين سيـدرس ابناء الـطبقـات الفقـيرة وا
ـشردين في هذا الـتراجع في كـافة مـجاالت احلـياة وهل سـيزداد عـدد االطفال ا

رورية ويزداد عدد االمـي من شعبنا احلبيب التـقاطعات ا
ــعـنــيــة بــالـوقــوف وقــفــة جـادة  نــطــالب كل اجلــهــات ا
الصالح االمــور قــبل ان تــخــرج االمــور عن مــســارهـا
احلقيقي وان يتم تعي الشباب وضخ دماء جديدة في
مـجــال تـدريس طـلـبــتـنـا االعـزاء وادخــال طـرق حـديـثـة

ناهج لعقول طالبنا والك الله ياعراق . اليصال ا
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كـيف لك أن تـتـخـيـل إنـني اآلن أسـيـر في شـوارع مـهـجـورة وحتت سـمـاء مـلـبـدة
بغيوم سوداء وب احل واآلخر أسمع دوي سقوط الشجر....

حـتى أصل إلى الـضـفـة اجملـاورة وأعبـر حـدود وهـمـية بـخـوف أنـثى أخـذك معي
وأتـسـلل إلـى داخل كـهـوف الـورق وأكـتب إلـيك حـتـى أخـتـبئ من هـذا الـضـجـيج

عتم... وهذا الظالم ا
اآلن أنـا في مـنـتـصف ورق ورعب أحـاول فك أزرار حـديث طـويل مـعك وأحـادثك
بأبجـدية الـكلـمات ال عـبر ذبـذبات هـواتفنـا اجلامـدة.. تعـال نخـترق صـوت الرعد

فردات رسائلنا... اطر ونحشو آذاننا  ا
وَصــفـتــنّيْ مـرة بــأنـني أنــثى الـوقت الــهـاربــة من احلـيــاة وإنـني ارتــدي مـعـاطف
الكـلمات حتى في حرائق حزيران و أركن الـواقع في الزوايا الفارغة وأرتمي في
شذرات اخلـيـال.. ال يا سـيدي كـنت أنثى أطـوق إلى ذاك الضـوء اآلتي من خلف
لـونة.. و أرتـدي الـفصـول ال األثواب وإنـني أقيم كـنـاسكـة في صومـعة األحالم ا
الـورق.... أنــصت إلى الـصــوت اآلتي من خــلف الـشــبـابـيـك ورأسي يـطــفـو فـوق
سـطح الـسـطــر أحـاول أن اجـعل من أحـرفي تـصـلـك خـالـيـة من رائـحـة الـصـمت
هـجورة هل تـتخـيل مدى تـعلـقي بحـرف كطـوقُ جناةً صـغيـر? وأنا ـدن ا وشبح ا

أَكتُبكَ هنا وكأننا عالق ب الورق الرمق... 
أحـتـاجُ إلى قــواي الـورقـيـة اآلن أكـثــر من أي شي آخـر حـتى اطــفئ بـهـا أدخـنـة
داخن واسـتبدلها بـأبخرة القـهوة ونحن نزاحم مـقاهي الطرقـات وعلى نوافذها ا
ـطر ال دمع بـشر... أَتَذكـرُ ح أخبـرتك عن البـحيرات اجملـمدة واألزهار دموع ا
الـتي تـتـفــتح بـبـطـئ وعن زفـرات احلـيــاة الـنـاعـســة في رسـالـتي إلــيك من نـافـذة

القطار? اآلن يا سيدي لم تعد احلياة تتنفس إال حتت الورق ليوم آخر... 
نـتـظـرة .. أخـرج اآلن من وصـلتُ بـعـد خـريف سـطـر ورأيت زحـام مـن الـوجـوه ا

أبواب الورق لعبور سطر آخر ويوم آخر وألتقيك في اجلانب اآلخر.. 

 ثامر الناصري



احلاقاً باعالننا العدد ١٨٨ في ٢٠٢٢/٣/١٠
شروع انشاء شوارع وشبكات مجاري مياة االمطار والصرف تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (االعـمال التكميلية 
عدلة الـصحي (اجملموعـة ب) في الشطرة) ضـمن  خطة تنـمية االقاليم ٢٠٢١ واسـتنادا لتـعليمـات تنفيذ الـعقود احلكـومية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
وازنـة العامـة االحتاديـة لعـام ٢٠٢١ ان وثيـقة الدعـوة لتـقد الـعطاء لـحقـة بهـا وتعـليمـات تنـفيـذ ا الـصادرة من وزارة الـتخـطيط والـضوابط ا
عتمدة شروع سوف تـنشر في اجلرائـد الوطنيـة: وسيتم العـمل عند فحـص وتقييم الـعطاءات وفق االليـة ا ناقصـة العامة لهـذا ا (االعـالن) عن ا
ؤهلـة االشتـراك فيـها كـما هـو محدد في الـنشـرة التـوضيـحية قـدمي العـطاءات كـافة من الـدول ا للمـناقـصات (الـوثائق الـقيـاسية) والـتي تتـيح 

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا الصادرة من اال ا
قدمي العطاء ان اسلوب وبإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص بـاالجابـات على شـاريع في ديـوان احملافـظة وسـوف يـتم عقـد ا ـوجب وصل شراء يـقـطع من قبل قـسم حـسابـات ا الـدفع سـيتم 
ـصادف  ٢٠٢٢/٤/٤ في بـنـاية (مـديـرية مـجـاري ذي قار) فـعلى ـناقـصـة عنـد الـساعـة (١٢) ظـهرا من يـوم االثنـ ا ـشاركـ في ا استـفـسارات ا
ذكورة ادناه على االقل والـشركات العـربية واالجنـبية من اصحاب صـنف من الدرجـة ا ـؤهل وا قاول الـعراقي ا الـراغب من الشـركات وا
شروع علـما ان سعـر العطاء الـواحد (وكما االختصـاص مراجعة قـسم العقود احلـكوميـة حملافظة ذي قـار لشراء نـسخة من الوثـائق اخلاصة بـا
مـؤشر ازاءه) غـير  قابـلة لـلرد عـلى ان يتم تـقد هويـة التـصنيـف االصليـة للـشركات الـعراقـية واوراق الـتسجـيل للـشركـات االجنبـية عـند شراء

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

أ- الكوادر الفنية :-                   
                                                    

الية: تطلبات ا ب- ا
٩٤)اربـعة ٠٠٠ بـلغ اكـبـر او يسـاوي (٠٠٠ ـشـروع  ـالـية لـتـنـفيـذ ا ـاليـة (الـسـيولـة الـنقـديـة)  من خالل تـقـد ما يـثـبت الـقدرة ا ـوارد ا اوال:- ا

وتسعون  مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: أ ـ ا

قدمة في الـقائمة الـسوداء الشركات صـالح لم يتم ادراج الشركـة ا اوال:- االهليـة وتشمل (جنـسية الشـركة مقدمـة العطاء  –ال يوجـد تضارب با
ـملـوكة لـلـدولة (ان تـثبت انـهـا مسـتقـلة قـانـونيـا ومالـيـا وانهـا تعـمل وفق الـقانـون التـجاري وان ال تـكـون وكاالت تـابعـة لصـاحب الـعمل) غـير ا

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

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

ـقاولـة حسب مـا مطـلوب في ـقاول او الـشركـات ا ـقـاول صـادرة من وزارة لتـخطـيط وتـكون درجـة وصنف ا رابـعا:- هـويـة تسـجل وتصـنيف ا
اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا
ـوجب خطاب ضمـان بنكي او صك مصـدق او سفتجة قـدمي العطاءات  ٢- كل الـعطاءات يجب ان تـتضمن ضمـان للعطـاء (التأمينـات االولية) 
صادرة من مصـرف معتـمد في العراق وبـنسبة  ١ % مـن مبلغ الكـلفة الـتخمـينيـة للمـشروع ومعنـون الى جهة الـتعاقـد (ديوان محـافظة ذي قار/
ـناقص الـفائـز (الشـركة او نـاقصـة وعلى ا ـدة ١٥٠ يوم مـن تاريخ غـلق ا ـناقـصة ويـكون نـافذ  قـسم العـقـود احلكـوميـة) ويذكـر فيه رقم واسم ا
ناقـصة مباشرة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقـيع العقد تقد خطـاب ضمان بحسن التنـفيذ بقيمة ٥ % من مبلغ قاول) الـذي ترسو عليه ا ا
صارف العراقـية في بغداد او احملافـظات اجلنوبيـة نافذا الى ما بعـد انتهاء فتـرة الصيانة االحـالة على ان يكون خـطاب ضمان صادر من احـد ا

وتصفية احلسابات النهائية.
عايـير التأهيل ناقصـ مستجـيبة عند تـلبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتمـاد الوثائق القـياسية الـصادرة من وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا
ـا تتـطلبه  نـاقصة وفـي حال عدم الـتزام مـقدم العـطاء  طلـوبة في شـروط ا ـاليـة ا احملـددة فيـها بـفروعهـا كافـة والشـروط القانـونيـة والفـنية وا

شروع انشاء مجمع ماء ال بوهان في الشطرة/الدواية) ضمن تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (االعمال التكميلية 
عدلـة الصادرة من وزارة الـتخطـيط والضوابط  خطـة تنمـية االقالـيم ٢٠٢١ واستنـادا لتعـليمـات تنفـيذ الـعقود احلـكوميـة رقم (٢) لسنـة ٢٠١٤ ا
شروع ناقـصة العامـة لهذا ا وازنـة العامة االحتـادية لعام ٢٠١٩ ان وثيـقة الدعوة لـتقد العـطاء (االعالن) عن ا لحقـة بها وتعلـيمات تنـفيذ ا ا
عـتمدة للمنـاقصات (الوثائق القـياسية) والتي تتيح سوف تـنشر في اجلرائد الوطـنية: وسيتم العمل عـند فحص وتقييم الـعطاءات وفق االلية ا
تـحدة (اخلـاصة بـتعريف ـؤهلـة االشتـراك فيـها كـما هو مـحدد في الـنشـرة التـوضيـحيـة الصـادرة من اال ا ـقدمي الـعطـاءات كافـة من الدول ا

ؤهلة). الدول ا
قدمي العطاء ان اسلوب وبإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص بـاالجابـات على شـاريع في ديـوان احملافـظة وسـوف يـتم عقـد ا ـوجب وصل شراء يـقـطع من قبل قـسم حـسابـات ا الـدفع سـيتم 
صادف  ٢٠٢٢/٤/٤ في بناية (مـديرية ماء  ذي قار) فعلى الراغب ناقصة عند الساعة (١٢) ظـهرا من يوم االثن ا شاركـ في ا استفسارات ا
ـذكـورة ادنـاه عـلى االقل والـشـركـات الـعـربـيـة واالجـنـبـيـة مـن اصـحاب ـصـنـفـ من الـدرجـة ا ـؤهـلـ وا ـقـاولـ الـعـراقـيـ ا من الـشـركـات وا
شروع علـما ان سعـر العطاء الـواحد (وكما االختصـاص مراجعة قـسم العقود احلـكوميـة حملافظة ذي قـار لشراء نـسخة من الوثـائق اخلاصة بـا
مـؤشر ازاءه) غـير  قابـلة لـلرد عـلى ان يتم تـقد هويـة التـصنيـف االصليـة للـشركات الـعراقـية واوراق الـتسجـيل للـشركـات االجنبـية عـند شراء

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

أ- الكوادر الفنية :-                                                                       

الية: تطلبات ا ب- ا
٣٤) اربـعة ٠٠٠ ـبلـغ اكبـر او يـساوي (٠٠٠ ـشروع  الـيـة لتـنـفيـذ ا الـيـة (السـيـولة الـنقـديـة)  من خالل تـقد مـا يـثبت الـقـدرة ا ـوارد ا اوال:- ا

وثالثون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: أ ـ ا

قدمة في الـقائمة الـسوداء الشركات صـالح لم يتم ادراج الشركـة ا اوال:- االهليـة وتشمل (جنـسية الشـركة مقدمـة العطاء  –ال يوجـد تضارب با
ـملـوكة لـلـدولة (ان تـثبت انـهـا مسـتقـلة قـانـونيـا ومالـيـا وانهـا تعـمل وفق الـقانـون التـجاري وان ال تـكـون وكاالت تـابعـة لصـاحب الـعمل) غـير ا

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

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

ـقاولـة حسب مـا مطـلوب في ـقاول او الـشركـات ا ـقـاول صـادرة من وزارة لتـخطـيط وتـكون درجـة وصنف ا رابـعا:- هـويـة تسـجل وتصـنيف ا
اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا
ـوجب خطاب ضمـان بنكي او صك مصـدق او سفتجة قـدمي العطاءات  ٢- كل الـعطاءات يجب ان تـتضمن ضمـان للعطـاء (التأمينـات االولية) 
صادرة من مصـرف معتـمد في العراق وبـنسبة  ١ % مـن مبلغ الكـلفة الـتخمـينيـة للمـشروع ومعنـون الى جهة الـتعاقـد (ديوان محـافظة ذي قار/
ـناقص الـفائـز (الشـركة او نـاقصـة وعلى ا ـدة ١٥٠ يوم مـن تاريخ غـلق ا ـناقـصة ويـكون نـافذ  قـسم العـقـود احلكـوميـة) ويذكـر فيه رقم واسم ا
ناقـصة مباشرة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقـيع العقد تقد خطـاب ضمان بحسن التنـفيذ بقيمة ٥ % من مبلغ قاول) الـذي ترسو عليه ا ا
صارف العراقـية في بغداد او احملافـظات اجلنوبيـة نافذا الى ما بعـد انتهاء فتـرة الصيانة االحـالة على ان يكون خـطاب ضمان صادر من احـد ا

وتصفية احلسابات النهائية.
عايـير التأهيل ناقصـ مستجـيبة عند تـلبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتمـاد الوثائق القـياسية الـصادرة من وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا
ـا تتـطلبه ـناقصـة وفي حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طـلوبـة في شروط ا ـاليـة ا احملددة فـيهـا بفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة والفنـية وا

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

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـناقـصـة وان تتـحـمل الـشركـة الـتي يحـال بـعـهدتـهـا العـمل كـافة ـنـاقصـة اجـور الـنشـر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٦- تـتـحمل من تـرسـو عـليه ا

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز ٧- يلتزم الطرف الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٥٠%) من عمالة مـوظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال فـي حالة اعتذار ا

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

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

ثال لرب الـعمل بعقد عد من قبـلها واعتـدال اسعاره وكذلك تـنفيذ العـمل باعتبـارها  ستفـيدة مسؤولـية الكشف الـفني ا  ١٠- تتحمل الـدائرة ا
قاولة. ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدم على العطاءات بـاستكمال النواقص الـتي تسمح بها التعلـيمات خالل سبعة ايام من تاريخ قاولب واجملهـزين ا  ١٢- تلتزم الـشركات وا

كن قبولها. فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملـهزة داخل الـعراق لـلمـشـروع مع مراعـاة االلتـزام بالـضوابط الـسعـر والنـوعيـة اجملهـزة مدى  ١٣- تـكـون االولويـة للـمواد االولـية ا

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

ـصادف ٢٠٢٢/٤/١٠ الى الـعـنوان الـتـالي محـافـظة ذي قـار قسم  ١٥-ان اخـر يـوم لتـقـد العـطـاءات نهـاية الـسـاعة (١١) ظـهـرا من يوم االحـد ا
العقـود احلكومية في مقـرها الكائن في الناصـرية  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعـمار سابقا) على
قدمة بالديـنار العراقي حصرا رقـما وكتابة وان يوقع على جـميع مستندات الـعطاء وتكون الكتـابة واضحة وخالية من احلك ان تكون االسـعار ا
ـقاول بصحته قاول مع ذكر الـعنوان الكامل لـلشركة ورقم الهـاتف والبريد االلكـتروني ويلتزم ا والـشطب وتكون جمـيع االوراق مختومة بـختم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن وال يـسمح ويعـتبـر التـبلـيغ من خالله مـلزم واصـوليا وكـما يـقدم الـبطـاقة الـتمـوينـية ومـا يؤيـد حجـبهـا وهويـة االحوال ا
ثلـيهم الراغب باحلضور الى بناية محافظة ذي قار التقد عن طريق البريد االلكتروني وسيـتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ناقصة عـطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يـليه على ان تقدم ـتأخرة. واذا صادف يوم فـتح ا ة  شارع النيل وسـوف ترفض العطاءات ا القـد

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
توفرة. شروع من التخصيصات ا ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـناقـصـة وان تتـحـمل الـشركـة الـتي يحـال بـعـهدتـهـا العـمل كـافة ـنـاقصـة اجـور الـنشـر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٦- تـتـحمل من تـرسـو عـليه ا

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز ٧- يلتزم الطرف الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٥٠%) من عمالة مـوظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال فـي حالة اعتذار ا

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

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

ثال لرب الـعمل بعقد عد من قبـلها واعتـدال اسعاره وكذلك تـنفيذ العـمل باعتبـارها  ستفـيدة مسؤولـية الكشف الـفني ا  ١٠- تتحمل الـدائرة ا
قاولة. ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدم على العطاءات بـاستكمال النواقص الـتي تسمح بها التعلـيمات خالل سبعة ايام من تاريخ قاولب واجملهـزين ا  ١٢- تلتزم الـشركات وا

كن قبولها. فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملـهزة داخل الـعراق لـلمـشـروع مع مراعـاة االلتـزام بالـضوابط الـسعـر والنـوعيـة اجملهـزة مدى  ١٣- تـكـون االولويـة للـمواد االولـية ا

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

صـادف ٢٠٢٢/٤/١٠ الى العنـوان التـالي محـافظـة ذي قار-  قسم  ١٥-ان اخر يـوم لتـقد العـطاءات نـهايـة الساعـة (١١) ظهـرا من يوم االحـد ا
العقـود احلكومية في مقـرها الكائن في الناصـرية  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعـمار سابقا) على
قدمة بالديـنار العراقي حصرا رقـما وكتابة وان يوقع على جـميع مستندات الـعطاء وتكون الكتـابة واضحة وخالية من احلك ان تكون االسـعار ا
ـقاول بصحته قاول مع ذكر الـعنوان الكامل لـلشركة ورقم الهـاتف والبريد االلكـتروني ويلتزم ا والـشطب وتكون جمـيع االوراق مختومة بـختم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن وال يـسمح ويعـتبـر التـبلـيغ من خالله مـلزم واصـوليا وكـما يـقدم الـبطـاقة الـتمـوينـية ومـا يؤيـد حجـبهـا وهويـة االحوال ا
ثلـيهم الراغب باحلضور الى بناية محافظة ذي قار التقد عن طريق البريد االلكتروني وسيـتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ناقصة عـطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يـليه على ان تقدم ـتأخرة. واذا صادف يوم فـتح ا ة  شارع النيل وسـوف ترفض العطاءات ا القـد

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
توفرة. شروع من التخصيصات ا ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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الكوادر الفنية
مهندس مدني
مساح

العدد
١
١

١٨١٩ ١٩٥ ٠٠٠١٨٠
يوم

١٥٠٫٠٠٠
الف دينار

انشائية
تاسعة

صادقت مدةسعر الكشف ا
العمل

سعر العطاء التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

الشطرة 

وقع ا

االعمال التكميلية
شروع انشاء شوارع
وشبكات مجاري مياة
االمطار والصرف

الصحي (اجملموعة ب)
في الشطرة

شروع اسم ا

مديرية
مجاري
ذي قار

الدائرة
ستفيدة ا
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ذكور انفا ـبينة واخملططات (بالـلغة العربـية) ضمن الـوثيقة القياسيـة للمشروع ا واصفات الفـنية وجداول الكميات ا وفق ا
كن احلـصول عليـها بعد تـقد طلب حتريـري الى قسم العقـود العامة في احملـافظة / وحدة بـيع التنادر مـقابل مبلغ والتي 
قـاول ـاليـة في احملـافظـة فـعلى الـراغـب مـن ا قدره (١٠٠٫٠٠٠) مـائـة الف دينـار غـير قـابل لـلـرد يدفع لـدى قـسم الشـؤون ا
سـتوفيـة للوثـيقـة القيـاسية ن لهم هويـة نافذة بـدرجة التـصنيف (»½dýUŽ Ø W?OzU?A…) تقد اعـطيتـهم ا والـشركات الـعراقيـة 
ـركزية لفتح الـعطاءات الطـابق الثاني من بنـاية قسم العـقود العامـة في احملافظة مرافق للمـشروع انفا الى سـكرتير الـلجنة ا
ـناقـصة ادنـاه مع وصل الشـراء (بأسم مـقدم الـعطـاء) النـسخـة االصلـية مع ـذكورة ضـمن شروط ا مـعهـا التـأميـنات االولـية ا
بينـة في الوثيقـة القيـاسية للـمشروع انفـا. وان اخر موعـد لتقد وتـسليم االعطـية (موعد طلوبـة وا ستمـسكات االخـرى ا ا
صادف ∞±Ø¥Ø≥≥∞≥ وسترفض اي عـطاء متأخر عن موعـد الغلق وسيتم فتح ¦dNþ dAŽ WO½U» يوم (»bŠô) ا الغلق) هو الساعة »

وعد انفا. ثليهم الراغب باحلضور في ا االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 
ØWB UM*« ◊Ëdý

بلغ قدره (٦٫٩٩٩٫٩٩٠) ـذكورة في ادناه و ١- تقد التـأمينات االولية بـنسبة ال تقل عن (١ %) من مبـلغ الكلفة التـخمينية ا
ستة ملـيون وتسعمائة وتـسعة وتسعون الف وتسعـمائة وتسعة وتسـعون دينار عراقي ال غير عـلى شكل صك مصدق معنون
ـقدسـة / قسم الـشؤون ـشاريع او خـطـاب ضمـان معـنون الى مـحافـظـة كربالء ا قـدسـة/ بنك امـانات ا الى مـحافـظة كـربالء ا
فوض دير ا ) او ا ـناقصة (وبالعمـلة احمللية وباسم مـقدم العطاء (بالـنسبة للمـقاول دة ١٢٠ يوم) من تاريخ غلق ا اليـة ( ا
قدسة. ؤسس (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا او احد ا
ـصـدقة وكـالـته النـافـذة لدى كـاتب الـعـدل وبعـكـسه لن يتم ـقـاول نفـسه او وكـيله اخملـول وا ٢- يـتم تـقد الـعـطاء من قـبل ا

استالم االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانعـة من الـهـيئـة العـامـة للـضـرائب ٢٠٢٢ وشهـادة تـأسيس قـاولـ والشـركـات تقـد (بـراءة ذمة او كـتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قدمي ماثلة والسيولة النقديـة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية لـلمشروع انفا ) وال يوجد افضلية  الشركـة واالعمال ا

. العطاءات احمللي
شروع قاول) السلفة فال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ ا ٦- في حال تأخر الصرف وعدم منح (ا
ضـمون سـتحـقـاته اصولـيـا دون االخالل  الـية الـتي قـدمهـا ابـتداء عـند االحـالـة وتسـتمـر مـطالـبـته  اعتـمـادا على كـفـاءته ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

 Uþu×K*«

شروع (١٨٠) مائة وثمانون ايام. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٦٩٩٫٩٩٩٫٠٠٠) ستمائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف دينار عراقي.

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
قاولـ تدوين االسعـار في جدول الكمـيات رقما وكـتابة وبشـكل واضح وان يكون خالي من احلك ٤- عـلى جميع الشـركات وا

والشطب.
لحقات الالزمـة لتنفيذ شـروع عبارة عن (جتهيـز انابيب دكتايل قـطر ٥٠٠ ملم وانابيب بالسـتك قطر ٢٥٠ ملم مع كافـة ا ٥- ا
ـد والتـغليف بـالنـايلون الشـبكة واخلـطوط الـناقلـة عن عكـوس وتقـاسيم واقفـال مع كل ما يـتطـلبه العـمل من لنـقل والربط وا
ياه ووضع شـريط التحذيـر والدفن بالتـراب النظيف واعـادة مسارات احلفـر الى ما كانت علـيه ومعاجلة الـعوارض وسحب ا

رفقة. واد الالزمة لتنفيذ منهوالت االقفال) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات ا اجلوفية وجتهيز كافة ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ـناقشة اراء صادف ٢٠٢٢/٤/٣ الـساعة (الثـانية عـشر ظهرا) في قـسم العقـود العامة  ـؤتمر يـوم (االحد) ا ٧- موعـد انعقاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهـلـ والراغـبـ في احلصـول عـلى معـلـومات اضـافـية ارسـال االسـئلـة عـبر عـنـوان البـريد ٩- بامـكان مـقـدمي الـعطـاءات ا
االلـكـتروني قـسم الـعـقـود الـعـامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابـة على اسـتـفـسـاراتـكم من الـساعـة الـثـامـنة

صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا -١٠- العناوين ا
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درجة اوصافه ادناه زايدة الـعلنية لـتأجير الـعقار العـائدة ملكـيته لالدارة احملليـة ا تعـلن جلنتنـا عن اجراء ا
دة (٣٠) يوما تبـدأ من اليوم التالي عـدل و وفق احـكام قانون بيع وايـجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا
زايـدة لـغرض الـتأجـيـر مراجـعـة سكـرتيـر الـلجـنة لـنشـر االعالن في الـصحـيـفة فـعلى الـراغـب بـاالشـتراك بـا
ومحـاسب ديوان محافظـة ذي قار في مقر الدائرة خالل مـدة االعالن اليداع تأمينات قـانونية قدرها ٣٠ % من

دة االيجار. قيمة التقديرية 
زايـدة العـلنيـة في اليـوم التـالي النتـهاء مـدة االعالن في تمـام الساعـة العـاشرة صـباحـا في قاعة وسـتجـري ا
ـزايدة (بـراءة ذمة ة الـواقع في شـارع النـيل عـلى ان يـجلب الـراغب بـاالتراك بـا مـبـنى ديوان احملـافـظة الـقـد
ـدنية او الـبطـاقة الوطـنية صـادر من الهيـئة العـامة لـلضرائب ووصل الـتأمـينات الـقانونـية وهـوية االحوال ا
ـصـاريف االخرى ـزايـدة اجـور النـشـر واالعالن وكـافـة ا ـوحدة وبـطـاقـة الـسـكن ويـتـحمل مـن ترسـو عـلـيه ا ا

زايدة عطلة رسمية فسيكون موعدها يوم الدوام الذي يليه. ترتبة على ذلك واذا صادف يوم ا ا
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مدةمساحته
التشييد

بدل االيجار
قدر السنوي ا

تسلسله وموقعه
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نوع العقار 

٦٠ يوم٤٩٥ م ٢ ١٥٠٠٠٠٠
فقط مليون
وخمسمائة الف
دينار ال غيرها
للسنة الواحدة

جزء من العقار تسلسل ٥٦/٤٥١
زاوية الواقع في الناصرية
العمارات السكنية الشارع

دينة االلعاب االلكترونية اجملاور 
غلفة خلف احلديقة ا

جملون يستخدم
مخزن
للتجهيزات
الرياضية انشاء
جديد

Republic Of Iraq
Thi-Qar Governorate

مدة
االيجار
خمسة
سنوات

زايدة) (االلتزامات على من ترسو عليه ا
عد من قـبل هندسة االدارة احملـلية البـالغة قيـمته (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) فقط مائة ١- تـنفيذ فـقرات الكشف الـفني ا

شيدات لالدارة احمللية بعد انتهاء مدة عقد االيجار وبدون تعويض. مليون دينار ال غيرها وتعود جميع ا
ـزايدة استنادا للمادة ١٦ - ج من قـانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ستـأجر الذي سترسو عليه ا ٢- على ا

عدل ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا
دة احملددة في طلـوب تشيـيده وفي حال عدم الـتشيـيد خالل ا تـقد مبـلغ ضمان يعـادل قيمـة الكشف الفـني ا

االعالن يصادر مبلغ الضمان ويعتبر العقد الغيا ويؤول ماهو قائم من مشيدات الى دائرتنا دون مقابل.

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts
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ادة (١٠) من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة وجب ا استناداً للصالحيات اخملولة لنا 
ـيـكانـيـكـية والـكـيـميـاويـة بـقسـمـيـها األول ـادة (٤١) من الـشروط الـعـامـة ألعمـال الـهـندسـة وا ٢٠١٤ وا
شروع (جتـهيز ونصب وتشـغيل محطة توزيع ٣٣/١١ ك.ف والثاني ونظـراً لعدم مباشـرتكم في العمل 
سـعة×(٢×١٦) ام.في.اي فـي محـطة سيـد احمـد الرفـاعي) والتـوقف بدون مـسوغ قـانوني. وبـناءً عـلى ما

رقم بالعدد م.م.ف: ٢٣٤/٧ في ٢٠٢٢/٢/١. جاء بكتب مكتب معاون احملافظ للشؤون الفنية ا
ذكور انفاً واتخاذ اإلجراءات القانونية كافة إضافة الى االتي: تقرر سحب العمل احملال بعهدتكم وا

ذكور انفاً أو االحتفاظ بها. ١- مصادرة التامينات النهائية اخلاصة بحسن التنفيذ للمشروع ا
ـسـتفـيدة ـذكور عـلى حـسابـكم وفق االسـعار الـسـائدة في الـسـوق وتقـوم اجلـهة ا ـشروع ا ٢- تـنـفيـذ ا
نفذة ـشاريع بأعداد كـشف بالفقرات غـير ا (مديريـة توزيع كهربـاء ميسان) وبالـتنسيق مع قسم إدارة ا

طابقة للمواصفات. والفقرات غير ا
٣- حتـمـيل الـشـركـة فرق الـبـدلـ الـنـاجت عن تـنفـيـذ الـعـمل وعـلى حـساب شـركـتـكم أو أي مـبـالغ أخرى
مستـحقـة والتـحميالت اإلداريـة وبنـسبة (٢٠%) والغـرامات الـتأخيـرية وحـسب تعلـيمـات تنفـيذ الـعقود

احلكومية رقم  ٢ لسنة ٢٠١٤ النافذة.
٤- يتم استحصال الديون وفقا لقانون حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ .

تـبقية من نـجزة والفـقرات ا ـشاريع باتـخاذ اإلجراءات الالزمـة لتثـبيت الفـقرات ا ٥- قـيام قسم إدارة ا
تبـقية عـلى حسـاب الشركـة وفق األسعار ـادية لغـرض تنـفيذ الـفقـرات ا الـعمل كـكل واحتسـاب قيـمها ا

السائدة في األسواق احمللية.
قدمة من منوحة للشركة والضمانات ا ٦- قيام قسم حسابات التنمية بتقد خالصة تتضمن السلف ا
ـشـرويع االخـرى حلـ اجناز ـتـبقـيـة وعـدم صـرف أي مـبالـغ مسـتـحـقـة لـلشـركـة في ا ـبـالغ ا قـبـلـهم وا

شروع. شروع وإجراءات تصفية حساب ا ا
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5OŁu(« هــويــته عـلـى الـفــور.لـكـن وسـائل إعالم
مـحليـة ذكرت أنه يدعى ضيـاء حمارشة
( 27عــامـا) من بــلـدة يـعــبـد في مــديـنـة
جـنـ شـمال الـضـفة الـغـربـية احملـتـلة
وهــــو أســــيـــر ســــابـق في الــــســــجـــون
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة.ولم تـــعـــلـن أي جـــهــة
مـسـؤولــيـتـهـا عن الـهـجـوم بـعـد.وقـعت
الـهجـمات في مـدينـة بني بـراك القـريبة
مـن تل أبــــيب وفي بــــلــــدة رمــــات غـــان
اجملــاورة وأســفــرت كــذلك عـن إصــابـة
عــــدد مـن األشــــخــــاص بـــــجــــروح.وفي
ـسـاء أفـاد سـكـان من بنـي براك وهي ا
بــلـدة يـســكـنــهـا يـهــود مـتــزمـتـون ومن
رمــات غـــان اجملــاورة أن رجــلًــا يــقــود
ـارة.وقــالت ســيــارة فــتح الــنــار عـلـى ا
الـشرطة إنـها "تلـقت بالغًا بشأن اطالق
نـار في شارع بيـاليك في ضـاحية رمات
غــــان" وأنــــهــــا نــــشـــرت قــــواتــــهــــا في
ـكان.عـقب الهـجوم انـتشـرت الشـرطة ا
بـأعــداد كـبـيـرة في ضــاحـيـة بـني بـراك
عــلى مــا أكــد مــراســلــو وكــالـة فــرانس
بــرس.وأضــافـت الــشــرطــة "يــظــهــر من
الـتحقيق األولي أن ارهابـيًا أطلق النار
عــلى مـواطـنـ في شــارع هـشـنـا في
مـدينة بـني براك وأصاب عـدة مواطن
إصــابـات حـرجـة. من هــنـاك انـتـقل إلى
شـــارع هــــرتـــسل وأطـــلـق الـــنـــار عـــلى

مواطن آخرين".

