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لـلـمـواطنـ بـانسـيـابـية كـبـيرة
بـرغم قـلة دعم الـوزارة مـقـارنة
شروع) واكدت بحجم تـكلفـة ا
الــرابـطـة ان (هــنـاك صـدمـة من
قـــرار الـــوزارة الـــذي وصـــفـــته
بـــاجلــــائـــر وألـــغـــاء الـــدعم في
ــشـتــقــات الـنــفـطــيـة كــمــيـات ا
اجملــهـزة إلـى احملـطــات األهـلي
وهـذا يــؤثـر عـلـى سـيـر الــعـمل
فيـها). وكـانت ادارات احملطات
قـد اغـلقت االهـلـية فـي النـجف 
ـركـبات ابـوابـها امـام سـائقي ا
الـــراغــبــ الــتـــزود بــالــوقــود.
بــــدوره قـــال مـــصــــدر إنه (مـــا
هـو امتـناع يـحدث في الـنـجف 
أصـحـاب احملـطـات األهـلـية من
ـقـررة لـهم من تـســلم احلـصـة ا
مـــنــتـــوج الــبـــانــزين بـــاحلــجم
الطبيعي ويطالبون باستالمها
بــاحلـجم الـقــيـاسي) الفـتـا الى
ان (الشركـة ستتـخذ االجراءات
الــــقـــانــــونــــيـــة بــــحق جــــمـــيع
) وتــابع ان (جــمـيع اخملــالــفـ
احملـطات احلـكومـية تـعمل اآلن
وتــمـــتــلك بـــنــظــام  24ســاعـــة 
وجميع مالكات منتـوجاً كافيـاً 
فــــــرع الــــــنــــــجـف في أهــــــبــــــة
وفي خـــــدمـــــة االســـــتـــــعــــــداد 
ــواطـنـ والـوافــدين إلـيـهـا). ا
قــلــقـهم من وابـدى مــواطــنـون 
ركـبات في تفـاقم تقص وقـود ا
بـــــعض مـــــحـــــطـــــات بـــــغـــــداد
واحملـافـظـات  الـتي تـشـير الى

بوادر ازمة.
 وقالوا في احـاديث لـ (الزمان)
امس ان (مــــعــــظم مــــحــــطــــات
الــوقـود في مـحـافـظـة الـبـصـرة
مغلـقه وال يوجد بـانزين عادي
وحينما نسأل العامل ال احد
يــــــعــــــلم  مــــــا هي االســــــبـــــاب
والـــــدوافع الــــتـي ادت الى شح
ركبـات) متسائل (هل قوقد ا
نقلت التجربة اللبنانية للعراق
والـــبــصـــرة حتــديـــدا). وكــانت
(الزمـان) قد الحـظت في مناطق

بــــبــــغــــداد قــــبـل ايــــام  اغالق
احملـطات االهـليـة ابـوابهـا امام
امـركـبـات الـراغــبـة بـاحلـصـول
على بـالبـنزين الـعادي او عالي
االوكـتـان حيث طـالب سـائـقوا
بــــارســــال جلـــان ــــركــــبــــات  ا
مـخـتـصـة من الـوزارة لـلـتـحـقق
خــشــيــة تــفــاقم ــوضــوع  من ا
االزمة وعودة طـوابير االنـتظار
داخل احملـــطـــات. مـــؤكـــدين ان
(هذه احملـطات وبعـد حصـولها
تــلــزم ــقـــررة  عـــلى احلــصـــة ا
ركبات التزود بنحو اصحاب ا
 50لترا فـقط  وترفض تـصفير
الــعـداد الكــمــال تــعـبــئــة خـزان
الـوقـود الـذي يخـتـلف بـطبـيـعة
احلــال من مــركـبــة الى اخـرى).
طـالبت الـنـائبـة عالـية بـدورها 
نـصــيف رئـيس الـوزراء ووزيـر
بـحل مـشـكـلـة مـحـطـات الـنـفط 
الـوقـود األهلـيـة وعدم تـضـييق
اخلناق على أصـحاب احملطات
بالقرارات اجملـحفة . وقالت في
بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) ان (هـذه
احملــطـات كــانت تــعــمل بــشـكل
طـبـيـعي مـنـذ  12عـامـا وتـوفـر
الــبـنــزين والــكـاز لــلــمـواطــنـ
بــــشـــكل انـــســــيـــابي الى حـــ
صــــدور الـــقـــرارات اجملـــحـــفـــة
واإلجراءات الـتعـسفـية من قبل

الوزارة 
 فـي مـا يــخص حــصـصــهـا من
الـوقـود أو حتديـد نـوع الـوقود
الـتي كــانت سـبــبـاً فـي إيـقـاف
الـعمل في الـعـديد من احملـطات
وقــطع أرزاق الـعــامــلـ فــيــهـا
وجتمع طوابيـر السيارات أمام
احملطات احلكومية ) واضافت
ان (اســـتـــمـــرار الـــتـــظـــاهــرات
واإلضــرابـات بــ مـدة واخـرى
ــهم وغــلق في هــذا الــقـــطــاع ا
احملــطـــات ســيــجــعـل الــضــغط
مــــســــتــــمــــراً عـــلـى احملــــطـــات
ا يؤثر سلباً احلكومية فقط 

على الوضع العام ). 

ـالـيـة اجتاه وتأمـ االلـتـزامـات ا
متـطـلبـات احلـيـاة فضالً عن دعم
ـشــاريع الــتـربــويــة والـنــهـوض ا
بـالـواقـع الـتـعــلـيــمي في الـبالد )
ولـفت الى ان (أعـضـاء الـصـندوق
صوتوا على تـقد الدعم والعون
لـــنـــحـــو  1268حـــالـــة صــــحـــيـــة
وإنـــســــانــــيـــة قــــدمت عـن طـــريق
ـديــريــات الـعــامـة لــلــتـربــيـة في ا
احملافظـات كافـة). في غضون ذلك
جـددت وزارتــا الـتــعـلــيم الــعـالي
والـــبـــحث الـــعـــلـــمي والـــصـــحـــة
حــرصـــهـــمـــا عــلـى الــتـــكـــامل في
ـشـتـرك وتـعـزيز مجـاالت الـعـمل ا
ـنــظـمـات الــدولـيـة الـتـعــاون مع ا
الـداعـمــة لـلـنــهـوض بـالــقـطـاعـات
التـنـمويـة في الـعراق. وقـال بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـوزيـر
نـبيـل كـاظم عـبـد الصـاحـب ترأس
بحـضور وزيـر الصـحة اجتـماعـا 
هـاني مـوسى بـدر الـعـقـابي ووفـد
من الـوكـالـة الـفـرنـسـيـة لـلـتـنـمـيـة
ـشـاريع فـيـهـا بـرئـاسـة مـسـؤول ا

سيرج سـنريـتش فضال عن رئيس
وصـل ومـسـاعـده وعدد جـامـعـة ا
دراء العام في الوزارت  من ا
ـــنـــاقـــشــــة تـــطـــويـــر اخلـــدمـــات
الــتــخــصـــصــيــة الـــتي تــصب في
ـصـلـحـة الـعـامـة وخـدمـة مـسـار ا
والسيـما في احملـافظات اجملتـمع 
الـــــتي تـــــعـــــرضت الـى الـــــضــــرر
اجلـسـيم الــذي خـلـفـتـه عـصـابـات
داعش) واشار عبد الصاحب الى
أن (خـطـوات الــتـعـاون والــتـكـامل
راكـز البحثية مع الصحة إلدارة ا
ـــوصل الـــطـــبــيـــة فـي جـــامــعـــة ا
ستحـقق نتائج مـهمة عـلى صعيد
تـــقــــد اخلـــدمــــات الـــصــــحـــيـــة
ـتـطورة لـلـمـواطـن والعالجـيـة ا
أعــرب في نــيـــنــوى). مـن جــهـــته 
ـؤسـسة العـقـابي عن (اسـتعـداد ا
الصحـية الى تـقد الـدعم الكامل
ـنـاسبـة لتـفـعيل وتوفـيـر البـيـئة ا
راكز البحثية الطبية في جامعة ا
ـــوصل وتــــذلـــيل الــــتـــحـــديـــات ا

اللوجستية والفنية). 

اخلارجية األمريكي جوي هود
وجـرى  خالل الـلقـاء الـتـباحث
بـشـأن الوضع الـعـام والـعمـلـية
الــســيــاســـيــة في الــعــراق إلى
جـانب مـنـاقـشـة جـهـود تـشـكيل
احلــكــومـــة اجلــديــدة وتــعــزيــز
العالقات ب إالقـليم والواليات
ــتــحــدة) واكــد الــبـارزاني ان ا
(االقــــلــــيم يـــريــــد حالً جــــذريـــاً
لــــلــــمــــشـــــاكل الــــعـــــالــــقــــة مع
احلــــــــــكــومــة االحتــاديــة عـلى
أســــــــاس الـــــــدســـــــتــــــــور ولن
يتنــــــــازل عن حقوقه حتت أي

ضغوط)
بــــــدوره  اشـــــار هــــــود الى ان
(االقـلـيم شـريـكـا مـهـمـا ألمـريـكا
نطـقة) واضاف أن (بالده في ا
ســتــواصل دعـم كــردســتــان في

إطار عراق احتادي). 

وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (الــبــارزانـي  اســتـــقــبل في
اربـــيل نـــائـب مـــســـاعـــد وزيــر

كـردســتـان مـسـرور الـبـارزاني 
ان االقليم لن يتنازل عن حقوقه
الـدسـتـوريـة حتت ايـة ضـغـوط.
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استبعدت وزارة التـربية  اعتماد
الدخـول الـشـامل لـطلـبـة الـسادس
االعــــدادي خالل االمــــتــــحــــانــــات
الـــنــــهـــائـــيــــة لـــلـــعــــام الـــدراسي
اجلـاري.وقـال الـوزيـرعــلي حـمـيـد
الدلـيمي خالل مـؤتمـر مشـترك مع
مـحـافظ نـيـنـوى ان (قـرار الـوزارة
ـرحـلـة هـو  من الـدخـول الـشـامل 
الــســادس االبــتـــدائي فــقط وأمــا
الــــســــادس االعـــــدادي والــــثــــالث
تـوسط فـالدخـول بـثالثة دروس ا
مع اضـافـة  10درجـات لـلـعالمـات
احلـــرجــة  47و  48و  49من أجل
مـنح الــطــلـبــة فـرصــة لــلـنــجـاح)
ــــكـن اعــــطــــاء واضــــاف انـه (ال 
ـنـتـهـية دخول شـامل لـلـصـفوف ا
ــتـوسـطـة واالعـداديـة ـرحـلـتي ا
ألن هـنــاك طالبـاً تــركـوا الــدراسـة
قـبـل امـتــحــانـات نــصف الــســنـة
واخفقوا في حتقيق النجاح الذي
يؤهلـهم للدخـول الوزاري) وتابع
ان (الــدخـــول الــعـــام يــؤثـــر عــلى
نـسـبــة الـنــجـاح في االمـتــحـانـات
الـوزاريــة وان أن تـدني الــنـســبـة
يعـطي مـؤشـرا غـيـر ايـجابـي على
الـنـظــام الـتـعــلـيــمي في الـعـراق).
وصــادق صـــنــدوق الـــوزارة عــلى
رعـــايـــة  1268حـــالــــة صــــحــــيـــة
ودعـم مـــدارس واجــــتــــمـــاعــــيــــة 
ـوهوبـ وتـلـبـيـة احـتـيـاجـاتهم ا
الــتــربـويــة والــعــلــمــيــة لــتــعــزيـز
مكانـتهـا. وأكد الوزيـر علي حـميد
الـدلــيـمي  خالل تــرأسه اجلــلـسـة
الــدوريــة إلدارة الــصــنــدوق عــلى
(ضـــرورة مـــتـــابـــعـــة الـــقـــضـــايــا
اإلنسـانـيـة والصـحـيـة للـمـوظـف
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دعت قــوى وتـــيــارات ســيــاســيــة
الــقــوات االمــنــيــة الى الــيــقــظــة
واحليـطـة من مخـطـطات تـقـودها
اجـنــدات خـفـيــة تـسـعى لــزعـزعـة
اسـتــقـرار الــبـلـد فـي ظل انـسـداد
افق الـــتـــفـــاهم بـــشـــأن تـــشــكـــيل
تحدث احلكومة اجلديدة. وقال ا
ــــقـــــراطي بـــــأسم احلـــــزب الـــــد
الـكـردسـتـاني مـهـدي عـبـد الـكر
في تــــصـــريـح امس ان (االســـاءة
الى الـرمــوز الـديــنـيــة والـدعـوات
راقـد الديـنية الى هدم الـقبـور وا
في هــذا الـــظــرف الــذي يـــعــيــشه
ـــنـــهج يـــراد به الـــعـــراق امـــر 
زعزعة استقرار البالد) وتابع ان
(االجـــراءات الـــقـــانـــونــيـــة الـــتي
صــدرت جتـــاه هــذه اجلـــمــاعــات
سليمة وقـد تكون رادعة لهم). من
جانـبه  قـال القـيـادي في االحتاد
الــوطــني الـــكــردســتــاني غــيــاث
ســـورجـي في تـــصــــريح امس ان
(أجــنـــدات خـــارجــيـــة تــقف وراء
اجملــامــيع الـــتي تــدعــو الى هــدم
ــــراقــــد وتــــسـيء الى الــــرمــــوز ا
الــديـــنــيـــة) وأضــاف ان (هـــنــاك
أجهزة مخابراتـية خارجية تعمل
عـــلى زعــــزعـــة الـــوضع األمـــني 
ـر حـالـيـاً والسـيـمـا ان الــعـراق 
ـشاكـل عدة مـنـهـا أزمـة تـشـكيل
احلـكـومـة واألزمـات االقـتـصـاديـة
والـتـنـاحـر الـسـيـاسي بـ الـكـتل
على السـطة). بـدوره  قال رئيس

تــيـــار احلــكــمـــة الــوطـــني عــمــار
احلــكـــيم فـي بــيـــان امس ان (مــا
صــدر مـــؤخــرا مـن تــطـــاول عــلى
قـدسة والـدعوة راقـد الديـنيـة ا ا
أمر مستنكر إلى هدمها وإزالتها 
ومرفوض  ينـطوي على مشاريع
مريبـة ويسـتنـد إلى أفكار ورؤى
مــــنـــحـــرفــــة في تـــوقــــيت خـــطـــر
وحـســاس والسـيــمـا أن مـطــلـقي
ـكـانة هذه الـدعـوة يـعـون جيـدا ا
ــراقـد ومــقـامــهـا الــعـلــيـا لــهـذه ا
الي الرفيع وشأنـها في قلوب ا

ؤمن في الـعراق والعالم). من ا
في غضون ذلك  اصدرت مـحكمة
مـذكــرة قـبض حتـقــيق الــعـمــارة 
بحق مـحـمود عـبد الـرضـا محـمد
ـلقب بـالـصـرخي.وذكـر مـجلس ا
الـقـضــاء االعـلى في بـيــان تـلـقـته
(الــــزمــــان) امس ان (احملــــكــــمــــة
اصـــدرت مــــذكـــرة الـــقــــبض وفق
ادة  372عـقـوبات الـتي احـكـام ا
تـنص عــلى مـعــاقـبـة من يــعـتـدي
بأحد الطرق العالنـية على معتقد
ألحدى الطـوائف الديـنيـة او حقّر
من شعـائرهـا). فـيمـا اكدت وزارة
الـداخلـيـة  انـهـا تـتـابع  بـحرص
االنفعاالت الـشعبيـة والتظاهرات
التي انطلـقت في احملافظات على
خلـفـية دعـوات وخـطب مشـبـوهة
واطن اساءت لعقائد ومشاعر ا
الثــارة الــبـــغــضــاء بــ صــفــوف
الـــشــــعب. وقـــال بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امـس ان (تـــشـــكـــيالت
اغـلـقت وفـقـاً لـلـضـوابط الـوزارة 

الــقــانــونـيــة مــقــار هــذه احلــركـة
ــذكـرات ــتــطـرفــة واعــتــقــلت  ا
شاعر تـجاوزين على ا قضائية ا
والعقـائد ليـنالوا جـزائهم العادل
امـام الــقـضـاء).واعــتـقــلت مـفـارز
جـهاز األمـن الوطـني  29مـتـهـماً
بالتـطرف الـديني في احملـافظات.
واشار بيـان تلقـته (الزمان) امس
تــمـكــنت من ان (مــفـارز اجلــهــاز 
الـقـاء الــقـبض عـلى    29مـتـهـمـاً
بـــاالنــتـــمـــاء إلى تـــلك احلـــركــات
ـتــطـرفـة في مــحـافـظــات بـغـداد ا

وذي قــــار وبـــابل والــــقـــادســــيـــة
ـــثــنى والـــبــصـــرة ومــيـــســان وا
وواسط والـــنــجف  حـــيث جــرى
تدوين أقوالهم أصولياً واحالتهم
إلى اجلهات الـقضـائية اخملـتصة
لينالوا جزاءهم العادل). في وقت
 افـاد شـهـود عــيـان بـأن (جـهـات
مجهـولة اقـدمت على حـرق مكتب
جلــمـــاعــة مــتــطــرفـــة في مــديــنــة
ـحـافـظـة الـديـوانـية). الـشـاميـة 
وفي الـــبــصـــرة اعــلــنـت شــرطــة
االطـاحـة باخـطر تـاجر احملافـظة 

مــخـدرات. واوضـح بـيــان تــلــقـته
(الـــزمـــان) امس انه (بـــعـــد ورود
معـلـومـات استـخـباريـة عن مـكان
ــــتـــهـم في قــــضـــاء ابي وجـــود ا
اخلصـيب  تـشـكـيل فـريق عمل
مـن قــــــــسم شــــــــؤون اخملـــــــدرات
ـؤثـرات الـعـقـلـيـة في الـبـصرة وا
علومات ووضع للتحري وجمع ا
خطة محكمـة وبعمليـة استباقية
 دهم وكــــره والـــقـــاء الــــقـــبض
حـيث ضـبط بـحـوزته كـمـية عـليه
كبـيرة من احلـبـوب اخملدرة تـقدر
 11490حــبــة و   780غــرامــا من
مــادة الـــكــريـــســتـــال  فــضال عن
ادوات تــعــاطي). ونــفــذت قــيــادة
عـمـلـيـة جـوية عـمـلـيـات مـيـسـان 
وبــريــة اســفــرت عن اعــتــقـال 23
وضبط مطلوبا بـقضايا مـتنوعة 
مــواد مـــخــدرة. واعـــلــنـت قــيــادة
عــمــلــيــات بــغـداد الــقــبض عــلى
ثالثة متـهم بـاالرهاب واحباط
ــنــشــآت مــحــاولــة ألســتــهــداف ا
احلـيــويـة بـصــواريخ كـاتــيـوشـا.
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ان (قـوة امـنـيـة تـمكـنـت من الـقاء
الـقـبض عـلى ثالث مـتـهمـ وفق
ـادة اربــعـة ارهـاب اثــنـاء رصـد ا
حتــــــركـــــاتــــــهم ضــــــمن قــــــواطع
ـــســـؤولــيـــة بـــجــانـــبي الـــكــرخ ا
والــرصــافــة وضـبـط صــاروخـ
اذ  كاتيوشا وصـواعق تفجير 
رفــعــهــا مـن قــبل مــفــرزة اجلــهــد
الـهـنـدسي بـدون اي حـادث يـذكـر

في قضاء الطارمية).

»ŸUL²ł∫ وزير التربية يترأس اجتماعا لصندوق الوزارة
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ن رزيج في امانـة بغداد الالعبون زغبـحي كريست في الدقيقة  23 وا
الـدقيقة  43 بيـنما سجل من فريق الصـناعة الالعب اسماعيل مالك في
الـدقــيـقـة 37. وحلـســاب ذات اجلـولـة حــقق فـريق الــكـرخ الـفــوز بـثالثـة
باراة التي احتضنها االخير. اهداف مقابل هدف لفريق سامراء في ا
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حقق فـريق امانـة بغـداد بـكرة الـقدم الـفوز امس عـلى فريق الـصنـاعة
ـباراة الـتي احـتضـنهـا ملـعب الـصنـاعة وذلك بهـدف مـقابل هـدف في ا
ـمتاز. وسجل اهـداف اللقاء من فريق ضـمن منافسات اجلولة 27 من ا
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نـتـجات حـذرت شركـة تـوزيع ا
النفـطية الـتابعـة لوزارة النفط
احملـطــات االهـلــيـة من افــتـعـال
االزمـات وارباك عـملـيـة جتهـيز
ـواطـن بـالـوقود.وذكـر بـيان ا
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس أن
(الــــشــــركــــة حتــــذر أصــــحـــاب
ــشـــيــدة احملـــطــات االهـــلــيـــة ا
اخملــالــفــة لــتـعــلــيــمــاتــهــا من
الــلـجــوء الى إفــتــعــال االزمـات

واطن وارباك عملية جتهيز ا
بـوقــود الـبـانـزين) واضـاف ان
ــمــارسـات (هــذه األســالـيـب وا
مخـالـفـة صريـحـة لـلـتعـلـيـمات
واضــــراراً بـــالـــصــــالح الـــعـــام
وإســــتــــهــــدافــــاً  لـإلقــــتــــصـــاد
الــــوطــــني) مـــــشــــيــــرا الى ان
(الـلـجـان الـتــفـتـيـشـيـة سـتـقـوم
برصد جميع احملـطات اخملالفة
لـــلــــتــــعـــلــــيـــمــــات في بــــغـــداد
واحملــافـظــات) مـؤكــدا (اتـخـاذ
االجــراءات الــقــانــونـيــة بــحق

اصــحـاب احملــطــات اخملــالــفـة
فــــضالً عـن الــــغــــاء الــــوكــــالـــة
وايـقـاف الـتجـهـيز وحتـمـيـلهم
ـتــرتـبـة عـلى جــمـيع االضـرار ا
هـــذه اخملــالــفــات) مـــبــيــنــا أن
(احملطات احلكومية تعمل على
ـواطن لـتجهـيز ا مدار الـيوم 
بـــالـــوقـــود). كــــمـــا أعـــلن فـــرع
الــشـركــة في كــركــوك  اتــخـاذ
إجـــراءات جـــديـــدة لـــلـــحـــد من
الــزخم احلـــاصل عــلـى مــنــافــذ
تـــوزيـع الــقـــســـائم الـــوقـــوديــة

بـــاحملـــافـــظــة. وقـــررت رابـــطــة
احملطات األهلية لتعبئة الوقود
فـي مـــــحــــافـــــظـــــتي الـــــنـــــجف
والــقـــادســـيــة في وقـت ســابق
االضـــراب عن الـــعــمـل بــســـبب
قـــرار الــوزارة بــرفـع الــدعم عن
ــشــتــقــات الـنــفــطــيــة.وذكـرت ا
الــــرابـــطـــة فـي بـــيـــان امس إن
(محطـات التعـبئة األهـلية التي
ــئـة مـن مـحــطـات تــمـثل  70بــا
الــتـــعـــبــئـــة في عـــمـــوم الــبالد
اســـهــمـت بــتـــوفـــيـــر الـــوقــود
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
التـابـعة لـوزارة النـقل  ان يـكون طـقس الـيوم اخلـميس
صـحــوا يــتـحــول الى غــائم جــزئـيــا مع فــرصـة امــطـار
شمـاال. وقالت الـهيـئة في بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
سـيــكـون صـحـواً يـتـحـول الى (طـقـس الـيـوم اخلـمـيس 
ـنـطقـة الـوسـطى وصـحـواً مع بعض غائم جـزئـيـا في ا
نطقة نطقة الشمالية فيما سيكون طقس ا الغـيوم في ا
اجلـنـوبــيـة صـحـواً يـتـحـول الى غـائم جـزئي مع فـرصـة
لــتــســاقط زخــات مــطــر مــتــفــرقــة). واجــتــاحـت بــغـداد
واحملافـظات مـوجة غـبار كـثيف تـسبـبت بحـاالت ضيق
تنـفس واختناق. واعـلنت وزارة الصحة جـهوزية جميع

ؤسـسات الصحيـة للتعامل مع حـاالت االختناق جراء ا
ـتحدث موجـة الغبـار التي تـعرضت لهـا البالد  وقال ا
بــاسم الــوزارة ســيف الـــبــدر في تــصــريح إن (جــمــيع
جـاهزة لـلتـعامل ؤسـسات الـصحـيـة التـابعـة للـوزارة  ا
والسـيـما االطـفـال وكبـار السن مع اي حـاالت اختـناق 
ومن لـديهـم مشـاكل صـحـيـة والـذين يـعـانـون من مرض
زمن او اي اعتالالت تنـفسية) مـبينا ان (اغلب الربـو ا
احلـاالت تـتـمـاثل لـلـشـفـاء بـعـد تـلقـي العـالج خالل مدة
( ا سـاعة او سـاعتـ في ردهات الـطوار قـصيـرة ر
وتابـع انه ( تـوفـيـر مـادة األوكـسجـ الـطـبي وجـمـيع
العـالجات اخلاصـة باالخـتناقـات وحاالت الـربو احلادة

ؤسسات الصحية).  بشكل مجاني في ا
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وصل وزيـر اخلارجية فؤاد حسـ الى العاصمة االيـرانية طهران على
سـتوى يضـم مستـشار االمن القـومي قاسم االعرجي رأس وفـد رفيع ا
ووكـيل وزارة الداخلـية لشؤون االسـتخبـارات الفريق احـمد ابو رغيف 
لـبـحث الـعالقـات الـثـنـائـية الـتي تـعـد الـزيـارة االلـولى له خـارج الـعـراق 

نطقة.  واوضاع ا
وقـال بيان مقـتضب تلقـته (الزمان) امس ان (حسـ وصل طهران على
وكـان بـأسـتـقـبـاله نـظـيـره رأس وفـد يـضم يـضم االعـرجي وابـو رغـيف 

االيـراني حس أمير عـبد اللهيـان) واضاف ان (الزيارة تأتي في إطار
بـحث الـعالقـات الثـنـائـيـة واإلقـلـيـمـيـة والدولـيـة بـ الـبـلـدين  ومـنـاقـشة
نـطـقـة). ويـجري حـسـ حـراك اقـلـيمي ودولي تـطـورات االوضاع فـي ا
لـتبادل الـرسائل ب طـهران وواشـنطن وتقـريب وجهـات النظـر بينـهما
لـلوصول إلى حل للـقضايا الـعالقة والـتوصل إلى اتفاق إلحـياء االتفاق
افـادت أنه (سيبحث . غـير ان مصادر ايـرانية  الـنووي بحسب مـراقب
ـسـتـويـ الـسـياسـي واألمـني خـاصة تـطـورات الـوضع الـعـراقي عـلى ا

التطورات األمنية األخيرة). 

UI¡∫ رئيس حكومة اقليم كردستان خالل لقائه في اربيل نائب مساعد وزير اخلارجية االمريكي امس

≈UI²Ž‰∫ مديرية امن محافظة القادسية تعتقل متطرفا دينيا



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

WOz«cG « œ«u*« œ«dO²Ý≈  «“UłSÐ qLF « oOKFð

 q³I*« Ê«d¹eŠ v²Š

fKÐU½ w  wKOz«dÝ≈ ’U dÐ wMOD K  ÂU×  œUNA²Ý≈

  œu u «Ë ¡UÐdNJ « dO u²  WO U³²Ý≈  «¡«dł≈ c Ò²¹ ¡«—“u « fK−

دهوك

—«d ù« u¼ —UFÝ_« l —

 —«d{ù« vKŽ

—bB « 5 Š

بغداد
 ÊULOK « wKŽ ÕU³

ÂÓeÓI « d¹b*« ”Q  «Ëú ≈

نافذ احلدودية في الشالمجة تدقق اخلضراوات الداخلة الى العراق Ë«dCš» ∫  ا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

w³FJ « rÝU  wKŽ  ≠ÊU O

الــــعــــمل عــــلق مـــــجــــلس الـــــوزراء 
واالبـقـاء عـلى بـاجـازات االسـتـيـراد 
اجـــراءات الـــفـــحـص والـــســـيـــطـــرة
ـــواد الــغـــذائــيــة الــنـــوعــيــة عـــلى ا
ـــنـــافــذ واالســـاســـيـــة االخـــرى في ا
احلـدودية حـتى الـثـامن من حـزيران
فيـما وجه الوزارات بـالتعاون قبل ا
مع الــكــهــربــاء ومــواجــهــة اي ازمــة
محتـملـة للطـاقة خالل الـصيف.وقال
تحدث بأسم اجمللس  حسن ناظم ا
خالل مؤتـمر االسـبوعي ان (الـلجـنة
احلكومية مـستمرة في عمـلها بشأن
الــكــهــربــاء لــلــتــهــيــؤ إلى الــصــيف
ــــقـــبل) مــــشـــيـــرا الـى ان (رئـــيس ا
حث الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي 
الـوزارات عــلى االسـتـمــاع لـشـكـاوى
). وكـان الـكـاظـمي قـد اكـد ـواطـنـ ا
خالل اجلــلــســة (عــقــد اجــتــمــاعــات
ـســؤولـ في الـكـهـربـاء دوريـة مع ا
وبـــقـــيــة الـــوزارات من أجـل تــذلـــيل
الــعـــقـــبــات أمـــام تــوفـــيـــر الــطـــاقــة
الكـهـربائـية لـلمـواطـن في الـصيف
ـتابـعة قـبل وهـناك جلـنة خـاصة  ا
ملف الكهربـاء حيث وجهنا الوزراء
الـتـعـاون في هـذا اجملـال لـعـبور أي

أزمة محتملة للكهرباء). 
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واتـخـذ اجملـلس الـوزراء  جـملـة من
الــقــرارات اجلــديــدة خالل جــلــســته
ــنـــعــقـــدة بــرئـــاســة االعــتـــيــاديـــة ا
الــكـاظــمي.وقـال بــيـان ان (اجلــلـسـة
شــهــدت تــقــد تــقــريــر مــفــصل عن
اإلجـــراءات الـــصــــحـــيــــة اخلـــاصـــة
بــالـسـيــطـرة عـلـى جـائـحــة كـورونـا
واالنــــخـــــفـــــاض احلـــــاصل بـــــعــــدد

ـتـضـررة من الـعـمـلـيـات اإلرهـابـية ا
صالحيـة الـتفـاوض والـتوقـيع على
بروتوكول تعاون مـشترك مع نظيره
الـتـركي في مـجال اإلدارة الـبـيـئـية)
مـبــيـنـا ان (اجلــلـسـة شــهـدت ايـضـا
ديـر العـام للـهيـئة الـعامة تخـويل ا
لــلــضـــرائب  صالحــيــة الــتــفــاوض
والــتــوقــيع عــلى مــشـروع اتــفــاقــيـة
جتـــنب االزدواج الـــضـــريــبـي ومــنع
فروضة التهرب من دفع الـضرائب ا
على الدخل  بـ العراق وحـكومات
ملكـة األردنية الهـاشمية و كل من ا
سريالنـكا وسلـوفاكـيا ودولـة قطر و
بـاكـسـتــان ورومـانـيـا) داعـيـا وزارة
اخلــــارجـــــيـــــة الى (إعـــــداد وثـــــائق
التخويل الالزمة بأسم احلكومة إلى
دير العام لـلهيئة  وفقـاً للسياقات ا
عتـمدة ورفعـها إلى األمانـة العامة ا
للـمجـلس الستـحصـال توقـيع رئيس

الوزراء).
ÍœËbŠ cHM

نافـذ احلدودية  عن واعلنت هـيئـة ا
استـمرار دخـول الشـاحنـات احملمـلة
ــواد الــغـــذائــيــة إلى مـــحــافــظــة بــا
مــيــسـان  عـن طـريـق مـنــفــذ الــشـيب

احلدودي مع إيران.
وقالت في بيان تـلقته (الزمان) أمس
ـنـافذ احلـدوديـة مـسـتـمرة  في أن (ا
ارسة عـمليـة االشراف على دخول
واد الغذائـية والزراعيـة. مبينة ان ا
منـفذ الـشيب احلـدودي في محـافظة
ميسان يـشهد حركـة واسعة  لدخول
واد الغذائية والزراعية الضرورية ا
للمـستـهلك العـراقي وبإشـراف مدير
واد الـغذائية نفذ). واكـد (دخول ا ا
سموح بها حيث  تسهيل دخول ا
واد الطماطـة واخليار والباذجنان ا

-1-
ستضعف زيد من األرباح على حسـاب ا االستغالل واقـتناصُ الفرص الكتسـاب ا
ــوازين الـشـرعــيـة واالخالقــيـة واالجـتــمـاعـيـة والـفـقــراء مـسـلك ذمــيم طـبــقـا لـكل ا

واحلضارية .
-2-

واد الـغذائـية في شـهر رمـضان يُـبرزُ في رأس قـائمـة األعمال وتـعمـد رفعِ أسعـار ا
القبيحة التي يلجأ اليها أهل اجلشع والطمع .