{ الـــــريـــــاض (أ ف ب) - انــــــطـــــلـــــقت
مـشـاورات للـقوى الـيمـنـية في الـرياض
امس األربـعـاء برعـاية مـجـلس التـعاون
اخلـــلــــيـــجي رغـم غـــيـــاب احلــــوثـــيـــ
الـــــــرافــــــــضــــــــ إجــــــــراء حــــــــوار في
ـبـعـوث اخلـاص الـسـعـوديـة.ويـشـارك ا
ـتـحـدة إلى الـيـمن لألمـ الـعـام لأل ا
ـبـعـوث األمـيركي هـانس غـرونـدبـرغ وا
إلى الـيـمـن تـيم لـيـنـدركـيـنغ واحلـكـومـة
ــعــتـــرف بــهـــا دولــيــا في الــيـــمــنــيـــة ا
ـشـاورات التي جتـري بـرعايـة مـجلس ا
الـتـعـاون اخللـيـجي وتـستـمـر ألكـثر من
ـشاورات ست أسـبوع.وسـتبـحث هذه ا
مـحاور عـسكـرية وسيـاسيـة وإنسـانية
ـــشـــاورات الـــذي بـــحــــسب بـــرنـــامـج ا
حـــصــلت فـــرانس بــرس عـــلى نـــســخــة
مـنه.أعلن التحالف الذي تقوده الرياض
ضـدّ احلوثي في اليـمن مساء الثالثاء
أنّه سـيوقف عملياته الـعسكرية في هذا
الـبلـد اعتـباراً من صـباح امس األربـعاء
وطـوال شهـر رمضـان.وأعلن احلـوثيون
دة ثالثـة أيـام وعـرضوا الـسـبت هـدنـة 
محادثات سالم شرط أن توقف الرياض
ـفـروض غــاراتـهـا اجلـويــة واحلـصـار ا
عـلى اليمن وتسحب "القوات األجنبية"

ذلك بـعد أنّ شنوا سـلسلة هـجمات على
الـسـعـوديـة.وتـقـود الـسـعـوديـة حتـالـفـاً
عــسـكـريــاً في الــيـمن دعــمـا لــلـحــكـومـة
ـعترف بـها دوليـا التي تخـوض نزاعا ا
دامــيـا ضــد احلـوثــيــ مـنــذ مـنــتـصف
 2014 في حـــرب قــتل وأصــيـب فــيــهــا
مــــئــــات اآلالف وســــبـــبـت أســــوأ أزمـــة
إنـــســانــيـــة في الـــعــالم بـــحــسب اال

تحدة. ا
ÈdÝ« ‰œU³ð

أشـار دبــلـومــاسي ســعـودي والــثالثــاء
فــضّل عـدم ذكــر اسـمه فـي تـصــريـحـات
لــوكـالــة فــرانس بـرس إن الــريـاض إلى
اتـفاق تبادل أسـرى محتمل خالل االيام
ـقبلـة.وتزايدت التـكهنات بـشأن اتفاق ا
مـحـتمل لـتـبادل األسـرى بـ احلوثـي

عـترف بهـا دوليا. واحلـكومة الـيمنـية ا
ـــتـــمـــردون مـــســاء األحـــد عن وأعـــلن ا
الــتــوصل إلى صــفـقــة جــديـدة لــتــبـادل
األسـرى.وتـشـمل الـصفـقـة تـبادل 1400
من أســرى احلــوثــيــ مــقــابل  823من
الــطـــرف اآلخــر بــيــنــهم  16ســعــوديــا
.ومن بــ األســرى وثالثـــة ســودانــيـــ
أيـضـا شقـيق الـرئيس الـيمـني عـبد ربه

منصور هادي.
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ــثـــلــو { الـــقــدس (أ ف ب) - احـــتجّ 
سيحـية في القدس الثالثاء الـطوائف ا
عـلى ما اعتبروه "استيالء غير قانوني"
قـامت به جـمعـية اسـتيـطانـية عـلى نُزل
تمتلكه الكنيسة األرثوذكسية اليونانية
ويـديره فلسطينـيون.وقالت الكنيسة إن
مــســتــوطــنــ من جــمــعــيــة "عــطــيـرت
كـوهنيم" اقتحموا األحد وحتت حراسة
شـرطـية نـزل الـبتـرا ومحـل صرافـة يقع
ـبـنى رغم عـدم وجـود قـرار في نــفس ا
نـهائي بـاإلخالء.ووصف بطـريرك الروم
األرثـوذكس ثيـوفيلـوس الثالث عـطيرت
كـوهنيم بـأنها "جمـاعة متطـرفة تمارس
أعـماال إجرامـية وتتـصرف وكأنـها فوق

القانون".
WOłU−²Š« WH Ë

وقــــال الــــبــــطـــــريــــرك خالل الــــوقــــفــــة
االحـتجاجيـة أمام الفندق "حـصلنا على
تـــطـــمـــيــنـــات ... نـــحن فـي مـــنــتـــصف
مــفــاوضــات لـــلــتــوصل إلى حــلــول مع
احلــكــومــة" اإلسـرائــيــلــيــة.وشــدّد عـلى
إخالء الــــعـــقـــار "ســـيـــتــــســـبب بـــعـــدم
االسـتقرار والتـوتر في وقت يحاول فيه
ـدير اجلـميـع التـهدئـة".من جهـته أكد ا
الـتــنـفـيـذي لــعـطـيـرت كـوهــنـيم دانـيـال
لـــوريـــا إن جـــمـــعـــيـــته لم تـــشـــارك في
اإلجــراءات ولن تـعــلق عـلـى قـضــيـة مـا
زالت فـي احملـاكم.وقـال لــوكـالـة فـرانس

بــــرس "حـــتى لــــو كــــنـــا طــــرفـــا في أي
إجـراءات قضائـية لن نسمح بـالتصرف
ــا يـتـعـارض مع أي حــكم قـضـائي أو
بــشـكـل غـيــر قــانـوني".من جــانــبه قـال
مـــدحت ديــبـــة مـــحــامي عـــائــلـــة قــرش
الــفــلــســطــيـــنــيــة الــتي تــديــر الــعــقــار
وتــســتـأجــره من الــكـنــيــسـة "عــطــيـرت
كـوهنـيم مـوجودة خـلف الكـواليس" في
إشــارة إلى تـورطـهـا في الــعـمـلـيـة.وفي
أثـينـا قالت وزارة اخلـارجية الـيونـانية

إنّــهــا "قــلــقــة بــشــكل خــاص" إزاء هــذه
ــســتــوطــنـ الــقــضــيــة.وأضــاف أن "ا

اســـتــولـــوا عــلى جـــزء من الـــعــقــارات"
سـتـوطـن ـهـددة بـاإلخالء.وأكـد أن ا ا
"لم يفتحوا ملفا ولم يعطوا إدارة النزل
إشـعارا باإلخالء إلى ح اقـتحامهم له
بــشــكل غـــيــر قــانــوني".يــقع الــنــزل في
مــيــدان عــمــر بن اخلــطــاب فـي الــبــلـدة
ــــة في الــــقــــدس الــــشــــرقــــيـــة الــــقــــد
احملـتــلـة.وتـرجع قـضـيـة الـعـقـارات إلى

 2004عــنــدمــا حــصـلـت ثالث شــركـات
إسـرائـيلـيـة مرتـبـطة بـجـمعـيـة عطـيرت
كــوهــنـيـم االسـتــيــطــانـيــة عــلى "حــكـر"
عـقـارات تـمـلـكـهـا الـكـنـيـسـة الـيـونـانـية
األرثــوذكـسـيــة بـيـنــهـا فــنـدقـا "الــبـتـرا"
و"إمـبـريـال" الـواقـعـان عـلى مـدخـل باب
ـــســـيــحـي وبــيت اخلـــلـــيل في احلي ا
ــعــظـمــيــة" في احلي اإلسالمي داخل "ا
ــة.وبــامــتالكــهــا لــهــذه الــبــلــدة الــقــد
الـعقارات تصبح عطيرت كوهنيم مالكة
ـباني الـواقعـة عـند مـدخل باب ألغـلب ا
اخلـليل أحـد األبواب الرئـيسـية للـبلدة
ة والـسوق العـربية. وتـنطلق من الـقد
بـــاب اخلــلـــيل كل مـــواكب الـــبــطـــاركــة
ــــســــيـــــحــــيــــ فـي احــــتــــفـــــاالتــــهم ا
ـــســـيـــحـــيـــون الـــديـــنـــيـــة.وانـــقــــسم ا
االرثـوذكس في فلـسط واسـرائيل ب
مـؤيد ومـعارض لـلبـطريـرك ثيـوفيـلوس
الــثـــالث الــذي اتــهـــمه الــبـــعض بــبــيع
عـــقــارات فـي مــدن يـــافــا وقـــيــصـــاريــة
والــقــدس وحـيــفــا.تــنـشـط اجلـمــعــيـات
االسـتيطانية اليهودية بشكل مكثف في
الـقدس الشـرقية وتـلجأ إمـا إلى قانون
أمالك الـغـائبـ أو سـماسـرة وأسـاليب
قــانــونـيــة وغــيـر قــانــونـيــة وال تــخـفي
أهـدافـهــا وقـد أعـلـنت مـرارًا أنـهـا تـريـد
"جـعل الـقدس مـديـنة يـهـودية مع أقـلـية
عــــربـــيــــة".ويـــحــــاول نـــحـــو  320ألف

فـلـسطـيني الـبقـاء في الـقدس الـشرقـية
الـــتي أعــلـــنــتــهـــا إســرائـــيل جــزءاً من
عـاصمـتهـا "األبديـة" في عمـليـة مخـالفة
لـلقـانون الـدولي.وشهـدت القـدس العام
ـاضي مواجـهات واسعـة تطورت إلى ا
تـــصــعـــيــد دامي مع قـــطــاع غـــزة عــلى
خـلـفـيـة إخالء عـائالت فـلـسـطـيـنيـة من
حـي الـــــــشــــــــيـخ جـــــــراح لــــــــصــــــــالح
.ويـــســـمح الـــقـــانـــون ـــســـتـــوطـــنـــ ا
اإلســـرائــيــلـي لــلـــمــواطـــنــ الـــيــهــود
ـمـتـلــكـات الـتي يـزعـمـون بـاســتـعـادة ا
أنـهم فـقدوهـا في الـقدس الـشـرقيـة قبل
الــعـام  1948لــكن ذلك ال يــنـطــبق عـلى

. الفلسطيني
·UFÝô« W bš

وقــتل خــمــسـة أشــخــاص الـثـالثـاء في
هـجمات بـاألسلحـة الناريـة في موقع
مـخـتلـفـ بالـقـرب من مديـنـة تل أبيب
وفق مـــــا أفــــادت خــــدمـــــة اإلســــعــــاف
اإلســرائــيـلــيــة في هــجـوم هــو الــثـالث
خالل أســــبــــوع.ومع هــــجــــوم مــــســـاء
الــثـالثــاء يــرتــفع عـــدد الــقــتــلى خالل
أســبــوع إلى  ?11وقــد تــبــنى تــنــظــيم
الـــدولــــة اإلسالمـــيــــة إثـــنـــ مـن تـــلك
الـهجـمات.وقـال رئيس جـهاز اإلسـعاف
اإلسـرائيـلي إيلي بن "لـألسف أحصـينا
خــمـــســة قـــتــلى".وأكــدت الـــشــرطــة أن
هاجم الـذي لم تعلن عـناصرهـا قتلـوا ا
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ــــنــــتــــخب الــــوطــــني اخــــتــــتم ا
ـصـارعة الـرومـانـية لـلـشـباب بـا
مـنافـساته في الـبطـولة الـعربـية
كرمة التي تقام في مدينة مكة ا
بـــالــســعــوديــة بـــحــصــوله عــلى
عــشــرة أوســـمــة مــلــونــة بــواقع
خـــمــــســــة ذهب وثالثــــة فــــضـــة
ركز االول وبرونزيـت ليـحل با

فرقيا .
وقــــــال رئـــــــيس
ركزي االحتاد ا
لــــلــــمـــصــــارعـــة
شـــــعالن عـــــبــــد
الــــــــــكــــــــــاظم ان
ابطالنا الشباب
أثـــبــــتـــوا عـــلـــو
كــــــعــــــبــــــهـم في
نافسات حيث ا
تــــمـــــكــــنــــوا من
الـســيـطـرة عـلى
ـــــنـــــافـــــســــات ا
وحتــــــــــــقـــــــــــيـق
اإلجنـــــــــــــــــــازات
الــــواحــــد تــــلـــو
اآلخـر لــيـتـحـقق
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االجـواء وشــاهـد كم هـدف تـلـقت
شــبــاكه مـن يــتــحــمل مـــســؤولــيــة
ـدرب كــاتـانـيـتش بـعـد تـغـــــــــيـر ا
فـتـرة عـمــــــــل طـويـلـة تـمـكن فـيـها
ــنـــتــخب و الـــوصــول الـى بــنـــاء ا
تـعـرف مـن خاللـهـا عـلى افـضل من
ـثله من االعـبـ في اهم مشـاركة
كــــــرويــــــة لـالســــــــف خــــــضــــــعت
الجـتـهـادات كـمـا حـصل في بـطـولة
روســيــا وقــبــلـهــا والــيــوم تــعـاقب
ـنــــــتخب في اربعـة مدربـ على ا
وضع اربك االمــور عــــــــنـدمـا بـقي
ادفـوكـات في مـنـزلـه مـعـتـمـدا عـلى

نافس. جدا في منطقة هدف ا
Èu *« …U UF

لــقـد اســتــمـر الــوطــني يــعـانى من
سـتوى والـنتائج في الـتصـفيات ا
واخلــروج بـحــصــيــلـة فــقــيـرة ولم
يتـمكن من الظـهور من حيث االداء
وهـــو يـــلـــعب امـــام مـــنـــتـــخـــبــات
ــــا فـي ذلك ايــــران ــــســــتــــواه 
وكــوريــا وكــلــهــاشــكــلت صــعــوبـة
إضـافيـة ليـخرج بـفوز يـتيم وسـتة
تـــعــــادالت وثالث خــــســـارات وفي
ـوقـع الـرابع ومـرة أخـرى يـخـرج ا
ونديال الذي الوطني بإرادته من ا
وصل إليه مرة واحدة وكـان بعيدا
عن تـطـلـعـات شـعب مـجـنـون بـكرة
ــؤكــد نــدب حــظه كــثــيــرا الــقــدم ا
والـكل يشـعر بـالـصداع بـعد تـكرار
نفس االمور ومـشاهدتـها في نفس
ـشـاركـات الـتي اعـتـاد فـيـهـا على ا
اخلــروج خـالي الــوفـاض البل كـان
سـرابا في هـذه الـتصـفـيات النه لم
تلك طلـوب ولم  يظـهر بالشـكل ا
الـشـجـاعة واكـثـر ما يـسـتـسلم ولم
يـتــعـلم مـن االخـطــاء ومـا أكــثـرهـا

واستمر يشكل احباط للمالين.
WO ËR *« qL% 

عــلى من نــلــقـي الــلــوم بــعــد الـذي
حـصل النريـد ان نـسمـع مسـوغات
في مـثل كـرة مـر عـلـيـنـا ان نـناقش
االمــور بـشــفـافــيـة ومــهـنــيـة النــنـا
شاركـنا بـفريق عـادي امام تـعطش
ني جـنـوني لـشـعب بـأكـمـله كـان 
ـنـتـخب مرة الـنـفس في ان يـصل ا
ثـانيـة لـلنـهائـيـات قبل ان يـفشل
ـــعــدل فـــشال ذريـــعـــا كم بـــلغ ا
الـــتــهـــديــفـي كــيف كـــان حــال
الــدفــاع واألخــطــاء الــتي وقع
فيـها كـماحصـل في لقاء امس
االول بـتـلقي هـدف مـبكـر عـكر

الكبيرة امس وانتهاء االمور معها
تـواضعة بكل على واقع النـتائج ا
مـا تـعنـيه الـكـلمـة وتـستـمـرمعـاناة
اخلـروج الــقــاسي من بــطــولـة الى
اخــــــرى بـــــعــــــد الـــــوصـــــول االول
ــكــســيك عـام 1986 لــنــهــائـيــات ا
نـتخب بـعيـد كل البـعد عن وكـان ا
ـشاركـة وخيـبـة أمل حقـيقـية ولم ا
يـكن الفـريق الـذي يعـول عـليه النه
سـتـويات ـتـلك الـثقـة وتـأثـر  ال 
عناصره العاجـزة والفاقدة لذهنية
يدان بعدما مر باكثر من تشكيلة ا
امـــام اجـــتـــهـــاد اربـــعـــة مـــدربـــ
اســتـدعــوا اكـثـر من 70العـبــا لـكن
نفس الوجوه واجملموعة استمرت
تـمـثـله وسط الـتـراجع السـريع من
جــولـة الخــرى قـبل ان يــفـقـد
الهـم االســـلـــحـــة
حـيث الـهـجوم
الفـاشل تمـاما
كما ظـهر امام
سوريـا وكيف
فـشل الـتـعامل
مـع فــــــــــــــرص
الــــتــــســــجــــيل
اخلـــــــطــــــرة

وعـة وتـوالي الـنـكـبـات الـتي تـاخر
وتــخــلف بــســبــبــهــافي الــتــرتــيب

وبعدها اخلروج بإرادته .
WI « s  ¡w

وبعد ما اكـتسب الوطني شيء من
الـثقـة بـفوزه عـلى االمـارات وباتت
االمـال مـعلـقـة على إمـكـانيـة الـفوز
نـتخب الـذي كان قد على سـوريا ا
خـرج من الـتـصـفـيات مـبـكـرا وفـقد
االمال تماما كما يعاني
مـن غـــيـــاب ابــرز
عنـاصره لـكنه
تـــــمـــــكـن من
الــــتــــعــــادل
لــــــلــــــمــــــرة
الـــثـــانـــيـــة
بــعــد االول
الـــــــــــــــــــذي
انـــــــتــــــــهى
بــــــــهـــــــدف و
تــاتي اخلــيــبـة

…u  ◊UI

ــثــلــوا وكــان عــلـى الالعــبــ ان 
نـقــاط قـوة في خــطـوط الــلـعب في
مــهـــمــة اكــثـــر من مــعــقـــدة لــكــون
الـنـتـيـجـة مـحـددة فقـط في حتـقيق
الـــفــــوز مـــقـــابـل رغـــبـــة االمـــارات
ـلحق وكـان على باحلـصـول على ا
الــفـريـق ان ان اليـضع االمــال عـلى
ــنــتـــخب الــكــوري في مــواجــهــة ا
االمــارات قـبل ان يــخـســر مـبـاراته
الـــوحـــيـــدة وتـــذهب كل الـــفـــوائــد

لالمارات.
VFK « dO

النــريــد احلـديـث عن ســيــر الـلــعب
ا ستوى والفرص الضائعة طا وا
ان االمـور تـتـعـلق بـالنـتـيـجـة التي
عـجز من الـوصول الـيـها الـتشـكيل
الـذي كـان يـعـول عـلـيـة بـيـبب عـدم
الــتــركـــيــز ونــقل الــكـــرة بــســرعــة
وبـسـهولـة قـبل ان تـتكـرر االخـطاء
الـدفـاعـية والـهـجومـيـة الـتي كانت

وراء عــدم حتــقـيق الــفـوز
جريا على العادة
وهـــو يــذكــر
ستويا
تــــه فـــي
مـبـاريا
تـه فـي
اجملــم
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بــــحـث الـــنــــائـب األول لـــرئــــيس
مـجـلس الـنـواب حـاكم الـزامـلي
إمـــكــانـــيـــة االعـــتـــراف بـــأحتــاد
مبتوري االطراف باإلضافة إلى
وضع تــخـــصــيص مـــالي يــؤمن

نشاطهم احمللي والدولي.
وقال مكتب الـزاملي في بيان إن
نتخب األخير استقـبل أعضاء ا
الــــعــــراقي لــــكـــرة قــــدم فــــاقـــدي
األطــراف  تــثــمــيـنــا لــتــمــكــنـهم
بـــوجـــهــــود ذاتـــيــــة من خـــوض
تصفيات كاس العالم لدول غرب

اسيا وتاهلهم لكأس العالم.
وأشـار الـزامـلي إلى أن اجلـمـيع

يـــشـــعـــر بـــالـــفـــخـــر واالعـــتـــزاز
بـأصحـاب االجنازات الـرياضـية
و عنـدما يجـد ابطــــــــال العراق
من فـاقـدي األطـراف يـتـنـافـسون
في بـطـوالت دولـيـة ويـحـصـدون
مـيــدالـيــات ذهـبــيــــــــة وفــضـيـة
رغم مـــــــشــــــاركـــــــة دول اكــــــثــــــر
اســــتــــقــــــــــــرارًا من الــــعــــراق 
واكـــــــثــر دعـمًـا لــلـريــاضـة لـكن
ـة الـرياضي الـفـرق هـو في عـز
الـعـراقي الـذي لم تثـنـيه اإلعـاقة
مـن الـتــقـدم واالبــداع في مــجـال

الرياضة.
واسـتـمع الـزامـلي وفق الـبـيان
ــعـوقــات الـتي تـواجه إلى اهم ا

ـــــنــــتـــــخـب واعــــدًا أعـــــضـــــاء ا
بـــالـــتـــحــــرك الـــســـريع لـــغـــرض
اســـتــحـــصـــال اعــتـــراف رســمي
كـاحتاد ريـاضي مسـتقل خـاصة
وانــهم مــســــــــــتــوفــ جلــمــيع
شـروط التـسجـيل وحـاصل على
اعــتــراف االحتـاد الــدولـي لــكـرة
قـــدم فــاقـــدي االطـــراف  وكــذلك
تـوفـيـر مـلـعب لـغـرض تـدريـبـهم
اسـتـعـدادًا لـبطـولـة كـاس الـعالم
وتـــأمــ مـــســـتــلـــزمـــات الـــنــقل
وغــــــــيـــــــــــــــرهــــــــا وكــــــــــــــذلك
مـخصـصات مـالـية تـؤمن اجناز
انـشــطـتـهم الــريـاضـيــة احملـلـيـة

والدولية.

اني ألكـسندر زفيـريف وسينر األ
الــذي فــاز  (3-7) 6-7و 3-6عــلى

نيك كيريوس.
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ومـن جـــهـــة اخـــرى قـــررت العـــبـــة
الـــتــــنس األوكــــرانـــيــــة إيــــلـــيــــنـــا
سـفيـتولـيـنا احلـصول عـلى راحة
بـعـيـدًا عن مالعب الـتـنس بـسبب
معاناتها من إجهاد بدني وذهني.
وكـشفت سـفيـتـوليـنا أنـها تـعاني
مـن إصـابـة في الـظــهـر أثـرت عـلى
حتـضيـراتهـا للـمنـافسـات بعد أن
بـاراة األولى في كل من خـسـرت ا

. اضيت مشاركتيها ا
ـتــوجـة وتــأهـلت ســفـيــتـولــيـنــا ا
وسم 2018 بالـبطـولة اخلـتامـية 
إلـى دور الـــثـــمـــانـــيــــة بـــبـــطـــولـــة
مونـتيـري لكـنهـا رفضت مـواجهة
الـروسـية أنـسـتازيـا بـوتابـوفا إال
في حالـة اعتـبار األخـيرة ريـاضية

مستقلة.
وبــعــدهـا خــســرت ســفــيــتــولــيــنـا
مــــــبــــــاراتـــــهــــــا األولـى في كـل من
بــطــولـتـي إنـديــان ويــلــز ومــيـامي

فتوحة. ا
وجاء قرار سـفيتـولينـا باحلصول
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ـرحلة بعـد انتهـاء مبـاراة منـتخـبنـا الوطـني مع منـتخب سـوريا في ا
احلاسـمة من تـصفـيات بـطولـة كاس الـعالم 2022 لكـرة القدم  قال
النائب الـثاني لرئـيس االحتاد يـونس محمـود ان الكرة غـير منـصفة
عطـفا عـلى مردود مـنتـخبـنا امـام اخلصم الـسوري  اذ اضاع عالء
عباس وابراهـيم بايش وحسـ علي فرص سـهلة لـلتسـجيل .. بهذا
شكـلة الفنـية التي يحاول الـنائب الثـاني لرئيس االحتـاد اختصـار ا
ـنتـخب  و الـتي كـانت تـتـفـاقم مـبـاراة اثـر اخـرى بـعـد اقـالـة ت بـا أ
كاتـانـيتش  بالـفـرص الـتي اهـدرهـا العبـونـا امـام اخلـصم الـسوري
باراة هي السبب في خروج منتخبنا من مولد تصفيات وكأن هذه ا
ـونـديـال .. الـنـائـب الـثـاني لـرئـيس االحتــاد ال يـشـيـر الى الـفـرص ا
بعدم الكـثـيرة الـتي اهـدرتهـا الـهيـئـة التـطبـيـعيـة ثم االحتـاد احلالي  
القبـول بوجهـات نظر خـبراء اللـعبة الـذين نصوحـوا التطـبيعـية بعدم
رحـلة احلـاسمـة باقل من تغـييـر كاتـانيـتش قـبل انطالق تـصفـيـات ا
شهر  ولكن الـتطـبيـعـية رفـضت النـصيـحة  وتعـاقدت مع اديـفوكات
ـنـتــخب الى اي فـوز  وبـعــد اسـتــقـالـة الـذي لم يــسـتــطع ان يـقــود ا
اديفوكات  ضغطت وسـائل االعالم على االحتـاد باجتـاه االستـعانة
نتخب في بطولة كاس العرب التي اقيمت في درب وطني لقيادة ا
رحلة احلاسمة لتصفيات كاس العالم تبقية من ا باريات ا قطر  وا
 لكن االحتاد أصر على ارتكاب خطأ جسيم اخر عندما استعان

مرن بتـروفيتيش  الذي فشل تمـاما في قيادة ساعد اديفوكات  ا
نتخب  وفي الفتـرة الزمـنيـة القصـيرة الـتي كان فـيها بـتروفـيتيش ا
ومـشـرف مـدربـاً لــلـمــنـتـخب  قّـدم الـنــائب الـثــاني لـرئــيس االحتـاد  
نـتـخب يـونس مـحمـود دعـمـا غيـر طـبـيـعي للـمـدرب الـصربي  رغم ا
ـشرف بـان بتروفـيتـيش مدرب فشله فـي عمله  وكان يـزعم السـيد ا
جيد  وكانت هذه قناعة وسائل اعالم متـعاطفة مع توجهات االحتاد

.. ودفعنا ثمن هذا الرأي غير مرن احمللي  وعدد قليل من ا
ـة ال نـريـد ان نـخـوض في ـنـتـخـب اخـفـاقـات مـؤ ـشـرف ا الـسـديـد 
تفاصيلها مجـدداً الننا نقطف (ثمارها) االن  وهو عدم وصولنا الى
نهائيات بطولة كاس العالم 2022 رغم اننا لعبنا في مجموعة سهلة
.. من هـذه الـفـرص الــتي ضـاعت يـثّــبت االحتـاد عـلى نـفــسه تـهـمـة
التقصير في ادارة الشأن الفني لـلمنتخب .. ان عدم تسمية الشيء
سماه  هو تهـرب واضح من حتمـل مسؤولـية الـتفـصيـر.. واقترح
تـعمـدة التي ـقام مـساءلـة االحتاد احلـالي عـلى االخطـاء ا في هذا ا
ارتـكـبـهـا  وهـذه مـهـمــة الـهـيـئــة الـعـامـة  النـهـا اعـلى ســلـطـة اداريـة
وقانـونيـة في االحتاد  كمـا ان وسائل االعالم لـها احلق الـكامل في
ـوضوعي الداء االحتـاد .. و ال اشير هـنا الى اللـجنة توجيه الـنقد ا
بية الوطنـية العراقية  النها لم تتدخل يومـا لتصحيح مسار اي االو
احتـاد رياضـي بذريـعـة ان االحتـاد يـتـمـتع بـاسـتقاللـيـة فـنـيـة كـامـلة
ـبيـة الوطنـية انـها اجلهـة االدارية الـرياضيـة العـليا في وتناست االو
البالد  ولها احلق في مـساءلـة االحتاد الريـاضي عنـد اي اخفاق ..
الرأي الـعام الـغاضب من الـسـلوك االداري غـير الـسّوي لـ(صـقور)
االحتـاد يـطــالب بـوضع حــد لـتـســلط رئـيس االحتــاد ونـائــبه الـثـاني
اللـذان الـغيـا في الـفـترة الـسـابقـة الـراي االخر  وزعمـا انهـمـا لهـما
وكـانـا ـطــلق في ادارة الــشـأن الــفـني لــلــمـنــتـخب الــوطـني   احلق ا
تـلكـان اخلـبرة والـكفـاءة الـكافـية يقـدمان نـفـسيـهمـا دائـما بـانهـمـا 
ـنتـخب .. ومـناسـبة لالنفـراد بـاتخـاذ قـرارات صعـبـة بشـان ادارة ا
الفـشل الـكامـل لسـيـاسة (صـقـور) االحتاد  تسـتـدعي ايـضا اعالن
ـركزي رئيس االحتـاد ونائـبه الثاني  لكي يعرف الوصف الوظـيفي 
من يشـغـلـهمـا حـدود عـملـهـما  ونغـادر حـقبـة اختـصـار االحتاد في
ـنــاسـبـة احلـزيـنـة نـفـوذ الـرئـيس ونــائـبه الـثـاني  واطـالب في هـذه ا
بوضع االحتـاد العـراقي لكـرة القـدم حتت الرقـابة
شّددة  النه معني بادارة الفعالية الرياضية ا
الرياضية االكثر انتشارا في البالد  ويجب
ان ال نهـدر مـزيـداّ من الـوقت في مـغـامرات
غــيــر مــحــمــودة الــعــواقب.. واقــول شــمس

احلقيقة ال تغطى بغربال.
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لحق االسيوي نتخب الوطني يخفق في التأهل الى ا UH‚∫ ا «

ôU Ë ≠b —b

تـأهل الـروسي دانـيل مـيـدفـيديف
إلـى ربع نـــهـــائي بـــطـــول مــيـــامي
لألساتـذة ذات األلف نقطـة بفوزه
عــــــلـى األمــــــريــــــكي جــــــيــــــســــــون

بروكسبي.
ـبـاراة بـواقع وفـاز مـيـدفـيـديف بـا
5-7 و1-6 في ساعة و19 دقيقة.
ـقبل الفائز وسيواجه في الدور ا
من مواجهة اجلنوب أفريقي لويد
هـــاريـس والـــبـــولــــنـــدي هـــوبـــرت

هوركاز.
كـــمـــا تـــأهل إلى ثـــمن الـــنـــهـــائي
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من اجتماع
الزاملي بالعبي
مبتوري االيدي
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تـمكن فـريق نـادي الـنـفط لـكـرة الـسلـة ان يـعـود بـفـوز مهـم من البـصـرة عـقب تـغـلـبه علـى صاحب االرض
ـربع الذهـبي.اذ انتـهت الفـترة واجلمـهور نـادي نفـط البـصرة بـنتـيجة 75-87 وذلك حلسـاب مـنافـسات ا
االولى لـلنفط بنـتيجة 14-21 ليـعود نادي نفط الـبصرة ويـحسم الفـترة الثـانية لـصاحله بنـتيجة 42-40
وسـرعان مـا عـاد نادي الـنفط وبـقـوة خالل الفـتـرة الثـالـثة لـيحـسـمهـا لـصاحله بـنـتيـجة  54-64كـمـا فاز
بالـفترة الرابعة واالخـيرة بنتيجة 75-87.وحـصل العب فريق نادي النفط ايـهاب حسن لقب افضل العب

باراة بعد ان استطاع من تسجيل 10 نقاط و16 ريباوند و 1 اسيست. في ا

w U d « r U  ≠W d UM «

ـــغـــامــرة وضـــعت االمـــارات حــدا 
الـوطني بـعدمـا تمـكنت من حتـقيق
اغــلى وأهم فــوز لــهــا عــلى كــوريـا
اجلنوبيةفي اخر جوالت اجملموعة
االولى لــلـــتــصــفـــيــات االســـيــويــة
ـؤهـلة لـكاس الـعـالم التـي ستـقام ا
العام احلالي في قطر بهدف حارب
ــلـحق عــبــد الـله د 54واخلــروج 
ــواجـــهــة اجملــمـــوعـــة والــتـــطــلـع 
ــقـبل في اسـتــرالـيـا فـي حـزيـران ا
ـصـيـري الـوحـيـد في قـطر الـلـقـاء ا
ــثل كــوريــا والــفــائـــز ســيــواجه 
ـثل اجلــنـوبـيـة من اجل تـسـمـيـة 
إحدى الـفائزين لـلعب في نهـائيات

ونديال. ا
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اليـ لــقـد عــكــر الــوطــني مــزاج ا
الـذين تـابـعـوا بـلـهـفـة كـبـيـرة سـير
ــبـاراة والـتـحـضـيـر لـهـا من وقت ا
والـتواجـد في آي مكـان تـتوفـر فيه
تـابعة الـلقاء والكل واسطة الـنقل 
ـني الـنـفس بـالــفـوز لـكـنه افـسـد
األجواء بـعدما خـرج بتعـادل بطعم
اخلــســارة امـام نــظــيــره الــسـوري
بــهـــدف بـــعــدمـــا بـــاغت اصـــحــاب
االرض الوطني بـهدف عالء الدائي
ن حـسـ د 31وكـان د 3وعـادل ا
مـطــلــوبــا ومــتــوقــعــا ان يــسـتــغل
الوطـني غيـاب عدد من أبـرز العبي
سـورياوان يـلعب بـحذر واحـتراس
لـــتــفــادى االخـــطــاء لــكـــنه وقع في
احملــذور عــنـــدمــا اهــتــزت شــبــاكه
مـبـاشـرة مـع بـداية الـلـعـب مـا غـير
من حـــســـابــات نـــتـــيــجـــة مـــبــاراة
شاركة صيرية والنقاذ ا الفرصة ا
ـنـتـخب ولـو بـاحلـصول وسـمـعـة ا
لـحق على اقل تـقدير على بـطاقـة ا

باشر. بعد الفشل في التاهل ا

مــسـاعــده في اخــتـيــار االعــبـ ثم
كوفـيتش الذي جـاء وخرج بـسرعة
واحلــال مع غـــــــــني شــهــد مــدرب
الـــطــوار فـي مــثل كـل مــرة بـــعــد
اذا االنـتكـاسـة واسأل مـرة اخـرى 
ال يـــــــعــــــول على خـــــــبـــــــرة اي من
ـــــــدربـ لبنـاء فريق مـتكامل من ا
اجل مـــشــاركــة صـــحــيـــحــة ولــيس
معلعلة وفي سيناريو متـــــــكرر في
تـسـويق االمـور عـلى عالتـهـا سـواء
ــعــنــ امــام شــعب مـن االحتــاد وا
يكـتوي بالـنتائج اخملـيبة واالبـتعاد

عن اللعب في اهم مـــــحفل كروي.
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ـدرب يــجب الـتــعـويل ســواء عـلى ا
االجــنـــبـي أو احملــلـي قــادر ولـــيس
عــيــبــا تــبــني جتــربــة اي دولــة في
ــنـتــخب الـذي مـهــمـة اعــادة بـنـاء ا
أدمى قــــلـــوب اجلــــمـــيـع ســـواء في
ــسـتــوى أو الــنــتــائج والن اغــلب ا
االعــبـ انـحــدروا من عـمـلــيـة غـيـر
صــحـيــحـة فــيـمــا يــتـعــلق بـتــزويـر
شاركات الفئات العمرية اعمارهم 
بحثـا عن النتـائج التي يدفع ثـمنها
ـــشـــوه ولـــعـب جـــمـــيع الــــوطـــني ا

مباريات بدون حيلة.