-3-
يـاً  وباحلـرب الروسـية  –األوكـرانيـة- وأمـثال وقـد يبـررُ ذلك بـارتفـاع األسعـار عـا

هذه التبريرات الواهية .
-4-

ــفـارقــات الـواضــحــة اعالن الـكــثـيــر من األســواق الـتــجـاريــة في الــغـرب عن ومن ا
. واد الغذائية تزامنا مع اطاللة شهر رمضان الكر تخفيضات في أسعار ا

ـعـيب لـلغـايـة أنْ تـكـون مـشـاعـر الـغـربـي  –وهم لـيـسـوا عـلى ديـنـنا – ألـيس من ا
ـسـلمـ الذين يـدركون أهـمـية الـصيـام من جانب ـشاعـر أخواتـنا ا مغـايرةً تـمامـاً 

ستضعف منهم من جانب آخر ? وأهمية رعاية الصائم وال سيما الفقراء وا
-5-

أين التعاون على البر والتقوى ?
أين التكافل والتراحم ب أبناء الرسالة الواحدة ?

سارعون الى نَفْعِ عباده ? أين التواقون الى رضوان الله وا
اً هائالً مـن التعـجب واالسـتغراب وهـكذا تـتواصل االسـئلـة دون أنقطـاع مُخَـلِفَـةً كمـَّ
ن ال يفكـر االّ باالبتزاز  بـعيداً عن كل احلـسابات التـي البُدَّ أنْ يستـحضرها في

مِثْل شهر الله العظيم ..!!
-6-

إنّ ذَرَّةً مِنْ عَمَلٍ خَيرٍ لن تضيع عند الله 
كما أنَّ ذرّة مِنْ عملٍ سَيء لن تضيع في ميزان العدل االلهي .

( فـمن يـعمل مـثـقـال ذرة خيـراً يـره . ومن يـعمـل مثـقـال ذرة شراً
يره ) 

وهذا يعني أنَّ رفع األسعار ال يضر بالفقراء فقط بل يضر
ن رفعها أيضا .
وهنا تكمن العظة .

ـنتـجات الـطبـية الـداخلة عدد من ا
في مـــجـــال طب األســـنــان وغـــيــره
ـــؤســـســات والـــعـــمـل عــلـى رفـــد ا
الــصـحــيـة احلــكـومــيـة واخلــاصـة
صـانع التي سـترى سـتلـزمـات ا
الـنـور قـريــبـاً ). وثـمّـنت اجلـبـوري

ستثمرة اجازة مصنع rK∫ وزير الصناعة يسلم ا ð

اإلصـابــات وجـهــود وزارة الـصــحـة
فـي مــتــابـــعــة تــطـــورات اجلــائــحــة
وإجــراءاتــهــا في تــأمــ الــعـالجـات
ـطـلـوبـة) واضـاف ان والـلـقـاحــات ا
قـرر تـعلـيق الـعمل بـإجازة (اجمللس 
واد االسـتيـراد لـلـمـواد الغـذائـيـة وا
ــشــمــولـة االســتــهالكــيــة واألدويــة ا
بــاالسـتــيــراد واالكـتــفـاء بــإجـراءات
الــفــحـص والــســيـــطــرة الــنـــوعــيــة
وإجـــراءات الــــرقــــابـــة الــــصـــحــــيـــة
واحملـاجـر الـزراعـيـة والـبـيـطـريـة في
ـنــافـذ احلــدوديـة حـتى الــثـامن من ا
ـقـبل)  مشـيـرا الى (تولي حزيـران ا
الهيئة العامة لـلكمارك بالتنسيق مع
تـــوحـــيـــد الــقـــوائم وزارة الـــزراعـــة 
ــشــمــولـة بــاالســتــيـراد فــضال عن ا
تــشــكـيـل جلـنــة بــرئـاســة مــسـتــشـار
رئيس الوزراء لـلشؤون االقـتصادية
ـــثـــلـــ عـن الـــزراعــة وعـــضــويـــة 
واألمـانــة الـعـامـة لـلــمـجـلس وجـهـاز
ــــالـــيـــة األمـن الـــوطــــني ووزارتي ا
والتجارة لدراسة إجراءات استيراد
ـا يضـمن عـدالة الـبيض والـدجـاج 
األســعـار واســتــقـرارهــا) مــؤكـدا ان
(اجملـلس وافق عـلى استـثـنـاء الـعدد
ــتـبــقي من مـركــبـات اإلطــفـاء غــيـر ا
ستلمة البالغ عددها  47مركبة مع ا
مـلـحـقــاتـهـا وأدواتـهـا االحـتـيـاطـيـة
اجملــــهــــزة من شـــــركــــة جــــيــــمــــكس
الــفـــرنـــســيـــة إلى شـــركـــة مـــصــافي
الئمة واتـخاذ اإلجـراءات ا الوسط 
ـذكـورة  عـلى ان لـتـنـفــيـذ الـفـقـرة  ا
تـــتـــحــمل شـــركــة مـــصــافـي الــوسط
أصولياً مسـؤولية سالمة اإلجراءات
واصـفات الفنية) الفتا التعاقدية وا
الى ان (اجملــــــــلـس خـــــــول رئــــــــيس
ـــنـــاطق صـــنـــدوق اعـــادة إعـــمــــار ا

بغداد
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   امـتاز النـقد السـياسي على مـر العصور بـأنَّه حركة تـصحيـحية مـهمة في البالد 
وكان لـلـقلم احلـر تأريخ طـويل في تـصحـيح مسـار األخطـاء  ولكـن للـنقـد السـياسي
ـقابـل في تـوليه أصـول  وهي : الـكـلـمـة الـصادقـة  والـنـيـة في الـتـصـحـيح  ودعم ا
ـشاركة في بـناء مؤسسات مسار احلـكم  واالرشاد الصحـيح  والعمل اجلاد في ا
الدولـة  والـدعاء في ظـهر الـغـيب في تيـسـير مـا صعـب منـاله ; ولهـذا يـقول الـرسول
ؤمن يكف ؤمن أخو ا ؤمن مرآة أخـيه  وا الكر مـحمد صلى الله عـليه وسلم : " ا
فرد 178) فـهذا احلـديث الشـريف أوجز علـيه ضيـعته ويـحوطه من ورائـه "(األدب ا

صفات النقد السياسي .
ا تـلعب أمَّـا النـقد الـسـياسي عـلى كل شيء فـهو ضـرب من الفـوضى الـعارمـة  ور
ـشهـد الـسـيـاسي بـرمـته  وهـذا يكـون عن طـريق كـثـرة الـشـكوك  دورا في تـغـيـيـر ا
ـوقف  وعـدم الـدقـة في نـقل اخلــبـر  والـتـوجـيه غــيـر الـصـائب لـلــحـدث  وتـهـويل ا

وحتوير الكالم عن صحته .
فـاألسـاس في الـنـقـد الـسـيـاسي هـو حبُّ الـوطن  وعـدم دعم
صلحة العامة على اخلاصة ـسيئ  وتغليب ا األشخاص ا
 واالبتـعاد عن الـتكـتالت  ودعم األشخـاص األكفـاء بغض
عتـقد والقـومية  وبـهذا نسـتطيع بـناء دولة ذات النظـر عن ا

سيادة . 

UJÐ¡∫ فلسطيني يبكي صديقه الذي قتلته قوات اسرائيلية
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بالفسـاد وإدمان الفساد أشدُّ خطورةً من إدمان احلشائش! مجتمع الوظيفة العامة
ـصـلح وتنـظر إلـيه بـريبـة! وحتتـرم النـزيه اجلـبان الـصَّامت ـوظَّف الـنزيه ا حتتـقر ا

ُداهِن وحسب قاعدة: كل جبان فاسد وإنْ لم يسرق جبنه يُشَجعُ الفاسدين. ا
إنَّ مـجـتمـعـاً مـنـذ قـرون دَرجَ عـلى نُـصـرة الظـالم ال يـسـتـحق غـيـر الـظـلم! مـجـتمع
الطـلبـة يحـتقـر الطـالب اجملتـهد الـذي ال يُغَـششُ الطـالب الكـسول! مـجتمـع األساتذة
وظَّف احلكومي نع الغش! متى صـارَ الناس ينظـرون إلى ا يحتـقر األستاذ الـذي 
كـمـجـرم أو فاسـد أو مـقـصر أو كـجـزءٍ من مـنظـومـة الـفسـاد? مـنـذ احلصـار أم بـعد

االحتالل?
شـهود عـلى طـبيبٍ عـجوزٍ قـبل يومـ أو ثالثة بـدايـة آذار ألقي الـقبـض وباجلـرم ا
اهد ضده صبيٌّ خـائف في مدينة يُمارس الـسلب والنهب مـنذ سنوات طـويلة والشـَّ
! وبـفضلهم عذراً لم تـعد مدينتي سوى عَقمت أنْ تنـجِبَ غير الذكور الـبيروقراطي
سرح قصعة تـكاثرَ عليها أكلتها من شُذَّاذِ اآلفـاق! والزَّائر القَزَم كراقصة تصعد ا
حولـها حُـرَّاسهـا الـشخـصيـ يركـضـون أمامه وخـلفه. والـبـقيـة يشـاهدون بـخوفٍ
ن انحـنت ظـهورهم ووَجَل والشـفـاهُ مُقـفَـلة..  وقـلتُ ألحـدِ أشهـر الـبيـروقراطـيـ 
دير القد واليوم تمـدحُ اجلديد? أنا لم أتغير احتراماً لـلفاسدين: باألمس تمـدح ا
ـدير تغـير! ويفـخرون ببروغـماتيـة أمَّنَت كراسـيهم لفتـرات طويلـة. و" من أيّةِ الطُّرْقِ ا
يـأتي مثلَـكَ الكَرَم.. رُبَّ مـديرٍ جاء من مـدينةٍ حـدودية بعـيدة كرعـاة البقـر وعصابات
الـسـطو عـلى الـبـنـوك خالل أيـامٍ قـليـلـة يـجـمع له الـضـبـاع أمواالً كـثـيـرة بـاالبـتزاز
ن لـفـظـتهم والـتـهديـد. عـذراً لم تـعـد مـديـنتي سـوى كـعـكـةً لـلـغربـاء شُـذَّاذ اآلفـاق 
ـوصل األعـبـدُ ُـدن مـن نـفـوسـهم وســادةُ ا مـدنــهم لـسـوء أخالقــهم. و"سـادات كل ا
القزمُ".. الـزائر القميء يخلق العداوات بـ هذا وذاك يتدخَّل في أتفه األمور يريد
أنْ يـتحـكَّم في كل شيء لعله يـجد بابـاً لالبتـزاز ويسمـيها اسـتفادة! األحـمق يعيشُ
حربـاً مع نـفسه ومع اجلـميع بـال سبب.. واحلـرب مهـنـة األغبـياء يـحسـبـونهـا لعـبة.
ُضـطر يـركبُ األهوال ومـجبر ـراقبـة والتـحليل. لـكن ا األذكيـاء يكـتفـون بالـفرجة وا

أخوكم ال بطل فقد جتنبتُ القَزَمَ كي يفيقوا فأبت 56 عليَّ اعتزالي!
مخلوق فـاسد معجون بفاء الفساد والفس مدعوم بـشبكة عالقات مشبوهة حيثما
تـدبُّ قدمـاه ال يـنبـتُ خيـر يـزرع الفـتـنة. (هَـمّـازٍ مَشّـاءٍ بِـنَـميمٍ). (مَـنّـاعٍ لِلـخَـيرِ مُـعـتَدٍ
أَثـيم). (عُتُلٍّ بَـعدَ ذلِـكَ زَنيم). قـميء قصـير مـتـكبـر ال يؤمن بـيوم احلـساب. ال دين ال
نـعه الكـذب واالبتزاز والـسلب والـنهب. يـسب الفـاسدين ويـهددهم أخـالق ال أصل 
فـيـعطـونه يـزيـد سِبـابهُ فـيزيـدون أعالفه يـردد لـيل نهـار: يـا عزيـزي كـلنـا لـصوص!

"تهددنا وتوعدنا رويداً متى كُنا ألمكَ مقتوينا?" 
ـسؤولـ تدرج بـشهادات قـبل السـقوط احلـر األخيـر كان عامالً يـغسل سـيارات ا
مـسائيـة لطشـها وال يعـرف غير الـله كيف حصل عـليهـا. زمالءه كانوا يـسمونه ٥٦
ن يـعرفه عن قرب يـصفه: جحش مسـيّب يتبـعه ضبعان حـقيران يأكالن البعض 
ـسعـور حـرام! كلب الـصـيد يـلـهث ويتـعب ويـكذب من فتـات مـائدته. مـائـدة الكـلب ا

ياه الثقيلة.  وصيده لسيده الذي أخرجه من مجارير ا
صـار اخملـلـوق مــديـراً بـعـد مـئـة عـام من االحـتـالل نـشـرَ الـفـسـاد في زمن داعش
والـفوضى في زمـن كورونـا. فضـجَّت وعـجت مـدينـته من فـساده وفـتـنه طردوه بـعد
سنـواتٍ عِجاف لكن بسبب ضـغوطه أو توسالته وطول وقوفهِ على
سـؤول يسـمونهـا ترضيـة كلب الصـيد بعَـظمة من أبواب ا
ــنـبـوذ ـديــنـته وأهـله ا ُــحـاصـصــة لـهـذا الــعـاق  مـائـدة ا
مـسـيـلـمـة الـعصـر جـلـبـوه عـنـدنـا مـديـراً في صـفـقـة فـساد
مشبـوهة مَنْ ال ينفع أهله وال مدينته كيف ينفعنا? حسبنا

الله ونعم الوكيل.

والـبــطـاطـا. الفـتــا الى هـذه اجلـهـود
تــاتي بــالـتــنــسـيـق مع مـركــز كــمـرك
الـــشــيب مـن أجل تــعـــزيــز االســواق
ــواد الـغــذائـيــة الالزمـة احملــلـيــة بـا
. ونقل واطـن ا يـلبي حاجـات ا و
البيـان عن الهـياة تاكـيدها بـان كافة
منـافـذنا الـبريـة والـبحـرية واجلـوية
تـعمـل علـى مدار  24ساعـة من اجل

تـأمــ دخـول الـبــضـائع الـرئــيـسـيـة
الـــتي لـــهـــا عـالقه بـــحـــاجـــة ابـــنـــاء

شعبنا).
واد الغذائية كما باشرت شاحنات ا
احململـة باخلضار والـفواكه من التي
ســــمــــحـت بــــهــــا وزارتــــا الــــزراعــــة
والــتــجــارة بــالــدخــول إلى مــيــســان
االثـن عـبـر مـنفـذ الـشـيب احلدودي

ا أعلنه النائب تاخم إليران وفقا  ا
عن احملافظة جـاسم العلـوي مشيرا
الـى  إن (الـــعــــمل جــــارٍ عــــلى غـــرار
البصـرة  وبنـفس األسلوب من مـنفذ
الــشالمـجــة احلــدودي). وأضـاف أن
(األســـعـــار ســـتـــنـــخـــفض بـــدخـــول
واد الغذائية احملاصيل الزراعية وا

لألسواق احمللية).
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سجّلت الدكتورة ساجدة اجلبوري
حــضــورهــا كــأول مــســتــثـمــرة في
اجملـــال الـــطـــبي تــســـلّـــمت عـــقــود
سـتلزمات مشاريع إنشـاء مصانع 

ومنتجات طبية .
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وقـالـت اجلـبــوري امس إن (إجنـاز
غـيـر مسـبـوق سـيـسجل لـلـصـنـاعة
الـعـراقـية بـإنـشـاء مـصـانع وطـنـية
لـصـناعـة مـسـتـلـزمات طـبـيـة تـنتج
ألول مرة في العـراق)  مشيرة إلى
(خطة وضـعتهـا للحـد من أستيراد

ـعـادن (جـهـود وزيـر الــصـنـاعـة وا
السـيـد منـهـل عزيــز اخلـبـاز  بـعد
توزيع الوجبة األولى من مُقسمات
ديـنة الـصنـاعية فـي ذي قار على ا
الــصــنـاعــيـ إلقــامــة مـشــاريــعـهم
الــصــنــاعــيــة والــتي تــتـضــمن 13
ُــخــتــلف الــصــنــاعــات مــشــروع 
مــشـــيـــدةً بـــدعــمـه الــصـــنـــاعـــيــ
وتسهيل وتسريع إجراءات العقود
ـسـتـثــمـرين والـرغـبـة اخلـاصــة بـا

بتطوير الصناعة الوطنية ).
ستثمرة الطبية العراقية وعبرت ا
عـن ســعــادتـــهــا بـــولــوجــهـــا عــالم
االسـتـثـمـار كـأول سـيـدة تـدخل في

هذا اجملال .
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ــعــادن ووزّعَ وزيــر الـــصــنــاعــة وا
مـــنــهـل عـــزيـــز اخلــبــــاز الــثالثــاء
دينة الدفعة األولى مـن مُقسمـات ا
الـــصــــنـــاعــــيــــة في ذي قــــار عـــلى
الــصــنـاعــيـ إلقــامــة مـشــاريــعـهم
الــصــنــاعــيــة والــتي تــتـضــمن 13
ا ُختلف الصناعات و مشروعاً 
دينة ئة من مسـاحة ا يُمثل 40 با
الـبـالـغــة مـسـاحـتـهـا 2000 دو 
ديـنة ستـرى النور مُعلـناً عن أنَّ (ا
ُباشرة بالعمل قريباً جداً وستتم ا

كمـا سـيتم تـوزيع الـوجبـة الـثانـية
خِالل األسابيع القـادمة  عاداً إياه
إجنــاز غـــيـــر مـــســبـــوق لـــلـــعــراق
ومُحافظة ذي قار بتعاون كبير ب
وزارة الصناعة وإحتاد الصناعات
ُـدن الـصـنـاعـية الـعـراقي وهـيـئـة ا

عنيـة). وكافة الدوائر ا
جــــاءَ ذلك خِالل اِجـــتــمـــاعٍ مُــوسع
عـقدهُ اخلـبـاز بحـضـور الـنائب عن
ـوسـوي مُـحافـظـة ذي قـار حامــد ا
ومُستـشار مُحـافظ ذي قار ورئيس
إحتاد الـصنـاعات الـعراقي ونـائبه
سـؤول وعدد من الـصنـاعيـ وا
فـي الــوزارة حـــيث ثَـــمّنَ مـــعـــالــيه
تعـاون إحتـاد الصـنـاعات الـعراقي
مع الــوزارة من خِـالل الــعــمل وفق
خُـطـة ورؤيـة مُـوحـدة من أجل دعم
الــصــنــاعــيــ وتــطــويــر الــقــطــاع
الـــصــــنــــاعـي احملـــلـي واجلــــهـــود
ُـدن الصنـاعية بـذولة من هيـئة ا ا
وكافـة الـدوائر ذات الـعالقـة والتي
ــديـنـة  ووجهَ سـاهــمت بـإجنـاح ا
مـعـالي الـوزيـر بـتـسـهيـل وتسـريع
اإلجـراءات وتـقلـيل الـبـيـروقـراطـية
ودعـم جـــمـــيع الـــصـــنـــاعـــيـــ في
مُـحــافـظـة ذي قــار سـواء أصـحـاب
ن تـوزعت ــديـنـة  ـشـاريع في ا ا

ُـقـسـمات وغـيـرهم لـنـثبت عـليـهم ا
بـأننـا جـادين ونـفذنـا مـا وعـدنا به
ُـقسـمات ديـنـة وتوزيع ا بتـنـفيـذ ا
والـــتـي تُـــعـــد واحـــدة من فـــقـــرات
ـــنـــهـــاج احلـــكـــومي وخــــطـــوات ا
اخلـاصة بـتـشغـيل األيـدي العـامـلة

وخلق فُرص عمل للشبـاب .
ــديــنــة وأكــدَ اخلــبــاز أنَّ (إقــامــة ا
الصـناعـيـة في ذي قار فـاحتة خـير
لـكُل الـعـراقـيـ وخـصـوصـاً أبـنـاء
ُــحــافـظــة  مُــشــيــراً إلى ضـرورة ا
ُتابعة واإلسراع في إكمال جميع ا
ُـدن الصـنـاعـيـة في الـعراق خِالل ا
رحلـة القـادمة والـتي تأتي ضِمنَ ا
تــوجــيــهــات دولــة رئـيـس مـجــلس
الوزراء بتطوير الصناعة العراقية

ورفُع شعار صُنع في العـراق).
ــشـاريع الــتي ســيـتم وتــضـمــنت ا
ــديــنــة صــنــاعــات إقـــامــتــهــا في ا
مُـــــتــــعـــــددة مــــنـــــهــــا فـي مــــجــــال
ُـنـتـجـات ُـسـتـلــزمـات الـطـبـيـة وا ا
الـــطــــبـــيــــة كـــالــــقـــطـن والـــشـــاش
ــاســتك ُـــعــقــمــات وصــنـــاعــة ا وا
والـــفالنـــكـــوت والـــطالء الـــقـــيــري
إضـــافــة إلى صــنــاعـــات الــهــيــاكل
احلـديـديـة والكـرفـانـات ومُـنـتـجات

األلبان وغيرهـا .

يـعلـق اجليش اإلسـرائـيـلي مـبـاشرة
عـــلى احلــادثـــة لــكن ســـبق أن أعــلن
ـكـافـحة "تـنـفـيـذ عـمـليـات عـسـكـريـة 
اإلرهــاب" فـي نــابــلس وغـــيــرهــا من

دن في الضفة الغربية. ا
ونـــعت "هـــيــــئـــة مـــقـــاومـــة اجلـــدار

واالســتـيـطــان" الـفــلـسـطــيـنـيــة عـبـر
حــســابـهــا عـلـى فـيــســبـوك الــشـاب
عـــســـاف وهــو مـــحـــامي في مـــجــال
حـــــقــــوق اإلنـــــســـــان كـــــان يــــعـــــمل
لـديهـا.وبـحسـب الهـيـئة كـان عـساف
"مــدافــعــا شــرســا عن أبــنــاء شــعــبه

ومقدراته".
وأفـاد شــهـود عـيـان لــوكـالـة فـرانس
بــرس بـأن عــسـاف أصــيب صـبــاحـا
خالل انــســحــاب اجلــيش من مــوقع
قـبر يـوسف نـحـو الشـرق .وأضـافوا
أن اجلــيـش "فــتـح الــنـــار بـــكـــثـــافــة
وبشكل عـشوائي على الـشبان الذين
رشـقـوا مـركـبـاته بـاحلـجـارة ما أدى
إلى إصــابـة الـشــاب الـذي كــان يـقف
علـى الرصـيف".كـما أوضح الـشـهود
أن عـســاف تــوقف في طــريق عـودته
بــعـــد أن أوصل أبــنــاء شـــقــيــقه إلى
ـــدارس الـــصـــنـــاعـــيـــة في إحــــدى ا
ــــعــــايــــنــــة األحــــداث ــــنــــطــــقــــة  ا
ـقتل الـشـاب يرتـفع عدد اجلاريـة.و
الـفلـسـطـينـيـ الـذي قتـلـوا مـنذ 22
ـــنـــصـــرم بـــرصـــاص آذار/مــــارس ا
إســـــرائــــيـــــلي إلى 16 قــــضـــــوا في
حــوادث مـنــفـصــلـة بــيـنــهم مـنــفـذو

هجمات. 
وفي اجلــانـب اإلســرائــيــلي قــتل في
الـفــتـرة ذاتــهـا خالل الـهــجـمـات 14
شخصا.ووقعت مؤخرا عدة هجمات
ضـد أهـداف إسـرائــيـلـيـة ونـفـذ أول

بـيــان مـقـتــضب "اسـتـشــهـاد الـشـاب
مــحـمــد حـسن مــحـمــد عـسـاف ( 34
عـامــاً) بـعـد إصــابـته بــرصـاصـة في
الصدر أطلـقها عـليه جيش االحتالل
اإلســـرائــيـــلي خالل الـــعـــدوان عــلى
مـديـنة نـابـلس صـبـاح األربـعاء".ولم

هـــجـــومـــ عــــرب إســـرائـــيـــلـــيـــون
مرتبـطون بـتنظـيم الدولـة اإلسالمية
وآخــر هـجـومــ فـلـســطـيــنـيـون من

. منطقة جن
من جــانـبـهــا أكـدت خـدمــة إسـعـاف
جمـعـية الـهالل األحمـر الـفلـسطـيني
تسـجيل 31 إصابـة في نـابلس 10

منها بالرصاص احلي.
فيمـا أعلن نادي األسيـر الفلـسطيني
اعــتـــقــال اجلــيش اإلســـرائــيــلي 14
شخصا على األقل مـعظمهم من مدن
وقـــــــرى فـي شــــــمـــــــال الــــــضـــــــفــــــة
الغـربيـة.وحشـد اجليش اإلسـرائيلي
لـليـوم اخلـامس عـلى الـتـوالي قواته
في شـمال الـضـفة الـغـربيـة وخـاصة
في منـطـقة جـن الـتي يـتحـدر منـها
مـــنــفــذا الــهــجـــومــ األخــيــرين في

منطقة تل أبيب.
 «u  5 Qð

ـــواجــهــات في مـــديــنــة وانـــدلــعت ا
نـــابـــلس فـي أعــقـــاب تـــأمـــ قــوات
إســـرائـــيـــلـــيـــة احلـــمـــايـــة لـــدخــول
مــسـتــوطـنــ يـهــود إلى مـوقع قــبـر
يوسف لترميمه بـعد تعرضه مؤخرا
لــلــتـخــريب من قــبل فــلـســطــيـنــيـ

بحسب السلطات اإلسرائيلية.وأعلن
مـــجــلـس شــومـــرون أو "الــســـامــرة"
شتق من "يهـودا والسامرة" وهو وا
االسم التوراتي لـلضفة الـغربية أنه
ـوقع.وأكــد في بـيـان دخل لــتـرمـيـم ا

{ نابلس (أ ف ب) - استشهد محام
فــــلــــســــطـــيــــنـي بــــرصــــاص قـــوات
إســرائـيــلـيــة في مـديــنـة نــابـلس في
شمـال الـضفـة الغـربـية احملـتلـة على
ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية
أمس األربـعــاء.وأعـلــنت الـوزارة في

"في وقت مــبــكـر من الــصــبـاح دخل
سرا فريـق بناء من مـجلس الـسامرة
اإلقلـيمي إلـى مجـمع قبـر يوسف في
نــابـــلس وقــامـــوا بــتـــجــديـــد مــوقع
الـقـبـر".وقــال رئـيس اجملـلس يـوسي
ـثل دغـان إن "تــرمـيم قــبـر يــوسف 
اســـــتـــــعـــــادة لــــشـــــرف إســـــرائـــــيل
الــقـومي".احــتـلت إســرائـيل الــضـفـة
ـا فيـهـا الـقدس الـشـرقـية الـغربـيـة 

في العام 1967.
والـقــبـر مـقــدس لـدى الـيــهـود الـذين
يزورونه حتت حـراسة اجلـيش لكنه
يــقـع في عــمـق الــضـــفـــة الــغـــربـــيــة
ــوقع احملـــتــلـــة. وســبـق أن شــهـــد ا
مــواجــهــات مــتــكــررة كــمــا تــعــرض
لــلــحـــرق و إصالحه.وقــال رئــيس
الـوزراء اإلسرائـيـلي نـفتـالي بـيـنيت
األحد مـعلـقـا على احلـادثة "لن نـقبل
ـــــثل هـــذا االعـــتـــداء عـــلى مـــكــان
مـقدس بـالـنـسبـة لـنـا ... عشـيـة عـيد

الفصح".
وقــال اجلــيش الـــثالثــاء إنه اعــتــقل
فلـسـطيـنـيا مـشتـبـها به في احلـادثة
الــتي أصـيـب خاللـهــا إسـرائــيـلــيـ
ـــــــــوقـع دون حـــــــــمـــــــــايـــــــــة دخـال ا
عسـكرية.يـعيش في الـضفـة الغـربية
حــوالى ثالثــة ماليــ فــلــســطـيــني
بـــــاإلضــــافــــة إلـى نــــحــــو 475 ألف
إسرائيـلي في مسـتوطنـات يعتـبرها

اجملتمع الدولي غير قانونية.
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اقـــام احلــــزب الـــشـــيـــوعـي في اربـــيل
رور عام على وفاة امـسية استذكارية 
ي احمد مصطفى الـشاعر الكردي اال

كنى ب (دلزار) ا
الـذي رحل في العاشر من شهر نيسان
 2021 فـي احد مستشـفيات اربيل عن
ئة عام بعد صراع طويل عمر جتاوز ا

رض .  مع ا
ــــولـــود عـــام رحـل الـــشـــاعــــر دلـــزار ا
ـديـنـة 1920في الــضـاحـيـة الـشـرقـيـة 
كـويـسـنـجق واسـمه ( احـمـد مـصـطفى
مــــحــــمــــد مــــصــــطــــفى اغــــا) لُــــقب ب
(دلـزار)وهو شاعر متقد الذاكرة عاصر
االحـداث ودرس في الـكـتـاتـيب وشارك

ــيـــة ضــمن اجلــيش فـي احلــرب الــعــا
الـلـيـفي وتـغـنى فـي قـصـائـده بـاالخوة

العربية والكردية .
له دواويـن شعـريـة بـاللـغـتـ العـربـية
والــكـرديــة واصــبح عـضــوا في احتـاد
ادبــاء الـعـراق عـام 1959واصــبح عـام
1970 عـــضــوا فـي الــهـــيــئـــة االداريــة
ؤتـمر الحتـاد االدبـاء الكـورد وعضـو ا
الــثـالـث لـلــحـزب الــشـيــوعي الــعـراقي
ومــــــــــــثــل بــــــــــــ االعــــــــــــوام 1974-
1979اجلـبهة الوطنيـة واختير عضوا
ـنطـقـة احلكم في اجملـلس الـتـشريـعي 

الذاتي بدورتيه االولى والثانية .
انـتمى الى احلزب الشيوعي في صباه
وشـارك في فـعـالـيات وانـشـطـة احلزب

كـمـا وعـمل مـحـررا فـي جـريدة (ازادي)
احلـريـة بـعـد ثـورة 14 تـمـوز 1958مع
رفـيقه عبدالـله كَوران. وقضى عمرا في

عتقالت  السجون وا
الـشاعـر دلزار حـاصل على الـدبلوم في
الـــتـــاريخ والـــفـــلـــســـفـــة واالقـــتـــصــاد
ـية في الـسـياسي وحـركة الـعـمال الـعا

بلغاريا .
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وكــانت وزارة الــثــقـافــة والــشــبـاب في
حــكـومــة اقـلــيم كـردســتـان الــعـراق قـد
ــنـاســبــة مـرور اقــامت له احــتــفـالــيــة 
ئة عام وقد حضر االحتفالية الـذكرى ا
وهـو مقعـد على كرسي مـتحرك وقدمت
فـيها كلمات عـبرت عن معاني ومسيرة

حـيـاته ونـضـاله في احلـزب الـشـيوعي
ه من قـــبل مــحـــافظ اربــيل و تـــكــر
ـــرحــوم الـــدكــتـــور فــرست الـــســابق ا
ثـل خارطة صـوفي بالـدرع الذهـبي و
اقـلـيم كـردسـتـان .في لقـاءات صـحـفـية
مــعه قـبل وفـاته يـقــول الـشـاعـر احـمـد
دلـزار :فـتـحت عيـني مـنـذ الصـغـر على
ـياه اجلـارية في االزهـار واالشـجار وا
بــســتــانــنــا الــنــضــرة في الــضــاحــيــة
دينة كويسنجق وفيها رأيت الـشرقية 
الـكتب والـدواوين الشـعريـة في مكـتبة
والـدي الذي كان يجيد اللغت التركية
والـفـارسـيـة وكـان حـافـظـا لـلـكـثـيـر من
مـالحم شاهـنامه لـلـفردوسي الـطوسي
وكـان يـقرأه عـلـيـنا فـكـنت انتـشي عـند

احلــــنــــطــــة احملــــلــــيــــة وبــــواقع ثالث
شــاحـنـات وبــأجـمـالي كــمـيـة مــسـوقـة
بلغت 160 طـناً حيث كانت اول بطاقة
تــســويق  بــأسم الــفالح كــاظم مــبـارك

عبيد ). 
ثـنى قد افتتح وكـان فرع الشـركة في ا
ـــوسم الــتـــســويـــقي هــذا الـــعــام في ا

العراق يوم التاسع من نيسان .
واكـدت وزارة الـتـجـارة مـبـاشـرة فروع
الــشــركــة الــعــامــة لــتــجــارة احلــبــوب
ـسـتـحـقات ـنـتـجه لـلـشـلب بـتـوزيع ا ا
ن ــزارعــ  ـــالــيــة لــلــفـالحــ و ا ا
سـوق محصوله خملازن وزارة التجارة
 فـي الـــنـــجف والـــديـــوانــــــيـــة وبـــابل

ثنى . وا
وقـال مدير عام الـشركة العـامة لتجارة
احلـــبـــوب مـــحـــمـــد حــنـــون كـــر انه
(تــنـقـيـدا حلـرص وزيــر الـتـجـارة عالء
ستـحقانت اجلـبوري عـلى غلق ملـف ا
ــسـوقي مــحـصـولي احلــنـطـة ــالـيـة  ا

والشلب لعام 2021 بالكامل).
واضــاف ان (مالكـاتـنـا احلـسـابـيـة في
بــابل بــاشــرت بــتــوزيـع مــســتــحــقـات
ن سوق مـحـصول الـشلب الـفالحـ 
خملـازن التـجارة  وحسب االسـبقيه في
الـتسـويق للـبطـاقات الـتسـويقـية لـعام
اجلـــاري).وكـــشف حـــنـــون عن تـــوزيع
363 صك ومـبلغ قدره خمـسة مليارات

ومــئــتــان وإثــنــان وثــمــانــون مــلــيـون
واربـــعــمــائـــة وســبــعـــة وســتــون الف
ـبلغ ديـنـار). كمـا  تخـصـيص كامل ا

ــحـصــول الــشــلب الـذي  اخلــاص 
ــراكــز تــســويق مــحــافــظـة تــســويــقه 
الــــنــــجـف االشــــرف والــــبــــالغ ســــتــــة
وخـمسون مليار ديـنار وتمت  مباشرة
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اعـــلـــنت وزارة الـــتـــجـــارة اســـتـــمــرار
سـايلـوات ومواقع فرع الـشركة الـعامة
لتجارة احلبوب في النجف عن القيام 
ـنـاقـلة الـرز احملـلي الى مـخـازن الرز
في بـــغـــداد ( الــعـــطــيـــفـــيــة و كـــســرة
وعــطش) و كـربالء تــمـهـيـدا لــتـوزيـعه

ضمن مفردات السلة الغذائية . 
وقـال مدير عام الـشركة العـامة لتجارة

احلبوب محمد حنون.
ان (مالكـاتـنـا الـعـامـلـة في مـواقـع فرع
الـنجف مـجرشـة ابو صـخيـر و سايـلو
ابــوصـخـيـر و سـايــلـو الـنـجف االفـقي
وسـايـلـو الكـوفـة واصـلت منـاقـلـة الرز
احمللي لرفد مفردات السله الغذائية). 
واسـتعرض موقف مناقلة  الرز احمللي
بـالـكـمـيـات احملـولـة لـكل مـوقع  حـيث
بـلــغت الـكـمـيـة الـتي  حتـويـلـهـا الى
مـخـازن الـرز في الـعـطـيـفـيـة 258طـنـاً
وبـلـغت الكـمـية الـتي  منـاقـلتـها الى
مــــخــــازن الــــرز فـي كــــســــره وعــــطش
210اطـنـان  فيـمـا بلـغت الـكمـيـة التي
.(  مناقلتها لسايلو كربالء 442 طناً
وكـــشف عـن عــدد الـــشـــاحـــنــات الـــتي
سـاهمت بـنقل الرز 27 شـاحنـة موزعة
حــسـب عــائــديــة الــشــركــات الــنــاقــلــة
16شـاحنة تـابعة السـطول نقل  جتارة
حـبـوب و ٩ شـاحـنـات السـطـول الـنـقل

الـبـري و 2 شـاحـنـة لـلسـطـول الـشـركة
العراقية . 

وبــ الـى ان (اجــمــالي كــمــيــات الــرز
الـصادر لغاية اليوم توزعت 1971طناً
الى ســـايـــلـــو الــعـــطـــيــفـــيه و كـــمـــيــة
1698طـــنـــاً مــخـــازن كـــســـره وعــطش
وبـلـغت الـكـمـية الـتي  مـنـاقـتـها الى
سـايـلـو كربالء 1224طـنـاً). و (استالم
مـخـازن كـسره وعـطش اربع شـاحـنات

محملة بكمية 116طناً الرز احمللي 
ـسـتـلم لــيـصـبح الـرصــيـد االجـمـالـي ا

.( 1226طناً
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مــــشــــيـــرا الـى ان (مالكــــات ســـايــــلـــو
الـعطيفيه اجنزت تـفريغ شاحنات الرز
الـــوارده من ســايــلــو الـــنــجف االفــقي
حيث  استالم 7شاحنات بوزن 315
طن رز مـحلي وليكون اجمالي الرصيد

. ( توفر  2.135.950 طناً ا
واخـتـتم بـالقـول ان (فـرع البـصـره بدء
مـوسـمه الـتـسـويـقي لـعام  2022 بـعـد
اسـتالم اولى كـمـيات احلـنـطة احملـلـية

.( من الفالحي
واضــاف ان (مـالكــاتــنــا الــعــامــلــة في
ــســائي ســايـــلــو الــبــصــرة الـــشــفت ا
وبــحــدود الـســاعه الــسـابــعــة من يـوم
الــثالثـاء 12 نــيـسـان بــاشـرت اسـتالم
سـوقـة من مـحـصول اولى الـكـمـيـات ا

ـواقع احلـسـابـيه في سـايـلو مـالكات ا
الـكـوفة وسـايـلـو ابو صـخـير وسـايـلو
الـنجف االفقي ومجمع اخورنق ومركز
شخـاب بالتوزيع مـنذ نهاية تـسويق ا
ـاضي حيث  تـوزيع مبلغ االسـبوع ا
9500000000 تـــــســــــعـــــة مـــــلـــــيـــــار
وخـمسمـائة ملـيوم حلد االن . واضاف

انـه (في الــديـــوانــيـــة تـــمت مــبـــاشــره
ـراكز التـسويقيـة بصرف مسـتحقات ا
الـفالح وفق االسـبقـية في الـتسويق
كنظام متبع على الرغم من تام كامل
ـــبـــلـغ   كـــمـــا و  تـــســـلـــيم كـــافـــة ا
ـسوقـي محـصول الـيه  ـسـتحـقـات ا ا

ثنى) . الشلب في محافظة ا

بطاقة االمسية االستذكارية
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سـماعه كـما وان جـدتي ام والدي كانت
شــاعـرة شــعـبـيــة ولـهــا تـســعـة اخـوان
اغـلــبـهم شـعـراء واشـهـرهم (امـ اغـا)
لقب ( اختر ) .ويقول دلزار ان الشعر ا
انـتقل لي عن طريق البيئة التي عشتها
وتــرعــرعت فــيــهــا ولــيس وراثــة .نــظم
الـشاعـر دلزار الـشعر مـذ كان طـالبا في
مـتـوسطـة كـويـسنـجق وازداد عـلمه في
الـشـعر من خالل مـتابـعة وقـراءة مجـلة
(كَالويـز) الثـقافيـة االدبيـة التي صدرت
دة عـشر سـنوات من عام دون انـقطـاع 
1939-1949تـــــــزوج عـــــــام 1946 ولـه
ثـالثــــــة اوالد وبـــــــنــــــتــــــان وفـي عــــــام

1936التحق باحلركة الكوردية .
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وقـــدم صــديـــقه ورفـــيق دربه (مـــغــديــد
حـــاجي) عــرضـــا لــكـــتــابه  الـــذي الــفه
وجــمع فــيه قــصــائـد الــشــاعــر وتـاريخ
حــيــاته كــمـا و عــرض فــلم تــوثــيـقي
قــصــيــر عن حــيــاة الــشـاعــر اســهم في
احلــديـث عــدد من اصــدقــاءه ومــعــارفه
ثـقف ـقربـ من االدباء والـكتـاب وا ا

ورفاق دربه 
ومن النتاجات االدبية للشاعر دلزار:
احلــان الــســلم واحلــريــة مــطــبــعــة دار
الــسالم بـغـداد 1958الــكـفـاح واحلـيـاة
مــــــطــــــبــــــعـــــــة دار الــــــسالم بــــــغــــــداد
1960ذكريات ايام حياتي بثالث اجزاء
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ة وفي بــغـداد إسـتــقـبلَ وزيــر اخلـارجـيـَّ

اضي وزير فـؤاد حس يـوم األحد ا
الـــثــقـــافــة حـــسن نـــاظم.وجــرى خالل
الـلقاء بحث إنعقـاد مؤتمر احلضارات
عـــــــلـى أرض الـــــــعـــــــراق لـــــــســـــــنــــــة
2022بـدورته اخلـامـسة إذ سـيـترأس
ُشارَكة ؤتمـر لهذا العـام و الـعراق ا
كـل من إيـــران والــــيـــونــــان والـــصـــ
ـكـسـيك ومـصــر وإيـطـالـيـا والـهـنـد وا

وبيرو وبوليفيا. 
وقــال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(الـلـقـاء تـنـاول الـتـبـاحث حـول آلـيـات
ـؤتـمــر وتـشـكـيل جلــان فـرعـيّـة عــقـد ا
لـــوضع خـــطه عـــمل وحتـــديـــد جــدول
ــؤتــمـر زمــنيّ وإعـالن وقت انــعــقــاد ا

على أنَّ يتم انعقاده هذا العام). 
وأكَّـد الوزيران (ضـرورة إستثـمار هذا
ـهم لتـسـليط الـضوء يّ ا احلـدث الـعا
عـلى حـضارة الـعـراق وإظهـار األبـعاد
ـشرقة وتسليط الضوء حول مكانته ا
مـــغـــتـــنــــمـــ حـــضـــور الـــعـــديـــد من
ُسـتوى وسيتم الـشخصـيات رفيـعة ا
أيــــضـــاً تــــوجــــيه دعــــوات رســـمــــيّـــة
ـعـنـيّـة بـاآلثـار لـلـمــنـظـمـات الـدولـيَّـة ا

واحلضارة).
وحـضـر اللـقاء وكـيل وزارة اخلارجـيَّة
لـلشؤون الـقانونـيّة ومتـعددة األطراف
قـــحـــطــــان اجلـــنـــابي ورئـــيس دائـــرة
ــنــظـمــات عـبــــــــاس كــاظم و رئـيس ا
هـيـئة اآلثـار و فالح الـعانـيّ مديـر عام
الـــعالقـــات الـــثــقـــــــــــافـــيَّــة في وزاره

الثقافة.
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مـا نـوع الـشـبـاب والـشـابـات الذيـن يـراد لـهم أن يـتـواجدوا فـى بـلدان خـلـيج
ثلى شتى سلطات الـعرب مستقبال? تتبع ما يكتبه وينطق به بعض ناطقى و
طلـوبة بإحلاح كما ـال والوجاهة فى هذه الدول يـقود إلى الصورة التـالية ا ا

يظهر من قبل تلك السلطات:
فـأوال: مـطـلـوب شـابـات وشـبـاب يـكـفـرون بـهـويـتـهم الـعـروبـيـة أو غـيـر واعـ
بـوجودها ـ فيكـتفون من لغـتهم العربـية بلهجـات عامية ال تـربطهم بتاريخ وال
بـــأدب وشــعــر وال بــفــكــر عــربـى ذاتى نــهــضــوى وال بــوسـط ثــقــافى رفــيع
ـستوى وال بتراث دينى مستـنير يسمو بأرواحهم ويـكتفون من التزاماتهم ا
الوطـنية والقومية بالوالءات الفرعية الطائفية أو القبلية أو الشعارات الطفولية

مجدة ببغاويا ألقوال من مثل (بالدى الفالنية أوال). ا
ــطـلــوب أن ال يـكـون ســلـوكـهـم الـيـومى أو أمــا عـلى الــصـعـيــد الـســلـوكى فـا

اهتماماتهم العاطفية مرتبط بالسياسة. 
ـتـعلـقـ بأحـد أبـطالـها يـكفى أن يـكـونوا من مـشـجعى فـريق كـرة قدم ومن ا
ـارسـوا ثـقـافـة االسـتهـالك الـنـهم لـلـغذاء بـجـنـون وتـعـلق أهـوج. ويـكـفى أن 
والـلباس وشتى أنـواع التسـلية حتـى يشعروا بـاالطمئـنان إلى أنهم جزء من

حضارة العصر وصرعاتها.
وضوع الفلسطينى بعد أن تب وثـانيا: أن يتخلصوا من التزامهم القومى با
سئول العـرب أن الكيان الصهيـونى هو واحة سالم ومصدر تقدم لـبعض ا
عـلمى وتكـنولـوجى متمـيز وصـانع ألسلـحة ال مثـيل لهـا وبالتـالى فهـو يسبق

أمة العرب بقرون من احلضارة.
ـائـة من أرض فـلـسـط أمـا أن ذلك الـكـيان قـد اسـتـحـوذ عـلى تـسعـ فى ا
الـتاريـخـيـة وشـرد سـبـعـة ماليـ من إخـوانـهم الـفـلسـطـيـنـيـ ويـومـيـا يـقتل
ـسيـحيـ وأن قادته سـلمـ وا ويـسجن ويـهدم الـبـيوت ويـدنس مقـدسـات ا
ــهم هى االسـتـثـمـارات يـجـاهـرون بـاحـتــقـار أمـة الـعـرب فـهــذا غـيـر مـهم فـا
الـصـهـيونـيـة الـتى سـتـنـعش احلـيـاة والـسـياحـة والـبـذخ الالأخالقى فى بالد
الــعـرب وســتـخــلق الـوظــائف وسـتــنـقل الــعـلم والــتـكــنـولــوجـيـا إلـى الـعـرب

. تخلف ا
ومن أجل بـناء ونشر تلك الـثقافة وتلك الـسلوكيات وتـسهيل عملـية التجنيس
دنى إلضـعاف الـهويـة العـروبيـة فى بلـدان اخلـليج الـعربى وجـعل اجملتـمع ا
غـير فاعل ومنشغل بالتـفاهات من األمور تتضافـر جهود مشتركة من بعض
رتـبط ـرتشـ ا اجلـهات الـرسمـية ومـرتزقـة بعض الـوسائل اإلعالمـية وا
دربة بـاالستـخبارات ومـجمـوعات وسـائل التـواصل االجتـماعى اجملـيشـة وا
فى الـكـيان الـصـهـيـونى تـقوم كل تـلك اجلـهـات بـتـناغم وتـعـاضـد بـحمالت
شـتم وكذب وتشـويه سمعـة كل من يرفـعون فكـر وشعـارات القومـية العـروبية

اجلامعة.
إنـهـا حـمالت مـركـزة تـهـدف إلى خــلق جـيل بال هـويـة عـروبـيـة جـامـعـة وبال
انهم بالـتزامات وطنـية وقومية جتـاه أمتهم وبال أهداف قـناعات بضـرورة إ
حـيـاتـيـة وقـيـمـيـة أخـالقـيـة يـنـاضـلـون من أجـلــهـا وبال مـشـاركـة فى احلـيـاة
ـهم هـو أن يكـونـوا جزءا من مـاكـنة الـسيـاسـية وفى الـنـضاالت اإلنـسـانـية. ا
اإلنتاج االقتصادى بكفاءة وبال تأفف وبال مطالب عمالية عادلة وبال مواطنية

منتمية.
ستقبل فى هذا اجلزء من كن أن يكون عليه ا ا  إنـها صورة حزينة بائسة 

الوطن العربى. 
وال نعرف إن كان حكام دول اخلليج العربى يدركون
بـأن أحفـادهم سيـحكـمون شـركات وجتـمعـات عمل
إذ لن تـوجد آنذاك مـجتمـعات وال أوطان بـهوية وقيم
والـتــزامـات يـريـد لــهـا الـبــعض أن تـدفن فـى مـقـابـر

التاريخ.

ـال .. فـقـد يـكون يـتـخذ الـعـطـاء اشـكـاال مـخـتـلـفة وهـو ال يـقـتـصـر عـلى ا
ـعـنـوي أبلـغ تـأثـيرا ووقـعـا فـي النـفـس .. االبـتسـامـة .. الـسالم الـعـطـاء ا

والتحية .. الكلمة الطيبة .. التعاون .. احملبة ... كلها عطاء ..
والعطاء ليس له حدود .. يبدأ مـن إماطة االذى عن الطريق  ويصعد الى

ال من اجل هدف نبيل سام . التضحية بالنفس وا
+ و لـــكل انـــســـان طـــقـــوسه اخلـــاصـــة في الـــعـــطـــاء .... فــهـــذا الـــرجل
  ضـمن برنامج خاص به  و الطيب  إعتـاد أن ( يتصـدق ) في حياته 
يـبـدع في تـقـد مـا يـتـمـكن مـن الـتـبـرع به بـوسـيـلـة  إنـسـانـيـة  حتـتـرم
االنـسان  وال تـسـلب كـرامـة من يـحـتـاج الـيه  ... ألنه يـرى أن الـصـدقة
ليست مـنة  وال للتـباهي  بل هي حق الفـقير في مـاله ( في أموالهم حق
مـــعــلـــوم لـــلـــســائـل واحملــروم) ولـــقـــيــمـــة الـــصـــدقــة عـــدهـــا الـــله جتــارة
مضمونة  الربح  ومضاعـفة الفائدة  بينه  سـبحانه وب من يدفعها 

(من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ) ..
بلغ) الذي يقدمه ؤمن من عباد الـله الصاحل إعتاد أن يـضع (ا فهذا ا
  حتت أي حق  أو مـســمى (صـدقــة  زكـاة  خـمس) في لـلـمــحـتـاجــ
عـلـبـة  مع حــلـويـات من الـنـوع الــذي يـفـضـله هـو ويــحـبه  إمـتـثـاال المـر
ال وانـفـسه (وال تيـمـموا اخلـبيث مـنه تـنفـقون الله  بـاالنفـاق من أطـيب ا

ا حتبون)... ولستم بآخذيه ) و (لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ساعدة) التي تفرح تعففة  بأدب عال  ويقدم (ا يطرق أبواب العوائل ا
الكبار والـصغاربـكل تواضع وإحتـرام  بعد الـتحيـة والسالم  وكأنه هو

من يتلقاها   وليس من يقدمها ...
( تراه إذا ما جئته متهلال كأنك تعطيه الذي أنت سائله )..

+ بـــئس الـــوالئم الــــتي تـــقـــام  في هـــــــذ الـــشـــهـــر الـــكـــر إذا كـــانت
 أو لــلــمــجــــــاالت والــصــفـــــقــات لــلــتــبــاهي والــتــفــاخــر  والــوجــاهــة 

والوساطات ..  
وبئس الوالئم التي يدعى لها االغنياء ويترك الفقراء ...

+ درس أخرمفـيد قـدمه الصـغار للـكبـار عن التـكافل والتـعاون واالبـتعاد
ذمومة .. وهو: عن األنا ا

قـام أحد عـلـمـاء االنـثـروبـولـوجـيـا بعـرض لـعـبـة عـلى اطـفـال أحـد الـقـبائل
االفـريـقـيـة الـبـدائـيـة  وذلك بـوضع سـلـة من الـفـواكه الـلـذيـذة قـرب جـذع
شجرة وقال لهم : إن أول طفل يـصل الى الشجرة سيـحصل على السلة
ـا فـيهـا  وعـنـدمـا أعـطـاهم إشـارة الـبـدء تـفـاجـأ بـهم   وهم يـسـيرون
ـسك بـايدي بعـضهم  حتى وصـلوا الى الشـجرة وتقـاسموا سوية  
اذا فـعلـوا ذلك  فيـما كـان بامـكان أي واحد الفـاكهة .. وعـندمـا سألـهم 
فـرده  وتكون لـه  وحده فقـط .. أجابوه منـهم احلصـول على الـسلـة  
بـتعـجب .. كـيف يـسـتـطـيع أحـدنـا أن يـكـون سـعيـدا فـيـمـا يـكـون الـبـاقون

تعساء .. ?..
+ اللهم إقطع يداً إمتدت الى مال الناس العام أو اخلاص باحلرام ...

ـســتــنـقـع اآلسن لـيــكف عن واهـد  يــارب من فــســد  وسـقـط في هــذا ا
فساده فـي هذا الشـهر الـفضـيل  عسى أن يـتوب وتكـون النـزاهة سـبيله

...   بعد انتهاء هذا الشهرالكر
0000000000000
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من جمـيل ما قـرأت عن دور الـصحـافة والـصحـفيـ الـكبـير .. الـكلـمات
فيدة التالية ... ا

+ (في أمريكـا يحكـم الرئيس الربع سـنوات  بيـنمـا حتكم الصـحافة الى
األبد) .. الكاتب االنكليزي اوسكار وايلد ..

+ ال أخاف من بوابة اجلـحيم إذا فتحت بـوجهي ولكني أرتـعد من صرير
قلم محرر صحفي .. (فيدل كاسترو)

+ ( إنـــني أرهب صــــريـــر االقالم أكـــثـــر من دوي
دافع ... ) ا

ائة الف ( أخشى ثالث جرائد أكثـر من خشيتي 
حربة .. (نابليون بونابرت) ..
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ــنـــاقـــصــة ورد ســهـــواً في اعـالن ا
ـــــنـــــشــــور ـــــرقم  (91/2022/9)ا ا
بــالـعـدد / (٧٢٤٦) لــيـــــوم الـثالثـاء
٢٠٢٢/٤/١٢ حــــيــــــث لم تــــــــذكــــر
ــديـــر الــعــام لــذا اقــتــضى كــلــمــة ا

التنويه.
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ـديـريـة تــبـديل اسـمه من o) دعـوى في هــذه ا b?  œU??A? œ b??L? ? ـواطن (  قـدم ا
ـديرية خالل خمسة (مـحمد ) الى ( به شدار ) فمن لديـه اعتراض مراجعة هذه ا
ـديرية في عـشر يـوماً من تاريخ نـشره في اجلـريدة وبعـكسه سـوف تنظـر هذه ا
ادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦. الدعوى وفق أحكام ا
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الشاعر أحمد دلزار

uB‰∫ موظفو التجارة يتسلمون محصول الشلب من الفالح



رقم ١٩٣ في ٢٠٢٢/٣/١ احلاقا باعالننا ا
شروع حتـس وتـطوير شـبكـات االحياء تـعلن محـافظـة ذي قار (العـقود احلـكوميـة) عن منـاقصة مـشروع (االعـمال التـكمـيليـة اخلاصـة 
الـسكنـية اجلديـدة وحتس وتطـوير شبـكات القرى الـريفيـة وكهربـة القرى الريـفية في نـاحية اور) ضـمن خطة تنـمية االقـاليم لعام ٢٠٢٢
لحقة بهـا وتعليمات عدلة الصـادرة من وزارة التخطيط والضـوابط ا واستنادا لتـعليمات تنـفيذ العقود احلـكومية رقم (٢) لسنـة ٢٠١٤ ا
شـروع سوف تنشر في ناقـصة العامـة لهذا ا وازنة الـعامة االحتاديـة لعام ٢٠١٩ ان وثيـقة الدعوة لـتقد العـطاء (االعالن) عن ا تنفـيذ ا
ـقدمي ـعـتمـدة لـلمـنـاقصـات الـدوليـة الـعامـة والـتي تتـيح  اجلـرائد الـوطـنيـة. وسـيتم الـعـمل عنـد فـحص وتقـيـيم الـعطـاءات وفق االلـية ا
تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا العطاءات كافة من الدول ا

ؤهلة). ا
قدمي العطاء ان وبإمكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملـدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسـوف يتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حسـابـات ا اسلـوب الـدفع سيـتم 
صادف ٢٠٢٢/٤/١٧ في مديرية طرق وجسور ناقصة عند الساعة (١٢) ظهرا من يوم االحد ا شارك في ا باالجابات على استفسارات ا
ذكـورة ادناه عـلى االقل والـشركـات العـربية صـنفـ من الدرجـة ا ـؤهلـ وا قـاول الـعراقـي ا ذي قـار فعـلى الراغـب من الـشركـات وا
شروع علما ان واالجنبية من اصحـاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلـكومية حملافظة ذي قار لشراء نسـخة من الوثائق اخلاصة با
سعـر العطاء الواحد (وكما مؤشـر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصـنيف االصلية للشركـات العراقية واوراق التسجيل

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

بلغ  ال يقل عن (٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠) اثنان وثالثون مليون دينار ماثلة) ولعقد عدد (١) و تطلبات الفنية: اخلبرة التخصصيـة (االعمال ا أ- ا
عراقي للسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازه بنجاح وجودة كاملة

ب- الكوادر الفنية :-

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

احدى عشر مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ج ـ ا

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

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

ضد مقدم العطاء.
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار . ثالثا: - عدم 
رابـعا:- شهـادة تأسيس الـشركة مع مالحـظة في حال كون الـشركة مـقدمة الـعطاء اجـنبية تـقوم بتـقد اوراقهـا كافة ومـصدقة لدى وزارة

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

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

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

اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
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عـايير نـاقص مـستجـيبة عـند تلـبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعـتماد الـوثائق الـقياسـية الصـادرة من وزارة التخـطيط وتكـون العطـاءات ا
نـاقصة وفي حال عدم التـزام مقدم العطاء ـطلوبة في شروط ا الية ا التأهيل احملددة فـيها بفروعهـا كافة والشروط القـانونية والفـنية وا

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

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

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمالة موظفيه العمالة الـوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار

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

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

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

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

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

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

صـادف ٢٠٢٢/٤/٢٤ الى العـنوان الـتالي مـحافـظة ذي قار  ١٥-ان اخر يـوم لتـقد الـعطـاءات نهـاية الـساعـة (١١) ظهـرا من يوم االحـد ا
قسم العقـود احلكومية فـي مقرها الكـائن في الناصريـة  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيـد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هـيئة االعمار
قدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة سابقا) على ان تكون االسعار ا
قاول مع ذكـر العنوان الكامل لـلشركة ورقم الهاتف والـبريد االلكتروني وخـالية من احلك والشطب وتكـون جميع االوراق مختـومة بختم ا
دنية قاول بصـحته ويعتبـر التبلـيغ من خالله ملزم واصوليـا وكما يقـدم البطاقة الـتموينيـة وما يؤيد حـجبها وهويـة االحوال ا ويلـتزم ا
ثلـيهم الـراغب وبطـاقة الـسكن وال يسـمح التـقد عن طريق الـبريـد االلكتـروني وسيـتم فتح الـعطاءات بـحضـور مقدمي الـعطـاءات او 
تـأخرة. واذا صادف يوم ـبنى اجلديد / شـارع االمام علي (ع) وسـوف ترفض العـطاءات ا باحلضـور الى مبنى ديـوان محافـظة ذي قار  ا
ناقـصة عطـلة رسميـة فيؤجل الى الـيوم الذي يـليه على ان تـقدم العـطاءات داخل ظروف مغـلقة ومـختومـة ومثبت عـليها رقم واسم فـتح ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ا
بـاشرة واالستـمرار في  ١٦- عـلى الطـرف الثـاني تقـد تعـهد مـصدق من قـسم الشـؤون القـانونـية في ديـوان محـافظـة دي قار يـتضمـن ا

طالبة باي تعويضات. تنفيذ بدون مطالبة باي تمويل حل االجناز او توفر االمكانية للتمويل وبون ا
ذكور ادناه حل توفر التخصيصات والتمويل الالزم. شروع ا ١٧ - تسدد مبالغ ا
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الكوادر الفنية
مهندس كهرباء
مهندس ميكانيك

العدد
١
١

١١٠٥٫٠٢٤٫٠٠٠٢٤٠ 
يوم

٥٠٫٠٠٠
الف دينار

انشائية/
كهربائية
تاسعة

سعر الكشفت
صادق ا

مدة
العمل

سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

الناصرية
عموم
مناطق
ديرية ا

وقع ا شروع اسم ا

توزيع
كهرباء
اجلنوب

الدائرة
ستفيدة ا

١مهندس مدني٣

االعمال التكميلية اخلاصة
شروع حتس وتطوير
شبكات االحياء السكنية
اجلديدة وحتس وتطوير
شبكات القرى الريفية
وكهربة القرى الريفية في

ناحية اور

رقم ٢٢٩ في ٢٠٢٢/٣/١٥ احلاقا باعالننا ا
شروع تشيـيد خطوط ١١ ك. ف. قابـلو ارضية) ضمن تعلن محـافظة ذي قار (العـقود احلكوميـة) عن مناقصة مـشروع (االعمال التـكميليـة 
ـعـدلـة الصـادرة من وزارة الـتـخـطيط خـطـة تـنمـيـة االقـاليـم ٢٠١٣ واستـنـادا لـتعـلـيـمـات تنـفـيـذ العـقـود احلـكومـيـة رقم (٢) لـسـنة ٢٠١٤ ا
نـاقصة ـوازنة الـعامـة االحتاديـة لعام ٢٠١٩ ان وثـيقـة الدعـوة لتـقد الـعطـاء (االعالن) عن ا ـلحـقة بـها وتـعلـيمات تـنفـيذ ا والـضوابط ا
ـعتـمدة لـلمـناقـصات ـشروع سـوف تنـشر في اجلـرائد الـوطـنيـة. وسيـتم العـمل عنـد فحص وتـقيـيم العـطاءات وفق االلـية ا العـامة لـهذا ا
ـؤهلة االشـتراك فيهـا كما هـو محدد في الـنشرة التـوضيحـية الصادرة من قـدمي العطـاءات كافة من الدول ا الـدولية الـعامة والتي تـتيح 

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا اال ا
قدمي العطاء ان وبإمكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملـدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسـوف يتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حسـابـات ا اسلـوب الـدفع سيـتم 
صادف ٢٠٢٢/٤/١٧ في بـناية الشركة العامة ناقصة عند السـاعة (١٢) ظهرا من يوم االحد ا شاركـ في ا باالجابـات على استفسارات ا
ـذكـورة ادنـاه على االقل ـصنـفـ من الـدرجة ا ـؤهلـ وا قـاولـ الـعراقـيـ ا لـتـوزيع كـهربـاء اجلـنـوب فعـلى الـراغـب من الـشـركـات وا
والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة
شروع عـلما ان سعر العطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصنيف االصـلية للشركات العراقية با