عـلى إجــازة لـتـغـيب بـذلك عن
الفريق األوكراني في مواجهة
نظـيره األمـريكي بـبطـولة كأس

االحتاد لفرق التنس.
ولم تـتــضح الـصــورة بـعــد بـشـأن
مــــوعـــد عــــودتــــهـــا قــــبل انــــطالق
قررة فـتوحة ا منافسـات فرنسا ا

قبل. في نهاية مايو/آيار ا
وذكرت سـفيـتولـينا عـبر تـويتر
"مـنذ فـترة طـويـلة وأنـا أعاني
من مشكلـة في الظهر واأللم
لـم يـســمح لي بــاالسـتــعـداد
لـلــبـطــوالت بـأفــضل شـكل".

دانييل ميدفيديف
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الـــنــــجـــاح والـــفــــوز ورفع غـــلـــة
االوسمـة الذهـبيـة بواقع خـمسة
أوســــــمــــــة وثـالث فــــــضــــــيــــــات

 . وبرونزيت
وكــــــشـف رئــــــيـس االحتــــــاد عن
ســتــنـــطــلق مـــنــافـــســات احلــرة
ونــعــول كــثــيــرًا عــلـى أبــطــالــنـا
بـتـسجـيل نـتائج ايـجـابيـة التقل
عن حـصـاد زمالئـهم فـي فـعـالـية

الـرومــانـيـة. مــبـيــنـا ان األجـواء
بـعد نـتائج الـيوم إيـجابـية ولـنا
الــثــقـة بالعــبــيـنــا عــلى حتــقـيق
ـلـونـة بـعـد ان تـطـور األوسـمـة ا
أداؤهم كــــثـــيــــرل حتت اشـــراف
درب االيراني الذي  التعاقد ا
مـعه بواسـطــــــة رئـيس الـلجـنة
ــــبــــيــــــــــة الــــكــــابــــ رعـــد االو

حمودي .
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اعـــــلـــــنت ادارة نـــــادي الـــــقــــوة
اجلـــويـــة تــخـــصـــيص طـــائــرة
خـاصــة لـنـقل الــفـريق وتـهــيـئـة
معسـكره التـدريبي قبل انطالق

بطولة دوري ابطال آسيا.
وقـال عـالء مـحــمــد مــديـر اعالم
الـــقــــوة اجلـــويـــة في تـــصـــريح
صـحـفي إن رئيس الـنـادي قـائد
الـقـوة اجلــويـة الـفــريق شـهـاب
ــدرب جـــاهــد الـــتــقى الـــيــوم 
الــفـريق الــكـابــ حــكـيم شــاكـر
ومـشـرف الفـريق احـمد خـضـير

نـاقشة مـهمة الـصقور بدوري
أبطال اسيا.وشدد على ضرورة
تذليل الـعقبـات أمام الفريق من
ـعنوي ادي وا خالل الدعـم ا
عترك اآلسيوي. قبل الدخول با
واكـــد مـــحــــمـــد ان جــــاهـــد أمّن
ـديـنـة الــسـكن الالزم لـلــفـريق 
الــريــاض الــتي ســتــســتـضــيف
مـنــافـسـات اجملــمـوعـة الــثـانـيـة
والــتي سـيــفــتـتــحـهــا الـصــقـور
ـواجــهــة اجلــزيــرة االمـاراتي
في الــثــامـن من شــهــر نــيــســان
ـــــقـــــبـل.ودعـــــا عالء الـــــكـــــادر ا

الـتــدريــبي والالعــبــ الى بـذل
ــهــمــة اقــصـى اجلــهــود كـــون ا
لــيـست مــقـتــصــرة بـالــنـادي بل
انها تمثل العراق مقدما شكره
لـعـدنــان درجـال وزيـر الــشـبـاب
ه االمكـانيات والريـاضة بـتقـد

همة. الالزمة الجناح هذه ا
واوقــعت الــقــرعــة فــريق الــقـوة
اجلـويـة العـراقي في اجملـمـوعة
الــثــانــيـــة إلى جــانب اجلــزيــرة
االمـاراتي والـشـبـاب الـسـعودي
ومومبـاي سيتي الـهندي ضمن

مسابقة دوري أبطال اسيا.

d…∫ فريق

القوة اجلوية
بكرة القدم

دينة مشجعون في ملعب ا
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كشف تـقرير صـحفي  عن مـوقف األسطورة األرجـنتـيني ليـونيل ميـسي مهـاجم باريس سان
ـقـبـلـة. وارتـبط اسـم مـيـسي بـالـعـودة إلى جــيـرمـان من الـعـودة إلى بـرشــلـونـة خالل الـفـتــرة ا
ـقبل بعـد تعـرضه النتقـادات شديـدة لتراجع مـستـواه مع باريس سان برشلـونة في الـصيف ا

جيرمان.
قربـ منه أكدوا على وبـحسب شبكة "TycSports األرجنـتينيـة فإن عائـلة ميسي وبـعض ا

عدم وجود نية لديه حاليًا للعودة إلى برشلونة.
ـا حسم قراره بإكـمال عقده وأكد التـقرير أن ميـسي ال يفكـر في العودة لبـرشلونـة حاليًا وإ

مع سان جيرمان حتى صيف 2023.
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أعــلن ريـال مــدريـد الــيـوم األربــعـاء
إصــابــة مــدرب الــفــريق األول كــارلـو
أنـــشـــيـــلــوتـي بـــفـــيـــروس كـــورونــا
ـســتـجـد لــكن الـنـادي ال يـســتـبـعـد ا
ديـر الفـني اإليطالي إمكـانية حلـاق ا
قـررة يوم واجـهة سـيلـتا فـيجـو ا

قبل. السبت ا
ويـعـود ذلك إلـى أنه اعـتـبـارا من أول
أمس اإلثــنــ لم يــعــد يــتــعـ عــلى
احلاالت اخلـفيـفـة وكذلك تـلك التي ال
تــظــهـــر عــلـــيــهــا أعـــراض االلــتــزام
باحلجر الصحي الذي أصبحت مدته

سبعة أيام.
ووضـــعت جلــنـــة الــصــحـــة الــعــامــة
اإلسـبانـيـة هـذا اإلجـراء الـذي تدخل
ـوجــبه اجلـائــحـة مـرحــلـة جـديـدة
ولـكنـهـا توصي بـأن يـستـخـدم هؤالء
األشخاص التدابيـر الوقائية الالزمة
مـثل ارتـداء قـنـاع في جـميـع األوقات
وجتـــنب الـــتـــواصل مع األشـــخــاص

عرض للخطر. ا
لــذلـك يــجب أن يــكـــون أنــشــيــلــوتي
بـــصـــحـــة جـــيــدة ودون أعـــراض كي

يتمكن من العودة إلى قيادة الريال.
ويرغب ريال مدريد في الـعودة لسكة

االنـــتــــصـــارات بــــعــــد ســـقــــوطه في
اضية  4-0على الكالسيكو اجلولة ا
مــلـعـبـه أمـام بـرشــلـونــة عـلــمـا بـأنه
يـنـفرد بـالـصـدارة بـرصـيد  66نـقـطة
وبــــفــــارق تـــــسع نــــقـــــاط عن أقــــرب

مالحقيه إشبيلية.
من جـهــة أخـرى أكـد تـقــريـر صـحـفي
إيــــطـــالي الـــيـــوم األربـــعـــاء ســـعي
يوفـنتوس خالل هـذه الفـترة لتـجديد

عقد العبه
q³I²  r Š

وبــحــسب شـبــكــة "تـوتــو مــيـركــاتـو"
اإليطـاليـة فبـعد أن حـسم يوفـنتوس
مـسـتـقـبل األرجـنـتـيـني بـاولـو ديـباال
بعدم الـتجـديد واالقتـراب من جتديد
عـقـد بــيـرنـارديـســكي سـيـأتي الـدور

على دي تشيليو.
وينتـهي عقـد دي تشيـليو ( 29عامًا)
ـوسم مع الـبـيـانـكـونـيـري بـنـهـايـة ا
اجلـــاري وهـــنـــاك رغــبـــة من جـــانب

النادي في اإلبقاء عليه.
وأشــار الـــتــقــريـــر إلى أن مــســؤولي
يـوفـنـتـوس سـيـعـقـدون اجـتـماعًـا مع
وكـيل دي تـشـيـلـيـو غـدًا أو بـعـد غد
من أجـل حـــــسم مـــــســــتـــــقـــــبـــــله مع

البيانكونيري.

توقع وأوضحت الصحيفة أنه من ا
أال حتدث أي مفاجآت وأن يجدد دي

تشيليو عقده مع الفريق.
وانضـم دي تشـيلـيـو إلى يـوفنـتوس
في صــيف 2017 قــادمًــا من مــيالن

مقابل 12 مليون يورو.
الـى ذلك كــشـف الــفـــرنــسـي عــثـــمــان
بـلي جنـاح بـرشلـونة عن رغـبته د
في االستـمرار مع الـفريق الـكتـالوني

قبلة. رحلة ا خالل ا
بـلي مع البـارسا وينـتهي تـعاقـد د
وسم اجلاري دون التوصل بنهاية ا
التفـاق للتـجديد حـتى اآلن علـمًا بأن
بـــرشـــلـــونـــة ســـبق وأن أغـــلق مـــلف
الـــتــجـــديــد لالعب مـن قــبل بـــســبب

الية. طالب ا مغاالة وكيله في ا
وبــــحـــــسب صـــــحــــيــــفـــــة "مــــونــــدو
ـبلي ديبـورتـيفـو" اإلسـبانـيـة فإن د
أخــــــبـــــــر زمـالءه في غـــــــرف مـالبس
بـرشــلـونـة أنـه يـريـد االســتـمـرار مع
الـفــريق. ونـقـلت الــصـحـيـفــة كـلـمـات
ــبـــلـي الـــتي قـــال فـــيـــهـــا: "أريــد د
االسـتمـرار في بـرشـلـونة أنـا سـعـيد
ــشــروع جـــدًا هــنـــا وأؤمن بــهـــذا ا
بـاإلضــافـة إلى ذلك أنــا سـعــيـد جـدًا
بتشافي". وكـانت تقارير صـحفية قد

أكــــدت أن بــــرشـــلــــونـــة تــــواصل مع
بلي من موسى سيـسوكو وكـيل د
أجل عـــقـــد جــــلـــســـة جـــديـــدة وبـــدء
الـتفـاوض مـرة أخرى حـول تـفـاصيل

العقد اجلديد.
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تحف مقره أضاف قطبي.سيتخذ ا
في مــركب مــحــمـد الــســادس لــكـرة
القدم بضواحي الرباط والذي يعد
ــنــتــخــبـات أهـم مـركــز لــتــمــارين ا

الوطنية لكرة القدم. 
ـلـكـيـة لـكرة وقـد وقـعت اجلـامـعـة ا
الـقـدم اتفـاقيـة شـراكة مـع مؤسـسة
ــتـاحف مـن أجل إحـداث وتــدبـيـر ا

تحف. هذا ا
ـغـربـية عن ونـقـلت وكـالـة األنـبـاء ا
ـغـربي لـكرة الـقدم رئـيس االحتاد ا
فـــوزي لــــقــــجع قــــوله االثــــنـــ إن
ـتـحف "سـيـوفـر جلـمـيـع األجـيال ا
وخـاصـة الـشـبـاب فرصـة لـلـتـعرف
عــلـى إجنــازات العــبي كـــرة الــقــدم
ـــغــــاربـــة".فـي حـــ أكــــد رئـــيس ا
ؤسسة الوطنية للمتاحف إلى أن ا
األولـويـة سـتكـون لـتـمكـ الـشـباب
ـتـحف من خالل من الـولــوج إلى ا

تذاكر بأسعار مخفضة.

ؤسسة الوطـنية للمتاحف رئيس ا
مـهـدي قـطـبي. وقـال قـطـبي لـوكـالة
ـــتــحف فــرانس بـــرس إن "ا
الـوطــني لـكــرة الـقــدم صُـمّم
عـلى أن يـكـون فـضـاء حلـفظ
ذاكــرة هــذه الــريــاضــة ذات
الــشـــعـــبــيـــة الــكـــبـــيــرة في
بـالدنـــــــــا".وأشــــــــــار إلى أن
افـــتـــتـــاحه مـــرتــقـب أواخــر
ـتـحف الــعـام.سـيـحـتـضن ا
عـلى مـساحـة أكـثـر من ألفي
مــتـــر مــربع فـــضــاء دائــمــا
لـلــعــروض يـتــضــمّن صـورا
فـوتـوغرافـيـة وحتـفا تـتـعلق
بــكــرة الـقــدم وتــروي تـاريخ
ملكـة منذ العام اللعبـة في ا
1906 باإلضافة إلى فضاء
معارض مؤقتة موضوعاتية
ي كـرة "مــنـفــتــحـة عــلى عــا
القـدم والفن أيـضا" وفق ما

الـقـدم الريـاضة األكـثـر شعـبـية في
ـــمــلـــكــة وفق مـــا أفــاد الـــثالثــاء ا

ـغرب الـرباط, (أ ف ب) - يـعتـزم ا
إنــشـاء مـتـحف خـاص بـتـاريخ كـرة
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الـسـابق لالحتاد الـدولي لـلـسـيارات
(فيا) البريطاني ماكس موزلي العام

{ لندن (أ ف ب) - أظـهرت الثالثاء
نـتـائج الــتـحـقـيق في وفـاة الـرئـيس

أخبار النجوم
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انـية السـابق برأيه حـول مدى إمـكانيـة االعتـماد على أدلى لوثـار ماتـيوس جنم الكـرة األ
ـانشافت األساسـية خالل الفترة مـاتس هوميلـز مدافع بوروسيـا دورتموند في تشـكيلة ا

قبلة. ا
نـتخب  وكتب مـاتيـوس عبـر شـبكـة سكـاي سبـورت "أعتـقـد أن هومـيلـز سيـعود لـتـمثـيل ا

تلكها". اني نظرًا للجودة التي  األ
رغم ذلـك أكد مـاتيـوس أن الثـنائي نـيـكالس سولي وأنـطونـيـو روديجـر همـا األحق بقـيادة

انيا رغم اعترافه بتألق نيكو شلوتربيك العب فرايبورج. خط دفاع أ
وعـلل ذلك بـقـوله "سـولي وروديـجـر عـلى رأس قـائـمـة اخـتـيـاراتي نـظـرًا لـكـونـهـمـا العـبـ
أسـاسـي ضـمن صـفـوف بطـلي أوروبـا ويلـعـبان لـفـرق كبـرى فـيمـا يـلـعب شلـوتـربيك في

مستوى مختلف مع فرايبورج".
انيـا أن مستـوى هومـيلز تـراجع قلـيلًا في الـفترة ويرى أسطـورة بايـرن ميونخ ومـنتخـب أ

درب هانز فليك في الوقت الراهن. ا يجعله بعيدًا عن حسابات ا األخيرة 
ـا يـدفـعه لـلـبـحث عن وأشـار مـاتـيـوس إلى حـرص فـلـيك عـلى اسـتـعـادة الـكـرة بسـرعـة 
العب أصـحاب سـرعات فائـقة وهـو ما يفـتقـر إليه هومـيلـز فضلًـا عن تعـرضه إلصابات

لفترات طويلة مؤخرًا.
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وإزاء اجلــدل أمــر الــرئـيـس اإليـراني
إبــــراهـــيم رئـــيــــسي األربـــعـــاء وزارة

الداخلية بالنظر في احلادث.
ونـــقــلت "إيـــريب" األربــعـــاء عن قــائــد
ـنـتخـب علي رضـا جـهانـبـخش قوله ا
"ال أعـتـقـد أن شـيـئًـا كـان سـيـحـدث لـو
حــضــرت سـيــدات إلى االســتــاد عـلى
كن لذلك أن يروج لثقافتنا". العكس 
ـــدعي الـــعـــام مـن جـــهـــته اعـــتـــبـــر ا
اإليــراني مــحــمــد جــعــفــر مــنــتــظــري
األربــعـــاء أنه "إذا ســمــحت الــظــروف
بـبـيع التـذاكر لـلسـيدات وجب إيـجاد
مـكان مناسب لهن" مضيفًا "ما حصل
غـــيـــر مـــقـــبـــول". سُـــمح لـــلـــســـيــدات
اإليـرانـيـات بـحضـور مـبـاراة كـرة قدم
لـلمنتخب الوطني ألول مرة منذ قرابة
ثالث سـنوات في كانون الثاني/يناير
الــفـائت في لــقـاء في تـصــفـيـات كـأس

العالم ب إيران والعراق.
ومـنعت اجلـمهـورية اإلسالمـية بـشكل
عـام الـسـيـدات من حـضـور مـنـافـسات

لـإلجناز فـكـتـبـت "راية تـونـس تـرفرف
ونديال". في ا

أمــــا جـــريـــدة "لــــوطـــون" الـــنــــاطـــقـــة
بــالـفـرنـسـيــة فـاخـتـارت مـن جـانـبـهـا
عــنـوان "لـيـلـة األبـطـال" وأشـارت إلى
أنـه رغم الـتـعـادل بـلـقـاء اإلياب إال أن

التأهل أسعد كل تونس.
وكــتــبت صـحــيــفـة الــشــروق: "تـونس
وعد" تـفرح... واجلماهـير كانت في ا
وأكــدت أنـه بــفــضل مــنــتــخب تــونس
لـــكــــرة الـــقـــدم عـــاشـت اجلـــمـــاهـــيـــر

التونسية فرحة كبيرة".
من جـهـة اخـرى مُـنعت الـسـيـدات مرة
ـنــتـخب جــديـدة من حــضـور مــبـاراة 
ــلـعـب وهـذه إيــران من داخـل أرض ا
ـرة خالل مـباراة مـنـتخب "تـيم ملي" ا
مع ضـيفه الـلبـناني ضمن الـتصـفيات
ــونــديــال قــطـر ــؤهــلــة  اآلســيــويــة ا
 ?2022وفق ما ذكرت وسائل إعالم

محلية.
ـنتخب ـباراة التي فـاز بها ا أقـيمت ا

الــسـنـغـالـيـة في حـق الـفـراعـنـة الـتي
وصفها االحتاد بالعنصرية.

مـن جــهــة أخـــرى أعــرب الــســـنــغــالي
سـاديـو مـاني جنم أسـود التـيـراجنا
عن سـعـادته الـبـالغـة بـقيـادة مـنـتخب
بـالده لــلــتـــأهل إلى كـــأس الــعـــــــــالم

بقطر 2022.
وفـاز مـنتـخب الـسنـغال بـنـتيـجة 1-0
فـي مــبــاراة إيـــاب الــدور األخـــيــر من
ـونــديـال أمس الــثالثـاء تــصـفــيـات ا
لـــيــعـــوض خــســارتـه ذهــابــاً بـــنــفس
الـنتيـجة قبل الـلجوء لـلوقت اإلضافي
ثـم ركالت الــتـــرجــيـح الــتي حـــســمت

تأهل أسود التيراجنا بنتيجة 3-1.
وكــــتب مــــاني عــــبـــر حــــســـابـه عـــلى
"فـيسـبوك" اليـوم األربعـاء: "إلى قطر
أنــا قـادم مع أسـودي أراكم قـريـبًـا إن

شاء الله".
VŽô qC «

جـديـر بالـذكـر أن ماني قـاد الـسنـغال
ـاضي لـتـحـقـيق لقب أيـضًـا الـشـهر ا
كــأس األ األفــريــقــيــة عــلى حــسـاب
مــنـتــخب مــصـر وبــركالت الـتــرجـيح

أيضًا.
ـقرر أن يسـتكمل مـاني موسمه ومن ا
مع لــيــفــربـول والــذي يــنـافس فــيــمـا
تــــبــــقى مــــنه عــــلى ألــــقــــاب الـــدوري
اإلجنـــلــيــزي ودوري األبــطــال وكــأس
االحتــاد اإلجنـلـيـزي قــبل االسـتـعـداد
ــونــديـال قــطــر بـنــوفــمـبــر/ تــشـرين

قبل. الثاني ا
وفـي تــــونس خــــصــــصت الــــصــــحف
الـتونسـية الصادرة الـيوم صفـحاتها
ـنـتخب نـسور قـرطـاج لتـثمن األولى 
اإلجنـــاز الـــذي حــقـــقه لـــيــــــلــة أمس
بـقــطـعه تـذكـرة الـعـبـور إلى مـونـديـال

قطر 2022.
وتــعــادلـت تــونس مع مــالي في إيــاب
الـــدور األخــيــر مـن تــصــفـــيــات كــأس
الــعـــالم لــيــصـــعــد الــفـــريق الــعــربي

جموع اللقائ (.(1-0
ونـشـرت جـريدة "الـصـحـافة" الـيـومـية
ة األحرار.. تونس حتـت عنوان "بعز
ــونــديــال" تــقـريــرا مــطــوال نـوه في ا
ة الـفـوالذيـة التي خـاض بـها بـالـعـز
نـسور قرطاج لقاء العودة والذي كان
لـــقــاء أعــصــاب حـــضــرته جـــمــاهــيــر
تـــونــــســـيـــة فـــاق عـــددهـــا الـ 40ألف

متفرج".
جـــريــدة الــصــبـــاح دونت "تــونس في
ـونديال" كمـا خصصت افتتـاحيتها ا

ـدة 40 ــنـشــآت  ريــاضـيــة من داخل ا
عـامًا تقريبًا. يـعتبر رجال الدين الذين
يـلعبـون دورًا رئيسيًـا في صنع القرار
بــأنه يـجب حــمـايـة الـنــسـاء من اجلـو
الــــذكـــوري ورؤيـــة رجــــال بـــســـراويل
قــصـيـرة. وأمــر االحتـاد الــدولي لـكـرة
الـقدم (فيفـا) إيران في أيلول/سـبتمبر
2019 بــالــســمــاح لــلــنــســاء بــدخــول
ـالعب من دون قـيـود وبـعـدد يـحـدده ا
باعـة. جاء توجـيه فيفا عـدد التذاكـر ا
وسط تــهــديــد إيــران بــإقــصــائـهــا من
ـنافـسات الدولـية بعـد وفاة مشـجعة ا
تـــدعـى ســـحـــر خـــضـــيـــاري بـــعـــد أن
أضــرمت الـنـار فـي نـفـسـهــا خـوفًـا من
الــسـجن بــسـبب مـحــاولـتـهــا حـضـور
مـبـاراة. وكانت خـضيـاري اعتُـقلت في
2018 عــنــدمــا حــاولت دخــول مـلــعب
وهـي تـــرتـــدي زي رجـل وفق وســـائل
اإلعـالم. في حـــــ أثــــارت وفـــــاتــــهــــا
احـتجـاجًا واسعًـا ودعا الكـثيرون إلى

باريات. حظر إيران ومقاطعة ا
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ـباراة أمام كوت نـتخب اإلنكـليزي أولي واتـكينز سـعيدا إلحـرازه هدفا في ا بـدا مهاجم ا
ـشاركـة "األسود الـثالثة" ديـفوار (0-3) مسـاء الثالثـاء في مبـاراة حتضـيريـة استـعدادا 
في كأس العالم 2022. وسجل واتكينز الهدف األول النكلترا في الدقيقة 30 بعد تمريرة

حاسمة من جنم مانشستر سيتي رحيم سترلينج.
وقال واتكينـز هداف أسون فيال في تصريحات لشبكـة "سكاي سبورتس": "تتمثل وظيفتي
في مساعدة الـفريق على الفوز أوالً ثم القيام بدوري ومـحاولة تقد األهداف والتمريرات

احلاسمة واللعب جيدا وأعتقد أنني فعلت ذلك على فترات الليلة".
وأضـاف: "كان األداء سـيئا بـعض الشيء ولكن هـذا يحـدث إنه شعور ال يـصدق أن ألعب
أول مـباراة لي مع إجنـلتـرا كأساسـي كنت أحـاول حتقيـق أقصى اسـتفادة مـن كل حلظة

هناك".
وعن هدفه قال واتكيـنز: "ال أستطيع تصديق ذلك حقًا. لقد قام (ستيرلنج) بعمل ال يصدق
ووضع الكـرة لي عـلى طبق. لم يـكن بوسـعي سوى الـتـسجـيل شعـرت وكأنـني قدمت أداءً

جيدًا الليلة".
وحـول استـدعـائه للـمنـتـخب اإلنكـليـزي مـتأخـرا بسـبب اإلصـابات قـال: "لم أكن أتوقع أن
ة يسـعدني دائمًا أن أكون مع مـنتخب إجنلترا. كا أكون في الفريق ولكن عـندما تلقـيت ا

تتطلع إلى ذلك ويجب أن تستعد كما تفعل في ناديك".
باراة يا لـها من حلظة بـالنسبـة لهم ولنفسي. شـاهدة ا وأردف: "عـائلتي وأصدقـائي هنا 
إنه حـلم كل صـبي أن يـلعب فـي كأس الـعـالم حـيث يـلـعب جـميع الـنـجـوم هـذا هـو احللم

ولكن علي أن آخذ خطوة واحدة على حدة".
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تــبـــخــرت أحالم مــنــتـــخب مــصــر في
الــتـأهل إلى كــأس الـعـالم 2022 بــعـد
مــبــاراة مـاراثــونــيـة ضــد الــسـنــغـال
انـتـهت بـاخلـسـارة بـركالت الـتـرجـيح

بنتيجة 3-1 أمس الثالثاء.
ـــواجـــهـــة بـــ مـــصــر  وتـــصـــدرت ا
رحلـة الفـاصلة والـسنـغال في إيـاب ا
ـؤهلـة لكأس بـالتـصفـيات األفـريقـية ا
ـيــة بــسـبب الــعــالم الـصــحف الــعــا
الـتـجاوزات الـواضـحة الـتي شـهدتـها
ــــبــــاراة مـن جــــانب اجلــــمــــاهــــيــــر ا

السنغالية.
ــشـــهــد األبـــرز الــذي تـــصــدر وكـــان ا
ــيــة األحــاديـث عــبــر الــصــحف الــعــا
ــواقع األوروبــيــة إضــاعـة مــحــمـد وا
صالح جنـم ليفربول اإلجنليزي وقائد
مـنـتخب مـصر لـركلـة تـرجيح بـطريـقة
غــريـبــة حتت أضــواء أشـعــة الـلــيـزر
اخلــضـراء الـتي أطـلـقـتــهـا جـمـاهـيـر
الــســنـغــال عــلى وجـوه العــبي مــصـر

طوال اللقاء.
 وحتـدث الصـحفي اإلجنلـيزي أدريان
درهـام عبر موقع  talk sportعن هذه
الـواقعة مؤكداً أن األمر بدا مروعا في
ظـل تــصـــدر الـــلــون األخـــضـــر لــوجه
صالح أثناء تسديد ضربة الترجيح.
 وأبـدى الـصحـفي اإلجنلـيزي دهـشته
مـن مـــوقف صالح وعـــدم اعـــتـــراضه
اذا  " : عـلى األمـر قبـل التـسديـد قـائالً
لـم يــرفع يــديه إلى احلــكم وبــدا غــيــر

معترض?".
 وأكـدت صحيـفة "ذا صن" البريـطانية
أن أشــعـة الـلـيـزر دمـرت أحالم صالح
ورفـاقه في الـتأهل لـلمـونديـال بعـدما
تــأثـــروا بــاألشــعـــة الــتي أطــلـــقــتــهــا

جماهير السنغال طوال اللقاء.
ي" أيــضـا  وعــلق مــوقع "يـاهــو الــعـا
على الواقعة بأن صالح كان يبحر في
أشــعـة الـلــيـزر أثـنــاء تـنـفــيـذه ضـربـة
الــتـرجــيح وهــو مـا ذكــره الـصــحـفي
األمـريـكي هـنري بـوشـنيل في تـقـريره

باراة. عن ا
 ونـشرت صحيـفة "ذا صن" في غالفها
صـورة لصالح ووجهه مغـطى بالليزر
مــعــنـونــة (أقالم الــلـيــزر) كــمـا ســخـر
حـســاب "بـلـيـتـشـر ريـبـورت" من األمـر
بـصورة صالح وهو مـحاصر بأضواء

الليزر.
ــــصــــري تـــقــــدمه  وأعــــلن االحتــــاد ا
بــشــكــوى رســمـيــة ضــد الــتــجـاوزات

ـــــضـــــيف الـــــضـــــامـن تـــــأهـــــله الى ا
الـنهـائيـات بنـتيـحة -2صـفر الـثالثاء
عــلى مـلــعب "اإلمــام رضـا" في مــديـنـة

مشهد شمال شرق البالد.
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وأفــادت وكـــالــة األنــبــاء "إيــســنــا" إن
"حوالي 2000 امـرأة إيرانيـة اشترين
تـذاكـر مبـاراة إيران ولـبـنان تـواجدن
فـي محيط ملعب اإلمام الرضا لكن لم

يتمكنّ من دخول االستاد".
وتـابـعت "بـيـعت  12500تـذكـرة لـهـذه

باراة بينها  2000لنساء". ا
وقــال مـحـسن دافـاري حــاكم مـشـهـد
لـقنـاة "إيريب" الـعامـة "أعتـذر عن عدم
تــمـكن الــكـثــيـر من الــنـاس من دخـول
باراة ب منتخبي لعب ومشاهدة ا ا

إيران ولبنان".
وتــابع "لألسف عـدد كـبـيـر من الـنـاس
ــلــعب حُــرمــوا من مــشــاهـدة خــارج ا
مكن لهم دخول ـباراة ولم يكن من ا ا

االستاد".