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

بلغ  ال يقل عن (٦٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ستـمائة واثنان وثالثون ماثـلة) ولعقد عـدد (١) و تطلبات الـفنية: اخلبـرة التخصصـية (االعمال ا أ- ا
مليون دينار عراقي للسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازه بنجاح وجودة كاملة

ب- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا اوال- ا
ـبلغ اكبـر او يساوي (١٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠) شروع  اليـة لتنـفيـذ ا الـية ( السـيولة الـنقـدية) من خالل تقـد ما يثـبت القـدرة ا ـوارد ا أ:- :-  ا

مائة وتسعة وخمسون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ب ـ ا

قدمـة في القـائمـة السوداء صـالح لم يتم وضع الـشركـة ا اوال:- االهلـية وتشـمل (جنـسيـة الشركـة مقـدمة الـعطاء  –ال يوجـد تضـارب با
ـملوكـة للدولة (ان تـثبت انهـا مستـقلة قانـونيا ومـاليا وانهـا تعمل وفق الـقانون الـتجاري وان ال تكـون وكاالت تابـعة لصاحب الـشركات ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمالة موظفيه العمالة الـوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار

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

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

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

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

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

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

صـادف ٢٠٢٢/٤/٢٤ الى العـنوان الـتالي مـحافـظة ذي قار  ١٥-ان اخر يـوم لتـقد الـعطـاءات نهـاية الـساعـة (١١) ظهـرا من يوم االحـد ا
قسم العقـود احلكومية فـي مقرها الكـائن في الناصريـة  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيـد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هـيئة االعمار
قدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة سابقا) على ان تكون االسعار ا
قاول مع ذكـر العنوان الكامل لـلشركة ورقم الهاتف والـبريد االلكتروني وخـالية من احلك والشطب وتكـون جميع االوراق مختـومة بختم ا
دنية قاول بصـحته ويعتبـر التبلـيغ من خالله ملزم واصوليـا وكما يقـدم البطاقة الـتموينيـة وما يؤيد حـجبها وهويـة االحوال ا ويلـتزم ا
ثلـيهم الـراغب وبطـاقة الـسكن وال يسـمح التـقد عن طريق الـبريـد االلكتـروني وسيـتم فتح الـعطاءات بـحضـور مقدمي الـعطـاءات او 
تـأخرة. واذا صادف يوم ـبنى اجلديد / شـارع االمام علي (ع) وسـوف ترفض العـطاءات ا باحلضـور الى مبنى ديـوان محافـظة ذي قار  ا
ناقـصة عطـلة رسميـة فيؤجل الى الـيوم الذي يـليه على ان تـقدم العـطاءات داخل ظروف مغـلقة ومـختومـة ومثبت عـليها رقم واسم فـتح ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ا
توفرة. ذكور من التخصيصات ا شروع ا ١٦ - تسدد مبالغ ا
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احلاقا باعالننا العدد ٢٢٥ في ٢٠٢٢/٣/١٥
شروع تعلن محـافظة ذي قار (العقود احلـكومية) عن مناقصـة مشروع (جتهيز ونـصب وفحص وتشغيل محـطات كهربائية مـتنقلة 
ماء الناصرية (١) ومحطات التـقوية التابعة لها) ضـمن خطة تنمية االقاليم ٢٠٢١ واستـنادا لتعليمات تنـفيذ العقود احلكومية رقم
وازنـة العامة االحتادية لعام ٢٠٢١ ـلحقة بها وتعلـيمات تنفيذ ا عدلة الصـادرة من وزارة التخطيط والضوابط ا (٢) لسنة ٢٠١٤ ا
ـشروع سوف تـنشر في اجلرائـد الوطنيـة. وسيتم الـعمل عند ناقـصة العـامة لهذا ا ان وثيقـة الدعوة لتـقد العـطاء (االعالن) عن ا
ؤهلة قدمي العطـاءات كافة من الدول ا عتمـدة للمناقصات (الـوثائق القياسية) والـتي تتيح  فحص وتقييم العـطاءات وفق االلية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا
قدمي وبإمـكان مـقدمي العـطاءات شـراء وثائق العـطاء بـاللغـة العـربية بـعد تـقد طلب حتـريري الى الـعنوان احملـدد بالـتعلـيمـات 
شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسوف يـتم عـقد وجب وصل شـراء يـقطع من قـبل قـسم حـسابـات ا الـعـطاء ان اسـلـوب الدفع سـيـتم 
صادف ٢٠٢٢/٤/١٧ ناقـصة عنـد الساعـة (١٢) ظهرا من يـوم االحد ا شاركـ في ا ؤتمـر اخلاص باالجـابات على اسـتفسـارات ا ا
ذكورة ادناه على صـنف من الدرجة ا ؤهل وا قاولـ العراقي ا في بنـاية (مديرية ماء ذي قار) فعـلى الراغب من الشركات وا
االقل والـشركـات العـربيـة واالجنـبيـة من اصحـاب االختـصاص مـراجعـة قسم الـعقـود احلكـوميـة حملافـظة ذي قـار لشـراء نسـخة من
شروع عـلمـا ان سعر الـعطاء الـواحد (وكـما مؤشـر ازاءه) غيـر  قابلـة للـرد على ان يتم تـقد هـوية التـصنيف الوثائق اخلـاصة بـا

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

ـبـلغ  ال يقل عن (٦١٩٫٩٩٥٫٠٠٠) فـقط  سـتمـائة مـاثلـة) ولـعقـد عدد (١) و ـتطـلبـات الـفنـية: اخلـبـرة التـخصـصـية (االعـمـال ا أ- ا
وتسعة عشر مليون وتسعمائة  وخمسة وتسعون الف دينار عراقي للسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازها بنجاح وجودة كاملة

ب- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا أ- ا
ـبــلغ اكـبــر او يـسـاوي ــشـروع  ـالــيـة لــتـنـفــيـذ ا ــالـيـة ( الــسـيــولـة الـنــقـديــة) من خالل تـقــد مـا يــثـبت الــقـدرة ا ـوارد ا اوال-  ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

≤∞≤≤Ø¥Ø±≤ Øa¹—U² «
 —U  Í– WE U×

WO uJ(« œuIF «

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

ÊöŽ« …œUŽ« ØÂ

 ≤∞≤± rO U ô« WOLMð WDš ©28® r —∫WB UM*«

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

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

٧- يلتزم الطـرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمالـة موظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مراكـز التشغيل اال في حالة
ـركز طـلـوبة وبـكـتاب رسـمي مـبـاشر وخالل مـدة (٣٠ يـوم) من تاريخ اسـتالم ا ـركز عن تـوفـير االعـداد واالخـتصـاصـات ا اعتـذار ا

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

او اخملل وحسب واقع احلال.
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 ٢٠٢٢/٤/٢٤ الى العـنوان التالي مـحافظة ذي  ١٥-ان اخر يـوم لتقد الـعطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم االحـد ا
قـار -  قسم العـقود احلكومـية في مقـرها الكـائن في الناصريـة  - االدارة احملليـة - قرب مصرف الـرشيد  - فـرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى
قـدمة بالـدينار الـعراقي حصـرا رقما وكتـابة وان يوقع عـلى جميع مـستنـدات العطاء هيـئة االعمـار سابقـا) على ان تكون االسـعار ا
ـقاول مع ذكر الـعنـوان الكـامل للـشركة وتكـون الكـتابة واضـحة وخـاليـة من احلك والشـطب وتكـون جميع االوراق مـختـومة بـختم ا
قاول بصحته ويعـتبر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم ا
دنـية وبطاقة السكن وال يسمح الـتقد عن طريق البريد االلكتـروني وسيتم فتح العطاءات بحضور يؤيـد حجبها وهوية االحوال ا
ة/ شـارع الـنـيل وسوف تـرفض الـعـطاءات ثـلـيـهم الراغـبـ بـاحلضـور الى بـنـاية مـحـافـظة ذي قـار الـقـد مـقدمي الـعـطـاءات او 
نـاقصـة عطـلة رسـميـة فيـؤجل الى اليـوم الـذي يلـيه على ان تـقدم الـعطـاءات داخل ظروف مـغلـقة ـتأخـرة. واذا صادف يـوم فتـح ا ا

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

ت
١
٢

الكوادر الفنية
مهندس ميكانيك
مهندس كهرباء

العدد
١
١

١٢٫٠٦٦٫٦٥٠٫٠٠٠٣٦٠
يوم

٢٥٠٫٠٠٠
الف دينار

ميكانيكية
كهربائية
سادسة

صادقت مدةسعر الكشف ا
العمل

سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

الناصرية

وقع ا

جتهيز ونصب
وفحص وتشغيل
محطات كهرباء
شروع ماء متنقلة 

الناصرية (١)
ومحطات التقوية
التابعة لها

شروع اسم ا

مديرية ماء
ذي قار

الدائرة
ستفيدة ا
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رقم ٢٤٤ في ٢٠٢٢/٣/٢٢ احلاقا باعالننا ا
ـراكز صحـية في اجلـبايش االصالح تـعلن مـحافـظة ذي قار (الـعقـود احلكـوميـة) عن منـاقصـة مشـروع (تأهـيل ابنـية واضـافة بـناء 
عدلة الصادرة من الفهود) ضـمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ واستنـادا لتعليمات تنفيذ العقـود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ ا
ـوازنة الـعامـة االحتادية لـعام ٢٠١٩ ان وثـيقـة الدعـوة لتـقد الـعطاء ـلحـقة بـها وتـعليـمات تـنفـيذ ا وزارة الـتخـطيط والـضوابط ا
شـروع سوف تـنشـر في اجلرائـد الوطنـية. وسـيتم الـعمل عـند فـحص وتقـييم الـعطاءات وفق نـاقصـة العـامة لهـذا ا (االعالن) عن ا
ؤهلـة االشتراك فيهـا كما هو محدد ـقدمي العطاءات كـافة من الدول ا عتمدة لـلمناقصـات (الوثائق القياسـية) والتي تتيح  االليـة ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا
قدمي وبإمـكان مـقدمي العـطاءات شـراء وثائق العـطاء بـاللغـة العـربية بـعد تـقد طلب حتـريري الى الـعنوان احملـدد بالـتعلـيمـات 
شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسوف يـتم عـقد وجب وصل شـراء يـقطع من قـبل قـسم حـسابـات ا الـعـطاء ان اسـلـوب الدفع سـيـتم 
صادف ٢٠٢٢/٤/١٧ ناقـصة عنـد الساعـة (١٢) ظهرا من يـوم االحد ا شاركـ في ا ؤتمـر اخلاص باالجـابات على اسـتفسـارات ا ا
ذكورة ادناه على صنف من الدرجة ا ؤهل وا قاول العراقي ا في بناية (دائرة صحة ذي قار) فعلى الراغب من الشـركات وا
االقل والـشركـات العـربيـة واالجنـبيـة من اصحـاب االختـصاص مـراجعـة قسم الـعقـود احلكـوميـة حملافـظة ذي قـار لشـراء نسـخة من
شروع عـلمـا ان سعر الـعطاء الـواحد (وكـما مؤشـر ازاءه) غيـر  قابلـة للـرد على ان يتم تـقد هـوية التـصنيف الوثائق اخلـاصة بـا

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

أ- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا ب- ا
بلغ اكبر او يساوي (٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠) شروع  الية لتنفيذ ا الية ( السيولة النقدية) من خالل تقد ما يثبت القدرة ا وارد ا اوال-  ا

ثمانية وثمانون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: أ ـ ا

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

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

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

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

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

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

او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
ـناقـص مـستجـيبـة عنـد تلـبيـتها قـدمة من ا ٣- يتم اعـتمـاد الوثائق الـقيـاسيـة الصـادرة من وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا

ـناقصة وفي حال عدم التزام طلوبة في شروط ا ـالية ا عايير التأهـيل احملددة فيها بفروعـها كافة والشروط القانـونية والفنية وا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب. مقدم العطاء 
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

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

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

للطلب.
٨- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تـقد عطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤوليـتهم تضامنية تكافـلية في ذلك لتنفيذه على
ـوذج اتفـاق اولي على الـشـراكة مـوقع من قبل اطـراف الشـراكة مـعزز ان يـقدم عـقد مـشاركـة مصـادق علـيه اصـوليـا مع العـطاء او 
نـاقصـة علـيهمـا على ان يـتم تقـد الشـراكة بـينهـما مـصدق اصـوليـا بعد بتـعهد من قـبلـهم بعـدم التـنازل او االنـسحاب في رسـو ا
شترك معاملة توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العـقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا

الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
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.
ـقدم عـلى العـطاءات باسـتكمـال النواقص الـتي تسـمح بها الـتعلـيمات خالل سـبعة قاولـ واجملهزين ا  ١٢- تـلتزم الـشركـات 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 ٢٠٢٢/٤/٢٤ الى العـنوان التالي مـحافظة ذي  ١٥-ان اخر يـوم لتقد الـعطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم االحـد ا
قار -  قـسم الـعـقود احلـكـوميـة في الـناصـريـة  - االدارة احمللـيـة - قرب مـصـرف الرشـيد  - فـرع ذي قـار ٥٣٥ (مبـنى هـيـئة االعـمار
قدمة بـالدينار العـراقي حصرا رقما وكـتابة وان يوقع على جـميع مستـندات العطاء وتـكون الكتابة سابـقا) على ان تكون االسـعار ا
قـاول مع ذكر الـعـنوان الـكـامل للـشـركة ورقم الـهاتف واضحـة وخـاليـة من احلك والـشطب وتـكون جـمـيع االوراق مخـتـومة بـختـم ا
ثـليهم الـراغب ـقاول بصـحته ويـعتبـر التـبليغ من خالل الـعطـاءات بحضـور مقـدمي العطـاءات او  والبـريد االلكـتروني ويـلتزم ا
تأخرة. واذا صادف بنى اجلديد في شارع االمام علي (ع) وسوف ترفض العطاءات ا باحلضور الى مبنى ديوان محافظة ذي قـار ا
ناقصـة عطلـة رسمية فـيؤجل الى اليـوم الذي يليه عـلى ان تقدم الـعطاءات داخل ظروف مـغلقـة ومختومـة ومثبت عـليها يوم فتـح ا

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

ت
١
٢
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العدد
١
١
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قرر محافظ اربيل اومـيد خوشناو الغـاء قرار اسعار التذاكر لـلدخول إلى ملعب فـرنسو حريري حلضور
مباراة النادي امام نادي الزوراء ضمن منافسات الدوري العراقي.

وجـاء في كـتـاب لـلـمـحـافظ مـوجه الى نـادي أربـيل الـريـاضي أنه اشـارة الى قـرار الـنـادي بـشـأن اسـعار
تذاكر دخول اجلمـاهير الى ملعب فرنسو حريري ولكون اجلـماهير هم عنصر انتصارات واجنازات نادي
ومـته تـقـرر الغـاء الـقرار اخلـاص بـاسـعار الـتـذاكـر.وطالب خـوشـناو اربيل ومن اجل اجنـاح الـنـادي ود
ـلعب مـجانـا ومن دون استـيفـاء اية مـبالغ شـجعـ للـدخول الى ا النـادي اجـراء الالزم بهـدف استـقبـال ا
قبل مـباراة اربيل والزوراء ضـمن مواجهات منـهم.ويحتـضن ملعب فرانـسو حريري مـساء يوم الـسبت ا

متاز. اجلولة السابعة والعشرين من الدوري العراقي ا
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الـعـجوز" غـرامـة بقـيـمة 800 ألف
يورو (869 ألف دوالر أميركي).
نتج وبالنسبة لرئيس نابولي وا
الـسـيـنـمـائـي دي لـورنـتـيس فـقـد
طـــلب االدعــاء إيــقــافه 11 شــهــراً

وخمسة أيام.
WOH  d —UI

ويــســـتــهـــدف الــقـــضــاء الـــنــادي
هاجم اجلنـوبي بقـضية انـتقـال ا
النـيجـيري فـيكـتور أوسـيمهن من
لــيل الـــفــرنـــسي عــام 2020 وقــد

ه 392 ألف يورو. طالب بتغر
وبـحـسب تــقـاريـر صـحــفـيـة فـإن
نابـولي الذي ضم الالعب بصـفقة
مــقـدّرة بــســبـعــ مــلـيــون يـورو
أرسـل أربـــعــــة العــــبـــ إلـى لـــيل
قــدّرهم بــعـشــرين مــلــيــون يـورو
سـتوى وهـو مبـلغ مضـخّم نظـراً 
تـواضع وعدم مشاركة الالعب ا
ثالثـة مــنــهم مع لــيل ثم حتــوّلـهم

إلى دوريات الهواة في إيطاليا.
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متاز طلوب ويتأهل الى الدوري ا q∫ فريق كربالء يحقق ا Q

وإمـــــبـــــولي مـن الــــدرجـــــة األولى
عقوبات متفرقة.

ـــقــام وراء ومع بـــدايــة اإلجـــراء ا
ـتــوقع خـتـامه أبــواب مـوصـدة وا
اجلـمـعـة قـبل إصــدار الـعـقـوبـات
ـــقـــبل طـــلب االدعــاء األســـبــوع ا
جمـلة ايـقافـات لعـشرات اإلداري
أبـرزهم مـن يـوفــنــتــوس صـاحب
الـــرقم الـــقــيـــاسي بـــعـــدد ألـــقــاب
تهم بإجراء العديد من الدوري وا
ضخمة في العمليات احملاسبية ا

انتقاالت العبيه.
وطـــــــالـب بـــــــإيـــــــقــــــــاف رئـــــــيس
"بـيـانـكونـيـري" أنـييـلي مـدة سـنة
ـديـر الــريـاضي الـســابق فـابـيـو ا
ـنـتقـل إلى توتـنـهام بـاراتـيتـشي ا
اإلنــكـلــيـزي 16 شـهـراً و10 أيـام
والــتــشـــيــكي بــافل نــدفــيــد نــائب
الـرئـيس 8 أشــهـر بـحــسب بـيـان

صادر عن االحتاد احمللي.
كــــمـــا يــــواجه فــــريـق "الـــســــيـــدة

هيثم عبد احلميد
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بــاخـتالل قـرار احتــاد الـكـرة الـذي
وحده من يـتحـمل ذلك بعـدما جرد
باراة من روحهـا حيث اجلمهور ا
وجـعل مـنـها مـجـرد اسـقـاط فرض
ـباراة الـتي أنتـظر ـسار ا وعودة 
فــيـهــا كــربالء ســبع دقـائـق لـيــهـز
شبـاك الضـيوف بهـدف السـنغالي
اديـــالـــو وعــــزز الـــفـــريـق تـــقـــدمه
بالـهدف الـثاني عن طـريق الغـيني
كــــمـــار من ركــــلـــة جـــزاء د4+45 
ــصـلــحـته ويـنــهي الــسـوط االول 

االولى بـــكــرة الــقـــدم وسط فــرحــة
غـامــرة لـفــريق كــربالء وجـمــهـوره
بفضل حسم بطاقـة التاهل الثانية
مـتاز والـعودة لـلعب في الـدوري ا
ــــقـــبل أثــــر فـــوزه عـــلى ـــوسم ا ا
الناصريـةبثالثية نظـيفة في اللقاء
الــذي جــرى امس االول في مــلـعب
(خـربـة) و مـا كـان لـهـا ان تـقام في
كن ان يطـلق علـيه ملعب مكـان ال
ـــمــارســة حـــتى ال يـــصــلح حـــتى 
ـشـكـلة هـوايـة ابـنـاء احمللـة لـكـن ا

االرض مـــرة ثــانـــيــة حتت انـــظــار
جمهورهم ويامل ان يقدم كل شيء

من اجل العودة بالنتيجة.
WFL'« U —U

ـواجـهـات غـد اجلـمـعة وتـسـتـمـر ا
بـاقـامـة مـبـاراتــ عـنـدمـا يـضـيف
الكـهرباء نـفط البصـرة ويامل لؤي
صالح ان يـقـدم الـتشـكـيل مـا يـقدر
عـلـيه لتـعـويض خـسـارة اربيل من
خالل تـقد األداء امـام مهـمة غـير
سهلة بعد الـتحسن الذي طرأ على
اداء الـــفــريـق في اخـــر مــبـــاراتــ
ـلــعـبه بــالـفــوز عـلى الــديـوانــيـة 
والـتـعادل في الـبـصـرة مع الطالب
ويــضـيف مـيـسـان الـعـاشـر نـوروز
الـثــالث عـشــر كالهـمــا في الـوضع
ــهـمـة ـطــلـوب وعــادا لـلـنــتـائج ا ا
بـفـضل عـطـاء عـنـاصـرهـمـا عـنـدما
عـاد مـيـسـان بـتـعـادل بـطـعم الـفوز
من الـزوراء فـي افـضل نـتـيـجـة في
الـفـتـرة االخـيـرة فـيـمـا جنح االخـر
فـي مـــــلــــــعـــــبـه بـــــالـــــفــــــوز عـــــلى
بهـدفـ ويـامل في جتاوز سـامـراء

مواجهة الذهاب.
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وقف ويـنتـظـر اربـيل ثاني عـشـر ا
مع جـــمــهـــوره مـــهــمـــة االســـبــوع
قـبل بـعد الـتحـضـير لـها الـسـبت ا
عــنــدمـــا يــســتــقــبل الــزوراء وسط
تـفــاؤل عـشـاقـه بـتـحــقـيق نـتــيـجـة
ــوسم بــعــد الــصــحــوة االخــيـرة ا
وحـالــة الـتــراجع لــلـزوراء الــشـغل
الــشـــاغل لالدارة واالنــصـــار بــعــد
مــســار مــخــيب من اربع تــعــادالت
وخسـارة وافتـقد احلـضور وافـتقد
األسـلــوب الـفــني قــبل ان يـنــحـني
أمام فرق مؤخرة الترتيب في فترة
زادت من توتر العالقة مع العشاق
بــســبـب الــتــدنـي فــنــيـــا وانــعــدام
ـباريـات االخـيرة الـتـهديف لـعـدد ا
قـبل الـتــراجع خـامـســا و سـيـكـون
امــام اخـتــبــار يـحــتـاج الـى تـغــيـر
االداء وأســلـوب الـلــعب الن افـضل
مـكان يـظـهر به اربـيل مـلعـبه الذي
اســتـفــاد كـثــيـرا بــفــضل الـتــعـامل

اجليد مع الضيوف .
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أستـدل السـتار عـلى دوري الدرجة

من الـشــهـر احلــالي فـيــمـا يــبـحث
اجلــــزيــــرة االمــــاراتي عـن نــــقـــاط
مـواجـهـة مـومـبـاي الـيـوم لـتـفادي
ـشاركـة وجتـاوز التـعـثر وإحـياء ا
ـنافسـة على احلـصول على امال ا
الــنــقـاط الــثالث لــتــحـقــيق الــفـوز
االول من اجل الـــبـــقـــاء فـي دائــرة
ــنـــافــســة وهــذا مــا يــريــده قــبل ا
رحـلة الـثانـية ويـتصدر انطـالقة ا
الشـباب اجملـموعـة بست نـقاط من
فــوزين ثم اجلـــويــة بــثالث نــقــاط

مومباي بثالث نقاط .
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وتـــتــواصل اخلـــمــيس مـــبــاربــات
اجلـولـة الـسـابــعـة والـعـشـرين من
ــمـــتـــاز بـــاقـــامـــة ثالث الـــدوري ا
مـبـاريـات وفـيهـا يـامـل الـديـوانـية
الــثـامـن عـشــر عن حتــقــيق الــفـوز
الــثـاني بــعـد الــعـودة مــتـألــقـا من
زاخــو عــنــدمــا يــســـتــقــبل الــنــفط
الـسابع 39 عـبـر اسـتـغالل ظروف
الــــلـــــعب حـــــيث عـــــامــــلي االرض
واجلمـهور واحلالة الـنفسـية التي
تغيرت بعد ايقاف سلسلة النتائج
احملـبـطة واسـتـغالل الـوضع الذي
ــنـــافس بـــعــد خـــســارتي عــلـــيه ا
الشـرطة والـنجف والـتراجع موقع
مـــا يــجــعـــله الــلــعـب حتت ضــغط
النتـيجة الـتي يبحث عنـها االحمر
ويسعى القاسـم العودة للتوازن و
الـــــــنــــــــتــــــــائـج فـي عــــــــقـــــــر داره
بـــعــــدفــــتــــرةتــــراجع فـي كل شيء
ـوقف عنـدما يـقابل خامس عـشر ا
ـتـعب واحملبط الـذي فـقد ـيـناء ا ا
الـتـوازن كـثـيـرا بـعـد إهـدار نـتائج
االرض حــيث خــسـارة الــصــنــاعـة
اضي مـا يجعـله في مهمة الدور ا
غاية في الصعوبة بعد ما فقد ثقة
جـمـهـوره كـثـيـرا ويـسـعى الـطالب
ة زاخو والعمل للعودة الثأر لهز
ـطـلـوبـة بـعـد تعـثـر هم لـلـنـتـائج ا
ــاضي و بـــالــبـــصــرة االســبـــوع ا
ســـيــــكـــون الـــفــــريق مـــطــــالب من
جمهوره في تقد العطاء االفضل
وجعل االمور ان تسـير بخير ومن
اجل مــواصــلـــة الــتــقــدم لـــلــبــقــاء
وصـيـفـا وجتـنب مـالحـقـة اجلـوية
فــيـمــا يـريــد زاخـو قــهـر اصــحـاب
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تطلع اجلـوية جتاوز عقـبة متصدر
اجملــمــوعــة الــثـانــيــة الــشــبـاب
الـســعـودي في الــلـقــاء الـذي
ســـيـــقـــام عـــنـــد الـــســـاعـــة
احلــاديــة عـشــرة والـر بع
من ليلة اليوم اخلميس
الـــــــرابع عـــــــشــــــر من
نـيــسـان في اخـتـبـار
غاية في الصعوبة
بـــــعـــــدمـــــا قـــــدم
الــــــســـــعـــــودي
افـــــضل اداء له

امــــــــــام
مـــــــومــــــبــــــاي
الـــــــــهــــــــنــــــــدي
واجلـــــــــــزيــــــــــرة
اإلمـاراتي بـالـفوز
عـلــيـهـمــا بـنـتــيـجـة

واحــــــدة ثـالثـــــــة اهــــــداف دون رد
لـيـجــمع ست نــقـاط وفي افـضــلـيـة
الـهـجـوم والـدفـاع وبـسـجل نـظـيف
في وقت تــــاثـــراجلـــويــــة االثـــنـــ
بـخـسـارة مـومـبـاي بـهـدف لـهـدف
ليـبقى وصيـفا بثالثـة نقاط قبل ان
يكسب االخر جرعة كبيرة من الثقة
في وقت تـــضــاءلت امـــال اجلــويــة
الــذي يـعــول عـلى عــنـاصـره في ان
تــقــدم االداء الــعـالـي في مــواجــهـة
تـشكل صـعوبـات كـبيـرة خصـوصا
بعد نكـبة اجلولة الثـانية ما يجعل
من لـقـاء الـيـوم اكثـر صـعـوبـة امام
منافس متكامل ويـتمتع باالفضلية
في كـل شيء ويــــــامل جــــــمـــــهـــــور
اجلـوية ان يـتسلـح اجلمـيع بالـثقة
ــســتــوى في لــقــاء وان يــقــدمـــوا ا
يتطلب استخدام السرعة والضغط
ــنـــعــهم من عــلـى العــبي اخلـــصم 
الـتـحكـم بـالـكرة بـسـبـب مهـاراتـهم
العـاليـة وفي خطـوط لعب مـنتـظمة
رحلة األولى ويسعون الى حـسم ا
ـشكـلة سيـلتـقيان بـكامل النـقاط وا
ــرحــلـة مــرة ثــانــيــة في افــتــتــاح ا
الثانية للمـجموعة في الثامن عشر

بـهـدفـ قـبل ان يـتـمـكن نـهـاد علي
من إحراز الهدف الثالث في الوقت
االضــافي لــلــمــبــاراة وبـدأ كــربالء
بـــضـــغط هـــجـــومي ومن هـــجـــمــة
مـنحـته افتـتـاح التـسجـيل ما اربك
من حـــســابـــات الـــنــاصـــريـــة ا مــا
ســـادصــــفــــوفه االربــــاك وفــــقـــدان
الــتـحــكم بـالــكـرة واالعــتـمــاد عـلى
ـرتـدة في محـاولة إلدراك الـكرات ا
الـتــعـادل اخـطـرهـا د33 الـتي ردت
ــــــــــرمـى وسط من عــــــــــمـــــــــودي ا

احـتجـاجـات عدد من الالعـبـ قبل
ان يطـرد اإلداري بسبب االحـتجاج
عــلى احلـــكم فــيـــمــا فــقـــد الــفــريق
الــســـيــطــرة عـــلـــــــى االمــور امــام
االخــر الــذي كــان أكــثــر تــنــظــيــمــا
وابــطل مــفـعــول الــنـاصــريــة الـذي
ـهـمة تـلـقى هـدفـا زاد من مـعـانـاة ا
بــوجـهه االيـام أدائه بــالـبطء فـيـمـا
إمــــسك اصــــحـــاب االرض بــــزمـــام
األمـــور بــوضـــوح وســيــرهـــا كــمــا

يجب.