نتخب التونسي يحسم تأهله الى مونديال قطر وحتفل مع مالكه التدريبي q¼Qð∫ ا
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الـعـثـور عـلـيه مـيـتًـا وتـنـاول وجـبـة
أخيـرة مع زوجـته قبل كـتـابة مـذكرة
انــتـحــار.وقـالت فـيــونـا ويــلـكـوكس
ستوى وهي طبيبة شرعية رفيعة ا
إنـها "راضـيـة" عن نـيـة موزلي وضع
حــد حلـيــاته مــضــيــفــة "كــمـا أنــني
راضـية تـمـامًـا عن أن السـيـد موزلي
لم يــكن لــيــقــوم بــهــذا اإلجــراء لـوال
ـؤلم سـرطـان الــغـدد الــلـيــمـفـاويــة ا

نهك". وا
وأصــبـح مــوزلـي رئــيـــسًـــا لالحتــاد
الــدولي لــلــســيــارات فـي عـام 1993
بعـد أن شغل منـاصب إدارية سـابقة
ــا في ذلك في ريــاضــة احملــركـات 
داخل الـفورمـوال واحـد. بقي رئـيـسًا
عــــلـى مــــدى ثالث واليـــــات قــــبل أن

يتنحى في عام 2009.

ــاضي أنه انــتــحـر بــإطالق الــنـار ا
عــلى نـفـسه بــعـدمـا عـلم بــأنه تـبـقي
أمــامه أسـابـيع قـلـيــلـة فـقط لـلـحـيـاة
بــســبب إصــابـته بــالــسـرطــان.وكـان
السائق السابق توفي في أيار/مايو
ـــاضي عـن عـــمــر 81 عـــامًـــا بـــعــد ا

معاناته من مرض السرطان.
وأظـــهــر الـــتـــحــقـــيق في مـــحــكـــمــة
وســتـمـيـنـسـتــر لألطـبـاء الـشـرعـيـ
الثالثـاء أن مـوزلي انتـحر في مـنزله
في لــنــدن بــعـد أن قــيل لـه إن "تـوقع
ـتـبقـيـة له للـبـقاء عـلى قـيد الـفـترة ا
احلياة محدودة جدًا" وإنه عانى من

ألم "منهك".
وأفــادت احملــكــمــة أن مــوزلي أخــبـر
مــســاعـده الــشــخـصـي عن نـيــته في
االنـتــحــار في الـلــيــلـة الــتي ســبـقت

وســـبق وأن أشـــارت الــــصـــحـــيـــفـــة
نـفسـهـا نقـلًـا عن مـصادر مـقـربة من
بلي أن الالعب ووكيـله ينتظران د
ة برشلـونة من أجل عقد جلسة مكا

جديدة للتفاوض.
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دير التـنفيـذي إلنتر ميالن الـتقى بخورخي أكـد تقرير صـحفي إيطالي أن بـيبي ماروتـا ا
أنـطـون وكـيل أعـمـال األرجـنـتـيـني بـاولـو ديـبـاال مـهـاجم يـوفـنـتـوس من أجل إقـنـاع جنم
وسم البيانكونـيري باالنضمام إلى الـنيراتزوري.وينتهي عـقد ديباال مع يوفنـتوس بنهاية ا
اجلـاري وقد أعـلن نـاديه بالـفـعل أنه سيـرحل مع نـهايـة عقـده بـعد فـشل الـتوصل التـفاق
حول الـتـجديـد.وبحـسب صـحيـفة "تـوتـو سبـورت" اإليطـالـية فـإن إنتـر مـيالن مهـتم بضم
ـقـبل عـلمًـا بـأن مـاروتـا نفـسه سـبق وأن تـعـاقـد مـعه في عام ديـبـاال مـجانًـا في الـصـيف ا
2015 عندما كان يعمل في يوفنتوس مقابل 40 مليون يورو.وأضافت الصحيفة أن
ا كـان يـريـد الـتـعـرف عـلى مـوقفـه من ارتداء إنـتـر لم يـقـدم عـرضه لـديـبـاال حتـى اآلن وإ
قـميص فريـقه.  وأشارت الصحـيفة إلى أن ديـباال نفسه لـيس في عجلـة من أمره التخاذ
قـرار بشأن وجـهته اجلديـدة وهو أمر يـعتبره إنـتر في صاحلـه. وأوضحت الصـحيفة أن
إنتـر سـيكـون مطـالبًـا بـتخـفيـض قيـمة رواتـبه من أجل الـتعـاقد مع ديـبـاال مشـيرة إلى أن
رحـيل أرتـورو فيـدال وأليـكـسيس سـانشـيـز وماتـياس فـيـتشـينـو قـد ال يكـون كافـيًـا لتـحمل

تكلفة مهاجم يوفنتوس وقد يتطلب األمر بيع األرجنتيني الوتارو مارتينيز.

جـايلن بـراون وجايـسون تـاتوم بـسبب
اإلصـــابــة أيـــضـــاً. مــهّـــد ذلك الـــطــريق
ـــســؤولـــيـــة في لـــســـيـــاكـــام لـــتــولـي ا
"سـكوتيابـنك أرينا" في تـورنتو بإحراز
40 نــقـطـة بــاإلضـافـة إلى 13 مــتـابـعـة
. وسجّل كل مـن فريد فانـفليت وصـدت
وأو جـي أنــونــوبي  14نـــقــطــة فــيــمــا
أضــاف ثـاديـوس يـوجن وغـاري تـريـنت
جـونـيـور 12 نـقـطـة لـكل مـنـهـمـا. وقـال
العـب ألشـهر سـيـاكـام الـذي غـاب عن ا
ـــاضي بـــعـــد خـــضــوعه عـــدة الـــعــام ا
جلــراحـة في الـكــتف "كـان فــوزاً كـبـيـراً

لـلفـريق. لـقد كـانت طريـقاً طـويلـة لذلك
أنـا متـحمس للـعودة إلى الـعمل اجلاد
والــلـعب بــكل مـا لــدي". وأضـاف "نـحن
فريق. لدينا عقلية أن الكل حاضر فقط
باراة". وتصدّر إذهـب إلى هناك وفز با
مــاركــوس ســـمــارت قــائــمــة مــســجّــلي
ســلـتـيـكس بـرصـيـد  28نــقـطـة بـيـنـمـا
ـباراة مع 17 أنـهــى غـرانت وليـامس ا
نـقـطة. وبـالـتالي فـإن خـسارة بـوسطن
تـعـني أن ميـامي هـيت اسـتعـاد صدارة
ـنطقة الشرقية بفوزه 123-100 على ا

ساكرامنتو كينغز في فلوريدا.

{ أ. ف. ب- تــورونــتـو (كــنــدا): سـجّل
الـكامـيروني باسـكال سـياكام  40نـقطة
لـيقود تورونتو رابتورز إلى فوز أوقف
فـــيه ســلـــســلــة مـن ســتــة انـــتــصــارات
لــبـوســطن ســلـتــيـكس  112-115بــعـد
الــتــمــديــد ضــمن مــنــافــســات الـدوري
األمــيــركي لـلــمــحـتــرفـ بــكــرة الـســلـة

. االثن
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واسـتغلّ سياكـام ورابتورز من تـشكيلة
مــنـقـوصـة لـســلـتـيـكس لــتـحـقـيق فـوز
حـاسم يعزز آمال تـورنتو في احلصول

على مركز مؤهل إلى الـ(بالي أوف).
وبــهـذا االنــتــصـار بــات تـورونــتـو في
ـنـطـقة ـركـز الـسـادس ضمـن ترتـيب ا ا
الـشرقـية وبـنفس أرقـام شيـكاغـو بولز
اخلـــامس بــتـــحــقـــيــقـه فــوزه الـــثــالث
واألربــعـ في مـقـابل  32خــسـارة هـذا
ــوسم فـيــمـا يــقـبع خــلـفه كــلـيــفالنـد ا
. وكـان سلـتيـكس هو كـافالـييـرز سابـعاً
ـثــالي في الـدوري األمــيـركي الــفـريـق ا
لــلـمــحـتــرفـ مــؤخـراً حــيث حـقق 11
فـوزاً فـي آخر  12مـبـاراة قـبل مـواجـهة
. لـكن صـفـوف بـوسـطـن اهـتزت االثـنـ
قــبــيل ذلك مع تــأكــيـد أن العـب الـوسط
روبــرت ولــيــامس يـواجـه فـتــرة غــيـاب
طـــويــلــة بـــســبب الـــتــواء في الـــركــبــة
الــيــســرى إضــافــة إلى عــدم مــشــاركـة WNł«u∫ جانب من احدى مواجهات يوفنتوس في الدوري االيطالي 
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ـؤتـمـر الـعـلـمي الـدولي احملـكّـم الـذي نـظمـتـه جـامـعة أبـدأ بـسـؤال من وحي عـنـوان  ا
كن ـغتـرب بـاخلرطـوم وحضـرته نـخبـة متـميـزة من العـلمـاء والبـاحثـ وهو كـيف  ا
سـاهمـة في بنـاء األ ونهـضتـها بـواسطـة التـفكـير للـعلـوم االجـتمـاعيـة واإلنسـانيـة ا
السليم بطـرق عقالنية جديدة ومتنوّعة لتجاوز األزمات التي يعيشها العالم? والسؤال
يـكــون راهــنــيــاً أكــثــر والــعـالـم عـانـى من اجــتــيـاح وبــاء كــورونــا مــنــذ الــعـام 2020

ستدامة بكلّ أبعادها.  وانعكاساتها السلبية على التنمية ا
ـواجهـة التحـديات الـكبرى الـتي تواجه اجملـتمعـات البـشرية فمـا هو السـبيل األجنع 
? واألمر ـتـقـدّم أيـضـاً لـيس في الـبـلـدان الـنـامـيـة فـحـسب بل في الـغـرب الـصـنـاعي ا
ناخ والتصحّر والسكان والفقر والتفاوت الكبير في يتعلّق باألوبـئة ومشاكل البيئة وا

عيشة. مستوى ا
قراطي ـساواة والعدالة تشكالن معـيارين أساسي ألي نظام د وإذا كانت مباد ا
وهـو ما تـطلّـعت إلـيه البـشريـة فإن واقع احلـال يكـشف الـهوّة الـسحـيقـة ب الـنظـرية
والـتطـبيق خـصوصـاً بـارتفـاع وتيـرة العـنصـرية والـتعـصّب ووليـده التـطرّف والـعنف
ـقـراطـيـات الـغـربيـة في واإلرهـاب نـاهيـك عن الـنزاعـات واحلـروب فـهل فـشـلت الـد
وذج يحتذي به ناهيك عن انسداد العديد من اآلفاق وظهور حركات شعبوية تقد 

 ? إقصائية عدوانية ليس ضدّ اخلارج فحسب بل على الصعيد الداخلي أيضاً
كن الـنـظر عـلى هذا الـصعـيد تـقـدم والغـني فكـيف  وإذا كـان هـذا نصـيب الغـرب ا
بالـنسبة لـلبلدان الـنامية ومـنها البـلدان العربـية واإلسالمية وبـعضها يعـاني من الفقر
كن اخـتيـاره لتوفـير احلـد األدنى من طمـوح الناس والتـخلّف فـأي نظـام اجتمـاعي 
ـســتـوى الــصـحي بـتـوســيع خــيـاراتــهم وحتـســ ظـروف عــيـشــهم وحـيــاتـهم عــلى ا
عاشي يضمن لهم رعاية اجتماعية وضمان مستقبلي? والتعليمي والنفسي وبالطبع ا
ـاضـيـة مـوجـة شـعـبـويـة "أولـيـغـارشـية" لـقـد شـهـد الـغـرب خالل الـسـنـوات اخلـمس ا
صـاخبـة ابـتـدأت بصـعـود الرئـيس دونـالـد ترامب (2017) إلى دست احلـكم وصوالً
إلى عـدد من بلدان أوروبـا الشرقيـة: بولنـدا وهنغـاريا وسلـوفاكيـا وأوكرانيـا وغيرها
ـانـيا فـضالً عن هـولـنـدا والنـمـسـا مع انـتـعاش لـهـذا الـتـيار في فـرنـسـا وإيـطالـيـا وأ
ـكن أن تـساهم الـعـلوم اإلجـتمـاعـية في وتـشيـكـيا وبـعض دول إسـكنـدنافـيـا. فكـيف 

دراسة الظواهر اجلديدة وانعكاساتها على منطقتنا وبلداننا?
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ثمـة حقـائق يـنبـغي أن نأخـذهـا بنـظر اإلعـتبـار فـيمـا يتـعـلّق بالـتطـوّر الـكبـير في عـلوم
الـسـيـاسـة والقـانـون واإلدارة واالقـتـصـاد واالجـتـمـاع واألنـثـروبـولـوجي إضـافـة إلى
ـنطلقـات التي كنّا الـثقافة كـوعاء حاضن األمر الـذي يتطـلّب إعادة نظر بـالعديد من ا
نــعـتــمـدهـا بـل يـسـتــدعي إقـتــراح سـبل جــديـدة تــتـنـاسب وتــوسـيع حــضـور الــعـلـوم
ـتـغيّـرات الـكونـيـة في مـجاالت االجـتـمـاعيـة واإلنـسـانيـة وتـأثيـرهـا لـكي تـتسـاوق مع ا
ـواصالت والـطـفرة الـرقمـيـة "الديـجـيتل" الـعلـوم والـتكـنـولوجـيـا وثورة اإلتـصاالت وا
خصوصاً في ظل الـطور الرابع من الـثورة الصنـاعية والـذكاء اإلصطنـاعي واقتصاد

عرفة. ا
ـنـفــصـلـ عن ـال واحلــيـوي بـارتــفـاع نـســبـة الـشـبــاب ا ويــتـرافق هـذا الــتـطـوّر الــفـعّ
مـجـتمـعـاتـهم والـذين يـشـكّلـون بـيـئـة خصـبـة لـلـتـعصّب والـتـطـرّف والـعـنف واإلرهاب
السيّما في ظلّ مـناهج دراسية وتربوية أقل ما يقال بشـأنها أن حيّز التسامح فيها ال
يـكاد يُـرى بل أن الـغلـو والـتشـدّد فـيـها ظـاهـراً السيّـمـا فيـمـا يتـعـلّق األمر " ?قـبول
اآلخر" و"التعـايش" الذي يكاد يكون ضعيفاً أو محدوداً إن لم يكن منعدماً في بعض
اجملتمعات الـتي شهدت احترابات ونزاعات مـسلحة وهي مجتمعـات متعدّدة الثقافات
عاشت بسالم وتـفاهم خالل فترات طويـلة في ح أن نقيـضه ما يزال سائداً سواءً
بادعـاء األفـضـليـات أم امـتالك احلـقـيقـة أم مـحـاوالت الـتسـيّـد وفـرض الـهيـمـنـة بزعم
األغلبيـة  حيث يرتفع في العديد من اجملـتمعات منسوب االقـصاء واإللغاء والتهميش
واطنة واستمرار ساواة واحلريات وهزال الشعور با في ظل ضعف أو شح مبـاد ا
نـهج التـميـيز ضدّ اجملـموعـات الثـقافـية الديـنيـة واإلثنـية واللّـغويـة والساللـية وغـيرها

رأة والفئات الضعيفة. وكذلك ضدّ ا
كن أن تسـتند إلى التفكير في تـأسيس مرجعية موحّدة شتركة  إن الرؤية العربـية ا
ؤسـسات الـوطنـيـة واإلقلـيمـية وتـعزيـزها يـ العـرب وا وتـنمـية الـعالقات بـ األكـاد
ـغتربـ سوى خـطوة على هـذا الطريق لـتبادل ورفدهـا باجلديـد وما مـؤتمر جـامعة ا
الرأي واسـتـمـزاج وجـهـات الـنـظـر واإلسـتئـنـاس بـآراء وجتـارب مـتـنـوّعـة األمـر الذي
يستدعي توفير إطار للمبادرات وخصوصاً في اجلامعات ومراكز البحث العلمي مع
ـي بهـدف زيـادة فـاعـليـة دور الـعـلوم ي األ الـتركـيـز عـلى الـتعـاون الـعـلـمي واألكاد
ي باإلنفـتاح على قضايا الـفلسفة والتاريخ سـتوى العا االجتماعيـة واإلنسانية على ا
دني والفنـون واآلداب واألنثروبولـوجيا والتـراث الثقافي ووسـائل اإلعالم واجملتمع ا
وذلك في إطــار نـظـرة كـونـيـة ذات بـعـد إنـسـانـي مع مـراعـاة اخلـصـوصـيـة والـهـويّـات
ي همة االرتقاء بدور العـلوم االجتماعية فعلى األكاد الفرعية. ولـكي تنهض األ 
اإلنتقـال من الفكـر التبـشيري والـثقافـة التلـقينـية إلى العـقالنية الـتساؤلـية النـقدية في
شـكالت احلقـيقـية الـتي تـعيـشهـا مجـتمـعـاتنـا وهذا يـحتـاج إلى نقـد الذات مقـاربـة ا
أيـضـاً مـثلـمـا هـو نقـد اآلخـر و إجـراء مراجـعـات تـاريخـيـة لـتقـد رؤيـة اسـتشـرافـية
ـنـجزات مـسـتـقـبـلـية إلنـتـاج مـعـرفـة جـديـدة بـالـتـواصل مع الـعـالـم واإلسـتفـادة مـن ا
اضي احلـضاريـة لـبـنـاء جيل جـديـد يـكون قـادراً عـلى تـقـد فهم مـتـحـرّر من أسـر ا

وتقاليده الثقيلة وذلك في رؤية إنفتاحية إستشرافية تنسجم مع روح العصر.
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بغداد

نـفــسه  لـضـرورة االنــتـبـاه لــلـخـطـاب
تشدد الذي ينبغي معاجلته الديني ا
عـلى أرض الـواقع مـن خالل  تـغـيـيـر
ــنـاهج الـتــعـلــيـمـيــة و اسـتـبــدالـهـا ا
بأخـرى مـنفـتـحة مـا يـتطـلب الـذهابَ
لسـنّ قوانـ جـديدة  تـضـمن حـقوق
اجلـــمـــيع". ألـــيس فـي هــذا الـــتـــوجه
الــوطــنـي إمــارات واعــيــة وواضــحــة
لــزعــامـة وطــنــيــة وديــنـيــة تــســتـحق
التقـدير وأن تُـرفع لها قـبّعـة االحترام
ـــا من زمـــام الـــقـــيــادة وتـــولّى جـــانـــبً
واإلدارة الـوطـنـيـة أقـلّـهـا تقـديـرًا في
قـبـول تـوجـيـهـاته الـسـديـدة والـركون
إلـيه في اسـتــشـارات صـائـبـة خلـدمـة
الوطن وأهـله جمـيـعًا من دون تـميـيز
ذهب واإلتنية? أو تفرقة في الدين وا
ســؤال جــديــر بــالــتــقــديــر والــقــبــول
واالحـتـرام وال يـقــبل الـرفض والـنـبـذ

واالستهانة.
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هـذه دعــوة أخـرى من مــواطن عـراقي
صـادق لـزعـامـات ديـنـيـة من مـخـتـلف
ــذاهب تــتــمــثل وتــتـجــلى األديــان وا
فــيــهــا احلــكــمــة والــرؤيــة الــســديـدة
واالنـفـتـاح واألصـالـة واحلـداثـة مـعًا
لـلـعـمل عـلـى نـشـر الـثـقـافـة الـوطـنـيـة
واجملتمـعية وبثّ روح الـوعي الديني
ـقـبول وتـيـسيـر اخلـطـاب الـوسـطيّ ا
عــبـر مــبــادرات حـقــيـقــيــة عـلى أرض
الواقع تـدعـو الحـترام خـيـارات اآلخر
واإلقـرار بـحـقــــــــوقه وعـدم الـتـجاوز
على شكلِ ونوع هذه اخليارات ضمن
ــرعــيــة ودســتـور حــدود الــقــوانــ ا
البـالد حامي حـقـوق اجلـميع بـالـعدل
ـســاواة واجلـدارة في االســتـعـداد وا
للعمل واخلـدمة والوفاء بـااللتزامات.
حينها فـــــــقط سـيكون الوطن بخير
وأهلُه في غاية السعادة متمتعًا بقدرٍ
يسيـرٍ من األمن واالستقـرار والرفاهة
ـه حـــال بـــاقـي شـــــعـــوب األرض حـــالُ
عنـدمـا يصـبح صـاحبَ السـيـادة على
أرضـه ومـــــيـــــاهه وثـــــرواتـه وقــــراره

الوطني.

وطنيًا. 
البطريرك لويس ساكـو زعيمًا وطنيًا
من العدل أن أتطـرق في هذه السطور
إلى هذا الصوت الـوطنيّ الصارخٍ في
يـة الـعـراق يـنـادي ويـنـاشـد سـاسةَ بـرّ
الــبالد بــأعـلى قــدراته مـن أجل إعـداد
طـريق الــوطن وتـقــو سـبل الــشـعب
والـــرحـــمـــة بـــالـــفـــقـــراء ومـــســـاعـــدة
احملتاج والركون للتعايش السلمي
ونشـر أدوات األخـوّة اإلنـسانـيـة التي
دعا إليها بابـا الفاتيكان خالل زيارته
. فـحــضــورُ غـبــطـة لــلـعــراق قــبل عــامٍ
الــبـــطــريــرك ســاكــو فـي مــنــاســبــات
ـثلُ في رسـمـيـة ووطـنــيـة وخـاصـة 
الــــواقع الــــســــيـــاسـيّ الـــهـشّ عالمـــة
مــــضــــيـــئــــة عــــلى دور رجــــال الـــدين
ــؤمــنــ حـدَّ اإليــجــابــيــ من فــئــة ا
ـبـاد الـوطـنيـة الـسـاعـية الـنـخاع بـا
ـسـاواة ـا لـنـشــر أدوات الـعـدل وا دومً
واأللـفة والـتـضـامن واألخـوّة واحملـبة
في أوســـاط شــرائح اجملــتـــمع كــافــة
سيحي فحسب. وليس في أوساط ا
فمَْن مِن الـعراقيـ والعـرب والعالم ال
يستمـتع ويتفكّـرُ بكلمـات غبطته وهو
ـنــابـر مـتــحـدثًـا بــصـراحـته يـعــتـلي ا
ـــا كالمه األخــوي ــعـــهــودة ومــوجــهً ا
بالرغم مـن قساوته في أحـيانٍ كـثيرة
لـلـحـضـور والــغـائـبـ مـعًـا بـضـرورة
الـتـكــاتف والـتــآزر والـوحـدة من أجل
وطنٍ مـوحـد يـتـمـتع جـمـيع مـواطـنـيه
بـحــقـوق كـامـلــة غـيـر مــنـقـوصـة وفق
االســــتـــحــــقـــاق الـــوطــــني واجلـــدارة
وجب الدستور والقانون والكفاءة و
ـكوّنات الشامل بـعيـدًا عن مسـمّيات ا
الــــطـــائــــفـــيــــة الـــتـي أحـــرقت األرض
غا وأهلكت احلرث نـتيجة تـقاسم ا
وإصـــرار الـــزعـــامـــات الـــســـيـــاســـيــة
ـــواصـــلـــة ذات الـــنـــهج وأدواتـــهــــا 
ـقـيت في تدمـيـر البالد احملاصـصي ا
ونــــهب ثـــرواتـــهـــا ومــــنع تـــقـــدمـــهـــا
وتطورها أسوة بباقي األ والدول. 
ال فُضَّ فوك سـيـدي البـطـريرك سـاكو!
بل سـلمَ فـمُكَ يـا نـاطـقًـا بـاسم احملـبة

حربات النقد وسيـوف العقد وجنبات
الفـقـد في أخـرى. فـمازال اجلـدلُ سـيّدَ
وقف على مسـتوياتٍ عديـدة ومنها ا
موقف عامة أتباع األديان من زعامات
دينية اخترقت عالم السياسة بأشكالٍ
وسـيـاقـات مـخـتــلـفـة. فـمـنـهم مَن كـان
حليفُه النـجاح والقبـول به زعيمًا أيًا
كــان شـــكلُ زعــامـــته فــارضًـــا نــفــسَه
وشــخـــصَه وتــاريخ أســـرته ومــذهــبه
بالرغم من أنف الغير فيما هذا الغيرُ
صـاغـر. ومــنـهم مَن أخـفـق في تـبـيـان
كاريزما الزعامـة شكالً وقوالً وإقناًعا
فـوقعَ ضـريرَ الـسـمـعـة وحـبـيسَ سوء
الـعـشــرة وغـيـابَ الــقـدرة في اإلقـنـاع.
وهـنـاك شـكل آخـر من زعـامـاتٍ ديـنـية
أكــثــر إيــجــابـيــةً غــالــبًــا مــا اتـصــفت
ــزة بــفـضل ثــقــافـتــهـا ـيّ بــكـاريــزمــا 
ـنـفـتـحـة وعــمـقـهـا الـديـني الـواضح ا
بــفـضـل سـمــوّ عالقــاتـهــا مع قــيـادات
مدنـيـة وشعـبـية ورسـميـة نـاهيك عن
قربها من أفكـار ورؤى وتطلعات ذوي
االنــــتـــمــــاءات الـــصـــادقــــة لألوطـــان
واحلـــريــــصـــة عـــلى بـــنـــاء اإلنـــســـان
ومــقــاربـــة احــتــيــاجــاته اإلنــســانــيــة
اذجَ هذه ّا ساعـد  اليومـية. وكـان 
الزعامات الدينية الصادقة في وعدها
ـهـا وحرصـهـا أن يكـون لـها دور وحسّ
ـز ومــقـبـولـيـة لــدى عـمـوم سـاسـة ـيّ
البالد وزعـاماتـهـا بسـببٍ من أفكـارها
الـــنــاضــجــة وقـــربــهــا اإلنـــســاني من
اجلمـيع ورؤاها الـسديدة الـتي تصبُّ
بــالـتــالي في خــدمـة الــبالد والـعــبـاد.
ويــكــفـي شــعــورُ الــعــديــد من ســاســة
الـبالد وزعـامـاتـهـا بـاخلـجل واحلـيـاء
بـــســــبب طـــروحـــات هـــذه الـــنـــمـــاذج
تـميزين الوطـنيـة من رجاالت الـدين ا
ّـــــا تـــــطـــــرحُـه من أفـــــكـــــارٍ ورؤى و
ونــصــائح وحتــذيــرات تــنـفـع دروسًـا
يـوميـة في الـتـعـامل مع واقع احلـياة.
ذلـكم هـو واحـدُهــا سـيـدي وصـديـقي
غـبـطـة الـبـطـريـرك الـكـارديـنـال لـويس
سـاكـو سـدّد الـربُ خـطـاه دومًـا. فـهـو
ينفع اليوم معًا زعـيمًا روحيًا وقائدًا

الـــــصـــــدق واحملـــــبـــــة والـــــعـــــدالـــــة
االجتماعية واألخوّة اإلنسانية وسط
اجملـــتـــمــعـــات وصـــوالً إلى حتـــقــيق
الـسالم واالسـتـقـرار في اجملـتـمـعـات
وبـــ األ والـــشـــعـــوب احـــتـــرامًــا
خلـلـيـقـة الـله شـاملِ الـرحـمـة جلمـيع
ـا وردتْ حتـذيرات بـني البـشـر. وطـا
حكـمـية من اجنـراف زعـاماتٍ ديـنـية
من أيّ ديـنٍ أو مـــعــتـــقـــد أو مـــذهبٍ
بـاجتـاه أعـمـاق الـسـيـاسـة احملـذورة
وغير اآلمنة بسبب ما قد تنتجه هذه
من إشكاليات غير محسوبة النتائج
أو ما قد تفرّخُه من مآسٍ وتخلقه من
تشكيكات وهواجس ومخاوف بسوء
الـنـيــة وضـعف اإلرادة في إدارة دفـة
هـذا االجتـاه غـيـر الـسالـك احملـفوف
بــالــعـديــد من اخملــاطــر واالنــزالقـات
الــتي ال تُــحــمــدُ عــقــبــاهــا فـي حــالـة
رسوم لها في زوغانها عن الطريق ا
ذاكــرة وعــقل مَن يــخــتـار ســلك مــثل
هذه الـطريق غـير اآلمـنة في الـنتائج
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عن واقع احلـال في عـراقـنـا اجلريح
واقف وتـتقاطع الرؤى في تتأرجح ا
الـنــظـرة لــرجل الـديـن وهـو يــخـتـرق
عـالمَ الـسـيــاسـة ويـجـوب في غـمـاره
ودهالـيزه متـعثـرًا حيـنًا وصـائبًا في
خـطـاه ومـسـاعـيه في أحـيـانٍ أخـرى
مقبوالً في غيـرها مرةً وساقطًا حتت

قالـوها: "إذا اختـلط الدين بـالسـياسة
كـانـت الـفــتـنــة"! لـكـنّ واقع احلـال في
أحـــيـــانٍ مـــا وظـــروفٍ مــا تـــســـتـــلــزم
تـدخالًت قــويـة وتـمــريـراتٍ مـتــفـاوتـة
بـنـصـائح ومالحـظـاتٍ ال بـدَّ مـنهـا من
أجل وضع األمـور فـي نـصـابــهـا بـعـد
اخـتالط األوراق واغـتـصـاب احلـقوق
وضــيــاع الــقــدرات واخــتــزال الــوطن
بــفــئــات مـتــحــاصــصــة مـتــخــاصــمـة
ـال والـنـفوذ مـتحـاربـة عـلى اجلاه وا

بسبب فساد الساسة وأدواتهم. 
عــالَـمُ الــســيــاســة عـــالَم مــغــري فــيه
مـــشــاهـــد كــثـــيــرة جـــاذبــة لـالرتــقــاء
بـطـموحـات شـخـصـيـة وبـلـوغ مراتب
ــال عــلـــيــا في صــفــحـــة الــشــهــرة وا
واجلاه والـنفوذ والـطغـيان والـفساد
تمامًا مثلمـا تبرز فيه رجاالت صادقةُ
الزعامـة تستـحق أن تُرفع لهـا قبعاتُ
االحتـرام وتُـنصبُ لـهـا معـالمُ ونُصُب
لتـبقى في ذاكـرة التـاريخ واإلنسـانية
اخلالـدة. وهـذا حـسبُ بـعض رجاالت
الدين وزعـاماته أيـضًا في هـذه األيام
الـصعـبـة حـ استـغالل هـذا األخـير
أو الــتـجــلــبب بــشــكلٍ من أشــكـاله أو
الـعـبـور فـوق جـسـوره من أجل بـلـوغ
مـآرب شــخـصــيـة ضـيــقـة وأنــانـيـة ال
تــخــدم مـبــادئَه وال حتــتــرمُ قــيـمَه وال
ـعـانيه الـعـلـيا الـتي يـنـبغي تـسمـو 
ـتعـطشة توجـيهـها خلدمـة النـفوس ا
إلـى كـــلــــمــــة احلق وعــــيش ســــمـــات