علي
 وهاب
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مــوثّــقــاتــهــا عــبــر إســاءات مــبــاشــرة
وعلنية للمؤسسة وإستهدافات مكررة
ـــكـــتب لـــرئـــيـس وعـــدد من أعـــضـــاء ا
ـلـفات رسـمـية الـتـنـفيـذي و وحّـدتهـا 
وإسـتــودعـتـهـا لـدى احملـاكم الـعـراقـيـة
اخملـتصة.وبيّن عـبد احلميـد ان اللجنة
ـــــبـــــيــــة حتـــــتـــــرم طـــــرح الــــرؤى األو
ــوضـــوعــيــة واالنــتــقـــادات الــفــنــيــة ا
ـا تــرد بـحـرف واالداريــة لـعــمـلــهـا طــا
مـهـذب وإنـتقـاد بـنّـاء لـكنـهـا لن تـسمح
بـاالساءة واالصرار عليـها وستمضي
بــاجــراءاتــهــا الـقــانــونــيــة لـوقـف هـذا
ـشـروع والـذي من شـأنه ـنـهج غـيـر ا ا
ــبي الـوطـني ان يــسيء لـلـمــشـهـد األو
مــحـلـيـاً ويــعـرّضه لـصـورة غــيـر الئـقـة

. عربياً وقارياً ودولياً
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بية الدولية على أداء أثنت اللجنة األو
ــتــعــلق الــقــضــاء الــوطــني الــعــراقي ا

بي في العراق. بالعمل األو
أعــلن ذلك الـيــوم األمـ الــعـام لـلــجـنـة
ـبيـة الـوطنـية الـعراقـية هـيثم عـبد األو
ـبـيـة الـدولـية احلـمـيـد مـضـيـفـاً ان األو
بـية أبـرقت رسـالة رسـميـة للـجنـة األو
الـعراقيـة صادقت فيـها على الـتعديالت
ـقــتـرحـة في الـنـظـام الـداخـلي مـؤكـداً ا
عـلـى ان الـرسـالـة إنـطـوت عـلى تـهـنـئـة
خــاصـــة لــتــأســيس مـــركــز الــتــســويــة

والتحكيم الرياضي.
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وخــتم عــبــداحلــمــيــد حـديــثه قــائالً ان
ركز ـبية الـدولية باركت تـأسيس ا األو
وعـدّته مـنـجـزاً قـانـونـيـاً وإداريـاً بـالغ
األهـمـيـة ومثـاالً قـيّـماً لـلـتـعاون الـبـنّاء
ــبـــيــة الـــعــراقـــيــة بـــ الــلـــجــنـــة األو

واحلكومة ومجلس القضاء األعلى.
وفي سـياق ذي صلة فقد باركت اللجنة
ـبية الـدولية أيـضاً تعـي القاضي األو
مـحمد علي محمود ند رئيساً جمللس
إدارة مـــركــز الـــتـــســويـــة والــتـــحـــكــيم
الـــريــاضـي الــذي  تـــأســيـــسه وفـــقــاً
ـشـورة والـتـعاون لـلـنـظـام الـداخـلي بـا
ــبــاشــر مع مـجــلس الــقــضــاء األعـلى ا

وقر. ا
ـــبـــيـــة الـى ذلك قـــدمت الـــلـــجـــنـــة األو
الـوطـنيـة الـعراقـية شـكـرها وإمـتـنانـها
الــعــالـيــ الى ســيـادة رئــيس مــجـلس
الــقـضـاء األعــلى فـائق زيـدان لــتـعـاونه
مــنــقــطع الــنــظــيــر في تــأســيس مــركـز

الـتسوية والتحكـيم الرياضي وتسمية
الــقــاضي مــحــمــد عــلي مــحــمــود نـد
ه رئـيـساً جملـلس إدارة اجمللس وتـقد
بي كـل ما من شـأنه تنـظـيم العـمل االو
ـا يـسـنـجم مع الـقـوان في الـعـراقي 
الــعــراقــيــة الـنــافــذة ولــوائح الــلــجــنـة

بية الدولية. األو
وفـي ســيــاق مــنــفــصل قــدمت الــدائــرة
ــبـيـة الى الــقـانـونــيـة في الـلــجـنـة األو
الـقضاء العراقي ملـفات الشكاوى على
بي ـتـجـاوزين على رمـوز الـعـمل األو ا
فـي الـــعـــراق عـــبـــر مـــواقع الـــتـــواصل

االجتماعي.
أعــلن ذلك الـيــوم األمـ الــعـام لـلــجـنـة
مـبيناً ان الدائرة الـقانونية رصدت تلك
ــتــكــررة وإســتــجــمــعت الــتــجــاوزات ا
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طالب القضاء الرياضي اإليطالي
بـايـقاف رئـيـسي نـادي يوفـنـتوس
أندريا أنـييلي مدة سـنة ونابولي
أوريـليـو دي لورنـتـيس أحد عـشر
شهراً بـتهمة االحتـيال احملاسبي
في انــتـــقــاالت العــبي كــرة الــقــدم

اضية. خالل األعوام الثالثة ا
ومــثُل أحــد عــشـر نــاديــاً بـيــنــهـا
خمـسة من الـدرجة األولى "سـيري
أ" أمــام هــيــئــات تــأديــبــيــة مــنــذ
صـبـاح الـثالثـاء بـتهـمـة تـضـخيم
أسعـار انـتقـاالت الالعبـ من تلك
ــصـــرّح بــهــا بـــحــسب االحتــاد ا

اإليطالي للعبة.
ـــعـــنــيـــة دفع وتـــواجـه األنــديـــة ا
غرامـات لكن نحـو ستـ مسؤوالً
يــواجــهــون عــقـوبــات شــخــصــيـة
تصل إلى حد االيقاف وباالضافة
إلى يــوفـنـتـوس ونـابـولي تـواجه
أنــــديـــة ســــمـــبــــدوريـــا وجــــنـــوى
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مـدربـاً وعقـيل جـاسم مسـاعداً له .ومن
جــهـة اخـرى عـزا قـائــد فـريق الـشـرطـة
لـكرة السلة مـحمد صالح عدم تتويج
ــــمـــتــــاز الى الــــشــــرطـــة بــــالــــدوري ا
اإلصـابـات الـتي حلقـت بالـفـريق. وقال
صـالح في تـصـريح صـحـفي إن حـصد
ـــركــز الــثـــاني في الـــتــرتــيـب الــعــام ا

مــبــيــنـــاً ان الــشــرطــة لــعب الــنــهــائي
بــخـمــسـة العـبــ بـعــد إصـابــة أربـعـة
العـبــ مـؤثـرين في الـفـريق هـذا كـان

ابرز اسباب عدم التتويج.
يــذكـر ان الـشـرطــة خـسـر في ســلـسـلـة
الــلـقـاءات الـثــنـائـيـة أمــام الـنـفط بـطل

سابقة. ا

يـــحــسب لـالعــبـــ االبــطـــال والــكــادر
ـعوقات الـتدريـبي كونه جـاء رغم كل ا
الـتي واجهـها فـريق الشـرطة فـي بداية

وسم. ا
ـــركــــز الــــثــــاني لم يــــكن واوضـح ان ا
طـمـوح الـشـرطـة كـون فـريـقـنـا ينـافس
ــراكــز االولى مــنــذ  5ســنــوات عــلى ا
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لتطوير هذه الفئاتِ العمرية.
ؤتمرِ أهمـية الفصل كـما نوقشت فـي ا
وهـوب لـرفدِ بـ الالعبـ الهـواةِ وا

ًنتخبات الوطنية. ا
ـؤتـمـر إلى دعمِ كلٍ من قـسم وتــطـرقَ ا
اجلـذور وهـو الـبنـيـة األسـاسيـة لـقسم
تـطـويـر شَـباب الـنـخـبـة وإلى الـعالقةِ
ُــــديـــر الــــفــــني فـي االحتـــاداتِ بــــ ا
ـراكز الـوطنـيّة وعـملـية تـطويـر هذه ا
ووضع فــلــسـفــةٍ واسـتــراتـيــجـيــة لـكلِ

احتادٍ حول تطوير الفئات العمرية .

ُنتـخبِ الناشـئ محـمد علي ُـساعـد  ا
.وتناولَ االجـتماع الذي عُـقد عبر كـر
ـنـصّةِ االلـكـترونـيـة مشـروعَ االتّـحاد ا
الــدوليّ لــكــرةِ الــقــدم ودعـمـه لالحتـادِ
اآلسـيـوي لتـطويـرِ االحتاداتِ الـوطنـيّة

ُنضوية حتت منظومته. ا
وشـملَ االجـتـماع الـتـباحثَ في تـطـويرِ
الكات العاملةِ في هذه الفئةِ وتطوير ا
ـيــات الـتـابــعـةِ لألنــديـة ورفع األكــاد
َــعـرفـة واالرتـقـاء درجــاتِ الـتـعـلـيم وا
ُـقـدم بـعــملِ الـكـشـافـ وزيـادة الـدعم ا

ÊU e « ≠œ«bG

عــقــدَ االتّـحــاد اآلسـيــوي لــكـرةِ الــقـدم
ـــؤتــمـــرَ اخلــاصّ بــتـــطــويـــر مُــدربي ا
ُـنتـخبـات الوطنـيّة لـفئةِ من 17 حتى ا
ُدير الفني لالحتادِ 23عـاماً بإشرافِ ا
الـعراقيّ لكرةِ القـدم جون وتيل ومُدير
ُــدربــ في قـــسمِ تَــعــلـــيم وتــطــويـــر ا
االحتـادِ الدكتـور وسام جنيب صـليوه
ُـســاعـد لـلــمُـنـتـخبِ ُـدربِ ا وحــضـور ا
ساعد ُدرب ا ـبيّ عباس عبيـد وا األو
درب ـنـتخبِ الـشَـبابِ أحـمـد والي وا

ســـحــــاب مـــنـــتـــخـــبـي أوزبـــكـــســـتـــان
وبـنغالدش من التصفيات.وقال النجار
فـي تــــصــــريـح صــــحــــفـي إن الــــكــــادر
الـتـدريـبي لـلـمـنـتـخب الـوطـني بـعد أن
ـهـمـة اجـتـمع مـع االحتاد كـلف بـهـذه ا
ــــنــــهــــاج اخلــــاص وحــــدد ا
مـشيراً الى قـبلة  لـلمرحـلة ا
أنـه سـيـتم اسـتـدعـاء من 16
الى 18 العــبــاً ســيــكــونــون
خــــلــــيــــطــــاً بــــ اخلــــبـــرة
والـشـباب .وأضـاف النـجار
أنه سـيـكون هـنـاك معـسـكر
خــــارجي بـــعــــد الـــتـــحـــاق
احملـــتــرف الــــمــريــكي "دي
مـاريـو" وقـبل الـذهـاب الى
الـبـطـولـة سـتـكـون هـنـالك
مـبـاريات وديـة استـعداداً
لـلـتـصـفـيـات وسـوف يـتم
صــنـاعـة مـنــتـخب جـديـد
ـواصـفـات كـافة يـجـمـع ا
.وسـمى االحتاد العراقي
لـكرة الـسلة يـوم السبت
الـــــكـــــادر الـــــتــــدريـــــبي
لـــلــمــنـــتــخب الـــوطــني
الـعـراقي والـذي يـتألف
كـل من مـحـمــد الـنـجـار
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نـتخب الوطـني العراقي كـشف مدرب ا
لـكرة السـلة محمـد النجـار عن مناهجه
الــتـدريــبي اخلـاص بــتـصــفـيــات كـأس
آســـيــا 2025 الـــتـي وضــعـت الـــعــراق
وفــلـسـطـ في مـجــمـوعـة واحـدة بـعـد

ان
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لقـيت الشابـة التونـسية آيـة قزقز التي مـثلت بالدها في
ــاضي في ريــاضــة ــبــيــاد طـــوكــيــو الــصــيـف ا أو
الــشـراع حـتــفـهـا عن 17 عـامًــا خـــــالل حـادث
ـنـتـخب الـوطنـي وفـــــق ما أثـنـاء تـمـارين ا
ـبيـة الـدولـية أمس أعـلـنت الـلجــــــنـة األو
.وقع احلـادث يـوم األحـد عـنـدما االثـنـ
ــركب الــشــراعي الــذي كــانت انــقــلب ا
عـــلى مــتـــنه مع شـــقــيــقـــتــهـــا الــتــوأم
ــبـــيــاد ســارة وشــريــكـــتــهـــا في األو
بـسـبـب الـرياح الـعـاتـيـة حـيث غـرقت
آيـة فـيـمـا  إنـقـاذ شـقـيـقـتـهـا.وقـال
ـاني تـوماس بـاخ رئـيس اللـجـنة األ
ــبــيــة الــدولــيـة فـي بــيـان عــلى األو
مـوقع الـهـيـئـة: أنـا مـصـدوم بـخـبـر
وفــاة بــطــلـة ريــاضــة الــشــراع آيـة
قـزقـز. كانت مـوهـبة مـلـهمـة وقدوة

. جليلها من الرياضي
وتـابع: ستـستـمر مـشاركـة آية قـزقز
بـياد طوكـيو جنـبًا إلى جنب في أو
مع شــقــيـــقــتــهــا الـــتــوأم ســارة في

حتفيز الفتيات في كل مكان. 
أفـكـارنـا مع عـائـلـتـهـا وأصـدقـائـهـا

بي في تونس. واجملتمع األو
وشاركت الشـــــــقيقتان في سباق
49 أف أكس للسيدات في رياضة
ــبـــيــاد طـــوكــيــو الـــشــراع فـي أو

Æ21 رتبة وحّلتا في ا
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حــذر بــطل لــعــبــة الــكــيــكــو شــنــكـاي
الـعـراقي مـصـطــفى وهـيب من إلـغـاء
مشاركة العراق في بطولة آسيا للعبة
ـالـيـة.وقـال وهيب بـسبـب الضـائـقـة ا
في تــــصــــريح صــــحــــفـي إن االحتـــاد
ي للكـيكو شنكـاي اختاره ليكون العا
وجهـاً اعالنـيـاً لـبوسـتـر بـطولـة اسـيا
في كـازاخــسـتـان الــتي سـنــتـطـلق في

قبل. العاشر من ايار ا
وأضـــــاف أن "اكــــــثـــــر من 30 دولـــــة
سـتـشـارك في الـبـطـولـة إال ان الـعراق
ــشـاركــة في الــبـطــولـة مـهــدد بــعـدم ا
الي".وتابع بسبب عدم توفـير الدعم ا
وهــيب ان مــوقف االحتــاد جــيــد جـدا
وايــجـــابي مــعــنـــا لــكن لــيـس لــديــنــا
مـيـزانــيـة مـنــذ سـنـتــ ومن الـصـعب
ـيـة مع عـدم تـوفر دعـمنـا بـبـطـولة عـا
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ـعـانـاة مسـتـمـرة مع وقـال  إن هـذه ا
كل اقتـراب مـوعد بـطـولة لـعـدم صرف
مـيـزانـيـة النـشـطة احتـادنـا رغـم بروز
ي ابـطال عـراقـيـ عـلى مـسـتـوى عا
موضحـاً انه "سبق وان واحهـنا نفس
عاناة في بطولـة العالم التي اقيمت ا
في بـولــنـدا وقــد نـاشــدت بـهــا رئـيس

وزراء الــعــراق مــصــطـــفى الــكــاظــمي
ــــوضـــوع وتــــدخل مــــكــــتـــبـه بــــحل ا
وشــاركت عـــلى حــســـاب احلــكــومــة 
والـــيــوم مـــشــاركـــتي ايـــضــاً مـــهــددة
ـعانـاة مـسـتمـرة واجلـهات ولالسف ا
ــعـنــيــة التـبــالي وال نــعـلـم الى مـتى ا
تبـقى االلعـاب الفـردية مهـملـة من قبل
احلـكـومـة وهــذي األلـعـاب هي االكـثـر
.وتـابع حـديــثه انـاشـد رئـيس إجنـازاً
الــوزراء مـــره ثــانــيـــة لــلـــتــدخل وحل
االزمـة الي تـرافـقنـي منـذ دخـولي الى
هـــذه الــــريـــاضـــة وانـــا بــــطل اســـيـــا
بـحصـولي عـلى الـذهب لـسـنـتـ على
الــــتـــــوالي 2015 و2016 في ايــــران
وبطل العرب سنتـ متتاليت 2017
في لبنان و2018 في تونس وصاحب
أسرع ضـربـة قاضـيـة من قـبل االحتاد
الـدولي لـسـنـت عـلـى التـوالي وبـطل
الـــــشـــــرق االوسـط وبـــــطل الـــــعـــــراق
لــســنــوات عــديــدة وذهــبــيــة بــطــولــة
اذربــيـجــان الــدولــيـة 2019 الـعــالم .
ـعــقـول ان يـحـتـفي وتـسـاءل هل من ا
االحتـاد االســيــوي والـدولي بــالــبـطل
العراقي واحلكومـة تهمله  مؤكداً اذا
لم احــصل عــلى رعــايــة سـأشــارك في
ـقبلـة على حـسابه اخلاص البطـولة ا

من اجل رفع اسم العراق.
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عدل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تـعـلن جلنـة الـبيـع وااليجـار في مـديريـة بـلـدية الـعـمارة عن اجـراء مـزايـدة علـنـية لـتـأجـير (مـجـمع طبي عـلى الـعـقار (١٩/١ - ١٩/٢) الـقـادرية
زايـدة مراجعة مـقر بلدية ـبينة في ادنـاه والعائدة الى مديـرية بلديـة العمارة فـعلى الراغب بـاالشتراك في ا دة ١٥ سنوات) ا ساطحـة و وبـا
الـعمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثون يومـا تبدأ من اليـوم التالي لنـشر االعالن مستـصحبا مـعه التأميـنات القانـونية البـالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %)
©ÊU O  WE U×  Ê«u?¹œ® دة اعاله من تاريخ النشر وعلى قاعة وينادى للمزايدة في الساعـة العاشرة والنصف صباحا في اليوم التـالي النتهاء ا
ترتبة صـاريف ا ـزايدة اجور النـشر وكافة ا زايدة عطـلة رسميـة يكون موعدهـا اليوم الذي يـليه ويتحمل مـن ترسو عليه ا واذا صـادف يوم ا
ـدنية وبطـاقة السكـن ويكون علـيه مراجعـة مديرية بـلدية العـمارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايام على ذلك وبنسـبة (٢%) مع جلب هـوية االحوال ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. من تاريخ ا
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

قطعة ارض النشاء
مجمع طبي

على العقار (١٩/١-
 ١٩/٢) القادرية

١٥ سنة٥٨٦٫٣٧ م٢
ساطحة با

٢١٫٠٠٠٫٠٠٠ واحد
وعشرون مليون دينار
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عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

باشرة بالبناء ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ستأجر ا ٤- يلتزم ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
ـساطـحة في حـال عدم الـتشـييـد خاللهـا يصـادر مبـلغ الـضمان ـستـأجر بـتقـد مبـلغ ضمـان للـتشـييـد يعـادل بدل ا ٦- يلـتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا ويعتبر عقد ا
٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

طالبة بالتعويض واللجوء الى احملاكم اخملتصة. شيدات الى البلدية عند انتهاء فترة التأجير دون ا ٨- تؤول كافة ا
اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا

شكلة من مديريتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠- يتم جرد ا
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ــقـال بـبــيـتـ من شــعـر أبي فـراس رأيتُ من اإلنـصــاف أن أبـدأ هـذا ا
احلمداني وهما:  

( ماكلّ من دخل الهوى عزف الهوى
ُ ُدام ند وال كلّ من شرب ا
وال كلّ من طلب السعادةَ نالها

وال كلّ من  قرأَ الكتاب
فهيمُ ).

وأمـــــام زحـــــمـــــة األحــــــداث والـــــعـــــنـــــاويـن وتـــــداخل وســـــائـط اإلعالم
تعددة وتشكّل  اإلدّعاءات  والتواصال

سمّـيات واألسـماء مسـاحات أوسع وتـزداد أعدادها وألـوانها تفتـرش ا
ـا يــفـرضه الــواقع من صـور  تــتـأطـر  فــيـهــا الـهــوامش مع بـعــضـهـا
دّعـ في ضعف أدوار ومقـدّمات تنـتظـر  إثبـات اإلسهـاب للـمبـدع وا

مؤسسية حقيقية. 
وفي كلّ أزمـة أو أنـبــاء  تـعـود  بـنــا صـفـحـات الــتـقـو واألحـداث الى
مــاقـبـل الــعـام 2003 فــيـشــرق  األخــيــار الــبــنــاة األصالء الــذين بــنـوا
أمـون لإلتـصاالت صروحـاً عـديدة ومـنـها اجلـسـر ذو الطـابقـ وبـرج ا
وجامعات حكوميّة رصينة في بغداد واحملافظات وطرق سريعة ومراكز
علـمـيّة وصـناعـيّـة متـقـدمة وبـعـضهـا  ماأسـمـتهـا إدارات وأنـظمـة أعداء
الـعـراق أسـلـحــة دمـار شـامل وهي بـالــتـأكـيـد لـيــست كـذلك كـذريـعـة

عنكبوتيّة واهية للغزو   واإلحتالل كما إعترفوا فيما بعد.
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لقـد إمتدّت ذرائع مـحتـلّي العـراق وأصبـحت تظـهر  صـريحة فـي العلن
وجـعلـتـنـا  نـرى ونـسـمع من يـفـكّـر  بـعقـل ذي طابـقـ وتـنـتـشـر ظـاهرة
ـواقف وسمات ) وكأنّ اآلراء مـنشـطرة وا أسميـتهـا (عقـول ذات طابـق

الشخصية وطرازها تمتلك
 الذهاب واإلياب بإزدواجيّة.

وفي نفس  اإلطار أصبـحت ملفّـات عديدة تُنـقل من الذهاب الى االياب
أو بـالــعـكس بـشــكل واضح بــعـدمـا شــهـدت خالفــات ومـشــاحـنـات في

جلسات ومجالسات لفترات زمنيةليست بالقصيرة.
وكثيراً مارأينا هذه الصورة

في أزمة انتشار (كوڤد-19) وأوكرانيا وحترّكات سياسـيّة دوليّة للناتو
يـاه ورغيف  بضـمنـها اجـراء انـتخـابات هـنا وهـناك ونـتـائجـها وأزمـة ا
ـتوقّع تـفاقـمـها وضـبابـيّـة التـخطـيط  لألمن الـغذائي اخلبـز  واحلبـوب ا

واإلستعداد وتوفير اخلزين الغذائي ألزمة طويلة األمد.
ووسط  نزاعات محليّة وإقليميّة ودوليّة ومالمح 

مـتـغـيّـرات تـتـجـلّى وجتـلــجل ومـنـهـا دخـول كـوكب األرض الى عـصـور
ا أزمة نـاخ  وتقلّـبات العـمالت وأسعـار الطاقـة ور حاسمـة في تغيـر ا
صحـية أو بـايولـوجيّـة جديـدة نتـحسس غـياب إسـتثـمار عـقول وقدرات
رصيـنـة لوضع بـرنامـج علـمي  وتـكنـولوجي  حـقـيقي حـاسم قـبل فوات

األوان. 
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ـوضوع مـا ويعـود ثانـية لـيعطـي رأياً مـغايراً عنـدما يـعطي عـقل رأياً 
; طـابق لـلذهـاب بـالرأي ـوضـوع  فهـذا يـشـبه جسـراً بـطـابقـ بنـفس ا

األول واآلخر  للعودة بالرأي الثاني. 
وتــلك  هي من طــبــائع الــبــعض عــلـى مَـرّ الــعــصــور  وفي الــعــديــد من

مجاالت احلياة ومنها السياسة. 
وأحـيـانـاً يـنـتـابـنا شـعـور بـوجـود غـربـاء الـوالء والـطـبـاع وحـتى في نـيل

هام الوظيفية. ارسة ا ية و الشهادة األكاد
ـطّـرد في عـدد اجلـامـعـات األهـلـيّـة والـدراسـات الـعـلـيـا ومع الـتـوسع ا
تـعـرض عـلـيــنـا وسـائط اإلعالم حـالــة تـعـدد شـبـكـات الــعـلـمـاء والـنـخب
ـة) حـال احلـصـول عـلى واأللـقـاب الـعـلـمــيـة ومـنح لـقب (عـالـم) أو (عـا
شهادة (الدكتوراه) بالرغم من أن مشـرفه أو مشرفتها لم يحصال على

هذا اللقب.  
وهـنـا يـجب أن نــثـبّت حـقـيـقــة مـفـادهـا هـو  أن احلــصـول عـلى شـهـادة
ـسـيــرة والـسـيـرة الـعـلـمـيّـة. دكـتـوراه  من جـامـعـة رصــيـنـة هي بـدايـة ا
وجب أسس  مـوضـوعيّـة دقـيقـة صدر قـانـون رعايـة الـعلـماء رقم 1 و
ـــخـــتـــلف ـــاً في عـــمـــوم الـــعـــراق  لـــســـنــة  1993 وشــمل  140 عـــا
ـشـمـول بـه قـد إسـتـمر فـي عـطـاء ثر اإلخـتـصـاصـات. والـعـديد  مـن ا
حـقــيـقي مـلــمـوس في الــتـعــلـيم الـعــالي وإجنـاز الــبـحـوث الــعـلــمـيـة في
قاالت في مجالّت رصينة اإلشراف على طلبة الدراسات العليا ونشر ا
وتسجـيل براءات إخـتراع ومنـهم قد تـأهّل للمـشاركـة في زماالت علـميّة
دة سـتة أو ثالثـة أشهر وعـاد لتـطويـر مناهج في اجلامـعات األمريـكيـة 
التدريس واسـتحداث خـطوط بحـثيّة جـديدة على مـدى السنـوات القلـيلة

اضية. ا
وفي مـــجــال اإلعـالم تــوسّـــعت أعـــداد من يـــطــلـــقــون عـــلى أنـــفـــســهم
) بـسـبب  كـثـرة الـقــنـوات الـفـضـائـيـة وتـزايـد عـدد الـصـحف (إعالمـيـ
ـوجـود ـايـكـروفـون تـأتــيـنـا بـا احملـلـيّـة الـصــادرة وصـارت الـكـامـيــرا وا

ردود أينما ظهرت بقواعد لغة عربية إفتراضية نوعمّا. وا
وفي أوساط هذين الـعــــــنوانـ صرنا نرى ونـسمع من  يـفتخر  ومن
يـفـتـقـر  ومن  يـتــمــــــجّـد لـنـفـسه ولــيس لـوطــــــــنه وال يـرى  ولـو  في
ّا تـبقى من امـكـانيـة عطـائه لـيفـيد شـرائح مـجتـمعـيّة مجـتمع مـحـدود 

أوسع. 
يـاه لكنـنا النـنسى ولو أجـيز لـنا أن نـنسى خـزّان ااثرثـار  في شحّـة ا
احلالّق الثرثار في صفحات الـقراءة للدراسة اإلبتدائـية ألنّه يظهر لنا
في هذا الـزمن بـعنـاوين وألوان جـديـدة بثـرثـرة فوق سـطوح يـقـال عنـها
ناعمـة. وما يـجدر أن تهـتم به هذه األوسـاط هو مـعطيـات إنشـاء مصنع

حملاسبة النفوس بعد 
ـنــتج بـســبب تـوهـ تـصــلّب شـرايـ الــصـنـاعــة وعـروقــهـا وإخـتــفـاء ا
وتغييب  البـنى وعزل مواردها البـشريّة الفاعلـة في ميادين العمل  رغم

وجود تخصيصات مالية هائلة.
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تعالوا الى نخلة بصريّة في أبي اخلصيب
تدلّت العثوق واألزمان  فيها

ركب عاشق األمس القريب    فصار الظلّ حولها مسكناً 
وشمس الفاو 

تهتف في مرافىء اخلليج
أغنية بصريّة الوالء
غيب تشرق في ا

(..على شط العرب حتلى
أغانينا وعلى البصرة..)!
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بيروت

تـهـريب اخملـدرات في هذا الـفـعل كانت
خـطأ يقـترب من اخلطـيئة.كـان التوافق
الـذي حتقق من جـانب ثالثة أرباع أهل
ني الـيـمن عـبارة عن ربـيع رمـضـاني 
واعـــد. عــسى ولـــعل يــشــكـل حــالــة من
تفائل التأمل العميق من جانب لبنان ا
حكومة وشعباً خيراً بالعودة احملمودة
لــلـســفـيــر الــسـعــودي ولـيــد الـبــخـاري
والـسـفيـر الـكويـتي عـبدالـعـال القـناعي
ـبادرة اخللـيجـية التي لم سـفيـر دولة ا
. نوَّم يـتلقـفها أهل احلُكْم الـلبنـاني ا
وكـان الفـتـاً حـدوث تـعـديل جـوهري في
كــثــيــر من الــتـصــريــحــات حـيـث بـاتت
مـــفـــردات الـــكالم حـــول الـــعالقـــات مع
ـملكة ودول اخلـليج والهويـة العربية ا
لـلبـنان تتـقدم عـلى ما كان نـقيـضها في
تـصريـحات صـدرت من أطيـاف إيرانـية
الــــهــــوى خالل أيــــام مــــضـت.كــــمـــا أن
الــتــوافق الــذي حــدث بــعــد مــشـاورات
بـــوركـت عـــربـــيـــاً ودولـــيـــاً إلى جـــانب
الـتـنويه بـاحلـدْب الشـخـصي من جانب
ولي الــعـهـد األمـيـر مــحـمـد بن سـلـمـان
عــلـيــهــا جـاء قــافـزاً فــوق الــكـثــيـر من
احلـواجـز األمر الـذي جـعل مؤتـمر أهل
الــيـمن األخــيـار ال يــسـتــغـرق أكــثـر من
أسـبوع وعـلى أمل أن يقرأ مـا تبقى من
أهـل الـيــمن مــا أمـكـن إجنـازه واإلعالن
عـنه عـشـيـة جـمـعـة رمـضـانـيـة مـبـاركـة
ـشـهد وبـذلك يـكـتمـل العـقـد وال يـعود ا
الـيمـني كما من قـبل مدعاة لإلسـتغراب
كـيف أن واحـداً مـن األطـيـاف مسـتـمـتع
بـإنـهـيـار وطن يـكفـيه مـا كـابـده وتـكفي
العائلة اليمنية الوطنية ما تعانيها من

صدمات. والله التَّواب والقوي.