ـسـيح األولى في كلّ مـكـان وصـيـة ا
وكلّ زمــــان وأنتَ حتـــاصـــرُ ســـاســـة
الـبالد في آخــر مـداخالتك الــوطـنـيـة
ـنبـر احلكـيمي يوم واإلنسـانية في ا
 5 شــــبـــاط 2022 بــــاالســــتــــشــــهـــاد
والـتذكـيـر والـرجـوع ألفـضل عـبارات
احلق الــصــارم قــبل قــرون خــلت من
جانب إمامٍ فـصيح العـبارة حصيف
ـا يتبجّحُ به الرأي محكم الـعقل طا
وفيه أتباعُه األدعياء من دون تطبيق
معاني حِكَـمِه وأقواله أو تنـفيذ ولو
نــــــتفٍ مـن مـــــخـــــارج هــــــذه احلـــــكم
والنصائح النـبوية أو تقو أدائهم
الــســيــاسـيّ واحلــكــوميّ عــلى أرض
ـؤمـنـ الـواقع. فـقـد أوصـى أمـيـرُ ا

علـي بن ابي طـالب مَن والّه مـصر أن
"يشعر قلبُه بالرحمة للرعية واحملبة
لهم والـلطف بـهم وألّـا يكـون علـيهم
سبعا ضاريا يغـتنم أكلَهم... فالناسُ
ــا أخ لك في الــدين وإمـا صــنـفــان إمّ
نظير لك في اخللق .”ما أجمل الكالم
وأفـضل احلِــكَم لـو جــرى تـطـبــيـقـهـا
والعـمل بها لـكان وطـنُنـا أفضل حاالً
ـنــا أكـثـر ســعـادة وشــوارعُـنـا وشـعــبُ
أنـــظف وثـــرواتُ بـالدنـــا في احلـــفظ
ـنــا أنـقى من الـثـلج والـصـون وأخالقُ
وعالقـاتنـا األخـويـة تسـودهـا احملـبة
والتـوافق واالتـفاق بـاحلوار الـهاد
واحـتــرام اآلخــر اخملـتــلف واعـتــمـاد
مــيـزان األهــلــيــة واجلـدارة في إدارة

البالد والعباد.   
في مـشــاركـته األخــيـرة في نـدوة عن
الـوئـام بـ األديـان في بـغـداد يوم 9
شباط 2022 بحضور مستشار االمن
القـومي الـسـيـد قاسـم االعرجي رفع
غبـطة البـطريـرك ساكـو صوتَه عـاليًا
ــا كـــعــادته مـــنــوّهـــا بــضــرورة أيـــضً
"اخلروج من الـنظـريات واالفـكار الى
الـــتـــطـــبـــيق الـــعـــمـــلي فـي احـــتــرام
ـسـاواة بـينـهـم بسـبب ـواطـنـ وا ا
وجود تهميشٍ وإقصاءٍ وظلمٍ سبّبته
الطبـقة الـسياسـية احلاكـمة البـاحثة
دومًا عن مصالح" ومنبّهًا في الوقت

ÎUOM Ë ÎULO “ u U  f u  „d dD «

f K*« w u « ÆÆ r u « d bB   

 w UH)« d e

بغداد

…ارض الــــــســـــــواد  ولـم يــــــســـــــمع
بـأحــتالل  الـعـثــمـانـيـ 1517م  وال

ماليك وال األنكليز له… ا
ي ال أدري هـل أمـنَ هـــــــــذا االكـــــــــاد
ـنــدوب الـبـريـطـاني الـبـائـس بـفـريـةا
(الــــــبـــــــرسـي كــــــوكـس)… ام صــــــدقَ
ــذكــرات (فــورســتـر) أم حــفظ عــلى
ظهر قلب مـذكرات (ميس بل)…أسوق
رارة كبيرة لكم هذه الصور الثالث 
ألنني وجدتها سواءاً بـوعيها الكامل
او بالالوعي …أنها تقدم خدمة كبيرة
لــلـــمـــؤســـســات األســـتـــخــبـــاراتـــيــة
واالستعماريـة واألعالمية في تشويه
(تاريخ وحـضارة الـدولة في الـعراق)
وهـي تــســـتــكــمـل مــشـــروع (بــرنــارد
لـويس رابــ  فـوكـايــامـا) وهي في
األول واالخـيـر …تـلـغي تـاريخ وسِـفـر
حـضارة سـبـعـة األف عـام  من الـكدح

واألكتشاف والتحدي والبناء … 
وت… رض نعم …لكنهُ ال الراق قد 
وأن أرضاً  ظهـرَ فيها  (أدم) وأرسى
في أرضهـا سفـينـتهُ (نوح) …وتـوسدَ
تـــرابــــهــــا (هـــود وصــــالح ) و(عــــلي
واحلـسـ ) ودافع شـبـابهـا وذاد عن
حدودهـا وحـدود (جنـ ) و(دمشق )
و(ســيـــنــاء) لـن تَــخـــبــوا شـــمــســـهــا
…يـكفـيـها فـخراً أن أبـنـائهـا عن ظـهر

قلب ..
مِحن أجدادهم ويتوزرونها كابراً عن
كــابــر …أمالً في احلــيــاة وأقــصــدُ ان

يبقى العراق العريق حيا.

مـحــافـظـة إيــرانـيـة …وســيـحـصل في
الـعــراق مـثـلــمـا حـصل فـي أوكـرانـيـا
وسيُـجـبر الـعـراقيـون عـلى االنضـمام
وتشكيل حكومة موالية أليران … ولم
يقل لـنا هـذا السـياسي احملـنك ماهي
معلـوماته من أين أستـقى هذا احمللل
مـصـادره ومـاهي أدلــتهُ عـلى حتـقـيق
مثل هذا السيـناريو .. وهل يعرف ان
منطـق التاريخ والـسيـاسة والوطـنية
ـثـله وأبـسط ادوات الـوعـي الجتـيـز  
ـثل غـيره أن يـتـحـدث عن مـسـتـقبل و
ـلك حـتى جـنـسـيـته الـعـراق الـذي ال
والـذي يـستـهـ بـإرادة أهـله ويـشوه
قنـاعاتـهم بتـصديـره مثل هـذهِ الرؤى
…وهـو بـرأيي واحـد من إثـنـ … أمـا
صــــــاحـب غـــــــرض ومــــــدوفـــــــوع من
مؤسسات الغرب يُصدر رأيه لشيطنة
طامح األخر أو انهُ يُصدر سيناريو ا
األقلـيـميـة لتـشـكل دافعـاً أو عامالً من
عـــــوامـل زعــــــزعـــــة األمـن والـــــســــــلم
اجملــتــمــعي ….أو أن يــروج ألضــغـاث
أحـالم األخــــــــريـن…وأمــــــــانــــــــيـــــــــهم
…واحالمـهـم…والـظـروف الـســيـاسـيـة
التي يـعـيشـهـا العـراق (من واقع حر)
الى مــسـلـمـات تــاريـخـيـة وســيـاسـيـة
ونـــــسي هـــــذا احملـــــلـل الال ذكي …أن
ه وحـديـثه يـقـلب تـاريخ الـعـراق قـد
وكـــأنه لم يــســـمع بــرفض كـــلــكــامش
وسرجون وأوتوحيكال  وشلـمنصر 
األشــوري  وبـدر الــرمــيض وشـعالن
لك فيصل وعبد الكر ابو اجلون وا

لــنــا مــســـوغــات هــذا الــتـــقــســيم وال
مــقـدمــاته الـتــاريـخــيـة والــسـيــاسـيـة
واالقـتـصـاديــة الـتي اسـتـنـد إلـيـهـا …
رغم أنـــنـــا نـــعـــرف رغـــبـــات الـــغــرب
ـسـتـعـمــر ومـشـاريـعه في الـتـقـسـيم ا
وهي كـــانت احـالم (بـــرنــارد لـــويس)
التي صـرح بهـا (بايـدن )عام ..2008 
وال اعـرف هل اصبـح رجل الـدين هذا
ينـافس االخوه(كـرمازوف) في الـتأمر
على أبناء جلدته أم أنه أدمن الظهور
األعـالمـي وصــــــــار يــــــــتــــــــفـــــــــ في
(الـــــشــــو)…أعــــرف ان الـــــدين وحــــدة
ورحــمــة …وال ادري هل يــتــذكــر رجل
الـــدين هـــذا …قــولهُ تـــعــالـى {الــذين
يخـربـون بيـوتـهم بإيـديـهم…} سورة
احلـشر …وقـوله تـعـالى { أفـحـسـبتم
إنــا خــلــقــنــاكم عــبــثــًا وانــكم إلــيــنــا

ؤمنون. الترجعون…} سورة ا
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وألقـاء الثـاني لـسيـاسي عراقي مـقيم
في اخلارج كبير الـسن …يقولون عنه
 (سـياسـي محـنك ) واحلـنـكـة الأعرف
هل ُيـقــصـد بـهـا احلـنــكـة الـدالـة عـلى
الـذكــاء .. ام احلـنـك  طـريــقـة إعـداده
وتـــرتـــيــبـه حلــيـــة ذقــنـه…لــيـس مــهم
ذلك…هذا السيـاسي احملنك ??ظل منذُ
أشـهـر يـتـقـلب في رؤاه عن مـسـتـقـبل
العراق …إال أن أمَّرها واصـعبها على
مــشــاعــر الـعــراقــيــ وجتــاوزه عـلى
وعــيـــهم وتـــاريـــخـــهم ووطـــنـــيــتـــهم
ـا سيـتـحول الى قولـه…إن العـراق ر

في الــعـراق وكــأنهُ رضع مع بــرنـارد
لـــويس …او يــتـــجــنـى عــلى مـــاقــاله
فـوكـايـامــا …او يـثـني عـلى تـوقـعـات
(بـرجـنـســكي) فـرجل الـدين هـذا قـال
ــنـاطق ..الــعــراق سـيــتــحـول فــيه  ا
الـــغــربـــيـــة والـــشــمـــالـــيـــة  (أقــلـــيم
ــلــكــة مــســتــقــلـة كــردســتــان) الى 
وسـيـتـحـول الـبـارزانـيـ الى عـائـلة
ســــيـــــتــــوارث اجـــــيـــــالــــهـم احلــــكم
وسـيــكـونـون مــلـوكـاً وســيـنـظم اهل
ــنـاطق الــغـربــيــة الى هـذا االقــلـيم ا
مختارين هـذا القدر ولم يُسمي رجل
الدين هـذا وهـو كان قـاب قـوس او
أدنى أن يــحـــدد تــاريخ نــشــوء هــذه
مـلـكة ـملـكـة او حتـى أسمـهـا  .. "ا ا
ـلـكة (غـربـسـتان)… الـبارزانـيـة "أم 
فـــوضــعـــنــا فـي دهــشـــة رجل الــدين
ــــــتـــــنــــــبئ احملــــــلل  اخلــــــبـــــيـــــر ا
االستـراتيـجي في حـيرة .. ولم يـقدم

يقول احلكيم سقراط:
الـسـر في الـتــغـيـيـر هـو ان تـركـز جلَّ
طــاقـتـك لـيس عــلى مــحــاربـة الــقـد

ولكن على بناء اجلديد …
هذا النص دعانا الى ان نفكك الكثير
ــكن مـن اخلــطـــابـــات الــتـي أقل مـــا
القـول عـنهـا أنـها مـلتـبـسة …او أنـها
تساهم في األصطفاف مع اخلطابات
ـنـطق الـوعي ـزعــزع  ذات الـغـرض ا
الذي شـكله تـاريخ وحضـارة  وثقـافة
مجـتـمعـاتـنا ..إن لم نـقل انـها شـكلت
وعــيـنــا وكـانت ســبـبــاً في اسـتــمـرار
وجودنا عـبر أالف السـن …وقبل أن
نـوغل في الـتنـظـيـر أشـيـرُ  الى ثالثة

لقاءات فديو متلفزة…
ظـــــهـــــر في الـــــشـــــريـط األول : أحــــد
قيمة الشخصيات الدينية العراقية ا
فـي خـــارج الــــقُـــطـــر رجـل دين وهـــو
يـوصف مـأالت االوضـاع الـسـيـاسـيـة

ـان الـعـراقي ان الـعـراق قـاسم …بـإ
هيمن (الدولة /احلضارة) كـان هو ا
عــــلى ثــــلـث الــــعــــالم الــــقــــد وأنهُ
اليـرضى بـالــضـيم أيـاً كـان …إن هـذا
الــتــســويق لــلــثــقــافــة الــســيــاســيـة
لـتبسـة …يسـاهم في إضعاف روح ا
ارسة خـطابـاً سيـاسياً الوطـنيـة و
شـاعر بائـساً … وإبـتـزازاً سيـاسيـاً 

العراقي ويُخدش في وطنيتهم .
والصورة الثالثة:
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بجل ي ا هي ماقاله أحد االكاد
وهي تـــكــــرار لـــقــــراءة ســـيــــاســـيـــة
وتـاريخـيـة وثقـافيـة مـغلـوطـة ساهم
في تــكـريــســهـا (األخــر )ونـقــصـد بهِ
ـســتـشـرق -احملـتل- ـســتـعـمـر -ا (ا
الـــنــــظــــام اجلـــديــــد) …واذيــــاله من
سـتغربـ والذين …يـلوكون ثـقافة ا
ويـرددون ســيـنـاريــوهـات احملـتل او
قرائـته لهـم (على ان الـعراق الـعريق
صنيعة بريطانية)   وانهُ نتيجة من
مـــــــعــــــــاهــــــــدة (لـــــــوزان) ســــــــنـــــــة
1923…واليوجد شيء اسـمه العراق
ي الـــبـــائس  ونـــسـي هـــذا االكـــاد
…اخبار أهل الرافدين في مقاومتهى
(لــــكـــورش االخــــمـــيـــنـي ) في  (بالد
سـومـر واكـد وبـابل) ولم يـطـلع عـلى
قدوني…في رغبته احالم االسكندر ا
فـي الـــســـيـــطـــرة عـــلى بالد (مـــيـــزو
بوتامـيا - بالد مابـ النهرين ) ولم
يسمع بفـتح خالد بن الولـيد للعراق
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ومن خـالل هذا االكتشاف أسـتطعنا من
خاللـه أن نربط بعض قدراتنا وسلوكنا
ـا قـد يـحـل احلد بـأجـزاء مـن الـدماغ ,
الـفاصل ب مـاهو طبـيعي فطري ,وب
مــاهـو مـكـتـسب ,فــأصـبح بـأمـكـانـنـا أن
كن نـبحث في جيـناتنـا أوادمغتـنا ما 
ان يـكون مسؤوالً عن سلوكـنا وصفاتنا
وذكـائنـا وعن حتيـزاتنا الـعنـصرية ,مع
أن تــقــنــيــات تـصــويــر الــدمــاغ مـازالت
ـستـقبل ا سـيحـمله ا بـدائيـة مـقارنـة 
كـما وصفه ( ديفـيد إيغلـمان ) في كتابه
ـتـخفي  –احلـيـاة السـريـة للـدماغ ), ( ا
فـــمــا نـــفــعـــله حــتـى األن هــو مـــراقــبــة
خـارجيـة لنـشاط الـدماغ ,فـنـراقب زيادة
ناطق نتيجة لزيادة نشاطه في بعض ا
تــدفق الـدم فــيـهـا عــنـد تــفـكـيــر الـدمـاغ
ـوضوعات معينة ,فـهو أشبه كما نقل
ن يريد معرفة طريقة عمل في الـكتاب 
مـؤسسة ما ,لـكنه لم يتمـكن من دخولها
ـوظـفـ فـيـهـا ,بـل أكتـفى وال مـقـابـلـة ا
بـنى من اخلارج ,فـوجد عـند ـراقبـة ا
الـســاعـة الـثـامـنـة صــبـاحـاً نـشـاطـاً في
الـطابق الثاني ,وعـند الـساعة الـعاشرة
نــشــاطـاً فـي الـطــابق الــسـابع ,وبــعض
الــغـرف أضـيـئت عـنـد الـواحـدة ,فـتـنـبـأ
بــوظــائف هــذه الــطــوابق والــغــرف من
خـالل مراقـبـة هذا الـنـشـاط من اخلارج,
فــفي الــدمــاغ مـلــيــارات الــعـصــبــونـات
ـــتــشــابــكـــة والــتي تــعـــمل في اجــزاء ا
صــغـيــرة من الـثـانــيـة وعــلى الـرغم من
ـكتـشفـات وما تـساعـدنا به حـجم هذه ا
في فـهـم ألـية عـمـل أدمـغتـنـا لـكـنه حـقل
حـساس ومثير للجدل ,نـذكر على سبيل
ـثال العالم االمريـكي جيمس واتسون ا
احلــاصل عــلـى جــائــزة نـوبـل نــتــيــجـة
ألبــحــاثه في الـ  DNAوالــذي جــرد من
ح ـيــة بـعـد مـا أ بــعض ألـقـابه الــتـكـر
بــتــصــريــحــات عــنــصـريــة فـي خـطــابه
الـــعـــلــمي ,وأصــبـح بــعض الــبــاحــثــ
يتحفظ عن مناقشة مسائل من قبيل هل
أســـامي الــرجـــال مــصــمـــمــة لــلـــتــعــدد
اجلـنسي? هل للمثلية أصل بايولوجي?
هل فـي داخـلــنـا جــيـنــات مـســؤولـة عن
حتــيـزاتـنـا الــعـنـصـريــة? هل نـحن عـلى

االنــســان فــنــعــلم أنــهــا طــبــيــعــيــة لم
ن يـكـتـسـبـها االنـسـان النه تـعـلـمـها 
حوله ,أو الـلغة من حيث قدرة االنسان
تلكون عـلى أكتسابـها الن كل البشـر 
لـغة خاصـة بهم بغض الـنظر عن شكل
هـذه اللغة ودرجة تـعقيدها ,وهذا على
عـكس أفـكـار أخـرى اليشـتـرك فـيـها كل
ـثـال الــبـشـر ,فــالـلـبــاس عـلى سـبــيل ا
مــخـتــرع بــشـري الن بــعض الـشــعـوب
كـانـت عـاريـة وكـذلك مـا يـنـبـغي كـشـفه
ـا يـتــعـلـمه ومــا يـنـبــغي سـتــره هي 
االنـسان من مـجتـمعه ,فـهـذه من ضمن
احملـاوالت للـتعـرف على احلـد الفاصل
بــيــنــمــا هــو طــبــيــعي فـي جــيــنــاتــنـا

وادمغتنا وماهو مكتسب .
WOz«b  UFL

كن أن وهـنـاك من يرى أن هـذا احلـد 
نـــكــتـــشـــفه إذا درســنـــا اجملـــتــمـــعــات
الــبـدائـيـة ألفـتـقــارهـا الى الـثـقـافـة ,أو
فــكـرة االطــفـال حــديـثي الــوالدة الـذين
يـأخذون حلـظة والدتـهم ويعـزلون كـما
اً الذين حاولوا لوك قـد فـعل بعض ا
عـزل طفلـ ليكتـشفوا مـاهي أول كلمة
سـينطقون بها ,عـلى أمل أن يدلهم ذلك
الـى الـــلـــغـــة الـــفـــطـــريـــة أو االولى أن
وجـــدت ,ومـــازالت احملـــاوالت قــائـــمــة
حــتى جــاء دور الـعــلم وبــاالخص عـلم
كن أن نـتـحدث هـنـا عام االعـصـاب و
ــا أكــتــشف طــبــيـب االعــصـاب 1861 
الــفـرنـسي ( بــول بـروكـا ) مــنـطـقـة في
الـدماغ مسؤولة عن فـقدان القدرة على
رضى ,ومازالت هذه الكالم لدى أحد ا
ـنطقة في الدماغ تـعرف بأسم منطقة ا

هل فـي داخـلـنــا جـيــنـات مــسـؤولـة عن
حتـيـزاتـنـا الـعـنـصـريـة? هل نـحن نـولد
بـأستـعدادات نفـسية مـسبقـة? هل نولد
وفي أدمـغـتـنـا وجـيـنـاتـنـا أفـكـار أولـيـة
وفطرية ,أو نحن نولد بصفحة بيضاء?
هل نـكتسب طبيعتنا البشرية من خالل
البيئة واجملتمع والتجربة والثقافة من
حـولــنـا أم مـاذا? وإذا كـنـا خـلـيـطـاً بـ
هـذا وذاك ,فـمـاهـو احلـد الـفـاصل الذي
نـسـتطـيع من خالله أن نـعـرف سلـوكـنا
كتسب الـفطري أو الـوراثي وسلوكنـا ا

بالتجربة أوالثقافة .
االنـثـربـولـوجـيـون وهم الـعـلـمـاء الـذين
يـدرسون االنـسان من حيث هـو إنسان,
يـصـفـون ويـقارنـون شـكـله وكـيف يأكل
ويـــعــــيش ويـــتـــزوج ويــــفـــكـــر ... آلخ,
بـعـضـهم قـال احلـد الفـاصل بـيـنـمـا هو
طــبــيـــعي فــطــري وبــ مــاهــو ثــقــافي
مــكــتــسب يــجب أن يــكــون شـامـالً لـكل
أفراد النوع البشري ,فإذا وجدنا سمتاً
مـا مـوجـودة في االنـسان بـغض الـنـظر
مـن الثقـافة التي عـاش بها ,فـهذا يعني
أنـها طبيعية ,وإذا وجـدنا سمة تختلف
بــــأخــــتالف ثــــقــــافــــته فــــهـي ثــــقــــافـــة
مـكتـسبة,الن من تـعريـفات الثـقافـة أنها
كل مـا يكتسـبه االنسان بـأعتباره جزءاً
مـن اجملتـمع ,وأن االنـسـان يـخـتلف عن
احلــيـوان بـهـذه الــثـقـافـة ,فــاالنـسـان ال
حتـركه فـقط غرائـزه الطـبـيعـية كـما في
احلـيوان ,بـل ثقافتـه حتركه أيضاً ,فإذا
جـئنا عـند الرغـبة اجلنـسية مـثالً فأنها
جنــدهــا في كـل أفــرد الــنــوع الــبــشـري
بـغض النظر عن الثقافة التي نشأ فيها

مــــثــــيـــرة لـالهــــتـــمــــام خــــضع بــــعض
االشــخـــاص إلى الــتــصـــويــر بــالــرنــ
ــغـنــاطـيــسي وعـرضت عــلـيــهم صـور ا
لـوجـوه غيـر مـألوفـة لـرجال ذوي بـشرة
ســوداء ,فــأرتــفع نــشــاط أدمــغــتــهم في
ــشــاعــر احلــذر ــرتــبــطــة  ــنــطــقــة ا ا
ـشارك واالرتـياب ,وبـعيـداً عن هوية ا
فـي هـــذه الـــتــــجـــارب وجتـــارب أخـــرى
كــثــيــرة ,هـي تــثــبت لــنــا أن الــصــفــات
اجلــســمـانــيــة أيـاً كــانت قــد تــسـتــثــيـر
انــفـعـاالت داخــلـيـة واعــيـة أو ال واعـيـة
وهـذه االنـفـعاالت قـد تـتـرجم عـلى شكل
ا يـعني ارسـات عـنصـريـة  أفـعـال و
أن آلـيـات الـتحـيـز الـعـنصـري قـد تـكون
في أدمـغـتـنـا بـغض النـظـر هي مـوجـهة
ضـــد من ,النـــنـــا لـــو أردنـــا أن نـــعـــرف
الــتـعـريف الــعـنـصــري بـشـكل عـام ,هي
عـملية إضفاء معـاني أجتماعية ورمزية
عـــلى فـــروق ظـــاهـــريــة أو مـــتـــخـــيـــلــة
ـارسـات اجـتـمـاعـيـة, وامـتـدادهـا إلى 
ـنح االجـسـاد فــهي عـمـلـيـة تــبـدأ أوالً 
مـعنى أو رمز ,ونـحن عرفنـا للتو أن من
يـقوم بـهذه الـعمـليـة ويزداد نـشاطه في
ـنـاطـق عـند رؤيـة االخـريـن هو بـعض ا
الــــدمــــاغ ,ســــواء أن كـــــانت زيــــادة في
ــــــســــــؤولـــــة عـن احلـــــذر ــــــنــــــاطق ا ا
واالشــمــئــزاز أو الــراحــة واالنــبــســاط,
ـــيـل إلى أطالق حــــكم عـــلى الــــدمـــاغ 
االخـرين ,فـنـحن نـكـره اجلـهـالـة وأسهل
طـريــقـة لـلـحـكم عـلى أحـد هي من خالل
قــولـــبــته أو وضــعه ضـــمن مــجــمــوعــة
نـعرفها فنستدعي كل أفكارنا وأحكامنا
ـسـبقـة حول هـذه اجملمـوعة ,أو أفـكار ا
ثـقـافتـنا حـولهـا ونسـقـطهـا على الـفرد,
وأول مـــــا نالحــــظـــــة في االخـــــرين هي
أعـراقهم الن سماتهم البـيلوجية ظاهرة
لـنـا ,وهـذا الـفـرق بـ الـعـرق واالثـنـية,
الـعرق مفهـوم بايلوجي مـاهي الصفات
الـتي تـولـد أنت بـها سـواء لـون بـشرتك
وشـكـلك وساللـتك وغيـرها ,أمـا االثـنـية
فــهـو مـفـهــوم اجـتـمـاعـي أو ثـقـافي أمـا
تـشـترك مـجـموعـة من الـناس فـي ثقـافة
نتـمون لها أنهم أو مـعتقدات ويعـتقد ا
مـتميزون من الناحية الثقافية عن باقي
اجلـماعـات االخرى وكـذلك ينـظرون إلى

واجلــنــدريـة وغــيــرهـا كــتــاب أسـمه (
الــصـفـحـة الــبـيـضـاء ) لــعـالم الـنـفس

االمريكي الكندي ( ستيفن بينكر ) .
مــشــكــلــة الــعــنــصــريــة أنــهـا لــيــست
مـلحوظـة دائماً فال نـستطـيع تصنيف
االفــــراد إلى عــــنــــصــــريــــ أو غــــيـــر
عـنصريـ الن الفرد قـد يتبـنى مباد
مارسة ـساواة لكنه قد يـظل عرضة  ا
الــعـنــصـريـة دون أن يــشـعـر ,جــيـسي
جـــاكــســون أحـــد الــنــاشـــطــ الــذين
ـدنيـة لـلـسود في طـالـبـوا باحلـقـوق ا
امـريكا وهو من ذوو الـبشرة السوداء
قـال ذات مـرة : " ال يـوجـد مـاهـو أكـثر
إيـالمــــاً من أن أســــيــــر في الــــطــــريق
وأسـمع صوت أقـدام وتتـبادر الـسرقة
إلـى ذهــــنـي ثم أنــــظـــــر حــــولي وأرى
شـخـصـاً ابـيض وأشـعـر بـاالرتـيـاح ",
ــمــارسـة فــقــد يــكــون الـفــرد عــرضــة 
الــعـنــصـريـة حــتى وأن لم يــؤمن بـهـا
خـــصــوصــاً اذا كـــان في مــجـــتــمع له
تـــاريخ طــويل فــيــهــا ,قــد نــســتــطــيع
أســـتــئـــصـــالــهـــا من قـــوانــيـــنـــا لــكن
أســتــئــصــالــهــا من ذاكــرة الــشــعــوب
اط يـتطلـب وقتاً أطول ,الن غـالبـية أ
الـسـلـبـيـة مـوجـودة في أذهـان الـناس
شـكـلـتـها أعـوام وأجـيـال من الـرسائل
ـعـلـنة واخلـفـيـة من االسرة واالعالم ا
باشرة ,ولـبعضـها تاريخ والـتجربـة ا
أســــتــــعـــمــــاري لــــذلك جنــــد كــــلــــمـــة
(SLAVE) والــتي تــعـنـي ( الـعــبـد ),
يـعـود أصلـها الى الـشعـوب السالفـية
الـتي أستـعبدت ,وفـي بعض الـشعوب
الــعــربــيــة مــازالت الى الــيــوم تــصف
االسـود بـالعـبد ,فـنـحن النسـتـطيع أن
ـســائل عـن سـيــاقــاتــهـا نــنــزع هــذه ا
ــوروثـات والـبــيـئـة الــتـاريـخــيـة الن ا
ــاط مــعــقـدة والــثــقــافـة تــتــفــاعل بـأ
ـكن تـخيـلها ,ولـذلك يكـون أفرادها ال
ـمـارسـة الـعـنـصـريـة أحـيـانـاً عـرضـة 
وأن لـم يـشـعــروا بـهـا ,كــمــا حـدث في
بـــعض الـــدراســـات الـــتي وجـــدت في
إحــــدى االلـــعـــاب الــــريـــاضــــيـــة بـــأن
احـتـمالـيـة تعـامل احلـكام يـخـتلف مع
الــهـــجــمــة إذا كــان مــرسل الــكــرة من
الـــعـــرق نـــفــسه أو ال ,أو فـي جتـــربــة

مـستوى األفراد واألعراق متساوون في
سائل ا حتـمله هذه ا اجلـينات أم ال? 
جـــدل أخالقـي مع إنــهـــا يـــنـــبــغي أن ال
تـكـون كذلك ,فـالـبـحث الـعـلـمي يجب أن
يكون موضوعياً حتى لو خالف أفكارنا
األخـالقية ,هـذه ليـست وظيـفة الـعلم أن
يــبــدد قــنـــاعــتــنــا األخالقــيــة لــكــنه قــد
يـسـاعـدنـا في فهـمـهـا والـتعـامل مـعـها,
فــاحلـقــائق الــبـيــولــوجـيــة شئ والـرأي
األخـالقي شيئاً أخر ,فـحتى لو أكتشفنا
في بــعض الـرجـال أو الـنــسـاء جـيـنـات
, تـدفـعهـم نحـو شـهوانـيـة مرضـيـة مثالً
فــهــذا ال يــبــرر اخلــيــانــة الــزوجــيــة أو
ـــســـاواة االغـــتـــصـــاب ,وكـــذلـك نـــفي ا
ـساواة الـبـايولـوجيـة ال يسـتلـزم نفي ا
في احلــقـوق وغـالـبـاً مـايـكـون الـتـحـفظ
ـسـائل مـبـنـيـاً عـلـى اخلـوض في هـذه ا
ـغالطة غالـطة البايـولوجية أو ا عـلى ا
الــطــبــيــعــيــة ,فـــهم يــفــتــرضــون أن كل
مـــايــحـــدث في الـــطــبـــيــعـــة أو له أصل
بـايولوجي فـهو مبرر أخالقـياً وجيد أو
الـعكس ,وهـذا غـيـر صحـيح فـالـطبـيـعة
الـبشريـة أصالً قد تكـون هي ال أخالقية
كـما يـرى بعض الـفالسفة ,وأن األنـظمة
األخالقية واألجتماعية وجدت لتنازعها
أو تــتــبــعــهــا ,وبــعـض الـتــحــفـظ جتـاه
سـائل يـعود الـبـحث الـعلـمي في هـذه ا
إلـى اخلـــــوف مـن أســـــتــــــغالل بــــــعض
احلـركـات الـعنـصـرية كـالـنـازية لـنـتائج
هـذه األبحـاث العلـمية كـما حدث عـندما
بـنت النازية على نـتائج بعض األبحاث
الــعـلــمــيـة في ذلك الــوقت فــكـرة تــفـوق
الــعـرق اآلري وشـرعـنــة تـمـيــيـزهـا ضـد
األقـليات ,وهـذه أيضـاً مغـالطة مـنطـقية
ـــغـــالــطـــة الــذم بـــالـــتــداعي, تـــعــرف 
فـاحلــقـيـقـة الـعـلـمــيـة يـنـبـغي أن تـكـون
مـوضوعـية بغض الـنظـر عن معـتنقـيها
ن ال نحب, أو مستغليها أو أرتباطها 
غالطت أستعرضها الدكتور وهـات ا
غالطات ( عادل مصطفى ) في كتاب ( ا
ــنـطــقـيـة ) ,عــمــومـاً احلــديث في هـذا ا
ــوضــوع يــطـول ,هــنــاك كــتــاب قـرأته ا
سألة بشكل مفصل من كل نـاقش هذه ا
نــواحــيـهــا الــتــاريـخــيــة والــفـلــســفــيـة
والـسـيـاسـيـة واالخالقـيـة والـتـعـلـيـمـيـة
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بسبب لون بشرته أو دينه أو مذهبه أو
فــريـقه الـكــروي الـذي يـشــجـعه هـذا قـد
يـدخـل ايـضـاً في الـتـمـيـيـز الـعـنـصـري,
فـالتـميـز العنـصري يـقوم عـلى العـنصر
تمثل في وجود االختالف ـوضوعي ا ا
وعـلى الـعنـصـر الذاتـي الذي قـد يـتغـير
ـرور الوقت ,ومـن االمثـلـة عـلى حتول
الـعـنـصـر الذاتـي الذي قـد يـنـبـني عـليه
تـغـيـر في الـتـميـيـز الـعـنـصري ,تـعـرّض
الــيــابــانــيـ لــلــعــنــصــريـة فـي احلـرب
ــسـلـمــ بـعـد ــيـة الــثـانــيـة ,أو ا الــعـا
أحــــداث ســـبـــتــــمـــبـــر ,أو االمــــريـــكـــان
ـتزايد جتاه ـكسيـكي بسـبب القلق ا ا
الــهــجــرة الــغـيــر شــرعــيـة ,فــالــشــعـور
بـــالــتـــبـــاين لـــيس ثـــابــتـــاً وال يـــعــكس
ـعنى وضوعي , بـالضـرورة التبـاين ا
قــد يـكـون الـتـبــاين من حـيث االخـتالف
ـوضوعي كـبيراً ولـكن التـباين الذاتي ا
هــامـشي أو الــعـكس ,وهــذا جنـده عـلى
ـثـال في الـتنـاحـر الـذي يـحدث سـبـيل ا
ـذاهب الـتي تنـتـمي لـلدين بـ بـعض ا
ا نـفسه فيكنون العداء لبعضهم أكثر 
ن يختلف عنهم في الدين  ,مع يـكنونه 
ــــوضـــوعي أنـه من حـــيـث الـــتــــبـــاين ا
كالهـما ينـتميـان للدين نـفسه وتبـاينهم
ـوضـوعي أقل من تبـاينـهم مع االديان ا
األخـــرى ,لـــكن الـــتـــبــايـن الــذاتـي عــلى
الــــعــــكـس من ذلك ,وإذا تــــأمــــلــــنــــا في
وضوعي والـذاتي سنجد أن الـعنصـر ا
ـوضـوعي الــدمـاغ قـد يـدرك الـعــنـصـر ا
وخـــصــوصـــاً الــعـــرقي النـــهــا ســـمــات
فـيزيـائيـة ظاهرة عـليـنا ولـكن من يحدد
الــتـبــاين الــذاتي الــثـقــافـة والــتــنـشــئـة
االجـــتـــمــاعـــيـــة هي الـــتي حتـــدد مــدى
اخــــــتـالفي عـن االخـــــر ,أو هـي حتـــــدد
مـــســـتــوى آخـــريـــة اخملـــتــلـف عــني ,ال
نـــســـتـــطــيـع أن نــتـــنـــكـــر االخــتـالفــات
ـشــكـلـة ــوضـوعـــــــــيــة بـ الـبــشـر ا ا
وضـوعي بل في لـيـست في الـعـنـصـر ا
الـــعــنــصــر الـــذاتي الــذي يـــفــســر هــذه
االخـتـالفات ,جـذور الـتـحـيز الـعـنـصري
التـكمن في إحساسنـا بالعرق من عدمه,
بـل في كــــيـــــفــــيـــــة إحـــــــســــاســـــنه به,
والـتـفاوتـات الـعرقـيــــــة لـن تخـتفي إذا

جتاهلناها .