الـــتـــنـــازالت والــتـــضـــحـــيـــات والــرؤى
ـوضوعية ال بـد ستتقـدم على التشبث ا
الـذي يزيد الـهدم هدماً والـبؤس أنواعاً
جـــديـــدة من الـــبـــؤس وســـمـــعـــة غـــيــر
مــسـتـحــبـة عـلى مــسـتـوى اجلـار واألخ
ن لـهـم صـفـحـات والــصـديق ال تـلــيق 
تــراثـيــة في تــاريخ الـوطـن مـاضــيـاً في
زمـن كـان عـقالء الــقـوم يــديـرون شـؤون
الـــبالد والـــعـــبـــاد.. رحـــمـــة الـــله عـــلى
الــنــعـمــان واالريـانـي ورفـاق درب بــنـاء
الــيـمن الــوطن مع الـنُــخَب الـسـيــاسـيـة
والـدبلومـاسية والـعسكـرية التي سارت
على النهج القو ومن دون الوقوع في
ـرء الـشــراك الـثـوريـة. هـنـا يـسـتـغـرب ا
خـشونـة تعـاطي إخوانـنا احلـوثي مع
ـؤتمـر التـوحيـدي. وما يـلفت اإلنـتباه ا
أن تـعاطـيهم مع الدعـوة الطـيبة الـقصد
شاركـة جاء عكس ما في لـهم من أجْل ا
الـــدين احلــنـــيف من وصـــايــا في شــأن
أصـول التحـية دعوة إلى منـاسبة كانت
أو سـالمــاً صـــبـــاحــيـــاً أو في أي وقت
ــثــلــهـا أو وهــو الــرد عــلى الــتــحــيــة 
بـأحسن منهـا. ولكن إخوانـنا احلوثي
ال قـالـوا شكـراً وال هم سـبقـوا إخـوانهم
اآلخـــرين إلى اإلصــطـــفــاف جـــنــبــاً إلى
جـنب مـعـهم في مـؤتـمر يـسـتـضـيفه مَن
يـرمي خـيـراً لـلـجـمـيع.مـا نـريـد قوله إن
صـيـغـة اجملـلس الـرئـاسي الـتي إنـتـهى
ــؤتــمــر الــتــعـــاوني الــيــمــني إلــيـــهــا ا
ـنأى الذ احلـادب و ـسـتـضـاف في ا ا
عـن أي ضـــغــــوط أو تـــرغــــيــــبـــات هي
ـنـيـو الـيـمن" الــفـرصـة الـتي ربـحـهــا "
ـعنى األطـياف احلريـصة على وطـنية
تفهم مـوقفها وسيادة الـيمن الصديق ا

ـيلـيشـيات كـان له احليز ونـبْذ ظـاهرة ا
ـــعــاجلـــة الـــســعـــوديــة الـــكــبـــيـــر في ا
لــلـــمــوضــوع الــيــمـــني وأن مــا حــقــقه
ـتــقن من جــانب ولي الـعــهـد الــسـعـي ا
األمـير مـحمد بن سـلمـان بن عبدالـعزيز
ــلك سـلـمـان الـعـروبي بـإمـتـيـاز وضع ا
ــلك عــبــدالــله بن أســاســاتـه. كــمــا أن ا
عـبـدالعـزيـز رحمـة الـله علـيه كـان سعى
مـا أمـكنه الـسعي لـتـرويض الصـراعات
الــيــمــنــيــة بــأمل أن تــبــقى حــصــراً في
اإلطـار الوطـني اليمـني السـياسي وسد
أي أبـواب أو حـتى نوافـذ يتـسـلل منـها
مَن يــريـد سـطـواً عـلـى اإلرادة الـيـمـنـيـة
وفق مـفـاهـيم مـذهـبـيـة وخـريـطـة طريق
مـيليشـياوية. ولو أن احلـكمة مع بعض
احلـصافـة ودبلـوماسيـة التـعبـير أخذت
فـــرصـــتــهـــا في "الـــدويالت" احلـــزبـــيــة
الـسـياسـية لـكـان أمكن تـفـويت الفـرصة
عـلى اجلمهـورية الثـورية اإلسالمية في
إيـران إعتبـار اليمن ومن خالل حـوثييه
"حـقـاً شـرعيـاً" لـتطـلـعـاتهـا وبـالذات من
ـمـلـكـة اخلـاصـرة األكـثـر أهـمـيـة وهي ا
رء أشد الـعربية الـسعودية. هنـا يلوم ا
الـلوم تخريجـات الرئيس (الراحل) علي
عــبـدالـله صـالح كـونـه إعـتـبـرهـا تـعـزز
ســلــطـــانه فــإذا بــهــا تــقــوض رئــاســته

وتؤسس للمزيد من العتب عليه.
تـضـيع فرصـة أو أكـثر لـيس مـعنى ذلك
ـقـرون بـالـصـبر طي مـحـاولـة الـسـعي ا
اجلـميل والساعـد القادر على رد اإليذاء
رة. ومـا أن تـبدأ ـتـعـمد طـائـرات مـسيـَّ ا
األطـياف اليمنـية اإليرانية الـهوى تميز
بــكـثــيـر من الـوعـي والـدقـة بــ مـا هـو
ــصــلــحــة الــوطن فــإن ذاتـي ومــا هــو 

كـذلك أسـتـحـضـر تـفـاعُل الـرئـيس عـبد
ربه مـنـصور الـذي أمكـن إنقـاذ شرعـية
رئـاسـته فال يشـملـهـا اإلطبـاق احلوثي
عـلى نـحو مـا جـرى للـعاصـمـة صنـعاء
ـلك ومــؤسـسـات احلُــكْم مع مـا قــاله ا
سـلـمـان في "خُطـبـة الـبيـعـة". أمـا كيف
جـاء التفـاعل فمن خالل مـناشدة خادم
احلــرمــيْن الــشـريــفــيْن وقــادة مــجـلس
الــتـعــاون اخلـلــيـجي وذلك فـي رسـالـة
بــعـد شـهـرين ( 24 مـارس/آذار 2015)

ساندة الفورية بكافة. "تقد ا
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الـوســائل والـتـدابـيـر الالزمـة حلـمـايـة
اليمن وشعبه من العدوان احلوثي...".
ولـقـد حدثت اإلسـتجـابة وكـان "مؤتـمر
إنـــقـــاذ الـــيــمـن" الــذي عـــقـــده الـــقــادة
اخلـــلــيـــجــيــون فـي الــريــاض (19_17

مايو/أيار 2015).
مـــــــا يـــــــراد قـــــــوله فـي ضـــــــوء هــــــذا
اإلسـتــحـضـار تـذكُّـراً يـنـفع الـذكـرى أن
ا الـعالج السياسي لألزمة الـيمنية و
يــحـقق الـســيـادة وإسـتـقاللــيـة الـقـرار

في إنــتــظــار أن تــصــفــو بــقــيــة أجـواء
سـيـاسـيـة عـربـية مـشـارقـيـة ومـغـاربـية
وبــحــيث يــحــدُث فـي لــبــنــان وســوريـا
والــعـراق وفـلـســطـ وتـونس ولــيـبـيـا
والـسودان ما إرتأى إخواننـا اليمنيون
إجنــازه وإعـالنه من الــريــاض في يــوم
ربــيــعي رمــضــاني كــر (اخلــمــيس 7
رمـــــــضـــــــان 7 _ 1443 أبــــــــريل 2022)
أســتــحــضـر مـن بـ أوراق فـي احلـفظ
والـــصـــون تــلـك الــتـي تــوثق "خُـــطـــبــة
الــبـيـعـة" الـتي ألــقـاهـا خـادم احلـرمـيْن
ـلك سلـمان بن عـبـدالعـزيز الـشـريفـيْن ا
يـوم اجلـمـعة 23 يـنـايـر/كـانـون الـثاني

2015 التي تتضمن قوالً له أشبه
بـالـعهـد "إن أمتـنا الـعربـية واإلسالمـية
هي أحـوج ما تكـون اليوم إلـى وحدتها
وتـضامنـها وسنـواصل في هذه البالد
الـتي شرَّفـها الله بـأن إختارهـا منطَـلقاً
لـرسالته وقِبلة للمـسلم مسيرتنا في
األخــذ بـكل مـا من شــأنه وحـدة الـصف
وجــمْع الــكــلــمــة والــدفــاع عن قــضــايـا

أمتنا...".

َـن حـــوله ـــؤذي  ــــتـــعـــاون غــــيـــر ا ا
ـنــيي الـطـيف وضــاعت مـؤقـتــاً عـلى 
احلوثي الذي يبني مواقف على أحالم
صـعبـة التحـقيق.. هذا إذا لم نـقل إنها
قــد تــنــتــهي كــوابــيس. والــقــول إنــهـا
ضـاعت مـؤقـتاً عـلى أسـاس أن الـطيف
ـغـرد عـلـى أغـصـان أشـجـار احلــوثي ا
حـديقـة ثوريـة إيرانيـة سيـكتشف آجالً

. ما ال يريد إكتشافه عاجالً
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ـؤتمر التـشاوري في الرياض كان أن ا
ـثابـة وسيـلة إنـقاذ له من مـصير آت
ذات يــوم بــحــكم الــتــغــيــيــر الــطــوعي
ــســـانــد تــداركــاً لـــلــنــظــام اإليـــراني ا
إلحـــــتـــــواء صـــــفــــقـــــة مـــــا مع اإلدارة
األمـيـركيـة وإسـتـباقـاً لـغضـبـة شعـبـية
عـــلى ســـوء احلــال وتـــردي اخلــدمــات
وطـول مناكفة اآلخرين عـرباً ومسلم
وأجــانب وبــذلك يــتـقــدم أهل اخلــبـرة
الـسـيـاسـيـة والـدبـلـومـاسـيـة عـلى أهل
الــعـمــائم واحلــرس الـثــوري.. هـذا من
ـفاجـأة علـى الطـرفيْن دون إسـتـبعـاد ا
عــلى نـحــو مـا حـدث فـي أنـظـمــة أكـثـر
ثلث القيادة تـماسكاً مثل ذلك النظام ا
تواري. وفي فـي اإلحتاد السوفـياتي ا
حــــال حــــدوث ذلـك تــــتــــطــــايـــر أوراق
دويالت مــشـمـولــة بـالـتــأثـيـر اإليـراني
بـدءاً بـلبـنـان وصوالً إلى الـيـمن مروراً
. وعندها ال بـالعراق وسوريا ففلسط
يــعـود الـيــمـني والــلـبـنــاني والـعـراقي
والـسـوري والفـلسـطيـني يرى في غـير
الذ ـملكة ومعظم دول اخلليج أنها ا ا
والـــســـنـــد وأن مـــواقف اإلســـاءة قــوالً
مــكــروهـاً وفــعالً مــبــغـوضــاً وبــالـذات
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احملــبــوب. وعـــلى الــرغم من اإلنــفــتــاح
الـذي شـهـده عهـد خـروشوف بـعـد وفاة
ـؤامـرات ســتـالـ الـعـام 1953 إلّــا أن ا
والــدســائس ظــلّـت سـائــدة فـي احلــيـاة
احلــزبـيـة وعـلـى مـسـتـوى الــدولـة فـقـد
تـــــمــــــكّن خـــــروشــــــوف من اإلطـــــاحـــــة
ـولـوتـوف وزيـر اخلـارجـيـة اخملـضرم
لـيحل مـحلّـه غرومـيكـو العام 1957 لكن
خــروشـوف نـفـسه لم يــسـلم من الـتـآمـر
فــحلّ مـحـلّــة بـريــجـيـنــيف في "مـؤامـرة

هادئة" ولم يعد يذكره أحد.
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وعــلى حــدّ تــعــبــيــر شــبــيــلـوف رئــيس
حتــريــر جــريــدة الــبــرافــدا األســبق عن
خــروشــوف: فـــإنه شــبه أمّي فــقــد كــان
يـتعلّم القراءة ولم يستطع الكتابة  وإن
كــانت ذاكـرته "ذهــبـيــة" وكـان تــلـقــائـيًـا
وعـلى فطـرته وقد مالـئته الـعداء خاليا
ــثـقّــفـ ســتـالــ الــنـائــمـة وعــدد من ا

حلماقاته وتسلّطه. 
وتـعزّزت سلطة بريـجينيف على حساب
رئـــيس الـــوزراء كــوســـيــجـــ ورئــيس
مـجـلس السـوفـييت األعـلى بـودغورني
وتــفــرّد الحــقــاً في قــراراته ومـع تــقـدّم
الـسن واألمراض التـي كان يعانـي منها
لم يـعد يـكتـرث كثـيراً بـاألمور الـتي كان

وقــلّـة خـبـرتـهـا إلّــا أن مـا حـصل بـعـد
وفــاة لـيـنـ وتـســلّم سـتـالــ مـقـالـيـد
األمـور جعلها تـسير في طريق الدراما
الــسـيــاسـيـة الــقـاســـــــــيـة فــلم يـتـرك
ســتــالـ خــصــمه تــروتـســكي  قــعــيـد
ـنـــــفـى البعـيد فـحسب حـسرات في ا
بـل تـمــكّن مـن تـهــشــيم رأسه وهــو في
ه كيروف ـكسيك 1940  وأرسـل غر ا
إلى القبر جملرد جترّأ ورشّح نفسه في
مـؤتمر احلـزب العام  1934مـنافسًا له
بل أن غـالبـية الكـوادر والقـيادات التي
ّ تغييبـها بعد ح ؤتمـر  حـضرت ا

تـمـهـيـدًا حملـاكـمات اعـتـبـاطـيـة شـملت
بـعض قـيادات احلـزب التـاريـخيـة مثل
بــوخـارين  الـذي كـان يُــعـرف بـالـزعـيم

حـــــ بــــدأت "احلـــــرب األوكــــرانـــــيــــة"
ة اسـتعـدت قراءاتي ومعـلوماتي الـقد
بـــشــأن "اتـــخـــاذ الــقـــرار" في الـــتــاريخ
الــــــروسـي خالل الـ 100 عــــــام ونــــــيّف
ـنــصـرمـة. وإذا كـان لـيـنـ ومـرحـلـته ا
الـثـوريـة يخـتـلف عن بـوت ومـرحـلته
مـع أن األخـــيـــر حــــاول إحـــيـــاء الـــدور
الـروسي بعد انكفاء اإلحتاد السوفيتي
ـــته إلّـــا أن تــتـــبع دور زعـــمــاء وهـــز
الــكــرمــلــ في إتــخــاذ الــقــرار يـكــشف
فـردانـيـة عـالـيـة عـلى الـرغم مـن تـغـيـير

طبيعة النظام السياسي.
وإذا كـــانت الـــســنـــوات األولى لـــثــورة
ثالب أكـتوبر شهدت بـعض األخطاء وا
واإلرتـكابات بحكم تكالب األعداء عليها

إعــادة الـبـنـاء والـشـفــافـيـة من انـتـشـال
اإلحتــاد الــسـوفــيــتي من االنــهــيـار بل
سـاهمـت في دفعه سـريعـاً إلى النـتيـجة
ـنـتـظـرة بـسبـب االرتكـاسـات الـكـبـيرة ا
عتّقة واألخـطاء العظيمة والتراكمات ا
ولــذلك اضــطّــر إلى تــقـد اســتــقــالـته
حـيث تـولّـى الـرئـاسة بـوريـس يـلـتـس
الـــذي أجــهــز عـــلى آخــر مــا تـــبــقّى من
اإلحتـــاد الــــســـوفـــيـــتي 1999 – 1991
الي واتّـسم عـهده بـاستـشراء الـفسـاد ا
ـافيـات األمـر الذي واإلداري وهـيـمنـة ا
أدّى إلـى اإلنهـيـار االقتـصـادي الـشامل
وقـد اضطّر يلتسن إلى تـقد استقالته
بــعــد ضـغــوط شــعـبــيــة لــيـتم اخــتــيـار

ير بوت ليكون خلفاً له. فالد
وإذا كـانت مـحطـة التـدخّل السـوفيـيتي
في أفـغـانسـتـان مؤشـراً لإلنـحدار نـحو
الـهاويـة فماذا سـتكون مـحطة أوكـرانيا
? هل الـتـمـهـيـد لـبـناء بـالـنـسـبـة لـبوتـ
نـظـام دولي جـديد يـقـوم عـلى التـعـددية
الـقـطبـيـة بعـد الـنظـام القـطـبي األحادي
ـتـحـدة خـصـوصـاً بـزعــامـة الـواليـات ا
بـصعود الصـ وروسيا ومعهـما الهند
أم أنـه سـيـكــون مـحـطــة تـراجع وورطـة
جـديدة لروسيا لم حتـسب لها احلساب

الدقيق كما هي ورطة أفغانستان?

مـن رفع رؤوســــــهم بــــــســـــبـب بـــــعض
تــصــرّفــات الـزعــمــاء ويــعـبّــر عن ذلك
قــانــون مـن قــوانــ الــبــيــروقــراطــيــة
ركزي احلزبية التسلطية ذات البعد ا
مــفــادهـــا: كــلّــمــا قلّ عــمــلك وتــضــاءل
مـجهـودك وانحسـر نشاطك; كـنت أكثر
مـوثـوقـيـة وتـسـتـطـيع الـعـيش بـهدوء.
وإال سـتخسر عملك ويـلفك النسيان إن
لـم يكن األمر أكثر قسوة من ذلك وتلك

سمة جميع األنظمة الشمولية.
كـان البعض ينظر إلى أندروبوف وهو
رئــيس ســابق جلــهـاز الـ  KGB الــذي
عـــمل فـــيه الـــرئــيس بـــوتـــ احلــالي
بـاعـتـبـاره الـقـادر علـى إصالح أوضاع
اإلحتـاد السوفيتي الـتي كانت تتدهور
عـلى نـحو مـريع حـيث كان يـعاني من
اخــتـنـاقــات اقـتـصـاديــة وانـسـداد أفق
سـيـاسي وبـيـروقراطـيـة شـديـدة زادها
ـستـنقع األفـغاني الـعام الـسـقوط في ا
1978 والذي استمرّ نحو 10 سنوات
حـيث انتهى بسقوط جدار برل العام
 1989وانحالل الكتلة اإلشتراكية

وفـيـمـا بـعـد تفـكّك اإلحتـاد الـسـوفـيتي
العام 1991.

ولم تـستطـع قيادة غـورباتشوف 1985
 1991 – على الرغم من محاوالت

يــســيّـرهــا غـيــره. وكــان يـســمّي الـدول
اإلشـتراكية (الـنقانق العـفنة) وقد سار
عـــــــلـى خـــــــطى أسـالفـه فـــــــاجـــــــتــــــاح
تشيكوسلوفاكيا العام 1968 وقد سبقه
خــروشــوف في اجــتــيــاح اجملــر الــعـام
1956 وسبق له قمع إنتفاضة درزدين

انيا) وبوزنان (بولونيا). (أ
يـروي الكسـندر فاسيـليف في كتابه من
" بــعض مــفــارقـات "لــيــنــ إلى بــوتــ
زعـمـاء الكـرمـل فـقـد غادر بـريجـيـنيف
اجـتـمـاعـاً مع أحد الـزعـمـاء الـعرب ألنه
يــريـد مـشـاهــدة مـبـاراة لـعــبـة الـهـوكي
الـتـي كـان كـثـيـر اإلعـجـاب والـتـشـجـيع

لها وظلّ الزعيم العربي في حيرة.
أمـا تـشـيـرنـيـنـكـو الـذي جـاء بـعـد فـترة
قـــصـــيــرة من تـــولّي أنـــدروبــوف إدارة
الـكــرمـلـ فـكـان هـو اآلخـر يـعـاني من
أمــراض عــديــدة ويــروي عـنـه أنه كـان
ـرّات يــتــعــثّـر في الــقــراءة وفي أحــد ا
أخـذ يـتـثـاءب خالل الـقـراءة وكـان عـلى
يـساره غروميـكو يقلّب الـصفحات ولم
يـــتــمـــكّن مـن قــلب الـــصـــفــحـــة وأعــاد
ترجم عالج األمر بذكاء قـراءتها ولكن ا
وبراعة دون أن يلحظ تشيرنينكو ذلك.
ـستشارين هـني وا  كـان الكثـير من ا
ـكـنهم يـشـعـرون باخلـجل أحـيـاناً وال 
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ـصطلح مع اخـتالف اللفظ فـقد سبق ا
سـمى آخر وهو »أهل ظـهور اإلسالم 
ــــكــــة(األزرقي الــــله «أو »احلُــــمس «
أخــبـار مــكــة) آنـذاك شــكـلــوا مــا سـميَّ
إسـالمـياً بـ»الـفـرقـة النَّـاجـيَّة .كـلُّ مذهب
يــدعي أنه حــائـز احلــقـيــقـة وال يــعـطي
لــغــيـره شــيــئــاً مِن ذلك وبــالــتــالي هـو
صـــاحب الـــديـن الـــقـــو في أحـــكـــامه

الكبرى والصغرى.
فـمِن نافلـة القول ال دينـاً وال مذهباً وال
فـــكـــراً يـــبــقـى واحـــداً ال تــفـــرعه اآلراء
واالجــتـهـادات الــتي تـســتـقل عــلى مـرِّ
الــزَّمـن في مــذاهب خــاصــة مع وجــود
اإلطــار الـعــام بــيـنــهـا. حــصل ذلك بــعـد
خــــضــــوع الــــنــــصـــــوص إلى اخــــتالف
الــتـفــسـيـر والــتـأويـل واالجـتـهــاد فـمِن
ــؤكـد أنَّ األحــكـام تــخــتـلف بــاخـتالف ا
اآلراء لـكنَّ ما ال تُحـمد عقـباه هو إعالن

تــبـدو مـراجــعـة هــذه األحـاديث مــهـمـةً
.يــتــداول مــنــذ الـقــرن الــرابع جــلــيــلــةً
الـهجري مـصطلح »الـفِرقة الـنَّاجيَّة?«
ـنـاظرة عن والـبـدايـة كـانت بـاجلـدل وا
ــلل والـنِّـحل« الــعـقـائـد. حـوت كـتب »ا
صطـلح اإلقصائي ومعنى كـافة هذا ا
الـناجـية أنهـا على احلق وسـواها على
سلم أبدعوا الـباطل. ال يبدو فقهاء ا

ـقـال لـيس عـرضاً مـا نـشـيـر إلـيه في ا
ـا حـاضـر مـعـاش وثـقـافـة لـلـتـاريخ إ
قـابلـة لالنفجـار عنـدما تسـنح الظّروف
ـــنـــابــــر ومِن مـــواقع تـــبـث مِن عـــلـى ا
الــتــواصل والــفــضــائــيــات عــلى مــدار
الـسَّـاعــة فـمـا أنْ وجـدت فـرصـتـهـا في
ضـعف الــدولـة أوغـيـابـهـا تـتـحـول إلى
مــوجـات عــنف اجــتـمــاعي مِن هــنـا كم

عنى ـذهب لهـا اجلنة دون غـيرهـا وا ا
أنَّ لــغـيـرهـا »الــنَّـار.«بــعـبـارة بــسـيـطـة
ـــؤمن ومـــبــــاشـــرة أنَّ الــــنَّـــاجي هــــو ا
وغــيــرهــا كــافــراً ووفق هــذه الــثــقــافـة
يـنـدفع الـناس فـي موجـات الـعـنف وما
ـنـطـقـتـنا حـصل في الـعـقـود األخـيـرة 
ــذاهب مــنــذ . أخـــذت ا يــكـــفي شــاهــداً
نــشــأتــهــا تــتــبــارى لــتــقــد نــفــســهـا
الـنَّاجيَّة وليس هـناك فرقة في التَّاريخ
واحلـاضر ال تعتـقد هذا االعتـقاد. فعند
أهـل الـسُّـنة: »تَـفْــتَـرِقُ أُمَّـتِي عَـلَى ثَـلَـاثٍ
َ مِــلَّـةً كُـلُّـهُمْ فِي الـنَّـارِ إِلَّـا مِـلَّـةً وَسَـبْـعِـ
وَاحِــدَةً قَــالُـوا وَمَنْ هِيَ يَــا رَسُــولَ الـلَّهِ
: مَـا أَنَـا عَـلَــيْهِ وَأَصْـحَـابِي)«الــكـتب قَــالَ
الِّـستـة جامع التَّـرمذي). وعـند الشّـيعة
اإلمـامـيَّـة:»ومن الـثَّالث وسـبـعـ فـرقة
ثالث عـــشــرة فــرقــة تـــنــتــحـل واليــتــنــا
ومـودتنـا اثـنتـان عشـرة فرقـة منـها في

ÊuÒO)« bO —

لندن

الـنَّار وفرقة في اجلنَّة وستون فرقةً مِن
سائر النَّاس في النَّار)«الكليني الفروع
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يُــقـــصــد بـــالــثَّـالث عــشـــرة الــشِّـــيــعــة
والـنَّاجـية اإلمـامية مـنهـا فقط. بـأسلوب
عتزلة: »سـتفترق أمتي أخف ورد عـند ا
على بضع وسبع فرقة أبرها وأتقاها
ُـنـيـة ــرتـضى ا ـعـتـزلـة)«ابن ا الـفــئـة ا
واألمل). بــــــيــــــنــــــمــــــا جنـــــد ابـن قــــــيم
اجلــوزيـة(ت:  751ه) يــنــفي صــحــة مـا
يــــــســـــمــــــيه بـ»أَحَــــــادِيث الــــــتـــــوَارِيخِ
ُنـيف في الصَّحيح ـنار ا )«ا الْـمُسْتَـقْبَلَةِ
والــضَّـعــيف). أقــول: ألـيس »ســتـفــتـرق
ـــســـتــقـــبل?! إذا كـــان هــذا أمـــتي «مِن ا
ـفهوم هو السـائد في التربيَّـة الدِّينيّة ا
فـكيف يـستـقر النَّـاس ويردع الـتَّعصب
الـذي يُـبـطن التَّـكـفـيـر حيث يـنـشـر هذه

الــثَّـقــافــة أمـراء احلــروب. إنــهـا ثــقــافـة
شائعة غير النَّاجي يُفرد »إفراد البعير
ـصاب باجلرب) خالل موجات عبد)«ا ا
الـعنف.ليس في الـقول مبالـغة كل فرقةٍ
تـرى شــيـطـنـة بــقـيـة الــفـرق ومَن يـقـرأ
ـان رسـائـل الـفـقـهـاء وكــتـبـهم في اإل
ومـا يسمعه عـبر منصـاتهم سيجد ذلك
ـتـخيل جـلـياً فـيـها. ولـعلَّ هـذا النَّص ا
مِن قِـبل الـوسط الـديـني ومـا في داخله
مِن نـــزاعــات بــ األقـــطــاب أنـــفــســهم:
»روي أنَّ رجـالً رأى صـــــــــورةَ (آخـــــــــر)
مــــصــــوّرةً عـــلـى حــــائطٍ وكــــانت تــــلكَ
ـنامِ الـصـورةُ قـبيـحـةً جـداً ثم رآه في ا
عــلى صــورةٍ حــســنـةٍ فــقــال: إني رأيتُ
: إنَّ صـوّرتَكَ عـلى اجلـدارِ قـبيـحـةً فـقالَ
قـلمَ التَّصويرِ كـان بيدِ عَدوي يصوّرني

)«اجلزائري زهر الرَّبيع). كيفَ يشاءُ
{  كاتب عراقي
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يــعـــضّــون بــنــان الــنـــدم. أمــا أنــا فــقــد
يـئست...". هناك أكثر من نوع واحد من
الالمـسـؤولـيـة لـكن أيّـا مـنـهـا لـيس من
خــصـال قــائل هـذا الــكالم وهـو نــفـسه
صـــاحب روايـــة الــنـــخـــلــة واجلـــيــران
الــروايـة الــتي أرّخت لـفــتـرة مــهـمـة من
نـضـال احلـزب. سؤال ثـانٍ: هل تـريدون
ـــؤذي ــــزيـــد مـن مـــثـل هـــذا الــــكالم ا ا
ــــبـــــثــــوث في األدب الــــعـــــراقي عن وا
الـصـرح العـظيم -أي احلـزب الشـيوعي
الــعـراقي- والـذي ال يـعـرف عـنه شـبـاب

اليوم شيئا?
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جـمـعتـني في حـانـة "هوازن" جـلـسة مع
أصـدقـاء قـادم من الـسـويد والـبـصرة
ومـن كل بقـاع األرض وعال صـوتـنا في
أثـــنــــاء الـــنـــقـــاش وكـــان اسم احلـــزب
حـاضرا بيننا حـتما. وهنا تدخّل شابّ
ــنـــضـــدة اجملـــاورة. ســأل: في أيّ مـن ا

بالد من العالم صارت الشيوعية?
ثـم دار حـديث مــعه أثـبت الــشـابّ أنه ال
يــعـرف شـيـئـا عـن احلـزب وكـأنه كـيـان
نــشــأ عــلى كــوكب الـزُّهــرة مــنــذ قـرون
وانــدثــر. ال يـعــرف شــبــابـنــا الــيـوم أي
شـيء عن احلـزب وقـد مثّـل هذا اجلـهل
بـصـدق الـشـابّ الـذي الـتـقـيـنـاه صـدفة

بينما كان جالسا يفكّر ويحلم.
يـــــــدور في هـــــــذه األيـــــــام في مـــــــواقع
الـتـواصل مـنشـور مـفـاده أن اإلخوة في
احلـزب الـشـيـوعي في سـبـيل بـنـاء بيت
ن يبني عونـة.  جـديد لهم ويـطلبـون ا
احلـزب بيتـا إذا كان الشّبـاب ال يعرفون
طـريقهم إليه? وهل يحقّ لنا وصف مثل

تحف? كان با هذا ا
شـارع "دجلة" شهير في مـدينة العمارة.
" فـي عطفة مـنه تؤدّي إلى حيّ "احلس
الـفـقــيـر الـتـقـيـنـا أنـا والـصّـديق "فـائق
حـنـون" قبـل سنـ بـرجل ستّـيـنيّ أنيق
ـشي مسـرعا في الـصباح إلى ـلبس  ا
مـقـرّ احلـزب الـشـيـوعي وكـان هـذا يقع

وبــصـورة أقـرب إلى الـتــوضـيح نـقـول
هـل كــانت ســـيـــاســة احلـــزب في هــذه
الـسـن مـنسـجـمة ومـتـساوقـة وعلى
خـطّ مستوٍ واحد مع رؤيته في العقود
الــعــديـــدة الــتي ســبــقت رجــوعــا إلى

تاريخ التّأسيس الذي ال ينساه أحد?
ـئة أكـثـر من أرّخ لـتـاريخ الـعـراق في ا
سـنـة األخيـرة هو غـائب طعـمة فـرمان.
ؤجل" أنقل هذا رجتى وا مـن رواية "ا
شهد وفيه حوار ب رفيق عتيق ا
فـي احلزب: "دع قنـاعتك يا أبـا إحسان
لـك. أو دعْـني أتـدفّـأ فــيـهـا في حلـظـات
ــؤجـلــة وأنــتـظــر مــثـلك الــشــجـاعــة ا
الـلحـظة الثـورية الـتي ال نعرف في أيّ
. هل تــذكــر كــيف كــنت تــعظ قــرن تــهلّ
بـهـا ومـا تـزال كـمـا أعـتـقد". فـي أغلب
نفى يجد كتوبة في ا روايـات فرمان ا
الـــقــار شــخصَ الــروائـي في الــعــمل
بـشحـمه وحلمه فهـناك أحـدهم يعيش
فـي موسـكـو حـتـمـا ويكـسب رزقه من
عـــمـــله مــتـــرجِـــمًــا ويـــحنّ إلـى وطــنه
الـعـراق حـنـ الـنـوق وهـذا مـا يـقـرّب
ــذكّـرات ــا يُــعـرف بــأدب ا الــقــصّـة 
ويـقـلّل من الفـن الروائيّ فـيـها. ونـكمل
حـوار الـرفـيق مع صـديـقه: "حاولت أن
تـبـني حـيـاتك عـلى خلـق هذه الـلـحـظة
الـثورية وتبشر الناس بها أو سوقهم
إلـيــهـا ومـنـهم أنـا ولـكـنـهـا لم تـهل أو
هـــلّت مـــثل ومض الـــبـــرق وانــطـــفــأت
ـتــيّـمــ بـهــا يـنــوحـون أو وجــعـلـت ا

حــــ طــــلــــبــــوا مـن الــــروائي جــــوزيه
سـارامـاغـو (نوبل 1998) تـوضـيح رأيه
حـول إصراره على االنـتماء إلى احلزب
الـشيوعي رغم التغيـيرات الكثيرة التي
جــرت في الـعـالم في الــعـقـود األخـيـرة
أجــابـهـم: "مـثــلـمــا لـديّ هــرمـون يُــنـبت
الــشّــعــر في ذقــنـي لــديّ هــرمــون آخـر
يـجـبـرني أن أكـون شـيـوعـيـا واألمر له
عالقـة بسـلطة قـدر بيولـوجي أعجز عن

مقاومته". 
هـل كـــان الــــشـــيــــوعــــيـــون فـي بالدنـــا
خـاضــعـ لـهـذا الـقـدر الـبـيـولـوجي? ال
ــكـن أن يــكــون اجلــواب بــالــتــســلــيم
ـا مـنـزلة إطالقـا أو الـنـفي تـمـامـا وإ
ـنـزلـتـ فــالـكـثـيــر مـنـهم كـانـوا بــ ا
يـؤمنـون منـذ البـدء بأن األفـكار لـيست
قــالـبــا صُبّ في صــورة وصـار صــنـمـا
ـــا الـــفــكـــرة في كـلّ زمــان هـي مــادة إ
ـذاهب علـى هيـئة أولـيـة تُنـحتُ مـنهـا ا
جـديدة تـبـعا لـلعـصر الـذي نعـيش فيه.
ـناسبة شهير: ـثل الذي يقال بهذه ا وا
وهـو إن دوغـما يـوم الـسبت قـد تـصبح
يــوم األحــد هــرطــقــة جــديــرة بــالـلــعن

وهكذا دواليك... 
الـسـؤال األول الذي أريـد أن أثـيره هـنا
عن سـيـاسة احلـزب الشـيوعي الـعراقي
فـي الـســنــوات الــتي أعــقـبـت االحـتالل
ـسـؤولـون األمــريـكي لـلــبالد. هل أدّى ا
في احلـزب مـا عـلـيـهم فـي هـذه احلـقـبة
ـفصـليـة والصـعبة مـن تاريخ البالد? ا

ـــشــورة من ونـــوايـــا احلــزب وطـــلب ا
أصــحـاب الــعـقـول اجلــبّـارة والــنـفـوس
الطيّبة في البالد أكثر أهمّية في رأيي
من بـناء عمـارة جديدة للـحزب. السؤال
قـال: ماذا يـفيد الـثالث الـذي أختـم به ا
ـصاب بالعلل الفتّاكة أنه يرتدي ثيابا ا

جديدة?
هــنــاك بـعـض الـكــلــمـات تــريــد أن تـظلّ
ذكــراهــا مـاكــثــة في احلـيــاة وتــردّدهـا
األجـــيــال. مـن هــذه الـــكــلـــمــات شـــعــار
احلـزب: "وطن حرٌّ وشـعب سـعيـد" فهو
يــحـمـل في مـعــنـاه بــعـدا نــصف ديـنيّ
وبــعــدا آخــر نـصفَ أرضـيّ. الـبــســاطـة
اآلســرة لـدى الـرجـل الـسـتّــيـني األنـيق
الــقــرمــطيّ في الــضــمــيـر -والــتــعــبــيـر
لـسعـدي يوسف- وهـو يحثّ خـطاه إلى
مــقــرّ احلـزب بــاإلضـافــة إلى تــواضـعه
الــــصـــــادق وإخالصه وغـــــيــــر ذلك من
مــقـوّمــات تــعـدّ أصــيـلــة في شــخـصــيّـة
الـشيـوعي تركت معـنىً دينيـا في شعار
احلـــزب وإن كـــان الـــشــبـــاب الـــيــوم ال
يـعرفـون شيـئا عن الـنصف األرضيّ من
مــعــنى الــشــعــار لــكن نــصــفه الــديــنيّ
مـــطــــبـــوع في عـــروقــــهم حـــتـــمـــا ألن
غـالـبـيتـهم هم أبـنـاء من سـاروا في هذا

السبيل.
"وطن حـرٌّ وشـعب سـعـيـد": ال يـسـتـطيع
ــرء أن يـتــصـوّر كــآبـة الــعـالم عــنـدمـا ا
تـخلو حـياتنا من هـذه احلروف كما أن
ـتلئ الـوطن يـفـقـد من دونـها مـعـنـاه و
بـالعـبـيد. فـإذا كنـا جدّيـ في تفـكيـرنا
وآمـل أن نـكـون كـذلك وحـريـصـ عـلى
أن نــــســــيـــر فـي درب الــــذين أسّــــســـوا
ـشـوار األول ولـكي ال يـذهب جـهادهم ا
الـعـظـيم عـبـثا أدعـوك يـا صـديـقي ويا
ــنـــاضل والـــصــادق أيـــهــا الـــرفـــيق ا
واحلــقــيــقـي أن تــتــمــعّن في األســئــلــة
الـــثالثـــة الــواردة ولك مـــني أكـــثــر من
يـدين تقدّمان الـعون عندمـا حت ساعة

العمل.