هـذه اجملـمـوعـة بـانهم مـخـتـلـفـ فهي
بــالــتـــالي مــكــتــســبـــة من الــتــنــشــئــة
ـذاهب االجــتــمــاعـيــة مــثل االديــان وا
أوالــتـاريـخ . ومـصــطـلـح الـعــنـصــريـة
الــذي بــدأ عـام  1930كــردة فــعل عــلى
مـشــروع الـنـازيـة الـقـائم عـلى تـطـهـيـر
ان بـتفـوق العرق اآلري, الـيهـود واال
وتـقوم الـعنـصريـة على تـميـيز الـناس
وفق اخـتالفـاتـهم العـرقـية أو االثـنـية,
وهــذا الــتــمــيـيــز يــقــوم عــلى عــنــصـر
مــوضـوعي وعــنـصـر ذاتي ,الــعـنــصـر
ـوضـوعي هـو اختالف بـيـني وبـينك ا
فـأنـا أسـود وأنت أبـيض هـذا أختالف
بـــغـض الـــنـــظـــر عـن رأيي ورأيك هـــو
أخــتالف مــوجــود أو أنـا عــربي وأنت
غــيــر عــربي أو مــســلم ومــسـيــحي أو
ســــني وشــــيـــعي ,هــــذه االخـــتالفـــات

موضوعية وهي متباينة.
w u{u  dBM

ــســلم ــوضــوعي بـــ ا فـــالــتــبــايـن ا
ــســيــحي أكــبــر مـن الــتــبــيــان بـ وا
السني والشيعي الن السني والشيعي
يـنـتـميـان لـلـدين نـفسه ,هـذا الـعـنـصر
ـوضـوعي ,أمـا الـعـنـصـر الـذاتـي هو ا
إدراك أفـــراد اجلــمــاعـــة واجلــمــاعــات
االخـــرى لــهـــذا الــتـــبــاين وشـــعــورهم
بــاالنــتــمـاء ,وهــذه نــقــطــة مــهــمـة الن
الــتــمـيــيـز الــعــنـصــري يـنــطــوي عـلى
ـثال الـناس الـعنـصرين ,عـلى سـبيل ا
كــلـهـا مـخـتــلـفـة عن بـعــضـهـا اليـوجـد
اثــنـان مـتـشــابـهـ في كل شئ وال من
يـطـابقك في كل شـئ حتى من أسالفـنا
الـغـابرين ,لـكن ال يـنـطـوي كل اختالف
عــلى تـمـيـيــز عـنـصـري فــالـنـاس مـثالً
تــخـتــلف اطــوالـهــا لـكن هــذا أخـتالف
الـــطـــول مع أنه عـــنــصـــر مـــوضــوعي
وأخـتالف موجود لكـنه ال ينطوي على
عــنــصـر ذاتي ,فــأشــعــر بــاني أنــتـمي
جلـماعة الـطوال وهذا يـنتمي جلـماعة
الـقـصـار ونـحن جمـاعـتـ مـختـلـفـت
مـتمـايـزت وقـد ينـبني عـلى اختالفـنا
ـارسـات اجـتــمـاعـيـة مــخـتـلـفـة هــذا 
اط واحكام سلبية هذا وعـنصرية وا
اليـــحـــدث مـع أنه اخـــتالف مـــوجـــود,
الـعـكس من يـشـعر بـاالنـتـماء جلـمـاعة
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رقم ١٩٧ في ٢٠٢٢/٣/١٠ احلاقاً باعالننا ا
تعلن محافـظة ذي قار (العـقود احلكوميـة) عن مناقصـة مشروع (تشيـيد وحتس وتـطوير شكبـات كهرباء الحـياء مختلـفة في مدينـة الناصرية )
عـدلـة الـصادرة من وزارة الـتـخـطيط ضمن  خـطـة تـنمـيـة االقـاليم ٢٠١٩ واسـتـنـادا لتـعـلـيمـات تـنـفيـذ الـعـقود احلـكـومـية رقم (٢) لـسـنـة ٢٠١٤ ا
ناقصة العامة لهذا وازنة العامة االحتادية لعام ٢٠٢١ ان وثيقة الـدعوة لتقد العطاء (االعالن) عن ا لحقة بها وتعليمـات تنفيذ ا والضوابط ا
عتـمدة لـلمنـاقصـات (الوثائق الـقيـاسية) ـشروع سـوف تنشـر في اجلرائـد الوطنـية: وسـيتم العـمل عنـد فحص وتـقييم الـعطـاءات وفق االليـة ا ا
ـتحدة (اخلاصة ؤهلة االشتـراك فيها كمـا هو محدد في النـشرة التوضيـحية الصادرة من اال ا قدمي الـعطاءات كافة من الـدول ا والـتي تتيح 

ؤهلة). بتعريف الدول ا
قدمي العطاء ان اسلوب وبإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص بـاالجابـات على شـاريع في ديـوان احملافـظة وسـوف يـتم عقـد ا ـوجب وصل شراء يـقـطع من قبل قـسم حـسابـات ا الـدفع سـيتم 
صادف  ٢٠٢٢/٤/٤ في بناية (مـديرية ماء  ذي قار) فعلى الراغب ناقصة عند الساعة (١٢) ظـهرا من يوم االثن ا شاركـ في ا استفسارات ا
ـذكـورة ادنـاه عـلى االقل والـشـركـات الـعـربـيـة واالجـنـبـيـة مـن اصـحاب ـصـنـفـ من الـدرجـة ا ـؤهـلـ وا ـقـاولـ الـعـراقـيـ ا من الـشـركـات وا
شروع علـما ان سعـر العطاء الـواحد (وكما االختصـاص مراجعة قـسم العقود احلـكوميـة حملافظة ذي قـار لشراء نـسخة من الوثـائق اخلاصة بـا
مـؤشر ازاءه) غـير  قابـلة لـلرد عـلى ان يتم تـقد هويـة التـصنيـف االصليـة للـشركات الـعراقـية واوراق الـتسجـيل للـشركـات االجنبـية عـند شراء

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

ائـة وتسـعة وتسـعون مـليـون دينار ٨٩٩) ثمـا ٠٠٠ ـماثـلة ) ولـعقـد اليقل عن (٠٠٠ أ- امـتطـلبات الـفنـية :-      اخلـبرة التـخصـصيـة (االعمال ا
عراقي  والسنوات العشرة  ال(١٠) السابقة  اجناز بننجاح وجودة كاملة

ب- الكوادر الفنية :-    
                                                    

الية: تطلبات ا ج- ا
٢٠٢)مئـتان ٠٠٠ ـبلـغ اكبـر او يسـاوي (٠٠٠ ـشروع  الـية لـتنـفـيذ ا ـاليـة (السـيـولة الـنقـدية)  مـن خالل تقـد ما يـثبت الـقـدرة ا وارد ا اوال:- ا

واثنان مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: هـ ـ ا

قدمة في الـقائمة الـسوداء الشركات صـالح لم يتم ادراج الشركـة ا اوال:- االهليـة وتشمل (جنـسية الشـركة مقدمـة العطاء  –ال يوجـد تضارب با
ـملـوكة لـلـدولة (ان تـثبت انـهـا مسـتقـلة قـانـونيـا ومالـيـا وانهـا تعـمل وفق الـقانـون التـجاري وان ال تـكـون وكاالت تـابعـة لصـاحب الـعمل) غـير ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
نع ثـانيا:- لم تـظهـر عقود غـير مـنف ة خالل (٥)  سنـوات السابـقة ولـغاية مـوعد تـسليم الـعطـاء  لم يصـدر بحق الشـركة مـقدمة الـعطـاء قرار 
طالبات دة (٥) سنوات السابقة جميع ا شاركة فيي اللمناقصات بدولـة صاحب العمل استنادا الى قرار صادر بحقة مصادرة ضمـان عطاءه و ا

جموعها اكثر من ٤٠% صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل  حلها ضد مقدم العطاء .  وقوفة سوف لن تشكل  ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار .  ثالثا:- عدم 

رابـعـاا:- شـهـادة تأسـيس الـشـركة مع مـالحظـة في حـال كـون الشـركـة مـقدمـة الـعـطـاء اجنـبـيـة تقـوم بـتـقد اوراقـهـا كـافة ومـصـدقـة لدى وزارة
اخلارجية العراقية.

ـقاولـة حسب ما مـطلوب في ـقاول او الـشركات ا قـاول صادرة من وزارة لـتخطـيط وتكـون درجة وصنف ا خامـسا:- هويـة تسـجل وتصنـيف ا
اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا
ـوجب خطاب ضمـان بنكي او صك مصـدق او سفتجة قـدمي العطاءات  ٢- كل الـعطاءات يجب ان تـتضمن ضمـان للعطـاء (التأمينـات االولية) 
صادرة من مصـرف معتـمد في العراق وبـنسبة  ١ % مـن مبلغ الكـلفة الـتخمـينيـة للمـشروع ومعنـون الى جهة الـتعاقـد (ديوان محـافظة ذي قار/
ـناقص الـفائـز (الشـركة او نـاقصـة وعلى ا ـدة ١٥٠ يوم مـن تاريخ غـلق ا ـناقـصة ويـكون نـافذ  قـسم العـقـود احلكـوميـة) ويذكـر فيه رقم واسم ا
ناقـصة مباشرة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقـيع العقد تقد خطـاب ضمان بحسن التنـفيذ بقيمة ٥ % من مبلغ قاول) الـذي ترسو عليه ا ا
صارف العراقـية في بغداد او احملافـظات اجلنوبيـة نافذا الى ما بعـد انتهاء فتـرة الصيانة االحـالة على ان يكون خـطاب ضمان صادر من احـد ا

وتصفية احلسابات النهائية.
عايـير التأهيل ناقصـ مستجـيبة عند تـلبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتمـاد الوثائق القـياسية الـصادرة من وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا

رقم ١٩٥ في ٢٠٢٢/٣/١٠ احلاقًا باعالننا ا
شروع تشـييد وحتس وتطوير شبكـات الكهرباء في قضاء الشطرة تعلن محافـظة ذي قار (العقود احلكوميـة) عن مناقصة مشروع (االعمال التـكميلية 
عدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط / اكد) ضمن  خطة تنمية االقاليم٢٠١٣ واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ ا
شروع سوف ناقـصة العـامة لهـذا ا وازنة العـامة االحتاديـة لعام ٢٠٢١ ان وثـيقة الـدعوة لتـقد العطـاء (االعالن) عن ا لـحقة بهـا وتعلـيمات تـنفيـذ ا ا
ـقدمي ـعـتمـدة للـمـناقـصات (الـوثائـق القـياسـية) والـتي تـتيح  تـنشـر في اجلـرائد الـوطنـية وسـيـتم العـمل عـند فـحص وتقـييـم العـطاءات وفق االلـية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا العطاءات كافة من الدول ا
قدمي العطاء ان اسلوب الدفع وبإمكان مقـدمي العطاءات شراء وثائق العطـاء باللغة العربية بـعد تقد طلب حتريري الى العـنوان احملدد بالتعليمـات 
ـؤتمـر اخلاص بـاالجابـات على اسـتفـسارات شـاريع في ديوان احملـافظـة وسوف يـتم عـقد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قبل قـسم حسـابـات ا سـيتم 
ـصادف  ٢٠٢٢/٤/٤ في بـنـاية (مـديـرية مـاء  ذي قـار) فـعلى الـراغـب من الـشـركات ـناقـصـة عـند الـسـاعة (١٢) ظـهـرا من يوم االثـنـ ا ـشاركـ في ا ا
ذكورة ادنـاه على االقل والـشركـات العـربيـة واالجنبـية من اصـحاب االخـتصـاص مراجـعة قسم صـنفـ من الدرجـة ا ـؤهلـ وا ـقاولـ العـراقي ا وا
شروع علما ان سعر العطاء الواحـد (وكما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد على ان العقود احلكومية حملـافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة بـا
ـستمـسكات يـتم تقد هـوية التـصنـيف االصليـة للشـركات العـراقية واوراق الـتسجـيل للـشركات االجـنبيـة عند شـراء العطـاء على ان يـتضمن الـعطاء ا

التالية:-
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

٢٥٣) مـئتـان وثالثـة وخمـسـون  ملـيـون دينـار عراقي ٠٠٠ ـماثـلـة ) ولعـقد اليـقل عن (٠٠٠ أ- امـتطـلـبات الـفنـيـة :-      اخلبـرة الـتخـصصـيـة (االعمـال ا
والسنوات العشرة  ال(١٠) السابقة  اجناز بننجاح وجودة كاملة

ب- الكوادر الفنية :-    
                                                    

الية: تطلبات ا ج- ا
٥٨)خمـسة وثـمانون ٠٠٠ بـلغ اكبـر او يسـاوي (٠٠٠ شـروع  ـاليـة لتـنفـيذ ا الـية (الـسيـولة الـنقديـة)  من خالل تقـد ما يـثبت الـقدرة ا ـوارد ا اوال:- ا

مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: هـ ـ ا

ملوكة قدمة في الـقائمة السوداء الـشركات ا صالح لم يتم ادراج الشـركة ا اوال:- االهلية وتشـمل (جنسية الشركـة مقدمة العطاء  –ال يوجد تضـارب با
للدولـة (ان تثـبت انهـا مسـتقلـة قانـونيـا ومالـيا وانهـا تعـمل وفق القـانون الـتجاري وان ال تـكون وكـاالت تابـعة لصـاحب العـمل) غيـر مسـتبـعدة من قبل

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
شاركة فيي نع ا ثانيا:- لم تظهر عقود غير منف ة خالل (٥)  سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء  لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار 
ـوقوفة سوف لن ـطالبات ا دة (٥) سـنوات السابـقة جميع ا اللمنـاقصات بدولـة صاحب العمل اسـتنادا الى قـرار صادر بحقـة مصادرة ضمـان عطاءه و

جموعها اكثر من ٤٠% صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل  حلها ضد مقدم العطاء .  تشكل 
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار .  ثالثا:- عدم 

رابعـاا:- شهـادة تأسـيس الشـركة مع مالحـظة في حـال كون الـشركـة مقـدمة الـعطـاء اجنـبيـة تقـوم بتـقد اوراقـها كـافة ومـصدقـة لدى وزارة اخلـارجية
العراقية.

قـاولة حسب ما مـطلوب في اجلدول قاول او الشـركات ا ـقاول صادرة من وزارة لـتخطيـط وتكون درجة وصـنف ا خـامسا:- هـوية تسجل وتـصنيف ا
ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا
وجب خطاب ضمـان بنكي او صك مصدق او سـفتجة صادرة ـقدمي العطـاءات  ٢- كل الـعطاءات يجب ان تتـضمن ضمان للـعطاء (التأمـينات االولية) 
من مـصرف معـتمـد في العـراق وبنـسبة  ١ % من مـبلغ الـكلفـة التـخمـينـية لـلمشـروع ومعـنون الى جـهة الـتعـاقد (ديوان مـحافـظة ذي قـار/ قسم الـعقود
قاول) الذي ترسو عليه ناقص الفائـز (الشركة او ا ناقصة وعلى ا دة ١٥٠ يوم من تـاريخ غلق ا ناقصة ويكون نافذ  احلكومية) ويذكر فيـه رقم واسم ا
نـاقصـة مبـاشرة بعـد اصدار كـتاب االحالـة قبل تـوقيع الـعقد تـقد خـطاب ضمـان بحـسن التـنفيـذ بقـيمة ٥ % من مبـلغ االحالـة على ان يكـون خطاب ا

صارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. ضمان صادر من احد ا
عايـير التأهيل ناقصـ مستجـيبة عند تـلبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتمـاد الوثائق القـياسية الـصادرة من وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا
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ـا تتـطلبه ـناقصـة وفي حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طـلوبـة في شروط ا ـاليـة ا احملددة فـيهـا بفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة والفنـية وا
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.

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

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

٧- يلتـزم الطرف الثاني بـان يشغل ما ال يقل عن (٥٠%) من عمالة موظـفيه العمالـة الوطنيـة عن طريق مراكز التـشغيل اال في حالة
ـركز طـلـوبة وبـكـتاب رسـمي مـبـاشر وخالل مـدة (٣٠ يـوم) من تاريخ اسـتالم ا ـركز عن تـوفـير االعـداد واالخـتصـاصـات ا اعتـذار ا

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

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

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

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

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

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

صادف ٢٠٢٢/٤/١٠ الى العـنوان التالي مـحافظة ذي  ١٥-ان اخر يـوم لتقد الـعطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم االحـد ا
قار قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية  - االدارة احمللية - قرب مصرف الرشيد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة
قدمـة بالدينار العـراقي حصرا رقما وكـتابة وان يوقع على جـميع مستنـدات العطاء وتكون االعمار سـابقا) على ان تكـون االسعار ا
ـقاول مع ذكـر العـنـوان الكـامل لـلشـركة ورقم الكـتـابة واضـحة وخـالـية من احلك والـشـطب وتكـون جـميع االوراق مـختـومـة بخـتم ا
قاول بصحته ويعتـبر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم ا
ـدنـية وبـطاقـة السـكن وال يسـمح التـقـد عن طريق الـبريـد االلكـترونـي وسيـتم فتح الـعطـاءات بحـضور حجـبهـا وهويـة االحوال ا
ـثليهم الراغبـ باحلضور الى  مبنى ديـوان محافظة ذي قار اجلديـدة  شارع االمام علي (ع) وسوف ترفض مقدمي العطاءات او 
ناقصة عـطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الـذي يليه على ان تقـدم العطاءات داخل ظروف ـتأخرة. واذا صادف يوم فـتح ا العطاءات ا

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

ت
١
٢

الكوادر الفنية
مهندس كهرباء
مهندس ميكانيك

العدد
١
١

١٧٣٩ ٣٠١ ٠٠٠٣٩٥
يوم

١٥٠٫٠٠٠
الف دينار

انشائية /
كهربائية
تاسعة

سعر الكشفت
صادق ا

مدة
العمل

سعر العطاء التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

عموم
مناطق
مسؤولية
ديرية ا

وقع ا

االعمال التكميلية
شروع تشييد
وحتس وتطوير
شبكات الكهرباء في
قضاء الشطرة / اكد

شروع اسم ا

الشركة العامة
لتوزيع كهرباء
اجلنوب / فرع
شمال
الناصرية

الدائرة
ستفيدة ا

٣
٤

مهندس مدني
مساح

١
١
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ـا تتـطلبه ـناقصـة وفي حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طـلوبـة في شروط ا ـاليـة ا احملددة فـيهـا بفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة والفنـية وا
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.

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

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

٧- يلتـزم الطرف الثاني بـان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظـفيه العمالـة الوطنيـة عن طريق مراكز التـشغيل اال في حالة
ـركز طـلـوبة وبـكـتاب رسـمي مـبـاشر وخالل مـدة (٣٠ يـوم) من تاريخ اسـتالم ا ـركز عن تـوفـير االعـداد واالخـتصـاصـات ا اعتـذار ا

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

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

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

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

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

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

صادف ٢٠٢٢/٤/١٠ الى العـنوان التالي مـحافظة ذي  ١٥-ان اخر يـوم لتقد الـعطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم االحـد ا
قار قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية  - االدارة احمللية - قرب مصرف الرشيد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة
قدمـة بالدينار العـراقي حصرا رقما وكـتابة وان يوقع على جـميع مستنـدات العطاء وتكون االعمار سـابقا) على ان تكـون االسعار ا
ـقاول مع ذكـر العـنـوان الكـامل لـلشـركة ورقم الكـتـابة واضـحة وخـالـية من احلك والـشـطب وتكـون جـميع االوراق مـختـومـة بخـتم ا
قاول بصحته ويعتـبر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم ا
ـدنـية وبـطاقـة السـكن وال يسـمح التـقـد عن طريق الـبريـد االلكـترونـي وسيـتم فتح الـعطـاءات بحـضور حجـبهـا وهويـة االحوال ا
بنى اجلديـدة  شارع االمام علي (ع) وسوف ثلـيهم الراغب بـاحلضور الى  مبـنى ديوان محافظـة ذي قار ا مقدمي الـعطاءات او 
ناقصـة عطلة رسمـية فيؤجل الى اليـوم الذي يليه على ان تـقدم العطاءات داخل تأخرة. واذا صادف يـوم فتح ا ترفض العطـاءات ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
توفرة. ذكور من التخصيصات ا شروع ا ١٦- تسدد مبالغ ا
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ت
١
٢

الكوادر الفنية
مهندس كهرباء
مهندس ميكانيك

العدد
١
١

١٢ ٦٣٠ ٧١٤ ٥٠٠٤٠٠
يوم

٢٥٠٫٠٠٠
الف دينار

كهربائية
و انشائية
سادسة

صادقت مدةسعر الكشف ا
العمل

سعر العطاء التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

الناصرية

وقع ا

تشييد وحتس
وتطوير شبكات
كهرباء الحياء
مختلفة في مدينة

الناصرية 

شروع اسم ا

توزيع
كهرباء

اجلنوب/
فرع
  ذي قار

الدائرة
ستفيدة ا

١مهندس مدني٣
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WO uJ(« œuIF « r

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

W½“«u? درجة ضـمن تخصـيصات ( dO²?³…© وا « qšb?  ‰UL? ناقـصة العـامة واخلاصة بـ (» تعـلن محافـظة ميـسان/ قسم الـعقود احلـكوميـة عن اعالن ا
w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « Êu½ULŁË WF ðË ÊU?²zU Ë ÊuOK  ÊuF³ÝË WzU/U?LŁ ©∏∑∞[≤∏π[∞∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها ©WŁb×²   U½uJ ® ≤∞≤± WM  rO U ô« WOL?Mð

ÆÂu¹ ©≤¥∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الـرسـمي الى العـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الشـبـانة - بـنايـة ديـوان محـافظـة ميـسـان - الطـابق االول - قسم الـعـقود احلـكومـيـة) وللـحصـول على

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من احد ا «dŽ —UM¹œ n « WŁöŁË WzU?LF³ÝË ÊuOK  WO½U?LŁ® ©∏[∑∞≥[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة

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

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

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

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

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

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

قابل للـرد. 
WŽU ? « ©≤∞≤≤Ø¥Ø±π® ·œUB*« ©¡U?Łö¦ «® Âu?¹ ÊuJO?Ý WB? UM*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø¥Ø±∏® ·œUB*« 5?MŁô« Âu?¹ ÊuJO?Ý WB U?M*« ozU?ŁË lO³?  bŽu  d?š« Ê« ULK?Ž

?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®

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

©≤∞≤≤Ø¥Ø±≤® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (» نـاقصـة عنـد السـاعة ®» ـشاركـ في ا سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عـلى اسـتفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

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

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

≥≥μ∑ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø≥Ø≥∞ ∫ a¹—U² «

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

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس (مدني) عدد (١)

٢- فني (مساح) / عدد (٢)

بلغ (٨٧٫٠٢٨٫٩٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٢٦١٫٠٨٦٫٧٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (التاسعة) واجازة 
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .

W½“«u? درجة ضمن تـخصيصات ( ?Ã qOLł bO?Ý WÐdN≤© وا نـاقصة العـامة واخلاصة بـ ( تعـلن محافـظة ميسـان/ قسم العـقود احلكومـية عن اعالن ا
ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M?¹œ n « Êu½U?LŁË W?O½U?LŁË WzU?LF? ðË Êu?OK?  ÊËdAŽË W?FÐ—«Ë W?zUL? L?š ©μ≤¥[π∏∏[∞∞∞® وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها ©≤∞≤± WM ?  rO U? ô« WO?LM?ð

ÆÂu¹ ©±μ∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الـرسـمي الى العـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الشـبـانة - بـنايـة ديـوان محـافظـة ميـسـان - الطـابق االول - قسم الـعـقود احلـكومـيـة) وللـحصـول على

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼d?O?ſ ô w© وعـلى شـكل خـطاب ضـمـان(صـادر من احد «d?Ž —U?M?¹œ n « Êu? L?šË ÊU?²?zU? Ë Êu?OK?  W? ?L?š® ©μ[≤μ∞[∞∞∞® ١- الـتـأميـنـات االولـية والـبـالـغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

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

قابل للـرد. 
WŽU ? « ©≤∞≤≤Ø¥Ø±π® ·œUB*« ©¡U?Łö¦ «® Âu?¹ ÊuJO?Ý WB? UM*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø¥Ø±∏® ·œUB*« 5?MŁô« Âu?¹ ÊuJO?Ý WB U?M*« ozU?ŁË lO³?  bŽu  d?š« Ê« ULK?Ž

?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®

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

©≤∞≤≤Ø¥Ø±≤® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (» نـاقصـة عنـد السـاعة ®» ـشاركـ في ا سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عـلى اسـتفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

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

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

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

٢- مالحظ فني / عدد (٣)

بلغ (٥٢٫٤٩٨٫٨٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (١٥٧٫٤٩٦٫٤٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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ديـر العـام لشـركة مـصافي اجلـنوب / اضـافة ـدعي / ا اقام ا
ـرقـمـة ٤٤ /ت/ ٢٠٢٠ ضـدك يطـلب فـيـها لـوظـيفـتـة الـدعوى ا
ـتعـلق بطـالبـية الزامك بـفسخ الـعقـد اخلاص بـقرار االحـالة ا
رقـمة ٢٠١٨/٧٦٣٧ اخلـاصة بـتجهـيز الـشركـة بكتب الشـراء ا
ـسـتلـمـة من قبـلكم ـبالغ ا قـياسـية MPMS-API مـع اعادة ا
والــبــالــغــة  ٤٥٧٣٢٠٠ اربــعــة ماليــ وخــمــســمــائــة وثالثــة
وسبـعـون الف ومـئتـي دينـار عـراقي وحتـمـيلك كـافـة الـرسوم
ـصاريف الـقانـونيـة واتعـاب احملـاماة. ولـكون مـقر اقـامتك وا
مجهـول محل االقامـة حسب كتـاب وزارة اخلارجيـة / الدائرة
ـؤرخ ٢٠٢٢/١/١٣ ـرقم ١/٧/٦/ ت / ١٤٩٩ وا الــقـنـصــلـيــة ا
ـدعى عليه قررت هـذه احملكمة تـبليغك تـضمن تعذر تـبليغ ا ا
اعالنا في صـحيـفتـ محلـيتـ يوميـت رسـميتـ للـحضور
رافـعة  ٢٠٢٢/٤/١٩او ارسال الى هذه احملكـمة صـباح يـوم ا
رافـعة بـحقك من يـنوب عـنك قانـونـا وبعـكسه سـوف جتـرى ا

غيابا وعلنا وفق القانون.
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WOŠd∫ لقطات من مسرحية (سرد نبال) على خشبة الوطني
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ــوسم تــشــارك الــفــنــانــة مـي ســلــيم في ا
ــقــبـل من خالل مــســلــسل الــرمــضــاني ا
(دنــــيـــا تــــانـــيــــة) والـــذى جتـــســــد خالله
شـخــصـيــة شـريـرة.وتــعـيش الــشـخــصـيـة
ـشـكالت الـتى الـعـديـد من الـصـراعـات وا
صـرية لـيلى عـلوي ـمـثلـة ا جتـمعـها مع ا
مـحــاولــةً الـقــضـاء عــلـيــهــا وإبـعــادهـا عن

طريقها بكافة الطرق. 
ـــــســــلـــــسل فـي إطــــار وتـــــدور أحـــــداث ا
تـشـويـقي حــيث تـتـعـرض مـديـرة مـدرسـة
تـدعى دنيـا سالـم لصـدمة بـعد غـرق ابنـها
في حـمام الـسباحـة وفقدان ابـنهـا الثاني
الـنـطق بـســبب صـدمـة وفـاة أخـيه فـتـتـهم

زوجها بدر باإلهمال وتسعى خللعه. 
ـصـريـة ـمـثـلـة ا عـلى صـعـيـد آخـر قـالت ا
زيـنب غريب أنـهـا حتمـست للـمشـاركة فى
بـطــولـة مـســلـسل (حتـقــيق) ألن له أبـعـاد
فـانــتــازيــا ومــنــطق مــخــتــلف لــعــالم غــيـر
ـوقع الــفن أنـهـا حـقــيـقي.وأضـافت وفــقـا 
اسـتغـرقت عدة شـهور من أجل فـهم قصة
ـسلـسل والتي تـتنـاول نظـريات الـتوازن ا
والــتــلف فى حــيـاة األشــخــاص الســيــمـا
وأنـها كـانت غـير مـقتـنعـة بـها حـتى تقـبلت

تقد تلك الفكرة.

—cM  wB
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تـنـبي الثـقافي الكـاتب الـعراقي يـضيـفه مـلتـقى رواد ا
غـدا اجلــمـعــة في مــحـاضــرة بـعــنـوان (نــشـوء الــدولـة

العراقية حدث مصطنع ام ضرورة تاريخية).
 ÍËUO×O « s ×KÐ

ي الـــتـــونــسـي ضــيـــفه امس االربـــعـــاء قــسم االكـــاد
الصـحافة بـكلية االداب في جـامعة اهل الـبيت بكربالء
بــنـــدوة عــلــمــيــة عـــنــوانــهــا(واقـع اخلــبــر ودور مــواقع
التـواصل من التعـتيم إلى التـعمية .. األزمـة األوكرانية

وذجاً).  أ
ÍeG « q{U

 w−²Ðdý ¡U Ë

الــشــاعــرة الــســوريــة شــاركت في فــعــالــيــات مــلـتــقى
الشـهباء الشعري الثاني في حـلب احتفاء بيوم الشعر
ـركز ي مع مـجمـوعـة من الشـعراء عـلى مـسرح ا العـا

الثقافي العربي في العزيزية.

d c² ð eMO u

 U¼b «u  qHŠ dš¬
ـمثـلـة البـريـطانـية { لندن  –وكاالت - أحـتــــفـلت ا
لـيــلــــــــــي كـولــيــــــــنــز بـآخــر حـفل غــنـائـي احـيـاه
والـدهـا فـيل كـولـيــــــنــز مع فـرقـة (جـيـنـسـيس)  في

لندن.
ونــشـــرت كـــولــيـــنــز صـــوراً من احلـــفل ومن وراء
الــكـوالــيـس عـلـى وســائل الــتـواصـل االجــتـمــاعي

وعلقت على الصور قائلة ما معناه: 
ثل هـذا احلـفل نـهايـة حـقـبة ان مـشـاهـدة هذا )
الــعــرض االخـــيــر حــدث ســيــبــقـى في قــلــبي الى

االبد). 
واكـملـت كولـيـنـز في مـنـشـورهـا الـعـاطـفي قـائـلة
O2 احسـسـنـا الـكثـيـر من احلب عـلى مـسرح)
وكأن اجلمهور لم يكن يريـد للعرض ان ينتهي.
شكراً لفـرقة جينـسيس على الذكـريات شكراً
لك ابي كـونـك مـصــدر الـهــام واشـكــرك نـيك
كولـيـنـز النك جـعلـتـني افـتـخر كـأخت لك في

سرح). ا

انتـظامك في الدوام حـسن من صورتك أمام رؤسائك
فى العمل.

qL(«

ــنـحك مـجـاال لـتـصـحـيح الـتــخـطـيط وتـنـظـيم أالمـور 
ؤجلة. األوضاع وحتقق األحالم ا

Ê«eO*«

شـاعر عـند الـتعامـل مع الشريك جتـنب البـخل فى ا
رقم احلظ .9

—u¦ «

 تتلـقى الدعم الكـبير من قـبل رؤسائك فى العمل.رقم
احلظ.2

»dIF «

حـافظ على اسـتـقرار عالقـتك بـالشـريك حـتى يشـعر
باهتمامك.رقم احلظ.8

¡«“u'«

لــقــد تــهــاونت كــثــيــرا في حـق احلـبــيـب وهــذا يــهـدد
حياتكماالشخصية.

”uI «

ــارســة تــمـــارين الــريــاضـــيــة بــشــكل حــافظ عــلـى 
يوم السعد االربعاء. يومي

ÊUÞd «

ا مضى حـتى يكون القادم افضل.رقم عليك االنـتباه 
احلظ.4

Íb'«

 حـدوث تغيـرات إيجابـية فى حيـاتك الصـحية نـتيجة
حفاظك على صحتك .

bÝô«

ـنـاقـشات  ال تـتـردد بـإظـهـار حبـك للـشـريك وجتـنب ا
شاكل. بينكما حتى ال تنزايد ا

Ë«b «

ـيـزيـحـسن من صـحـتـك.يوم اتـبـاعك لـنـظـام غـذائى 
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

حـيـاتك الـصـحــيـة هي أهم مـا تـمـلك فـحـاول احلـفـاظ
عليها .رقم احلظ.5

 u(«
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لـلــكـلــمــات من االعـلـى لالسـفل
ـطلـوبة ضـمن الدائرة .الكلـمة ا
ـلــونــة (مــســتــكـشـف وضـابط ا
بــحـــري أول من وصل الـــقــطب

اجلنوبي):
1- من احياء امارة دبي
2- عودة من معصية

3- لكل جواد ....
4- وحدة وزن

5- صلب وشديد
6- ينتمي الى احد االديان

7- حانوت جتاري
8- صوت الهر

9- درجــة تـــعــتــمـــد الــتــنـــظــيم
الهرمي العسكري 

االديب العـراقي نـعـته االوسـاط الثـقـافـية بـعـد ان غـيبه
ســـائــلـــ الــرحــمـــة لــروحه ــاضي  ـــوت الــثالثـــاء ا ا

الطاهرة.

صـري نـعته الـهـيئـة الـعربـية ـسرحـي ا النـاقد واخملـرج ا
رض. وت االحد اثر صراع مع ا للمسرح بعد ان غيبه ا

مسـتشار وزير الـتعلـيم العالي والبـحث العلـمي سابقا
يعـكف على كـتابة مـذكراته مدعـومة بـكثيـر من الوثائق
عن خـدمته فـي التـعـليم الـعـالي الـعراقي لـ 34 سـنة 

ســكــرتــيـــر الــتــحـــريــر جــريــدة
(الـزمــان) تـلـقى تــعـازي زمالئه
ــاضي لـــوفــاة جــدته االثـــنــ ا
سـائل الله تـعالى ان يسـكنها

فسيح جناته.
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ي العـراقي شـارك في إجتـمـاع فريق ـفكـر واألكـاد ا
ــتـــحــدة اخلـــبـــراء اخلــاص بـــدعــوة مـن جلــنـــة األ ا
االقـتــصـاديـة واالجــتـمـاعــيـة لــغـرب آسـيــا / اإلسـكـوا
نـعقد في القاهـرة وذلك بعد عودته من اخلرطوم في ا
أســبــوع دراسي ألــقى فــيه مــحــاضــرات في عــدد من

اجلامعات السودانية.

ليلي كولينز

وحـرفها واسواقـها وحتى مجـانينها
ا تتميز به فرشاة  احملل ورمـوزها 
بــدقـــة مــتــنــاهــيــة فـي رسم تــفــاصــيل
احلـيـاة الـيـومـيـة الـبـسـيـطـة لـلـفـقـراء
بــواقـعــيـته الــتي عـرفت بــهـا بــصـمـته
الـفنية وتفرّد بها عن مجايليه الفنان
خـلـيـف أنـشط الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ
ــواصـلـة) حــركـةً وسَـفــراً وتـأثـيـراً (ا
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وسـط حضـور فـنـي وجمـاهـيـري الفت
ـركز ـوصل في ا إسـتـضافت جـامـعة ا
ـعرض الـواحد والعـشرين الـطالبي ا
لــلــتــشـكــيــلي خــلــيف مــحــمـود احملل
والـذي إحتوى على45 لـوحة جميعها
ـوصـلـيـة نـقـلت الـبـيـئـة الـعـراقـيـة و ا
تــراثــهـــا وتــقــالــيــدهــا وعــوجــاتــهــا

وحـضـوراً عـربـيـاً ـتـلـقي عـلـى ذائـقـة ا
ـية في أكـثـر من عـاصمـة عـربـية وعـا
ـشـهـد التـشـكـيلي تـؤهـله أن يـتـصدّر ا
الـعراقي كطائر الودّق اليحطّ إالّ على
ـيز صـهوة غـيمـة ماطـرة باأللـوان ما
لــوحــة الــفــنــان خــلــيف بــســاطــتــهـا
واإليـــغــال في عـــفــويــتـــهــا وعــمـــقــهــا
الــروحي فــهـو اليــرسم بــفـرشــاة هـو
يـرسم بـأحـاسـيسه ونـبض قـلـبه وقد
أشــبُه لــوحــاتـه ومــواضـيــعــهــا الــتي
تــــمــــشـي مــــعه في احلــــارات واألزقــــة
ـدينـة أشـبـهُّـها والـشـوارع وأسـواق ا
مـثل العراقي بـتلـقائيـة وعفـوية أداء ا
الــــراحل ســـلــــيم الــــبـــصــــري لـــشـــدّة
إلـتصـاقهـا بالواقع الـبيـئي ومعـايشته
حلـركـة اجملـتـمع وآهـاته بل وعـاهاته
دينة ومجان ا فـترى بائع احللوى 
وبــــائـع األغـــنــــام والــــدجــــاج وبــــائع
األقـمـشـة ورقـصـات الـزفـاف الـقـرويـة
وآهـات وأن الـنازحـات وفوضـويتهن
وإرتــبـاكـهن في حلــظـة الـنـزوح احملل
لـيس فـنـان تشـكـيـلي فقـط فهـو صـياد

مـاهـر لواقع مـلـتبس
فـكـر واجملـنون فـي ا
والــــبـــائع والــــفـــقـــيـــر
ـوسـيـقي والـفـنـان وا
وتــــرى فـي لـــوحــــاته
الـــــــــزي الـــــــــكــــــــردي
واإليـزيـدي والـقروي
ـــديــني هــو فــنــان وا
شـامل يـقتـنص الفـكرة
ويـضعـها بآصـبعه على

جـــســـد الـــلـــوحــة لـــواحـــاته فـي هــذا
ــعــرض مــزيج مــتــجــانس مـن إبـداع ا
ـديـنـة تــشـكـيـلي يـحـاكـي حـيـاة أهل ا
بــكل حِـرفِـهم وهـويـاتــهم وتـقـالـيـدهم
هـكـذا رأيـت الـيـوم مـعـرض ولـوحات
احملـل كــمــا هي فـي الــواقع ورأيت
خـلــيف كـمـا هـو في الـواقع تـمـامـاً
فــوضـــويــاً بــأنــاقـــةٍ ومــبــدعــاً في

لوحة....
بـإخــتـصـار الـفـنـان خـلـيف يـقـول
الـلـوحـة عـنـدي هي الـوجه اآلخر

حلياتي.
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قــدمت الـفــرقـة الــوطـنــيـة لــلـتــمـثــيل عـلى
ـــســرح الــوطــني في الـ 23 مـن الــشــهــر ا
اجلــاري مــســرحــيـة (ســرد نــبــال) اخـراج
تـاليف  خزعل وسـينـوغرافيـا عماد مـحمد

ـــــاجـــــدي الـــــتـــــألـــــيف ا

تـمـثـيـل: مـيـمون ـوسـيـقي قـيـس حاضـر ا
بـــتـــول اخلـــالــــدي فـــاطـــمــــة الـــربـــيــــعي
ســعـد عــزيـز زمن عــلي طالل هـادي عــزيــز
وصــادق والي.. مــلـك اشـوري يــبــحث عن
الـسالم ونبـذ احلروب هـذا ماكـان يريد أن
يــؤكـده الــبـاحث والــكـاتب
ــــــــاجـــــــدي في خــــــــزعل ا
حــفـريــاته الــتي التـنــقـطع
عـن حضـارة الـرافدين. أن
الــــذين دونــــوا الــــتـــأريخ
ـلوك واخـتـصـروه عـلـى ا
واالبـاطرة الذين خاضوا
احلـروب الـكبـرى حـصرا
الاحد كتب عن ملك طيب
اال مـــــــانـــــــدر ولم يـــــــتم
الـــتــركــيـــز عــلى عــادات
وتــقــالــيـد الــشــعـوب.أن
أغـــلب مـــلــوك احلــروب
هـم طـــغـــاة ولــــيـــســـوا
بــــصـــاحلــــ يـــدمـــروا
احلـــــرث والـــــزرع وكل
شـيء في طـــــريـــــقـــــهم
وبـــالــتــالي الــشــعــوب
ـقـهورة هي اخلـاسر ا
ــــا فـــيــــهم األكــــبــــر 
نتصره.اال شـعوبهم ا
ان األنـــــا اإللـــــهـــــيـــــة
الـراسـخة عـنـد هؤالء
إلـى حـد االسـتـفـحـال

نــقـشـوا أسـمــائـهم في حــجـر اليـصـدأ .من
ـؤسف دائـما ان الـتـاريخ الذي بـني على ا
الـغزو وقـهر الـشعوب هـو الذي يـخلد وان
كـان سلبياً حتى تاريـخنا احلديث ال يخلو
مـن هذا الـتـوجه ونحـن باالخص عـاصـرنا

هذه احلاالت. 
ــقـتـدر كل هــذه االفـكــار حـمــلـهــا اخملـرج ا
عــمــاد مــحـــمــد لــتــجــســيــدهــا في عــرضه
ـسرحي أمام ـسرحي. إننـا في العرض ا ا
مـــلك اشــوري اســـمه ســرد نـــبــال يـــنــشــد
الــــسـالم واحلــــريــــة دون أن يــــدرك حــــتى
احلـريـة البـد لهـا أن تـكـون مـسلـحـة أيـضا
كــمـا هـي احلـرب.هــذا إلى جـانب تــعـرضه
إلى مـؤمرات داخلـية من اقرب الـناس إليه
ه أن والدته ـا فيـهم زوجته . أشـد مايـؤ
هي أيـضـا سـاهـمت بـالـتـأمـر عـلـيه وبـقوة
أعـــلـــنت عن طـــمـــوحــاتـــهـــا بـــالــزواج من
الـبسـتاني عـلمـا بأنـها تـأمرت ع قـتل أبيه
ــلك.هـنــا جتـسـدت لــديـنــا قـصــة هـامـلت ا
ـشهورة حتى مـشهد منـاجاته لوالده في ا
ديـالـوك فـكـري يظـهـر كـشبـح نظـيـرا لـوالد
هـاملت مع اننـا نرى ابا هامـلت ملك جليل

لكن ابا سرد نبال هيكل عظمي مرعب.
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هـذا ماجسـده في االداء وبخبرته الـطويلة
ـقـتدر مـيـمون بـالـصـوت واإللقـاء الـفنـان ا
لك سرد نبال مع اخلالدي الذي مثل دور ا
أن االيــقـــاع بــشــكل عــام يـــتــصــاعــد هــنــا
ـؤمـرات يـقـودها ويـخـفت هـنـاك كل هـذه ا

ـعـبـد أظـهـر رجل الــدين الـكـاهن وخــادم ا
ــلك الــطـيب مــايــبــطن مــابـداخــله لــهــذا ا
بـــاإلضــافــة إلى شـــخــصـــيــته اخلــبـــيــثــة
والـرزيــلـة إلى درجـة أنه أصـبح سـمـسـارا
ـلك ووالدته يـسـعى إلى تـخريب لـزوجـة ا
الــبالد بـأدوات جـلـهــا كـذب ودجل ونـفـاق
ـقـتـدر والــذي جـسـد هـذا الــدور الـفـنــان ا
ـسحـة كومـيـدية مـحسـوبة طالل هـادي  
بـدقـة من خـالل فـهـمه اجلـيـد لـلـشـخـصـية
ـشـاهد عن أضـاف نـكـهـة خاصـة أبـعـدت ا
ــلل بــحــركــاته الــرشــيـقــة وحالوة ادائه ا
اجدي هـو شاعر ؤلف خـزعل ا ـا أن ا و
مـجـيـد اصال لـذا فـأن لـغـة الـشـعـر تفـوقت
عــــــلـى اجلــــــانـب احلــــــواري. لـم تــــــوظب
الـسـيـنـوغـرافـيـا  بـاسـتـعـمـال الـداتـو شـو
بـشكل جيد خلـدمة العمل .نـعم نحن لسنا
مع تـقد ديـكورا اسـتاتـيكـيا كـما قدم في
مـسـرحـيـة كلـكـامش قـبل أربـعـ عـاماً في
الـفرقة القومـية لكننـا بنفس الوقت نطمح
أن نــرى صـورا فــاعـلــة ومـؤثــرة في شـكل
ــســـرحي الــلــهم إال في لــقــطــة الــعــرض ا
ــلك لــعــبــة( واحــدة عـــنــدمــا اســتــخـــدم ا
ثال الـبولنك).انا رأيت عمال قبل مدة أن 
خــرج من عـربــة قـطـار أو من خــلف سـتـار
دقع وكـأنهاحقيقـة .هذا إلى جانب الفقر ا
ـــســـرحي احلـــاصـل في أدوات الـــشـــغل ا
وقـطـع األعـمـدة الـبـائـسـة الـتي تـخـلـو من
اإليـحاء بـأن هذا الـبلـد( بلـد عظـيم).فضال
ـعـبـد قـد أثر عن اسـتـخـدام الـبـخـور فـي ا

أجـمل االصـوات الـريـفـيـة من شـمـال
ـشــاركـة  يـونس الـعــراق جلـنــوبه 
الـعـبـودي ورعـد الـنـاصـري والـفـنـان
عـــبــــد الــــواحـــد حــــداد من مــــوصل
احلــــدبـــاء وغــــيــــرهم الــــكــــثـــيــــرين
طربت  اديبية و ازهار وبتقد وا
الشاعران واالعالميان رنيم التميمي

ومحمد الطائي .
ــــهــــرجــــان جـــرت وعـــلـى هــــامش ا
مسـابقـة االطعـمة الـتراثـية بـأشراف
الــشـيف فــراس الــعـراقي ومــعـارض
لـلـبـازارات بــأدارة ابـداعـات عـراقـيـة
اشـــراف الـــســــيـــدة احالم مــــحـــمـــد
ومــعـرض لــلــصـور الــفـوتــوغـرافــيـة
ـــصــور ـــهـــرجــان عـــيـــون بــأدارة ا
ــؤرشف رزكــار الـبــرزجني  وفي وا
خــــتـــام احلـــفل  تــــكـــر وتـــوزيع
اجلـوائــز عـلى احملــتـفـى بـهم كل من
ــنـكـوب  :الــفـنـان عــبـاس ســلـمـان ا
لحن طرب عـبداحلسـ الالمي  ا ا
ـطـرب فـيـصل سـيـد ا صـبـاح زيـارة 
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ـسـرح العـراقي مـنذ االحـتـــــالل االمـريكــي لـلـعراق من اسـهم بـقتـــل ا
الى االن ?

ـسرح سـرحيـ الـرواد الذي اغـنوا ا  من اسـهم بتـهـميش الـكثـيـر من ا
سرح يـقدم مادة فـكرية وجعـلوا منه  قـبلة لـلجـمهور الـعراقي يوم كـان ا
وانسانية وادبية وحياتية مبهجة وغنية بالروح واحلب والعطاء والبذل ?
 كـيف المـة تـدعي الـتـحـضر والـتـقـدم والـتـاريخ واجلـغرافـيـا واالنـسـانـية

سرح بقصد وبدونه ?  والعلم ان تقتل ا
سرحي الـساذج سنوات االحتالل ولم نعد نشاهد شهد ا اذا تصدر ا
ولـو ربع مــسـرحـيــة جـادة تــغـوص في قـضــايـا اجملــتـمع وتـصــطف مـعه
ــثل الـنـسـخــة االصـلـيـة من روح وحتـيي ولـو جـزء بــسـيط من فن كـان 
تـطـلع دائمـا وابـدا الى ان يعـيش مـثل بقـية الـفنـان واالنـسان الـعـراقي ا
الـشـعـوب يؤثـر ويـتـأثر بـاألخـرين  ويـتـفاعل مـعـهم وحـتى يكـون عـنـصرا
دهم بـزاد العلم ايـجابيـا في مجـتمـعه ليـصنع لـهم البهـجة والـسعـادة و
ـعـرفـة والـثـقـافـة ويأخـذ من خـالل العـطـاء الـذي يـقـدمه  يـأخـذ مـكانه وا

الذي يستحقه.
ـرحـوم سـامي عـبـد احلـمـيـد ملك ـا اكـثـر كان ا قـبل رحـيـله بـأشـهـر ور
ة في ثال ومخـرجا وكاتـبا ومدرسا يـجلس فـوق صفيحـة قد سـرح  ا
ـسـرح اصــبح هـابـطـا ) والـفن ـتـنــبي وهـو يـقـول: ( ان ا بـدايـة شـارع ا

كذلك.
سـؤول احلكومي العراقي عبد احلميـد وجه رسالة شديدة الـلهجة الى ا
من خـالل هـذه الــكــلــمــات الــبــسـيــطــة والــتي كــانت بــالــوقت ذاته اشــبه
ثل برصـاصـة وكـان وصـفه دقـيـقـا ومـعـبرا وهـو مع نـخـبـة نـبـيـلـة كـان 
ــسـرح الــعــراقي وهــؤالء قــدمــوا مــسـرحــيــات عــبــرت احلـدود جــوهــر ا
ـسـرح بـصــورته الـزاهـيـة وحـصـدوا اجلــوائـز واالوسـمـة النــهم مـثـلــوا ا

واثبتوا جدارتهم العالية .
وزارة الثقـافة االن نائـمة وهي بحـاجة إلى رصاصـة سامي عبـد احلميد
لـيس لتـصيبـها في جـبهـتهـا لتـموت مع انـها تـرغب ان تكون كـذلك ولكن
سرح سؤولياتهـا وتمارس دورها الفعـال في تنشيط ا لتشعر الـوزارة 
قبـل ان ترفع شـكاوى عـلى نقـيب الفـنانـ جبـار جودي برغـم ان االخير
قال كـلمة حق بـشكل واضح وصريـح وصادق ايضـا وهنا نـحن ال نتفق
مع نـقيب الـفنـان بـالطـريقـة او االسلـوب الذي طـرحه ألنه كان يـستـطيع
ـعـنـيـ بــشـكل اكـثـر حتـضــرا ولـيـاقـة  واخـتـيـار ايـصـال رسـالـتـه الى ا

مفردات غير التي حتدث بها 
سرح جـزء اكثر من مهم في حـياة كل الشـعوب في العالم وهـو منصة ا
يـفـتـــــــــرض ان تـأخــــــذ دورهــــــــــا الـريـادي بـكل االوقـات والـظـروف
لــئال تـضــــــيع تـفــاصـيل كــثـيــرة من حـيــاة الـشــعب وتـنــدثـر فـي زحـمـة
الالمـــبـــاالة في وقـــــــــــت مـــازالت به مـــســـرحـــيـــات ولـــيم
شـكـسـبـيـر تـمـثل وتـعـرض في اغـلـب مـسـارح لـندن
ألهــــــــمـيـتـهـا الـكـبـيـرة وتـأثـيـرهـا الـبـالغ في حـيـاة

الناس .
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اقــامـت مــؤســســة عــيــون لــلــثــقــافـة
ــاضي مــهــرجـان والــفــنــون االحــد ا
عــيـــون لالغــنــيــة الــريــفــيــة بــدورته
: يــونس ـــطــربــ الـــثــانــيــة (دورة ا
شاركة العبودي ورعد الـناصري)  

جنـوم الـغـنــاء الـريـفي االصـيل عـلى
مــســرح بــغـداد فـي الـســنــدبــاد النـد
ــهـرجــان بــقــراءة سـورة .وافــتــتح ا
الفـاحتـة عـلى ارواح شهـداء الـعراق
ـهـرجـان ـديـر ا ثم كـلـكــة تـرحـيـبـيـة 
حـيـدر عـبد الـكـر .لـتـصـدح بـعـدها

عــلى الـصـورة وأصـبـحت أكــثـر ضـبـابـيـة
طــيـلــة مـدة الــعـرض كــمـا أن اســتـعـراض
الــــعــــراق فـي دقــــائق وصــــوال إلى ثــــورة
ؤسف أن تـشـرين كـان غـيـر مـوفـقا ومـن ا

ثال اليتحسس بقعة الضوء. نرى 
ـسرح فاطمـة الربيعي أمـا الفنـانة سيدة ا
رغـم دورهــا احملــدود فـــقــد كــانت فـــاعــلــة
ومــؤثـرة ضــمن الـســيـاق الــعـام لــلـعـرض
ـقتـدرة بتـول عزيـز (زوجة كـذلك الـفنـانة ا
ــلـك) كــان لــهــا حــضــورا جــيــدا. أمــا ا
الــفـنــانـون زمـن عـلي وســعـد عــزيـز
ــمـــكن وصـــادق والي كـــان مـن ا
اســـتـــثـــمـــار طـــاقـــات هـــؤالء
ـتــمـيـزون في الــفـنـانــون ا
بـناء شخصياتهم بشكل
أفـضل السـيـمـا النص
يــــتــــحــــمـل ذلك في
تـفـعـيـل وصـعود
األحـــــــــــــــداث
ــوسـيـقى .ا
كـــــــانـت في
مــــســــتـــوى
احلـــــــــــــــــدث
تــــــــمــــــــامــــــــا
وإيـــــــــقـــــــــاعه
بــشـكـل مـؤثـر

ومتوازن .
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{ بــــــــــاريس (أ ف ب)  –يــــــــــرسم
مـسلسل   par Johnny الـوثائقي
عــبـر نــتــفـلــيـكس صــورة واقـعــيـة
ا لـسيرة مغني الـروك الفرنسي 
فـــيــهــا من جنـــاح وفــشل وإدمــان
خـالفـاً لـسـيـر درجت عـلى تـقـديس
الـنجم الـذي كان يُعـتبـر مَثَالً أعلى

للشباب. 
ويـسـود اعتـقـاد خاطئ بـأنّ جوني
هــالــيـداي الــذي تــوفي في كــانـون
األول/ديــسـمــبـر 2017 لـم يـفـصح
عـن الكـثـيـر من جـوانب حـيـاته في
ـقــابالت الـتـلـفـزيــونـيـة الـكـثـيـرة ا
الــتي أجـريت مــنـعه طــوال حـيـاته
ــمــتـدة عــلـى أكـثــر من ــهــنــيــة ا ا

خمس سنة.
فـصـراحته هي الـتي تـضفـي نكـهة
عـلى احللقات اخلمس التي يتألف

ـسـلـسل الـوثـائـقي ويـبـلغ مـنــهـا ا
طـول كل مـنها  35دقـيقـة. ويسـتند
ـسـلـسل الـذي تـوفّـره نـتـفـلـيـكس ا
اعــتــبــاراً من الــثالثــاء عــلـى مـواد
أرشــيـــفــيــة كــانت فـي مــعــظــمــهــا
مـنسيـة ترافقـها شهـادات صوتية
ال يظهر أصحابها تخلو من اللغة
اخلـــشــبـــيــة كـــواحــدة أدلـى بــهــا
غني الـفرنسي لـحن وا ـؤلف وا ا
بـاسكال أوبـيسبـو الذي تعاون مع

هاليداي.
وشــــــرح رئــــــيس شــــــركـــــة “بـالك
سـلسل ايت ”الـتي أنتـجت ا ديـا
الـــــوثــــــائـــــقي بــــــاالشـــــتـــــراك مع
“يــونـيــفـرسـال مــيـوزيك فــرنـسـا”
إريـك أنـيـزو لـوكــالـة فـرانس بـرس
ـــقـــابالت ”الــــتي أن ”صــــراحـــة ا
نــــبـــشـــهــــا فـــريـق الـــعـــمـل كـــانت
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تحدة) (أ { هـوليوود (الواليـات ا
ف ب)  –فـازت جيسـيكا تـشاست
ـثلـة عن دورها بـأوسـكار أفـضل 
كـمـبـشـرة تـلـفـزيـونـية فـي (ذي أيز
رة األولى أوف تـامي فـاي) وهي ا
ولودة ـمثلة ا الـتي حتصل فيها ا
في كـالـيـفـورنـيـا عـلى أرفع جـوائز
هـوليوود. بهرت تشاست البالغة
مـن الـــعــــمـــر 45 عــــامًـــا أعــــضـــاء
ــيـة بــأداء مــعــقـد غــيــرهـا األكــاد
تـــمـــامًــا بـــفــضـل اإلكــســـســوارات
ــســـتــعــار الـــكــثـــيــرة والـــشــعـــر ا
ـاكـيـاج الثـقـيل الذي تـمـيزت به وا
غنية تـامي فاي من أجل جتسيد ا
الـــراحــلــة الـــتي صــارت مـــبــشــرة
ــثــلــيـ ونــاشــطــة في مــجــتــمع ا
ــتـحــولـ جــنـسـيًــأ ومـزدوجي وا
اجلـــنس. قــالت تـــشــاســتــ وهي
تـــتــســلم جـــائــزتــهــا: “فـي أوقـات
كـهذه أفكـر في تامي فقد ألـهمتني
أعـمالها اجلـريئة من أجل احملبة…
لــقـد ألـهـمـني تــعـاطـفـهـا وأرى أنه

مبدأ نسترشد به في طريقنا.”
بـفوزها بجائزة األوسكار حصلت
تـــشــاســتـــ عــلى جـــائــزة أفــضل
ـــثــلـــة في هـــولــيـــوود في ثــالث
تـرشـيح لـها بـشـكل عـام بعـد عـقد
مـن ترشـيـحـهـا عن دوريـهـا في (ذا
هـــلب) و(زيـــرو دارك ثـــيـــرتي) في
الــعـام الـتـالي. تـفــوقت تـشـاسـتـ

عــلى مــنــافــســاتــهــا فـي الــقــائــمـة
بــيـنــيـلــوبي كـروز (بــارالل مـاذرز)
وكـريـسـتـ سـتـيـوارت (سـبـنـسر)
ونــــيـــكــــول كــــيـــدمــــان (بــــيـــنغ ذا
ـان (ذا ريـكـاردوس) وأولـيـفـيـا كـو

لوست دوتر). 
 يــتـتــبع الـفــيـلم حــيـاة تــامي فـاي
الـتي ساعدت زوجها جيم باكر في
بـنـاء إمبـراطوريـة إعالميـة مربـحة
قـــبـل أن يــســـقـط من عـــلـــيـــائه في
الـــثــمــانــيـــنــيــات ويُـــســجن وسط

فضيحة جنسية ومالية. 
طـلقت بـاكر وأصبـحت بطـلة بارزة
ـــثــــلـــيـــ ورحـــيــــمـــة جملـــتــــمع ا
ــتـحــولـ جــنـســيًـا مــتـحــديـة وا

{ لـــوس اجنــــلـــوس (أ ف ب) -
خــرجت جـايــدا بـيــنـكت ســمـيث
الـــثالثــاء عن صــمـــتــهــا لــلــمــرة
األولـى مـــنــــذ أن أقـــدم زوجــــهـــا
ــمــثل ويل ســمـيـث عـلـى صـفع ا
الفكاهي كـريس روك على مسرح
احتفال تـوزيع جوائز األوسكار
إذ نــشــرت عـبــر حــسـابــهــا عـلى
إنسـتغـرام تعـليـقاً يـتسم بـدرجة
كــبــيـــرة من الــغــمــوض.وكــتــبت
جايدا في منشورهـا عبر الشبكة
االجـتمـاعـية (إنـه موسم الـشـفاء
وأنا هنا من أجل ذلك).ولم تُرفق
هـــذه الـــعــــبـــارة بـــأي كــــلـــمـــات
إضـافـيـة و تــعـطـيل إمـكـانـيـة
ـنـشـور.ونـشرت الـتـعلـيق عـلى ا
جايـدا هذا الـتعـليق بـعد اعـتذار
زوجـهـا عـلـنـاً من روك وجـمـهـور
احتفال األوسكار عن جلوئه إلى
ـشـكـلـة عـنـدما الـعـنف.ونـشـأت ا
تــنــاول روك في دعــابــته الــرأس
احلـلـيق جلـيـدا بـيـنـكت سـمـيث
ـصابة بداء زوجة ويل سميث ا
الـثـعـلـبـة الـذي يـسـبب تـسـاقـطـاً
للشـعر سـبق لها أن كـشفت عـلناً

منذ سنوات أنها تعانيه. 
وكـتب سمـيث عـبـر حـسـابه على
إنستغـرام (كريس أودّ أن أعتذر
مــنك عــلــنــاً. مــا فــعــلــته لم يــكن
مــنــاســـبــاً وقــد أخــطــأت ).وأتى
اعـــتـــذار ســـمـــيث بـــعــيـــد إعالن
ـيــة األمـيــركـيــة لـفــنـون "األكــاد
الــســيــنـمــا وعــلــومـهــا" اجلــهـة
الـقـائـمـة عـلى جـوائـز األوسـكار
أنّـها فـتـحت حتقـيـقاً رسـمـياً في
ـيـة في الـواقـعــة. ودانت األكـاد
بـيـان تـلـقت وكـالـة فرانـس برس
نــسـخـة مــنه "تــصـرفـات ســمـيث