قـرنا من الزمان تقريبا وكانت الفكرة
الــرّئـيـســيـة في أذهــان من وضـعـوا له
احلـجـر األساس هي أن يـغـادر عامـلـنا
ـسـطر وقـفـته الـيـوميّـة الـبـائسـة في ا
يـركض هنا وهـناك وراء ربّ العمل من
أجـل أن يحصـل على لـقمة الـيوم. وفي
مـراجعة لتاريخ احلزب الشيوعي جند
ـدافع عن حقوق الطبقة العاملة أن ا
ــثــلّــون مــا نــدعــوه بــطــبــقــة كــانــوا 
األنــتــلــجـنــســيــا الـيــوم من مــحــامـ
ومـهـندسـ وأطـباء وفـنـان وكلّ من
تــشـتــهي عـيــنك أن تـراه في اجملــتـمع.
شيئا فشيئا وعبر العقود اخلمسة أو
الــسـتــة األخــيـرة صــارت تـتــآكل هـذه
الـــطـــبــقـــة في الـــداخل وفـي اخلــارج;
أقــصـد في درجــة وعـيــهـا االجـتــمـاعي
والـسـياسي وغـلبت قـوان الـكمّ على
النوع وأكملت احلروب التي مرّت بها
الـبالد إجـهـازهـا عـلى ثـقـافـة الـفرد في
الــعـراق وإذا بـنـا نـحـصل عـلى أرواح
أفـراد هـشّـة ال تقـدر أن تـبـني صـفّا في
ـطلب ريـاض األطفـال فكـيف إذا كان ا
ـــعــافى من لـــديك هــو الـــوطن احلــرّ ا
األمــراض والـذي يــعـيـش عـلى تــربـته

شعب سعيد? 
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يـعلم اجلمـيع أن أخطاء احلـزب ليست
قـلـيــلـة ونـعـلم جـمـيـعـا كـذلك أن لـيس
ـرحـلة ن أشـاروا إلـيـهـا بـلغ ا هـنـاك 
الـنهـائيـة التي ال تـضاهى من الـشعور
بـــالالمـــســؤولـــيـــة. في عــالـم الــشـــعــر
الــغـنــائي ـ الـوجـدانـي ـ حـيث تــهـيـمن
ـتـوهـجـة عـلى ـشـبـوبـة وا الـعــاطـفـة ا
ـكــنـنـا ذهن الــشـاعــر في هـذا اجلــوّ 
الـتّرديـد مع الشاعـر كزار حنـتوش: "يا
حــزب جــمـــيع الــفــقــراء/ أحــبــبــنــاك/
وأحــبـبـنـا حــتى أخـطـاءك" لــكـنـنـا في
كـننـا التـسلـيم بـهذا األمر الـواقع ال 
وإالّ كـان شـبـيـها بـحبّ جـلـد الذات. إن
ـراجـعـة رويّـة ألفـكـار ووعـود الـقـيـام 

في شــقّـة مـتـواضـعـة أعــلى مـحلّ لـبـيع
الـفالفل. فتح الرجل األنـيق باب الشقة
وتـنـاول مـكنـسـة وقـام بتـنـظـيف أزبال
ــطـــعم الــتي تــركــهـــا زبــائن الــلــيــلــة ا
ـاضية من أمام البناية التي يقع فيها ا
ـــــــقـــــــرّ.                                      ا
مـا أحـبـبتُ احلـزب الـشـيـوعي الـعراقي

مثلما أحببته في ذلك اليوم.
ـتـحف عـلـيــنـا أن نـهـتمّ كـثـيـرا بـبـنـاء ا
الــذي ســوف يــضمّ صــورة هــذا الـرجل
ومـقـتـنـيـاته وكـتـبـه كـمـا أنّ لـديّ طـلـبا
وحــيــدا أتــمـــنى أن يــحــقّــقه من يــقــوم
بـتـصمـيم مقـرّ احلـزب اجلديـد وهو أن
ال يــجـعـلـه مـعـتــمـا مـثل بــيـوت احلـزب
الـعــديـدة الـتي زرتـهـا حـيث الـنـهـار لم
ـــســـاء وصــور يـــكـن بـــأخفّ ظالّ مـن ا
ــيّـتـ عــلى اجلـدران جتـعل الــظّـلـمـة ا
تـبدو للـعينـ مطلـقة بالـفعل حتى في

عزّ الظهيرة.
كـم يـبـلغ عـدد الـذين سـالت دمـاؤهم في
سـبيل رفعة احلزب العـتيد? سألت أكثر
مـن صـديق شــيــوعي ولم يــعــرف أحـد
مـنـهم الـعـدد الـتـقريـبي لـكـنـهم اتـفـقوا
أخــيــرا عــلى أن أكــثــر مـن عــشـرة آالف
"شـهيد" هم ركـيزة احلزب. إن االحـتكام
إلى الـضّميـر يؤدّي إلى أن مقـبرة تضمّ
رفــات هـذا الـعــدد الـكـبــيـر من األنـفس
وكـلّهم في عمر الـزّهور مثلـما يقولون
تـؤسس هـذه اجلُـبـانة الـعـظـيمـة حـتـما
إلـى وطن جــديــد تــســود فــيه وصــايــا

وحِكم وتعاليمُ دين جديد.
ــا تـتـطـوّر الـبــلـدان في رأيي عـنـدمـا إ
يـكون الـعـامل فيـها إنـسانـا حقـيقـيّا ال
ظــلم يــقع عــلــيه وال مــســغـبــة وكــلّــمـا
ســافـرت إلى بـلـد أحـرص عـلى أن أزور
ـكان الـذي يتـجمّع فـيه العـاملـون منذ ا
الـفجـر طـلبـا للـرّزق. يكـفيك مـشهـد هذا
ـسْـطر" عـلى أن تـطـلق حُكـمك األخـير "ا
سؤولـ في احلكومـة. بعد أيام عـلى ا
يـبــلغ عـمـر احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي
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 فلسط
طـلبَ مــني أحـدُ األصـدقــاء الـشـعـراء ذات حــديث عن الـشـعــرِ واحلـداثـة أن أقـرأ كــتـاب الـنـاقـدِ
األمريـكي أرشيبـالد ماكـليش وأن أطلع عـلى خصوصيـة نظريـته حول الشـعر واحلداثـة.. بعدما
قلتُ له أنني قرأت كتـبا كثيرة في هذا اجملـال ومنها كتاب اللـغة العليا جلـون كوين ولكن تطبيق
الـنـظريـات عـلى الـنص أثنـاء الـكـتابـة عـمل صعب وغـالـبـا ما يـحـرفك عن مـعنى اإلبـداعِ وطـريقهِ
الصحيحة. كـانَ صديقي يطلبُ مني بعبارات أخرى أن أفهم جوهر النظرية احلديثة في الكتابة
الـشعرية ال أن أقـرأ ماكليش من دون أن أعي تـلك التغيرات الـكبيرة الـتي تغلغـلت في القصيدة

احلديثة.
كـالم ذلك الــصـديق جــعــلــني أعــتـقــد أن الــتــمـسـك مـثـال بـالــبالغــة واجلــزالـة شـيء في طــريـقه
لالنحسار.. لديَّ أصـدقاء وشعراء ونقَّاد كـثر.. هناك دائمـا حوارات ونقاشات بيـننا تنتهي إلى
شغوف بـالنثر وجتلَّياتهِ أن الشعر السائـد اليوم هو ما يحـمل روح الشعر العصري.. الـشعر ا
ة ورصـد انــكـاسـاراتـهــا وخـيـبـاتــهـا وأوجـاعـهـا ــدهش عـلى أعـمــاقِ الـنـفسِ الـبــشـريـَّ وغـوصه ا
وتمـزُّقاتـها الـروحيـة في عالمٍ أقلُّ مـا يقُـالُ فيهِ أنه مـاديٌّ وال شعـري. انتـهى ذلك الزمن الـذهبي
الذي كانت فـيه اللـغة الشـعرية تـقتاتُ عـلى فتـاتِ الغنـائية.. عـليـنا أن نعي أن الـسيَّاب ودرويش
وسـعدي يوسف والبـياتي ونزار قبـاني وغيرهم كـتبوا جتاربـهم وتركوا أصـواتهم العظـيمة التي
تـشظَّت فينـا ولكن عليـنا نحن أيـضا كجيل شـاب أن نبحث عن فـضاءات أخرى.. همـوم شعريَّة
ة من أنـحـاء الـعـالم.. هـنـاك أصـوات تـدعو لـالنـبهـار فـي جتارب جـديـدة.. جتـارب شـعـريَّـة شـابـَّ

عاصر.. أو الشعر البريطاني أو حتى الياباني. الشعر األمريكي ا
وازين ال خـميـرةُ الـشِعـرِ تغـيَّرت.. أسـلـوب الكـتابـة.. طرُق الـتـعبـير.. شـعراءُ الـفيـسـبوك قـلبـوا ا
وا على شـعـراء قـصـيدتي ألنـهم أحـدثوا ثـورة قـربَّت الـقـصيـدة من ذائـقـة الـعـامة بل ألنـهم تـغـلـبـَّ
ـدوي بعـبارة (عصـركم انتهى).. العمـود والتـفعيـلة وانتـصروا عـليهم ذلك االنـتصـار الساحق ا
سـيـقـولُ قـائل هـذا لـيس مـعيـاراً أو مـقـيـاسـاً جلـودةِ الـنص أو رداءته وأن الـعالقـات الـسـطـحـية
ـبـنــيـة عـلى الـنـفـاق والـريــاء واجملـامالت في أسـاسـهـا هي الــتي حتـكم هـذا الـتـفـاعل الـكـاذبـة ا
الـفيـسبوكي االفـتراضي.. هـذا صحـيح ولكن مـفهـوم الشـعر تغـيَّر وهـناك أزمـة تلق حـقيـقيَّة مع

اجلمهور.
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صادفني أحدُ األكادمـي الكبار في حيفا ذات صباحٍ ربيعيٍّ وشكرني على عدَّةِ دواوين بعثتها
.. أصـبح عـدد الـيـهِ مـسـتـطـرداً أخـشـى يـا صـديـقي عـلى هــذا احلـلمِ أو الـوهمِ اجلـمـيـل الـشِـعـرِ
.. أظنُّ أن الشعـرَ في العالمِ في طريقهِ الشعراء في األمـسياتِ الشعـريَّةِ أكثر من عددِ احلـضورِ
.. كيفَ تستطيع التعبير عن الى انحسارٍ غريبٍ مـا لم يتجدَّد أو ينقلب على نفسهِ وعلى أساليبهِ
قلقٍ حديث وأنت تعيشُ في مديـنةٍ حديثة بقصيدة كالسيكية.. بعـباراتها وبأخيلتها وبتأويالتها?
ة الكالمِ الـعـادي أو األوَّل عـلى حد تـعـبـير ما نـحـتـاجهُ هو الـتـعـبيـر بـطـاقة الـلـغـة وليـس بشـعـريـَّ
أدونيس.. ليسَ ألنَّ الفكرة الـنمطية عن القصيدة العموديَّة تـربطها دائما بطبيعةِ اخليامِ واإلبل..
بل ألشياء أخرى في صمـيم احلياة منها مثالً وصفُ فتاةٍ عشـرينيَّةٍ موشومةٍ بوشمٍ طائرٍ غريبٍ
ةِ.. كـيفَ تـصـفـهـا?! بـقـصـيدةٍ ـكـتظـَّ ـدنِ ا ة وتـعـبـرُ حـذوكَ في أحـدِ شـوارعِ ا تـركبُ درَّاجـةً ناريـَّ

ا يشبهُ أشعار تشارلز بوكوفسكي احملمومة? عموديَّةٍ جزلةِ األلفاظِ فخمةِ التراكيبِ أم 
رتبك أو ستقبليَّة ستكون عصية أو ال تكون.. هذا النثر ا قلتُ ذاتَ مرَّة ما معناهُ أن القصيدة ا
بـثوث على صـفحات مـواقع التواصل ال يـعبر عـمَّا وصل إليه جـوهر الشـعرُ العربي.. نـظوم ا ا
فتوح مسـتقبالً هو لقـصيدة تمزجُ كل أشـكال الشعر بـبوتقة واحدة.. أو أنه الـفضاء الشعـري ا
ال يهـمُّـهـا هذا الـصـراع األبـدي عـلى الشـكل مـا دامت تـقـيم ذلك الـتوازن اخلـفي بـ الـشـعري
رئي واخملـفي من اللغةِ واألشياء.. تـأخذ من قصيدة الـنثر عفويتـها وعمقها َ ا والالشعري.. ب
نتقـاة بعناية. وتركيـزها ومن التفـعيلة مـوسيقى مارشهـا العسكـري وإيقاعهـا الراقص ولغتهـا ا
َ الـصـوابِ واخلطـأ وال أعرفُ إن كـانَ هذا الـرأي ما زالَ يـنـطبقُ عـلى قنـاعاتي كنتُ أتـأرجحُ ب
حــولَ الـشــعـريَّــة اآلن.. عـنــدمــا أقـرأ الــيـوم بــعض مــا يُـنــشـر عــلى مـواقـع الـشــعـر والــتـواصل
االجتماعي يصـدمني مقدارُ النظم النمطي اخلفي في الـنصوص.. حتى في النثر الذي يسمونه
اعـتبـاطا شعـراً هنـاك لدائن نـظم منـفرة تـضرب الذائـقة.. لم أكـره شيـئاً في الـكتـابةِ كـما كرهتُ
الـنظم.. كلمة نـظم الشعر بحد ذاتـها كلمة مـنفرة وغير مرغـوب بها عندي.. وكـثيرا ما كان أحد
ـزاح اللـدود..( بعـدَك تـنظم شِـعر?). بـرأيي حاولَ ـا يـشبه ا األصـدقاء يـغيـظـني وهو يـقول لي 
الشاعرُ الفـذُّ محمود درويش مقاربة سماوات الشعر الصافي الذي يطمحُ اليه كل شاعر عربي
تواضع أن أغلب مـعجبي هذا الشاعـر يقصرون تقصـيرا كبيرا عن فهم حقيقي ولكن بـنظري ا
وسيـقية التي عبـقريَّته الشـعريَّة أو ال يـفهمون مـعنى شِعـرِهِ العميـق.. ليس خللل ما في أذنـهم ا
ـوسيـقي الـعجـيب ولـكن ألسبـاب أخـرى.. منـها الـكـثافـة التـعـبيـرية تـعجـز عن تـفكـيك قـاموسه ا
واجملـازيـة وتفـجـير طـاقـة الـلغـة.أحـيانـا أظن أن أفـضل قصـيـدة كـتبـتـها هي (كـأني سـواي) وما
كتـبـته بـعدَهـا من شـعـر كـانَ تنـويـعـاً عـليـهـا.. مع أني كـتـبت دواوين كـثيـرة بـعـد هذه الـقـصـيدة
ا اندمـاجها بـروح الروايات الالتـينيـة الكثـيرة التي قـرأتها في احملبَّبـة والقريـبة من النـفس.. ر
فـتـرة كـتـابـتـي لـقـصـيـدتي في غـضـون حـوالي ثالثـة أشـهـر من صـيف عـام  2008هـو مـا يـعزز
كالمي.. ولـكني في احلقـيقة أجهل سـببَ شغفي بهـا. أحيانا أقـولُ العالقات االنسـانية هي ملحُ
مـكن أن في قـصـيـدتي تـلك بعض الشـعـرِ وخـميـرتهُ الـنـائـمة في رمـاد الـنـار.. من يـدري.. من ا
ة بهـجـر الـعـزلـة الـروحيَّـة الـتي يـحـتـاجـها كـلُّ كاتبٍ طـيـوف الـعالقـات اإلنـسانـيـة.. أو رغـبـة قـويـَّ

لإلبداع والتأمُّل.

ـشاركة أدباء وقاص من احتاد أدباء كربالء نظم احتاد أدباء وكتاب ميسان أمـسية أدبية نقدية 
هتم لهذه النوع من الفنون. وشهدت األمسية حضورا كبيرا من أدباء ميسان وبعض ا

" للـزمان" إن االحتاد وضمن برنـامجه السنوي وقال رئيس احتاد أدباء مـيسان حامد عـبد احلس
يسعى السـتضافة أكـبر عدد من أدبـاء العراق لـتالقح األفكار واطالع أدباء احملـافظة عـلى أنشطـة وثقافات

األدباء في احملافظات اجملاورة وكذلك إثراء الذائقة األدبية للمهتم بهكذا فنون من أبناء احملافظة.
" ان االحتـاد احـتـفى  بـ الـروائي والقـاص عـلي لـفـتة سـعـيـد و جتربـته االبـداعـية في واضاف "عـبـداحلـس
السرد والنقد قدمها األديب حمودي الكناني معرفا بسيرة سعيد "ومنجزه اإلبداعي واصداره ألكثر من 28

كتابا ب الشعر والرواية والنقد وقلد االحتاد قالدة ميشا لالبداع  
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الـشعرية عبـارة عن صور والنصّ الشعري
صـورة حتوي عـلى أجزاء مـتتـاليـة لتـكوين
ـنـظـور األكـبر لـذلك كلّ نص يـعـتـمـد على ا
بــعض الــبــنى ومــنــهـا الــبــنى الــصــغــيـرة
والـبـنى الكـبـيرة. الـصورة الـتي يـتصـورها
الـشـاعـر مـاهي إال بـعض الـتـصـورات الـتي
قـصدها بفعل غيـر مباشر فاحللم يأتي من
خـالل اخليـال واخلـيال يـحـوي على أحالم
ـتــلك مـسـاحــة النـســتـطـيع عــديـدة فـهــو 
قياسها بشكل مباشر ولكن يتم قياس هذه
ـساحـة ومدى اسـتغالل الشـاعر مـساحته ا
سـاحة الـكليـة وهذا مـاتقرره الـكافـية من ا
فتوحة مـساحة النصّ الـشعري وعالقاتـه ا
مـع الــــكـل والـــــكل مـع اخلــــارج حـــــيث إن
ـثل مـسـاحـة الحـصـر الـفــضـاء اخلـارجي 

ـا أنّـنا  كلّ شـيء له مقـاصـده احلتـمـيـة وطا
نظورة واستيعابها مع احلـتمية فلألشياء ا
لـها أسبابهـا كأن تكون عوامل الـتأثر عالية
ـكررة أو تـكـون من األحـداث النـوعـيـة غيـر ا
فـالرؤية بهذا االجتاه لها قـصديتها فيتحرك
الـفعل القصدي نحو النتائج أكثر من حتركه
نـحـو األسـباب فـالـسبـب من تواجـد األشـياء
من ضـمن خـصوصـية األشـيـاء نفـسهـا لذلك
يــكــون الــفـعـل الـقــصــدي إلى جــانب الــرؤيـة
والــتي حتـيط بــاألشـيـاء من جــوانب عـديـدة
وذلـك لــــتـــــكــــويـن شــــبـــــكــــة مـن الــــعـالقــــات
الـديـنامـيـكـية لـكي تـقضي الـذات عـلى حاالت
ـتـقـطع وهـذه الـوسائل الـتـفـكـر والـسكـوت ا

تساعدنا على التلقائية.
ا أن قـد نـنـحـاز إلى الـشـعـر والـتـصـويـر طـا

يل لـهـا. كلّ نـية من نـوايـا الـشاعـر وهـو 
إلى اخلــــلق الـــشـــعـــري يـــتــــبـــعه الـــفـــعل
الـقصدي فحالة اإلشباع التي يرسمها في
قروء تكون نفـسها حالة اإلشباع الـنصّ ا
ــكـتــوب فـنــحن مع الــنـصــيـة في الــنصّ ا
اآلن والــنــصــيــة ال تــتــحــدد في حــالــة من
اإلشــبــاع فــهي فــضــاء مــفــتــوح لـعـالقـات
عـديـدة تـمـثل الـعالقات الـداخـلـيـة لـلنصّ
والــــعالقــــات اخلــــارجـــيــــة أيــــضـــا لــــذلك
النــسـتـطـيع أن نـحــدد احلـاالت الـفـنـيـة في
ـتقـولب ولكن الـنص والـنصـية بـشكـلـها ا
نــســتـطــيع أن نــكــون مع بــعـضــهــا حـسب
لـحة لهذه الـعالقات التي حتدث احلـاجة ا

في النصية. 
◊ËdA  oOI%

يـنـجـز الـفـعل الـقـصـدي حتـقـيـقـا مـشـروطا
عــنــدمــا يــتـم حتــقــيق الــقــصــد في الــنصّ
الـشعري; ويكون ألفـعال الكالم األهمية في
حتـقـيق الـفـعل الـقـصـدي ولـكن إذا لم يـتم
حتــقــيق الــقــصـد من وراء الــقــول والــقـول
ـكـنـنـا أن نـطـلق عـلـى هذه الـشـعـري فال 
احلـــالــة بـــأن هــنـــاك قــصـــديــة في الـــقــول
الـشعري فالرغبة بالكتابة متواجدة وهي
رؤيـة الـفـنـان في حتـقيق رؤيـته الـكـتـابـية

ولــكن إذا لم تـتـحــقق هـذه الـرغــبـة وتـبـقى
عـالقة يكون الشـاعر في هذه احلالة مازال
يـرغب الكـتابـة ولكـنه لم يقـصدهـا. والفعل
ـارس نشاطه بـ حيثيات الـقصدي لكي 
الـنصّ الـشـعـري نكـون قـد حـقـقنـا الـرغـبة
الـكـتـابـيـة وإال التواجـد لـهـذا الـفـعل خارج
ــزعـــومــة في رسم ـــقــاصــد ا الـــكــتــابــة وا
. ونـسـتـطيع أن نـذهب إلى وتـفـكـيك الـنصّ
االعـتقاد أيـضا وهي اعتقـادات العالقة لها
بـحـركـة الـفـعل الـقـصـدي فـأنـا اعـتـقـد بأن
الـشاعـر يجـيد الـكتـابة ولـكنه اليـكتب وإنّ
الـكـتـابـة لم تـبـلغ مـفـعـولـهـا الـتـفـاعلـي ب
حـركـة أفـعـال الـكالم االنـتـقـالـيـة وفي هذه
احلـالـة أيـضـا يـبـتـعـد الـفـعل الـقصـدي عن
حــركــة األفــعــال الــتي تــعــتــبــر مـن شـروط
عـتـمدة والـتي تنـقلـنا الـكـتابـة وآليـاتهـا ا
من حــالــة زمــنـيــة إلى أخــرى فــالـتــحــديـد
الـزمـني يـتم من خالل حـركـة االفـعـال فهل
الـفـعل من أفـعال احلـركـة االنـتقـالـية أم من
أفـعال احلركة التموضعية فبعض األفعال
تـتـمـوضع في مكـانـهـا ولكـنـها دالـة أيـضا
وبــعـضـهــا تـتـحــرك وتـنـتــقل من داللـة إلى
أخـــرى من خـالل اإلشـــارات والــتـي تــؤدي
إلى داللــة الـفــعل ومـا يــعـنــيه الـشــاعـر في

رسـم وحتـــقـــيـق قـــصــــديـــتـه بـــ هـــذه
األفـــعــال.تــتــحـــقق شــروط اخلــروج من
ـفاهيم الـغامضة غـير العالـقة بالذات; ا
قـصـديتـهـا عـندمـا يـكون لـلـشاعـر نـوايا
حتـقــيق ذلك ولـكن عـنـد الـرغـبـة رغـبـة
اللغة الغامضة والتي تؤدي إلى معاني
مــخــفـيــة تــكـون الــقــصـديــة شــرطـا من
شـروط البـاث الذي يـسعى إلى تـوظيف
شـــروطـه الـــلـــغـــويـــة بـــ الـــتـــوضـــيح
والـغـمـوض ومـعـظم الـصـور الـشـعـريـة
ــبــاشــر بل اليــنـــاســبــهــا الــغـــمــوض ا
باشر وكذلك يـناسبهـا الغموض غيـر ا
تـــنــاســـبــهـــا االنـــزيــاحـــات واالخــتالف
الـلـغـوي وهـنـا يـكـون لـلـفـعل الـقـصـدي
مـساحـة ولو جـزئيـة إلى جانب مـساحة
ـتـخـيل حـيث إن اخلـيـال يـعـتـبر فـعل ا
شـرطا من شـروط االختالف الـلغوي في
ـنـاسبـة لـرؤية الـشـاعر إيـجـاد الصـيغ ا
وهـو يسبك لنا لوازمه الفنية في النصّ
الـــشــعــري احلــديـث. ونــعــتـــبــر الــوعي
الــــلـــغـــوي والــــوعي الـــذاتـي جـــزءا من
قـصـديـة الـشـاعـر عـنـدمـا يـنقـل األحداث
الــشـعــريـة ويــتـرجــمـهــا شـعــرا أو قـوال

شعريا. 

الذي مـا أن يفـركه الـطامـحون حـتى ينـالوا
مــا يــريـدون ومــا يــطـمــحــون من شــهـادات
وأستذة ودكترة ومناصب عامة وغير عامة
وأعـطيـات بـالـوان وطعـوم شـتى ورئـاسات
ات عـلى قدم وساق لم يحـلمـوا بهـا وتكـر
.. وهلم جـرا. ومـا دام واقع احلال يـؤكد أن
(االعالم الصحـافي والفضـائي) صار يحتل
ـعــرفـيــات فـان من عــنـدنــا االولـويــة بـدل ا
الطبيعـي أن تشيع هذه السـياقات ويصبح
أي شـيء نــريــد بــلـــوغه نــهــلـل له إعالمــيــا
وبـاسـالـيب مـخـتـلـفـة تارة فـي شكـل ندوات
تُقـرأ فيـهـا وريقـات على مـسامع أنـفار غـير
مــتـخـصـصــ وبـطـريــقـة إعالمـيــة تـنـتـهي
بتـوزيع وريقـات شـكر تـلتـقط خاللهـا صور
تـرسـل الى اجلـرائـد لــيـثـبت الــظن ويـتـأكـد
الـشك بـأن فالنـا( بـاحث ) وتـارة أخـرى في
شكل فعاليات واسـتذكارات جتري ب عقد
وعـقـد من الـزمـان وينـتـهي أثـرهـا بـانـطـفاء
ــنــاسـبــة. وحــ أشـرت إلى الــغــ الـذي ا
ي الـعـراقي األصل حلق بـهـذا الـعــالم الـعـا
نبع والنشأة مـؤكدة سبقي في االهتمام وا
بـعـطـاءاته عـلـمـيـا ال إعالمـيـا وأهـمـيـة هـذا
الــسـبق في تــوجـيه الــبـاحــثـ الى دراسـة
عــلــمه تــنــبـيــهــا الى خــطـورة الــغــ الـذي
ـــنــجـــزاتـه لم أكن أتـــصـــور ولم عـــصـف 
يـخطـر بـبـالي اطالقـا أن أحدا سـيـعـمد إلى
نـفي أمــر الـغـ ويـســعى بـكل مـا أوتي من
قـوة إلى أن يـثبت الـعـكس ذاكـرا مـوضـوعا
كـان قـد كُتـب ذات ح هـنـا وآخـر مـنـشورا
هــنـــاك عــلى مـــدى عــدة عـــقــود جـــرى فــيه
الـتـطـرق الى جـهـود هـذا الـعالمـة ويـجـدها
كـــافــيــة لــنــفي الـــغــ واحلــيف. نــعم كــان
الستاذنا باسم حـميد حمودي الـذي تعلمنا

الـــعــلــمـــاء من ذوي الــريـــادة وأصــحــاب
ـشــاريع الـفـكــريـة الـكـبــيـرة والـتـجـارب ا
تمـيزة لـيسوا كـثراً وهم على قـلتهم ال ا
ـا يـنـاسبه يـحـظى سـوى القـلـيل مـنـهم 
من الــتـقــديـر واالهــتـمــام. ويـنـطــبق هـذا
احلال عـلى علـمائنـا القـدماء كـما يـنطبق
. والـسـبب لـيس عـلى عـلـمـائـنـا احملـدثـ
ا التكاسل واالكتفاء بالتنويه حسب وا
أيضا االعتياد في التمجيد السم معروف
او اسـمـ او قل ثالثـة حـتى أن األمـر قد
يتـحـول من كثـرة الـتكـرار واالجـترار الى
الــتــصــنــيـم في االعم االغــلب. كــنــوع من
غالـية الـتي بها ـا ا احملبـة الطاغـية ور
ــمـــجــدون احــتــفـــاءهم بــاالسم يـــحــول ا
الـعـلمي الـى معـيق من مـعـيـقـات جتاوزه
ـا لم نـتـعـارف عـلى الى تـمـجـيـد غـيـره 
علمه او نتأكد بعـد من حقيقة منجزه فال
تـرجم منه الى الـعربـية من غـير نعـرف ا
ترجم كي نـضعه في جدول تـمجيـداتنا ا

وحتميداتنا( اإلعالمية).
واحملصلة إجالل الـقلة من العـلماء وعدم
االكـتـراث بـعـلـمـاء غـيـرهم غـابـوا عـنـا أو
تـــغــــربــــوا ومن ثـم يـــضــــمــــحل أثــــرهم

ويـــــتالشـى ذكـــــر اجنـــــازاتـــــهم مـن قـــــبل
مؤسساتـنا الرسمـية وغير الـرسمية التي
هي اصال تهـمل أرشفـة عطـاءات باحـثيـنا
ومــفــكــريــنــا مـن ذوي اجلــهــود الــكــبــيـرة
شهود لهم بالتقدير والسمعة ميزة وا وا

ياً. العلمية عربياً وعا
ـنـا الـعربي وقـد يكـون لـفـاعلـيـة مـا في عا
من تالزم قوي ب السيـاسة والثقافة دور
مهم في عدم االكتـراث ذاك وعلى األصعدة
كافة وأهمها الصـعيد اإلعالمي فتتضخم
أسـمـاء شـخـصــيـات مـعـيـنـة في الـصـحف
واجملالت والــفــضــائــيــات وتــسـوق عــلى
حسـاب غيرهـا حاجـبة عنـا أعمـال سواها
ومنـجزاتهـا التي قـد تكـون حاجة ثـقافـتنا

إليها كبيرة. 
وهـو مـا يــدلل عـلى االنـغالقـيــة الـثـقـافـيـة
والـتـقصـيـر الـتـاريخي فـي تقـديـر كـفاءاتٍ
ذات فـــرادة من أعالمـــنــا الـــعــرب فـــتــظل
ـــا ـــشـــاريـع واالبـــتـــكــــارات رهـــنـــا ال  ا
تسـتـحقه أو تـقـدمه من خدمـة لإلنـسانـية
ا لإلعالم من دور في تعريفنا.. هكذا بل 
نـبـقى في دوامـة اإلتـبـاع والـتـقـلـيد وتـظل
العلمية بعيدة عن توجهاتنا وسلوكياتنا.