اضية". خالل حفلة الليلة ا
ـيــةلـقــد بـدأنـا وأضـافـت األكـاد
حتقيقاً رسمـياً مشيرة إلى أنها
ســـتـــدرس اخلـــطـــوات الـــواجب
اتـــــــــــخــــــــــاذهـــــــــــا فـي ضــــــــــوء
انــــظــــمــــتــــهــــاوقــــانــــون واليــــة
كـــالــيــفـــورنــيــا .ودعـــا الــبــعض
ـيـة األوسـكـار إلى جتـريـد أكـاد
مـثـلة سـميث من جـائـزته لـكن ا
ووبـي غـــــــولــــــدبـــــــرغ وهـي من
ـية اسـتبـعدت مسـؤولي األكاد
اتـخـاذ أي قـرار من هـذا الـقبـيل.
وقــالت في تـصــريح تــلـفــزيـوني
(أنـا متـأكـدة من أن ثـمـة عواقب
لـــكـــنـــني ال أعـــتــقـــد أن هـــذا مــا
وخصوصاً أن كريس سيفعلـونه
أعــــلـن أنه لن يـــــتــــخـــــذ صــــفــــة
االدعاء).  كذلك يـبدو أن ال توجه
ـــســـتـــوى ألي مـالحـــقـــة عـــلـى ا
اجلـنـائي أيــضـاً نـظـراً إلى عـدم
تــقـدّم كــريس روك بــاي شــكـوى
عـــلى مــا أشـــارت شــرطـــة لــوس
أجنلـوس مـسـاء األحـد.  من هذا
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يـز اجملـتمع ـثـليـة الـذي  رهـاب ا
الــديــني في وقت كــان يــنــظــر فـيه
ـصـابـ الـكــثـيـرون بـتـحـيـز إلى ا
بــاإليـدز. تـشـاسـتــ الـتي جـمـعت
الـعـديـد من اجلـوائـز طـوال مـوسم
جــوائــز هــولــيــوود قــالت إن أداء
ـبـشرة الـتلـفـزيونـية الـرائدة دور ا
كـان حـلـمًا يـراودهـا. وهي أنـتجت
الـفيلم الـذي استوحـته من وثائقي
يــــحــــمل االسم نــــفــــسه في 2021
وعــمـــلت طــيــلــة عـــقــد كــامل عــلى
: “لـقـد تـطـويـره.  قـالـت تـشـاسـت
لــفت ذراعـيــهـا حـول أولــئك الـذين
كــانـوا ضــحـيــة لإلهـمــال وكـرست
نــفـسـهــا عـلى  مــدى عـقـود لــنـشـر

ــــــثـــــلــــــيـــــ احملــــــبـــــة مـن أجل ا
ــتـحــولـ جــنـسـيًــا ومـزدوجي وا
اجلــنـس. لــتــحــويـل نــفــســهــا إلى
شـــخـــصـــيــــة تـــامي فـــاي عـــمـــلت
تـشاست ساعات طويلة مع فريق
من فــنــاني الــتــجـمــيل ومــصــفـفي
الـشعـر الذين فـازوا أيضًـا بجـائزة
أوســــكــــار األحــــد.  عن ذلك قــــالت
جلــيـمي فـالـون في مــقـابـلـة ضـمن
بـرنامج ”تـونـايت شو ”فـي كانون
الــثـاني/يـنـايـر “فـي الـبـدايـة كـنت
خـائفة … كيف سـأمثل من خاللها?
اكياج) تشبه البالستيك (طبقات ا

على وجهك. 
وأضافت “كـل ما تبقى هما عيناي
وصــوتـي وجـســدي. كــان عــلي أن
أسـتـخـدم أشـيـاء أخـرى ألظـهر من
خالل الـقـنـاع. تـشـتـهـر تـشـاسـتـ
بـــتــــكـــتـــمـــهـــا  حــــول حـــيـــاتـــهـــا
ـا في ذلـك زواجـها الـشـخـصـيـة 
عــام 2017 مـن الـكــونت اإليــطـالي
جـيان لوكـا باسي دي بريـبوسولو
وابـنتـيها. ولـدت تشاسـت لعـائلة
ـتـوسـطـة فـي شـمال من الـطـبـقـة ا
كـاليـفورنيـا. بدأت الرقص في سن
ــراهـقـة الــتـاســعـة وفي ســنـوات ا
بــــــــــــــــــــــــــــدأت فـــي أداء أدوار مــن
مـسـرحـيات شـكـسـبـير في مـنـطـقة

خليج سان فرانسيسكو. 
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“مــذهــلـة ?”كــقـولـه ذات مـرة أمـام
الــــكـــامــــيـــرا “أنــــا كــــاذب جـــداً ال
أسـتطيع شيـئاً حيال ذلك .”وأتاح
ذلك  تماسك القصة بصوت جوني
“ولـو اسـتُـعـ في بـعض األحـيان

”. بشهود بهدف التعمق قليالً
ـثال تـتحـدث أدل فـعـلى سبـيل ا
بـلـونديـو إحدى زوجـات هالـيداي
الـــســـابــــقـــات  عن أن قـــصـــتـــهـــا
الـرومـانسـية أصـبحت “وظـيـفة?”
تـتـمثـل في العـنـاية بـجـوني بدوام
سـلسل بالـنتـيجة كـامل. ويشـكّل ا
ـشرق صـورة كـامـلـة بـوجـهـيـهـا ا
ـظــلم لـلـرجل الـذي كـان مـغـني وا
. ـفـضل لــدى الـفـرنــسـيـ الــروك ا
وقــال أنــيــزو “لـم تــكن لــديــنــا أي
حـسابات تتعلق بحمايته لقد كان
هــو نــفـــسه شــريــحــاً جــداً في في
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اللجوء الى حرق مقر حزب سياسي أو مبنى قناة فضائية أو
مـؤسسة إعالميـة أو سفارة بسـبب أي موقف طار ومقحم
يـجـري تـفـسـيـره بــشـكل انـفـرادي كـمـا يـهـوى ذوو األغـراض
ا هي عمليات تقوض تدريجيا السلم االجتماعي اخلـاصة ا

والتعايش ب أبناء اجملتمع والعالقات مع العالم أيضاً.
قراطي الكردسـتاني له مقر واحد في بغداد لم احلـزب الد
تـتحمل وجوده الـرمزي أحزاب كثـيرة قضت شطـراً كبيراً من
تـاريخـهـا في رحاب إقـليـم كردسـتان الـعـراق في زمن النـظام
الـسابق وكان السياسيون الكرد يعاونونها ويساندونها كون
اإلقـلـيم األرض الـعـراقــيـة الـوحـيـدة الـتي يــقـفـون ويـتـحـركـون

فوقها في ذلك الوقت .
 حـرق مــقــر هــذا احلـزب الــكــردي وإلــصـاق تــهــمــة اإلسـاءة
قامات دينية به وهو بريء منها ومستنكر لها أصالً وليست
من ادبـياته الفكـرية او مواقـفه العامة عـمل سياسي بـامتياز
وعقاب افتراضي من جهة ما في العراق تقترب الى حد كبير
في نــهــجـهــا مـن هـدف الــقــصف اإليــراني عــلى أربــيل قــبل

أسابيع.
ـبـاني وحــرقـهـا غـريــبـة عـلى اخالق ــقـار وا لـغـة اسـتــبـاحـة ا
الـعراقـيـ ومسـارات تـفكـيرهـم التي كـانت سـائدة في عـقود
مـاضـيـة ولم حتـدث اال عـنـد غـيـاب الـسـلـطـة في مـدن جـنوب
الـعراق اعـقـاب االنسـحـاب من الكـويت في احلـرب االمـريكـية

األولى على العراق العام 1991.
احلـرق والتدمير واالغتيال والتكسير والتفجير والقصف لها
اثـار مـدمـرة ألنـهــا قـد تـقـود في يـوم مـا وحتت أي ظـرف الى
ـاثـلـة وعـنـدهـا يـنـهـار الـسـلم االجـتـمـاعي وال يـكـون ردود 

ألحد مستقر على هذه األرض.
كن جتـنبـها اذا هـناك أزمـات في األفق العـراقي تلـوح وال 
ـتـدني مع قــضـايـا دسـتـوريـة اسـتـمـر الــتـعـاطي الـسـيــاسي ا

تقتضي في االصل االرتفاع والسمو ازاءها.
احلـزب الـكردي الـذي أصـبح مـقـره في بـغداد هـدفـا لـلـحرق
قـر لكي ال الـسيـاسي طـبعـا حتت حـجج واهيـة قام بـهـدم ا
يـكون هـنـاك أيّ هدف بـارز يـجـتمع أصـحـاب النـيـات السـيـئة
ـا شـخـصـيـة من خالل لـلـتـنـفــيس عن أحـقـاد سـيـاسـيــة ور

تصرفات ال تليق إال بالضعفاء.
اغـلـبـيـة الـقـوى الـسـيـاسـيــة حـتى احلـلـيـفـة مـنـهـا مع احلـزب
ـنع الــكـردي “غــلّـست ?”ولم تــقف وقـفــة تــصـدٍ حــقــيـقــيــة 
ا أرادوا عنوة الصاقه به. استهداف مقر حزبي ال عالقة له 
دافـعون عـنها والـرافلون لـيسأل سـدنة العـملـية السـياسـية وا
في نـعيم امـتيـازاتهـا احلصـرية لـهم أنفـسهم مـرةً واحدةً عن
أسـباب عجز تلك الـعمليـة البائسـة بعد تسع عـشرة سنة على
قـيـامـهـا في تـأسـيس مـواثـيق شـرف حتـفظ  سـيـاقـات احلـياة
احلـزبية بشخوصهـا ورموزها ومقارها ومؤسـساتها وتعدها

من اخلطوط احلُمر في السلم العام للمجتمع?
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لـيحة مي زيـادة القادمة إلى في يـوم من األيام كانت اآلنـسة ا
بالد الـكــنـانــة من بالد الــشـام أجـمـل حـكــايـة غــرام عـرفــتـهـا
قـصص الرومـانسـية الـعربـية مـنذ عصـر قيس ولـيلى وجـميل
وبــثــيــنـة فـي بـني عــذرة. حــ كــان الـشــعــر حـصــانــاً جــمـيل
الـصــهــيل والــعـشق يــتــسـكّـع عـلـى جـبل الــتــوبـاد. ثـم أصـبح
الـعشق والشعر يتسكعـان معاً في الصالونات األدبية كل يوم

ثالثاء على ضفاف النيل.
شـتركة ـصريـة ا وقـصة هذه األديـبة الـفلـسطيـنيـة اللـبنـانية ا
الـتي دوَّخت الرجـال في عـزِّ شبـابهـا قصـة درامـاتيـكيـة فيـها

كثير من الظلم واإلجحاف وقليل من العدل واإلنصاف. 
وحـياة (مَيْ) أهم ألف مرة من نتاجـها األدبي. وحكايتـها ميلو
درامـا عجـيبـة غريـبة حتـولت مع الزمن إلى اسـطورة إنـسانـية
مـعذبة. ح تخـلَّى عنها األصدقـاء وخذلها العـشاق وخانها
األقـرباء. فوجدت نفسهـا ذات ليلة تكتب يومـياتها احلزينة من

العزلة في مستشفى العصفورية لألمراض العقلية.
) أو (مـاري إليـاس زيادة) حـلم ثالثة ولـقـد مرَّ زمن كـانت (مَيْ
أربـاع أدبـاء عـصـرهـا. يـخـطب ودَّهـا عـبـاس مـحـمـود الـعـقاد
ويـطـرب لـصـوتـهـا طه حـسـ ويــهـيم لـرقـتـهـا لـطـفي الـسـيـد
ويـتــغـزَّل بــأنــوثـتــهـا أحــمـد شــوقي ويــزيـد فـي الـغــزل حـافظ
ابـراهيم ويـحلم بـالقـرب مـنهـا خلـيل مطـران وينـتظـرها حتت
الـنـافذة مـثل أيِّ مـراهق مـصطـفى عـبـد الرازق. وكـلـهم كـانوا
عـشـاقاً يـكـتـبـون لـهـا عـلى غـيـمة مـن العـطـر أشـعـاراً عـاطـفـية
ورســائل غــرامــيــة. ويــتـصــرفــون مــعـهــا مــثل الــصــبــيـان في
احلـارات. يهـمسـون لهـا بـالكـلمـات ويغـمزونـهـا بالـتلـميـحات
ويـتمـنّون مـنهـا نظـرة وينـتظـرون انعـقاد صـالونـها األدبي كل

اسبوع قبل موعده بساعات. 
لـكنَّ قـلب اآلنـسة كـان مـشـغـوالً بـحب قد بـعـيـد يـقـيم خلف
ـفـارقة أن مي احملـيط في نـيـويورك: جـبـران خـليـل جبـران. وا
ــسـاكـ من كـانت حتب جــبـران وال يــحـبــهـا. بـيــنـمــا هـؤالء ا
األدبـاء كانوا يحـبونهـا وهي ال حتبهم. وكان مـصطفى صادق
تـبـاك عـلى احلب الـضـائع والود الـرافـعي أغرب الـعـشـاق ا

فقود. صال وجال حتى قال:   ا
يا مَنْ على احلبِّ ينسانا ونذكرُهُ 
لسـوفَ تذكـرنا يـومــاً وننساكـا 
إنَّ الظـالمَ الذي يَجـلوكَ يا قمر 
له صبـاح متـى تدركُـهُ أخفاكـــا

وكـانت كـل غـرامــيـات الــرافـعـي الـتي كــتـبــهــا في (الـســحـاب
األحمر) و(رسائل الورد) و(رسائل األحزان) أوهاماً ليس لها
واقع. وبـعض العشاق يـتوهمـون. وبعضهم يُـغالون في الوهم
ويـفترون ويكذبون عـلى احلبيبات ح يـخترعون قصصاً من

خيالهم. 
وحـدث بـالفـعل أن اسـتـتـنكـرت مي رسـائل الـرافـعي وغـضبت
من تـلـمـيـحـاتـه. وقـالت إن هـذا الـرجل يـزوِّر الـوقـائع. فال هي
أحـبَّـته وال عــشـقـته وال اقـتـربت من خــيـاله وال تـعـاطـفت مع
ـسـاحة في قـلـبـها وال فـكـرت يـوماً أن مـشـاعره وال وعـدته 

تسير في طريقه. 
وكـــان عــذر الــرافــعي أنه ثـــقــيل الــســمع ثـــقــيل الــدم ثــقــيل
.. فلم يـكن يـسمع لـنـصائح الـنـاس فيـتوقف اإلحـساس أيـضـاً
عن هـذه الــثـرثـرة. ولم يــكن يـسـمع لــنـداء احلب إال من طـرف

واحد هو طرفه!. 
مــاذا بـقي مـن حـكــايـة مـي زيـادة في لــغـة
الـعشق والعـاشق بـعد مضي كل تلك
ـؤكـد أنـهـا ?. من ا احلـقب مـن الـسـنـ
ســتــبــقى قـــابــلــة الســتــرجــاع أشــواق
ـة في مـكـاتـيب ـة وصـبـابـات قـد قـد

الهوى والشعر والغرام.
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{ لــوس اجنــلــيس (أ ف ب) –
ـــــمــــثالت ســــبـق لــــعـــــدد من ا
وجنـمـات هـولـيـوود أن حتدثن
علـناً كـما فـعلت جـادا بيـنكيت
سـميث عن صـعـوبة الـتـعايش
ثل أحد مع داء الثعلبة الذي 
ـــنـــاعـــة ويـــتــســـبب أمـــراض ا
ــصــاب به بــتـــســاقط شــعـــر ا
وأجـمــعت الـنــجـمــات عـلى أنّه
داء (مــؤلم) و(يـســبب إحــبـاطـاً

وحرجاً).
ـــــرة األولى الـــــتي وتـــــعـــــود ا
تناولت فيها زوجة ويل سميث
ــمــثــلــة جــادا بــيــنـكــيت (50 ا
عـامـاً) إصـابتـهـا بـداء الثـعـلـبة
إلى الــعـام 2018 وقـالت خالل
برنامجها “ريد تايبل توك ”إنّ
اللحظة التي أُعـلِمتُ فيها بهذا
التـشـخيص “كانت من أصعب
الـــلـــحـــظــات ”في حـــيـــاتـــهــا.
وأضـــافت “كــــنت أرتــــعش من

اخلوف.”
رض موضوع نقاش وأصبح ا
ي جـراء صـفع ويل سـمـيث عـا
الـــــفـــــكـــــاهي كـــــريـس روك في
احـتفـال األوسكـار مسـاء األحد
بـعدمـا أطلق األخـير دعـابة عن
الـرأس احللـيق جلـادا مـا أثار
انزعاجاً واضحاً لدى األخيرة.
وغــرّدت الـــنــائــبـــة عن احلــزب
ـقــراطي أيــانــا بــريــسـلي الــد
الـــتي كـــشـــفت عـــام 2020 عن
مـعانـاتهـا جراء إصـابتـها بداء
الثـعلـبة “لنـتحـدث عمّـا يعـنيه

العيش مع الثعلبة.”
وهـنـأت بــريـسـلي فـي تـغـريـدة
عــبـر تـويـتــر مـسـاء األحـد ويل
سميث إلقدامه على صفع روك
لـكــنّـهــا حـذفت تــغـريــدتـهـا في
وقـت الحـق. وكـــــانـت كـــــتــــــبت
“أهـــــــــنـئ كـل األزواج الـــــــــذين
يدافعون عن زوجـاتهم اللواتي
يـــعــــانـــ داء الـــثـــعــــلـــبـــة في
مــــواجـــــهــــة جــــهـل وشــــتــــائم

يتعرّضن لها يومياً.”
وحتـدث في الـسنـوات األخـيرة
ـــمــثالت عن عــدد كـــبــيـــر من ا
الــتــأثــيـر الــنــاجم عـن تـســاقط
شـعرهنّ سـواء بـسبـب التـوتر
أو خالل فــتـرة مـا بـعـد الـوالدة
أو جــراء اإلصـــابــة بـــفــيــروس

كورونا.
ـمـثلـة ريـكي ليك عـبر وكـتبت ا
إنسـتغـرام عام  2020 مظـهرةً
رأسهـا احلليق حـاربت تساقط
الـشعـر منـذ أن أصبـحت بالـغة

ال ينـطوي على فـكاهة مـضيفةً
ناعة ثل أحد أمـراض ا “إنّه 
الـــذاتـــيـــة الـــذي يــتـــســـبب في
تساقط الشـعر من فروة الرأس
ومن الوجه وأحيـاناً من أجزاء

أخرى في اجلسم.
وأشـــارت إلى أنّ هـــذه احلــالــة
تـــطــال نـــحــو ســـبــعـــة ماليــ
ـتـحـدة شـخـص في الـواليـات ا
وحـــوالى 147 مـــلــــيــــونـــاً في

العالم كله.
ؤسسـة نيكول وقالت رئيـسة ا
ـريض فـريــدالنـد “قـد يــواجه ا
جــراء داء الـثــعــلــبـة تــأثــيـرات
عـاطـفيـة ونـفـسيـة- اجـتمـاعـية
وذهـــنــيـــة كـــبــيـــرة … إنّ عــدداً
كبيراً من األشخاص يواجهون
كـننا القيام األلم وأفضل ما 
به هـــو دعــــمـــهم ومــــكـــافـــحـــة
التـشـهـيـر والـتـمـيـيـز الـلذين ال

يزاالن قائم جتاههم.”
وعـبّــر الـبــعض عن تــفـاجــئـهم
اإلثـــنـــ مـن الـــدعـــابــــة الـــتي
أطــلــقــهـا كــريس روك عن رأس
جـادا بـيـنكـيت سـمـيث احلـليق
خالل احــتـفــال تــوزيع جــوائـز
األوســكـــار مــشــيـــرين إلى أنّه
ـوضـوع كــان يـدرك جـيــداً أنّ ا

حساس.
وتــنــاول الـفــكــاهي عـام 2009
ــعــقــدة الــتي تــربط الــعالقــة ا
الـنـسـاء الـسـوداوات بـشـعرهنّ
في فـيلم وثـائـقي عنـوانه (غود
هـير) شـارك في كـتابـته وتولى

دور الراوي فيه.
وأوضح روك أنـه اســـــتــــــوحى
فــكـرة الـفـيــلم من إحـدى بـنـاته
الـــتي ســـألـــته عن ســـبـب عــدم

امتالكها “شعراً جميالً.”

ـنــطـلق لن يـكــون ويل سـمـيث ا
عــرضـة إال لـعــقـوبــات تـأديــبـيـة
ــدونـة ــكن أن تــتـراوح وفــقــاً 
قــــواعـــد الــــســــلــــوك اخلــــاصـــة
ية من التوبيخ البسيط باألكاد
إلى الـــطــرد. وجــاءت الــعــقــوبــة
األولى لــلـمــمــثل  من الــشـبــكـات
االجتماعـية التي استنـكر عبرها
الـــكــثــيـــرون جلــوء ســـمــيث إلى
الـعـنف. وصـدرت اإلدانـة األقوى
ـــمــثل واخملـــرج األمــريــكي عن ا
جـود أبـاتاو في تـغـريـدة حـذفـها
مثلـة الكوميدية ميا الحقاً لكنّ ا
فــارو أعـادت نــشـر مــضـمــونـهـا
ـمـكن وقـد جـاء فـيــهـا (كـان من ا
قتل (لويل سميث) أن يـتسبب 
(روك). لـقـد فـقـد الـسـيـطـرة عـلى
غضبه وعنفه  لقـد فقد عقله).أما
جنم فــــريـــقــــغــــولــــدن ســـتــــايت
ووريـورز لــكـرة الـســلـة في سـان
فرانـسيسـكو ستـيفن كـاري فقال

إنه( ال يزالفي حـالة صـدمة مثل
اجلميع).اما الـكاتبة البـريطانية
ذات الوالـد النيـجيـري برناردين
إيفاريسـتو  فرأت عبـر تويتر أن
(ويل سميث الذي اصـبحخامس
أسـود فـقط خالل نـحـو مـئـة عـام
واألول مـــنـــذ 16 عــــامـــاً يــــفـــوز
بـــــجــــائــــزة األوســــكــــار عن دور
رئــيـسي خــســر فـرصــة لـيــكـون
مــــــثـالً أعــــــلـى وخــــــصــــــوصــــــاً
لألمــريــكــيـ مـن أصل أفــريـقي
لـكـونـهـلــجـأ إلى الـعـنف بـدالً من
ة اسـتخـدام قـوة الكـلـمات لـهـز
كـــريـس روك).واضـــافـــتـــومن ثم
يــــقـــول إن الــــله واحلـب جـــعاله

يفعل هذا. 
أمــا ريـتــشــارد ويـلــيــامس والـد
ـضــرب سـيــريـنـا بــطـلـتـي كـرة ا
وفـــيــنـــوس ويــلــيـــامس والــذي
يـجـسّـد ويل سـمـيث شـخـصـيـته
في فيلـمه فأكد بـلسان جنله إنه

(لــــيـس مــــعــــأي عــــنف ضــــد أي
شـخـص) بـحــسب مـحــطـةإن بي
سي الـتلـفـزيونـيـة. إال أن  بعض
ـشـاهـيــر أبـدوا تـأيـيـدهم لـويل ا
ســــمــــيث. وعــــلّـق مــــغــــنــــيـــوان
دايــركـــشن الــســابـق لــيــام بــاين
(أعـتــقـد أنه بــقـوله لــصـحــافـيــ
مهما فعـل لديه احلق في القيام
بـــذلك)أمـــا الـــنـــائـــبــة عـن واليــة
مـاساتـشـوسـتس أيانـا بـريـسلي
قراطي نتمية إلى احلزب الد ا
فشـكرته في تـغريـدة ما لـبثت أن
حـذفـتـهـا. وكــتـبت (أهـنئ جـمـيع
األزواج الــــذيـن يــــدافــــعــــون عن
صابات بـالثعلبة في زوجاتهم ا
وجه اجلهل والشتائم اليومية).
ـمثـلة تـيفـاني هاديش ودافعت ا
عـن ويل ســـــــمـــــــيث قـــــــائـــــــلــــــة
جمللـةبـيبـول(هـذا ما يـفـترض أن
يـــفـــعــله الـــزوج وهـــو حــمـــايــة

الزوجة حمايتك).
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مــضــيــفــةً أنّ األمــر سـبّـب لــهـا
ــــاً وإحـــبــــاطـــاً “إحـــراجــــاً وأ
ووحـدةً .”واضـافت “راودتـني
ـــــرات رغـــــبـــــات في بـــــعـض ا

باالنتحار.”
مثلـة األميركية سلمى وقالت ا
بليـر جمللة (بيبول) عام 2011
بــعـد إجنــابـهــا طـفالً “عـلي أن
أمـــــضي وقــــتــــاً طـــــويالً خالل
االسـتــحـمــام ألتـمــكّن من جـمع
ـتــسـاقــطـة خـصالت شــعــري ا
ورمـيــهــا حـتى ال تــتــسـبب في
سـدّ مجـرى حوض االسـتحـمام
ـــــاذا ال تـــــتـــــحـــــدث وســـــألت 

مثالت عنه إطالقاً?.” ا
“ تشهير ”

ـــمـــثــلـــة احلـــائــزة وكــشـــفت ا
أوســكـــاراً فــيــوال ديـــفــيس عن
مـــعـــانـــاتـــهـــا هـي األخــرى داء
الـثـعـلـبـة خالل مـدة طـويـلة من
حياتها وحاولت إخفاء رأسها
احلليق بشعـر مستعار. وقالت
“كان لديّ شعر مستعار أضعه
ـــنــزل وآخـــر مـــخــصص في ا
للمناسبات وواحد أضعه عند
ــارسـة الــريــاضــة. لم أظــهـر
رأسي يــومـــاً إذ كـــنت أريــد أن

يراني الناس جميلة.”
ـمثـلـة أليـسا مـيالنو وأعـلنت ا
أخـيراً أنـها فـقدت شـعرهـا بعد
إصـابــتـهـا بــفـيــروس كـورونـا.
وقــــــــالت إنّ “األمـــــــر صــــــــعب
ـــثــــلـــة خــــصـــوصــــاً ألنـــنـي 
وهـويـتي مرتـبـطة بـشكـل كبـير
ــظــاهــر من بــيـنــهــا الــشــعـر

الطويل والناعم.”
ـــؤســســة الــوطــنــيــة وأكــدت ا
لـلثـعلـبة ومـقرهـا كالـيفـورنيا
في بيان االثن أنّ داء الثعلبة

ويــهــاجم أنــواعـاً من احلــيــوانـات
كـالـعـقـارب والثـعـابـ والـسـحالي
والــطــيــور عن طــريق فــرز حــمض
الـفــورمـيك الـذي يـحـمـيه كـذلك من
اإلفــرازات الــسـامــة ألنـواع الــنـمل
األخـرى. ويـتـحـدث إدوارد لـوبـران
عن “مـشـهـد مرعب ”أثـنـاء وصـفه
أنــــهـــاراً من الــــنـــمـل تـــســــتـــوطن
األشــــجـــار داخل إحــــدى مـــنـــاطق
مـتنـزه (إستـيرو النـو غرانده)  في
تــكــســاس حــيث اخــتــفـت احلــيـاة

البرية احمللية.
ويـؤكد لـوبران أنّ هـذا النـمل يدمّر
ثـابة (وباء) الـنظم البـيئيـة وهو 
لــلـبـشــر. ويـسـتــعـمـر في شــبـكـات

الـــكــهـــربــاء ويـــحــدث أعـــطــاالً في
ضخات. كيفات وا العدادات وا
وال تــــؤثــــر فـي الــــنــــمل األســــمــــر
اجملـــنــــون إال مـــبـــيـــدات شـــديـــدة
الـسمية يـقتصر دورهـا على إبطاء
تـقدمه وتـترك جبـاالً ملـيئة بـالنمل

النافق تنبغي إزالتها.
وقبل نحو ثماني سنوات اكتشف
إدوارد لــــــوبــــــران مـع روب بالوز
ـشاركـ في الـدراسة وهـو أحـد ا
أنّ كـميات من النمل النافق جُمعت
في فـلوريدا كانت بطونـها منتفخة
بــشـــكل غــيــر طـــبــيــعي ومـــلــيــئــة

بالدهون.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

ـــقـــابـالت وهـــذا ال يـــحــول دون ا
التعاطف معه.”

وتـسبـبت مقابـلة أجرتـها صحـيفة
“لـومـونـد ”مـع جونـي  عام 1998
فـي إثــارة ضـــجـــة ألنه حتـــدث من
دون مـــــــــــواربــــــــــة عـن عـالقــــــــــتـه
بـــاخملــدرات. ولـــكن في ســـلــســـلــة
نـتفـلـيكس  نـسمـعه أيضـاً يتـحدث
عـن حرصه على عـدم فعل مـا يؤثر
عـــــلى حـــــفالتـه ومن ذلـك جتــــنّب
ـسـرح مع الــظـهـور عـلى خــشـبـة ا
“أنـف مــتــوســعـة ”فـي إشـارة إلى

. تعاطي الكوكاي
وتــرتــسم احلــدود بـ األســطـورة
والـواقع على مـر احللقـات. ويثبت
ـسـلـسل الـوثـائـقي الـذي أخـرجه ا
ألـكسـندر دانشـان وجوناتـان غالو
أن هــالــيــداي لم يــصــافح إلــفــيس

بـــريــســـلي إطالقـــاً عــنـــد مــغــادرة
سرح كما أوحى.  ا

ويــــســــاهم االســــتــــخــــدام الــــذكي
لـلـمـوسيـقى الـتصـويـريـة في جعل
Johnny par  Johnny  مـسـلـسل
ُــشــاهــد. أكــثـــر قــدرة عــلى أســر ا
فــبــاإلضـــافــة إلى مــقــتــطــفــات من
ـــوســـيــقـــيـــة يـــســمع احلـــفالت ا
ـشاهد نـغمات غيـتار في حلظات ا
الـنجاح وموسيقى إلـكترو تعبيراً
عـن االنتـكاسـات. ويكـفل ذلك جذب
الــقــدامى من جــمــهــور هــالــيـداي
وكـــذلك اجلــمـــهــور الـــشــاب الــذي
ســيـكــون قـادراً عــلى فـهم “الــبـعـد
الـرومــانـسي آلخـر الـعـمـالـقـة ”في
على قول إريك عـالم الفن الفرنسي

أنيزو.
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{ واشـنـطن (أ ف ب)  –يُـرجّح أن
يـكـون عـلـمـاء يُـجـرون دراسات عن
الـنـمل الـذي يـدمـر احلـيـاة الـبـريـة
ـتحدة فـي جنوب شـرق الواليات ا
مـنذ  20عـامأ تـوصلـوا إلى ترياق
طـبـيـعي لـلـتـخـلص من هـذا الـنوع
ــنـــشـــأ األمـــيــركي الـــغـــازي ذات ا
اجلــنــوبي هــو عــبــارة عـن نــبــتـة

مُمْرِضة تشبه الفطريات.
ــيــة الــوطــنــيــة  ونــشــرت األكــاد
لــلــعــلــوم االثــنــ الــدراســة الــتي
أعـــدّهــــا بـــاحـــثـــون مـن جـــامـــعـــة

. تكساس في أوس
ــعــد الــرئــيــسي لــلــدراسـة وأكّــد ا
إدوارد لـــوبـــران لــوكـــالـــة فــرانس
بـرس أنّ هذه الـنبـتة سبق أن أدت
ـل مشيراً إلى إلـى انقراض بؤر 
اخــتــبــارات سـتــجــرى في الــربـيع
ضـمن بيئات حسـاسة في تكساس
ــــــهـــــددة حلــــــمــــــايـــــة األنــــــواع ا
بـاالنـقـراض ويـأتي هـذا الـنوع من
ـــســمـى الــنــمـل األســمــر الـــنــمل ا
اجملـــنــون لــتــحـــرّكه بــشـــكل غــيــر
مـنـتظم من األرجـنـت والـبرازيل
ـــتــحــدة وانـــتــقل إلـى الــواليــات ا

بواسطة السفن.
ويـصـطـاد الـنـمل األسـمـر اجملـنون
نـوعـاً غـازياً آخـر من الـنـمل تـطلق
ل الـنـار) الفرازه عـلـيه تـسـمـيـة (
ــة ســمّــاً يـــتــســبّب بــلــدغــات مــؤ
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