ومن االسمـاء العـلميـة التي طـال النـسيان
عطاءاتها الـعالم العراقي الـدكتور محسن
مهدي (2007 – 1926) الذي لفّ الصمت
مـؤســسـاتـنــا إزاء مـا حــظي به من صـيت
ي وما تمتع به من فكر علمي وتقدير عا
وتــنــويــري دلــلت عــلــيه مــخــتــلف كــتــبه
ودراســاتـه وأهــمـــهـــا كـــتــابـه (الــفـــارابي
وتأسيس الـفلسـفة اإلسالميـة السيـاسية)
ــفـكــر األمـريـكي تــشـارلـز الــذي قـال عـنه ا
بترووردث:( يقدم مـحسن مهدي في كتابه
هــذا عــرضــا شـامـال جـديــدا تــمــام اجلـدة
ـلـة والـعلم لـتعـالـيم الـفـارابي في حـقلي ا
دني (الـسياسـة) وهو يقـوم بهـذا العمل ا
مــتـحـلــيـا بـفــهم عـمـيق وتــبـصـر فــلـسـفي
ي مـسـتـنـد إلـى عـقـود من الـبـحث األكـاد
والى ما حـققـه من مخـطوطـات وكذلك إلى
ـدنـيـة إعـادة اكــتـشـافه جملــال الـفـلـســفـة ا
ـركـز الـوسـيـطـيــة في الـتـراث اإلسالمي و

اهتمامها)
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ـا االستـكثار والغـريب ليس الـنسـيان وإ
عــلى الــذي يـريــد أن يــنـصف هــذا الــعـالم
ـهـتمـ والدارسـ عـلى أهمـية ويحض ا
أن يوجهوا أقالمهم البحثية ويطوعوا ما
ــــلــــكــــونه من لــــديــــهم مـن أدوات ومــــا 
مـنــهـجـيـات فـي سـبـر أغـوار فــكـر مـحـسن
مـــهــــدي عــــلـــمــــا وريــــادة. لـــكـن بـــدال من
االستـجابة له واإلشـادة بجـهوده جتد من
يـتمـظـهـر بالـعـكس أعنـي أن يتـنـاسى أمر
نـهجـية ويـهتم بـأمر الدراسـة العـلـميـة وا
التـهـليل االعالمي. وكـأن اإلعالم صـار هو
ـعـرفـة عـنـدنـا واسـاسـهـا الـذي علـيه رب ا
يقـوم بنـيانـها. ولـعله الـفانـوس السـحري

منه الـكثـيـر ــ وما زلـنا نـتعـلم منه وفـضله
كـبـيـر عـلى الـثـقـافـة الـعـراقـيـة في مـيـادين
ـكن حـصـر عـطـائه في مـخـتـلـفـة حـتى ال 
مـيدان واحـد وبـخاصـة في مـجـال الثـقـافة
والـتـراث الشـعـبـي ــ االسـتـاذ بـاسم عـبد
احلــمـيــد تـنــاول جـهــود الــعالمـة مــحـسن
مـــهـــدي في كـــتـــابه (ســـحـــر احلـــقـــيـــقـــة:
شـخــصـيــات وكـتب ودراســات في الـتـراث
الـشعـبي ) في مـعـرض الـبـحث في الـتراث
الــشــعـبي. والــكــتـاب الــصــادر عـام 1999
بــحث في جـهــود عـدد كــبـيــر من الـعــلـمـاء
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بغداد

واالعالم الــعــراقــيــ الــرواد وفــيه ايــضـا
تـطرق االسـتـاذ حمـودي الى كـتّـاب آخرين
من جيل الحق ومن ثم لم يكن االمر خاصا
بــالـــعالمـــة مــحـــسن مـــهــدي الـــذي كــانت
االشـارة الى جهـوده في مـعـرض مـوضوع
الــكــتــاب ثم عـاد االســتــاذ بــاسم حــمـودي
لــيــنــوه عن مــحــسن مــهـدي _بــعــد عــشـر
ســـنــــوات بـــالــــضـــبـط- من خالل نــــشـــره
ـه من لـدن اجلــامـعـة مــوضـوعـا عـن تـكـر
ـنــحه دكـتـوراه األمــريـكـيــة في الـقــاهـرة 

فخرية.
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وال شك في أنها مـناسـبة جديـرة باالشادة
بعقله الـنيّر اخلالق وهي بالـتأكيد موضع
فخـرنا وغـبطـتنـا ولكن تـكر عـلمـائنا من
قبل غيرنا ال يغفر لـنا اهمالنا لهم. وحري
بـنا أن نـبـادر الى ذلك. واحـتفـاء اجلـامـعة
األمريـكيـة بجـهود مـحسن مـهدي الـعلـمية
ـنـاسـبة ـاتـهـا للـعـلـماء  كـان ضـمن تكـر
ـئــويـة لـتــأسـيـســهـا.  وقـد اثـار الــذكـرى ا
اسـتــغـرابي ذكـر مــقـال في مـجــلـة الـعـربي
الكـويتـية صـادرة قبل مـا يقرب مـن عقدين
وحتديـدا بعـد عام واحـد من وفاة الـعالمة
اجلـــلــيل أو عـــرض حــوار أُجـــري مــعه أو
صـفـحـة من بحـث نشـره في مـجـلـة عـربـية
عام  1974أو صورة جلريدة فيـها متابعة
ه في اجلامـعة االمـريكـية فهل خلبـر تكـر
هــذه مــنــة الحــد عــلــيه?! انه تــشــريف الي
مجلة ان يرسل لـها أبحاثه وأي جريدة أن
تـــنــشــر أخـــبــاره. أو أن يــشـــار إلى بــحث
مـنـشـور حتت بـاب( شـخـصـيـة الـعـدد) عن
محـسن مـهدي في مـجلـة أدبـية نُـشر قـبيل
شهور من نـشري سلـسلة مـقاالت متـتابعة
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وجـدّه اإلمـام الـشـهيـد احلـسـ عـلـيه السالم  
ظلومية   أعاد للنفوس جوهرها ولـكنه بهذه ا
ـــ مــهـــمــا تــكن اخلــالـــد  بــالـــتــحــدي لـــلــظــا

التضحيات  .
وقــد خـلَّف لــنــا سـيــرةً جـهــاديـة ســقـاهــا بـدمه
الـطاهـر  كمـا خلّفَ ثـروة فكريـة صاغـها بـفكره
الـعبقري   وبذلك العمر القصير نسبياً   الذي

لم يتجاوز السابعة واألربع عاماً .
سـيرة مـن بعده  وأنـشأ جـيالً رسالـياً لـيُكـمل ا
فـكانـوا ذخيـرة لإلسالم واالوطان   وكـان منهم
سـيـدنـا الـعالّمـة الـسـيـد حـسـ الـسـيـد مـحـمـد
هـادي الـصـدر   حـفـظه الـله   الـذي تربّـى على
يَـدَيْ السـيد  الشـهيد  مـحمـد باقر الـصدر قدس
سـره   وكان وكـيله في بـغداد   وقـد ناله قسط
كــبــيــر من الــتـعــذيب فـي سـجــون الــطــاغــيـة  
وت الرهيبة وشـاءت حكمة الله أن التنـاله آلة ا

في سجون الطاغية. 
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لـقـد كــان سـيـدنـا احلـجـة الـصـدر  حـفـظه الـله
مـعـتـمــدا لـلـسـيـد الـشـهـيـد   فـأوفى بـالـعـهـد  
ـــســيــرة   فــكــان صــوتــاً عــالــيــاً في وواصل ا
ـعارضـة  وصاحب منـبر ينـطق باحلق   وقد ا
أصــدر في مـغـتـربـه اجلـهـادي صـحـيــفـةً تـنـطق

نبر ) . باحلق  أسماها ( ا
وقــد واصل جــهــاده الــفــكــري بـعــد عــودته إلى
عـرينه العـراق احلبيب   وكـان نشاطه مـستمراً
تنوعة   فأصدر موسوعة العراق نابر ا عـلى ا
اجلــديـد   حـتـى وصل عـدد األجـزاء إلى( ٧٧) 
وهـو رقم ضخم   ويُعـلّل سيدنا احلـجة الصدر
ــواصــلــته هــذه الــكــتــابــات  حــفــظـه الــله   
الـيوميـة  بقوله : ( إذا كان وضـعي الصحي قد
ــنـابــر في اجملـالس حــال بـيــني وبــ اعـتالء ا

الكتاب : رموز وكنوز 
تـألـيف   : الـعالّمـة الـسـيـد حـسـ الـسـيـد مـحـمد

هادي الصدر   حفظه الله  .
الطبعة   : األولى/ بغداد ١٤٤٣هج  _٢٠٢٢م 

عدد الصفحات : ١٤٤ صفحة 
فـي مـثل هــذه الــسـاعــات  ومــثل هــذه األيـام  في
ســنـة ١٩٨٠م  اخـتُـطفَ مِن بــ أضـلـعـنـا   رجل
اليــتــكــرر أمــثــاله  وعــالِم مُــجــدّد قـلَّ  نــظــيـرهُ  
وعـبـقـري ال يجـود  الـزمـانُ بأمـثـاله  فـقـيه أعطى
لـلفـقه نضـارةً وجتدّداً  وفـيلسـوف قارع بـفلـسفته
أكــثـر الـفـلــسـفـات إنـتــشـاراً وهـيـمــنـةً في الـشـرق
والـــغــرب  وعــالِـمُ إقــتــصـــاد أعــطى لإلقـــتــصــاد
اإلسـالمى بـهــاءهُ وعـمــقه   وســيـاسيٌّ ســار عـلى
خُـطى الرسـول األكرم صـلى الله عـليه وآله  وسلم
ـؤمـنـ عـلي عـلـيه الـسالم   وعـلى خُـطـى أميـر ا
وجــهــاديّ كــربالئي حــســيــنـيّ أعـطـى لــلــرجــولـة
ـةً والــشـهـامــة حـقّـهــا   وفـجّــر في الـقـلــوب عـز
وإصــراراً في مـقــارعـة الــطـغـاة   عــاش اليـداجي
واليُــمـالي الـبــاطل   واليـخـشى أعــتى الـطـغـاة  
ـنحرف عن وأفـتى بحـرمة اإلنتـساب الى احلزب ا
اإلسـالم وعن اإلنسـانية   ذلـك هو شهـيد اإلسالم
 واإلنـسانيـة  السيد الـشهيـد محمد بـاقر الصدر

قدس سرُّه  .
كـان السيد الـشهيد مـحمد باقـر الصدر قدس سره
 أمّـةً في رجل  عـاش زاهـداً  ولـو شاء لـتـكدّست
األموال حتت قدميه   وعاش متواضعاً كما عاش
 أجـداده األئمة الطاهرون   وقد توسّل به الطغاة
أن يــســيـر في قــافــلـتــهم فــتــمـيل لـه الـدنــيــا بـكل
مـباهـجهـا وملذّاتـها   ولـكنه أبى أن يـكون تـابعاً

 . إالّ لله رب العا
الـسـيد الـشهـيد مـحـمد بـاقر الـصدر قـدس سره  
ـؤمـن عـلي علـيه السالم   مـظـلوم كـجدّه أمـير ا

ـانع من كتـابة واحملـافل الـعامـة   فإنه لـيس 
ـــــقـــــاالت الـــــروحــــيـــــة واألخـالقـــــيــــة هـــــذه ا
واالجـتماعـيــــة فضالً عن اجلـوانب السـياسية

والثقافية ) .
( ٤١) مـقاالً متـنوعاً ضمَّ هذا
ــــوســــوعـــة   اجلــــزء مـن ا
ـقاالت   وأنـت تـقـرأ هـذه ا
ــدى مـــعــايــشــة تـــشــعــر 
سـيـدنـا احلـجـة الـصـدر  
ـــعــانــاة حـــفــظه الـــله   
الـناس عن كثب  ويجهر
ـا يـعـانـيـة الـنـاس من
الـناحـية االقتـصادية  
خــصــوصــاً فـي اآلونـة

األخيرة  :
ــاليـــــــــــــ مـن ( إن ا
ســــــكــــــان بــــــغــــــداد
يـعـيـشون حتت خط
الــفــقــر   ونــاهــبـو
الــثـروة الــوطـنــيـة
بــــشـــتـى الـــطـــرق
والــــــــــوســــــــــائـل
الـــشـــيـــطـــانـــيــة
يــعـيـشـون حـالـة
الـــتــرف الــبــاذخ
هـــــــــم وأوالدهـــــــــم
وعـوائلـهم وأتبـاعهم

شـاعـر واحـاسيس  في عـمـلـيـة إثارة مـرهـقـة 
. ( واطن ستضعف من ا ا

ويـحـث سـيـدنـا احلـجـة الـصـدر   حـفـظه الـله
إلى تـفعـيل الـرحمـة ب الـناس   ( إن الـرحمة
هي الــســمــة الــتي يــتــمــيــز بــهــا اإلنـســان عن
ـتـوحش   فـإنْ فُقـدتْ فَـقَـدَ اإلنـسانُ احلـيـوان ا

معناه واجته إلى البهيمية ) .
ويـلتـقط سيدنـا احلجـة الصدر   حـفظه الله  
بـعض لقطات انعدام الـرحمة من قلوب كان من
اجلـدير بها أن تكون منبعاً للرحمة ; وهما األم
واألب  : ( أين الـرحـمة حـ تُلـقي األم  بولـدها
فـي الــنــهـــر انــتــقـــامــاً من أبـــيه  ?   وأين هي
ـوت الـزؤام زاعـماً الـرحـمـة مِمَـنْ يُذيق أوالده ا
أنـه يــريــد تــأديـــبــهم?   وأين هـي الــرحــمــة  

عــتـرتي يُــبـعث فـي امـتي عــلى اخـتالف من
زالزل فـيمأل األرض قـسطـاً كمـا ملـئت جوراً
وظـــلــمــاً   ويــرضـى عــنه ســاكـن الــســمــاء
ــال صــحــاحـاً   وســاكـن األرض ويـقــسـم ا
فـقال له رجل  : ما صحاحاً ? قال : بالسوية
أل قلـوب أمـة محـمـد غنى بـ الـنـاس   و
ويـسعهم عدله حـتى أنه ينادي مَن له حاجة
الي  ? فـمـا يـأتـيه أحـد إالّ فـيـسـأله ويـقول :
ائت الـسـادن حتى يـعـطيـك فيـأتيـه فيـقول :
هدي إليك لتعـطيني ماالً فيقول أنـا رسول ا
: احثُ فــيــحــثي وال يــسـتــطــيع أن يــحــمـله
فـيلقى من يـكون قدر ما يـستطـيع أن يحمله
فـيـخـرج به فـيـندم فـيـقـول : أنـا كـنت اجشع
ال أمـة مـحـمد نـفـسا  كـلـهم دُعي إلى هـذا ا
فـتركه غيري فيرده عليه فيقول : إنا ال نقبل
 شـيئا اعطـيناه  ) .ويحـدثنا سيـدنا احلجة
الـصـدر   حـفظه الـله   عن اإلمـام احلـس

عليه السالم في ذكرى ميالده : 
جـاء رجل من األنصار يُريد أن يسأله حاجة
فـقال له : يـا أخا األنـصار  : صُنْ وجهك عن
ـسألة   وأرفع إليَّ حـاجتَك في رقعة   ذُلّ ا

فإني آتٍ فيها ما يسرّك إن شاء الله  ) .
ونـخـتم جـولـتـنـا الـسـريـعـة هـذه مع مـقـالة(

الشعر والفقه القضائي  ).
يقول سيدنا احلجة الصدر   حفظه الله  ;
(.جـــــاء في ديــــوان (( خـــــواطــــر وســــوانح
ـرحوم الـعالّمة شـعـرية))  لـسيـدنـا الوالـد ا
الــسـيــد مـحــمـد هــادي الـصـدر   _وهــو من
أشـهر القضاة الـشرعي في العراق  _قوله
 : فـي سـنـة ٩٥٠1 ســافـر األخ الــعالمـة أبـو
جــعـفـر الــسـيـد مــحـمـد صــادق الـصـدر إلى

لبنان   فأرسلت له الرباعية التالية :
رحلتَ ومُذْ غبتَ عن ناظري 

ُتْلفُ                دهاني اجلوى والهوى ا
وعانيتُ بَعْدَكَ مِن لوعةٍ

ُدنفُ          أُصيبَ بها قلبيَ ا
إليكَ شكاتي أبا جعفرٍ

          وأنتَ ( بتمييزها ) أعرَفُ 
فَعُدْ ( لتصدّقَ) دعوى الهوى 

وإالّ فإنيَ ( أستأنفُ )
حـفظ الله سـيدنـا احلجـة الصـدر وبارك فيه

وعليه وله. 

ÍuÝu*« s Š s ×

بغداد

والـغش واالحتيال يسودان التعامالت اجلارية
بيننا كل يوم  ? ) .

ويـضع سـيدنـا احلـجة الـصدر   حـفـظه الله  
يـده على أكبر فضائح هذا اجليل ; وهو مسألة
ـــنــاصـب   وال شكّ أن هــذا شـــراء ا
الـعمل اليـقوم به إالّ
الـــــــــذيـن لــــــــبــــــــوا
الـشيـطان وأطـاعوه
 وكـــــــــــانـــــــــــوا مـن
أعــوانه    وجـعـلـوه
قـائـداً لـهم إلى جـهـنم

 ;
ـطروح في الـساحة ( ا
اإلعـالمـــيــــة الـــيـــوم أن
هـناك حـقائبَ ومـناصبَ
اليــ من تُـــشــتــرى بـــا
الــدوالرات   وهــذا األمـر
لـم يــــكـن مـــــعــــهـــــوداً في
الـعراق  ال فـي أيام الـعهد
ــلـكي وال في أيـام الـعـهـد ا
اجلـــمـــهـــوري قـــبل / 4 / 9
2003  .
ـاليـــ من وتــــخـــصــــيص ا
الــدوالرات لالســتـحــواذ عـلى
ـــنــصب   يـــعــقــبه  _وبـــكل ا
تــأكـيـد  _مــشـاريع اســتـنـزاف
لـلثروة الوطنية تُعيد للباذل ما
ـنصب  أنـفـقه لـلـحصـول عـلى ا
مُــضـــاعَــفــاً   وكــبش الــفـــداء في الــصــفــقــات

واطنون العراقيون..!! ) . ا
ولـسـيـدنـا احلـجـة الـصـدر   حـفـظه الـله   في
ـباركة  حـصة مهـمة في احلديث عن كـتاباته ا
أهل الـبيت عليهم السالم   ذاكراً ومذكّراً بأيام
والداتـهم   وأيام استشهادهم   طبقاً للحديث
 الـوارد عن اإلمـام الـرضـا عـلـيه الـسالم  ; رحم

الله مَن  أحيا أمرنا  .
ـهـدي عـلـيه الـسالم   يورد فـفي والدة اإلمـام ا
سـيـدنـا احلـجة الـصـدر   حـفـظه الـله   بعض
األحـاديث النـبوية فـي هذا الشـأن  : قال رسول

الله صلى الله عليه وآله  وسلم  :
ـــهـــدي   رجل مـن قـــريش   من ابـــشـــركـم بـــا

لعله بعض العزاء

b¹b−² « fLD¹ bO−L² « vKŽ œUO²Žù«
وفي فتـرة زمـنيـة واحـدة ـ هي شهـر واحد
فقط ـ خصصتُ بها العالمة محسن مهدي
وأولــهـا( مـحــسن مـهــدي الـعـالـم الـعـراقي
ـنــسي) وقـبل ذلـك مـا ذكـرته فـي كـتـابي( ا
يزان) نقائص ونقائض علي الوردي في ا
عن اهمال الدكتور علي الوردي له وأخذت
علـيه تـناسـيه مـحسن مـهـدي وأستـاذ آخر
سـبقه فـي التـخـصص بـعلم االجـتـمـاع هو
ـقـاالت عـبــد الـفـتـاح إبــراهـيم. تـلـت تـلك ا
دراســـات مـــنــشـــورة في مـــجالت عــربـــيــة
وبهدف واضح ونيـة بينة هي رفع احليف
واالهـمـال عـن هـذا الـعـالم الــعـراقي. ولـقـد
كـان ما كـتبـته حـول مـؤلفـاته حـافزا جملـلة
عربـيـة رصيـنـة هي( نزوى) أن تـلـتفت الى
جـهــد هـذا الـعـالم فــشـرفـتـني بــالـتـكـلـيف
للكتـابة عنه وما كتـبته ليس بالكـثير عليه
وال هـو كــاف اليـفــائه حـقه من االهــتـمـام..
هم من علم محسن مهدي علما أن اجلزء ا
لم تـرصــده أقالم الـبـاحــثـ كـونه مـا زال
مـخـطـوطـا او مـنـشـورا بـاالجنـلـيـزيـة وفي
دوريـــات امـــريـــكــيـــة حتـــتـــاج الـى جـــهــد
مـؤسسـاتي لـترجـمـتـها وهـو مـا أكدته في
منشوري عـلى حسابي في الفـيسبوك يوم
 30اذار  .2022ويـبـدو( واحلــمـد لـله) أنه
ـؤسسـة الـرسمـية فـوعدت وصل مسـامع ا
بتبـني ترجمـة اطروحة مـحسن مهدي إلى
العربيـة. وأؤكد ثانيـة أن ظهور مقـالة هنا
وأخـرى هـنــاك وعـلى مـدد مـتــبـاعـدة لـيس
ـنـا الـكـبـير وال مـنـة وال يـعـد انـصـافـا لـعـا

يغير حقيقة احليف الذي حلق به. 
وقـلـتـهـا بـدءاً وأقـولـهـا اآلن ( احلـمد لـله )
ؤسسة الرسمية .. أ في أخيرا أن ذكرته ا

هذا بعض العزاء? لعله !!.
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≤∞≤≤ WM  ©∂±® r — WB UM  ÊöŽ«
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .

WD×  ¡UA½« l Ø …cðUÝô« wŠ —UD «Ë WKOIŁ Í—U−  WJ³ý cOH?Mð) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميسان/ قسم العـقود احلكومية عن اعالن ا
WŁöŁË —UO?K  W²?Ý ©∂[∞μ≥[∂πμ[∞∞∞® وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها ©≤∞≤± WM ?  WOK?OLJ?² « —ôËœËd?²³ « W?½“«u درجة ضـمن تخصـيصات ( ?ULF—…© وا « ¡UC?

ÆÂu¹ ©¥∞∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « ÊuF ðË W LšË WzUL²ÝË ÊuOK  Êu LšË

ـصـنفـ من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تـقد عـطـاءاتهم خالل اوقـات الدوام قـاول ا ـناقـصـة من الشـركـات وا فـعلى الـراغـب بـاالشـتراك في ا
الرسـمي الى العـنوان (مـيسـان - العـمارة - الـشبـانة - بـنايـة ديوان محـافظـة ميـسان - الـطابق االول - قـسم العـقود احلـكومـية) ولـلحـصول على

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ناقصة على ان تقـدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغـلقة ومختومـة ومثبت عليهـا اسم مقدم العطـاء وعنوانه االلكتروني ورقم الـهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
?U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان (صادر من «dŽ —UM¹œ n? « ÊuŁöŁË WF?³ÝË WzUL? LšË Êu?OK  Êu?²Ý® ©∂∞[μ≥∑[∞∞∞® ١- التأميـنات االولية والـبالغة
دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ـركزي العـراقي). او صك مصدق او سـفتجـة وتكون نـافذة  نصـة االلكتـرونية لـلبنك ا ـعتمـدة وعبـر ا صارف ا احـد ا

ناقصة. ا
ـناقـصة صـادر من الهـيئـة العـامة لـلضـرائب مـعنـون الى محـافظـة ميـسان/ قـسم العـقود ـانعـة من االشتـراك في ا ٢- بـراءة الذمـة او كتـاب 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. تعـتمد نسـبة الشراكة بـ الشركاء وحسـب ما محدد في عقـد الشراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عقد الـشراكة فيـتم القسمة بـينهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي عـلى الشراكة موقع من قبل ـبرم بينهمـا على ان يكون مصدقـا من كاتب العدل اخملتص ويجـوز تقد  ب. يعتمـد عقد الشراكة ا
ـناقصة علـيهما عـلى ان يتم تقد عقـد الشراكة بـينهما اطـراف الشراكة معـززا بتعهـد يقدم من قبـلهم بعدم التـنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا
مـصدق من كـاتب العدل اخملـتص بعد تـوقيع الـعقد خالل مـدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تـاريخ توقيـع العقـد وفي حالة انـسحاب احـد الشركـاء فيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
ـفوض لـلشـركـة او من يخـوله قانـونا الى قـسم العـقود ـدير ا ـناقـصـة بعـد تقـد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكـان مقـدمي العـطاءات شـراء وثائق ا
U¼dOſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « WzU L?š® ©μ∞∞[∞∞∞® ناقصة والبالغ احلكوميـة لغرض شراء الوثائق القـياسية على ان يتـم دفع مبلغ مستنـدات ا

للـرد. 
©≤∞≤≤Ø¥Ø≤∑® ·œUB?*« ©¡UF?Ð—ô«® Âu?¹ ÊuJ?O?Ý WB? UM?*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø¥Ø≤∂® ·œU?B*« ©¡U?Łö¦? «® Âu¹ Êu?J?OÝ W?B U?M?*« ozUŁË lO?³?  bŽu?  d?š« Ê« UL?K?Ž

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

دة ®∞π© يوما من تاريخ ناقصـة على ان تكـون العطـاءات نافذة  ه بعـد موعد غـلق ا فـيؤجل الى اليـوم الذي يليه وسـوف يهمل اي عـطاء يتم تـقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا غلق ا

©≤∞≤≤Ø¥Ø≤∞® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»UF?Ð—ô¡) ا ـناقصـة عند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص بـاالجابة عـلى استفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

∫WOÝUOI « WIOŁu « w  …—u c*« Èdšô« dO¹UF*« sŽ öC  ÁU½œ« w  Wł—b*« dO¹UFLK  UO u²  ¡UDF « ÂbI  ÊuJ¹ Ê« …UŽ«d  l  

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

ناقـص مستجيبة عند قدمة من ا WDÝu²*« WOÝUO?I© الصادرة عن وزارة التخطيط وتـكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WI?OŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ناقـصة في حال عدم التـزام مقدم العطاء طلـوبة في شروط ا ـالية ا عايير الـتأهيل احملددة فيـها بفروعهـا كافة والشروط الـقانونية وا تـلبيتهـا 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

≥∏∑∞ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø¥Ø±≥ ∫ a¹—U² «

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

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مـــهـــنـــدس مـــدني (ال تـــقل

خبرته عن ١٠ سنوات).

٢- فــنـي (مــســاحــة) / عـدد
(٢)

بلغ (٦٨١٫٠٤٠٫٦٨٨) 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 (٣٫٦٣٢٫٢١٧٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

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

ـبــلغ (٥٫٥٢٣٫٩٩٦٫٦٨٨) عـلى مـعــدل االيـراد الـســنـوي 
مقدم العطاءات تقد معـدل االيراد السنوي لكافة العقود
ـدة ال تـقل عن سـنـتـ وال تـزيد عن ١٠ نـجـزة من قـبـله  ا
نـاقصـة مع مراعـاة عدم ضرورة سنـوات من تاريخ غـلق ا

ان تكون سنوات العمل متسلسلة.

دققة من يزانيـة العامة ا ٤. احلسابات اخلتامـية تقد ا
ـالـي الخر قـبل احملـاسـبـ الـقـانـونـيـ تعـرض الـوضع ا
سـنـت ويـجوز تـقد احلـسابـات اخلـتامـية الخـر سنـت
الية لـعام ٢٠١٤ ويجب ان تكـون معدالتها تسبق االزمـة ا

رابحة.
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شـروع تـأهيل ؤهـلـ وذوي اخلبـرة لـتـقد عـطـاءاتهـم  ١- يـسر وزارة الـتـخطـيط دعـوة مـقدمي الـعـطـاءات ا
علومات وانشاء بناية حرس .  ركز الوطني للتطوير االداري وتقنية ا بنايتي  A-Bفي ا

ؤهل والراغـب في احلصول على مـعلومات اضـافية مراجعـة ( وزارة التخطيط ٢- على مـقدمي العطـاءات ا
/ قـسم الـعقـود ) خالل ساعـات الـدوام الرسـمي من سـاعة (٨) صـباحـاً ولغـايـة السـاعة (١٢) بـعـد الظـهر وكـما

قدمي العطاءات .  موضحة بالتعليمات 
طلوبة : ٣- متطلبات التأهيل ا

بـلغ قدره (١٠٤٫٢١٦٫٥٩٩) مـائة واربـعة مـلـيون ومـئتـان وستـة عشـر الف وخمـسمـائة أ- الـسيـولـة النـقديـة 
وتسعة وتسعون دينار عراقي . 

ـا ال يـقل عن (٣١٢٫٦٤٩٫٨٠٠) ثالثـمـائـة واثـنى عـشـر مـلـيـون وسـتـمـائـة وتـسـعـة ـاثـلـة  ب- تـقـد اعـمـال 
ـوعد النهائي لتقد العطاء . ائة دينار عـراقي خالل مدة ال تتجاوز العشر سنوات قبل ا واربعون الف وثما

ناصب الرئيسية ت- الكادر القيادي لـلمشروع والعامل فيه / على مـقدمي العطاءات اثبات توفر العـامل با
هندس العراقي .  لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة من نقابة ا

٤- بإمكان مقدمي العطاء الراغب في شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقد طلب حتريري الى (وزارة
ـستردة الـبالغـــــة (٣٠٠٫٠٠٠) (ثـالثمائة الف التخـطيط / قسم الـعقود ) وبـعد دفع قيـمة البـيع للوثـائق غير ا
ـؤهـل والـراغـب فـي احلصـول عـلى مـعلـومـات اضـافيـة االتـصال ديـنار عـراقي ) وبـإمـكان مـقـدمي الـعطـاء ا

contracts.dep@mop.gov.iq (وزارة التخطيط /قسم العقود ) على البريد االلكتروني
٥- يـتم تـسـلـيم الـعـطاءات الى الـعـنـوان االتي ( بـغـداد / كـرادة مـر / مقـر وزارة الـتـخـطـيط / االسـتـعالمات
ـوافق ٢٠٢٢/٥/١٩ السـاعة ١١ صـباحاً ـوعد احملـدد يوم اخلـميس ا االلـكتـرونيـة / صنـدوق العـطاءات ) في ا
ـتأخـرة عن بـتـوقـيت بـغـداد غـيـر مسـمـوح الـتـقـد بـالـبـريـد االلـكـتـروني  سـوف تـرفــــــــــــــــض الـعـطـاءات ا
ثليهم الراغـب باحلضور في العنوان التـوقيت احملدد وسيتم فتح العـطاءات بحضور مقدمي العـطاءات او 
ـدرجـة) في الـسـاعة ١١ صـبـاحـاً يـوم اخلـميس االتي (بـغداد / وزارة الـتـخـطـيط /الـطابـق االرضي / القـاعـة ا

وافق ٢٠٢٢/٥/١٩ ا
ــــوافق ـدرجـة يـوم الـثالثــــــاء ا ٦- سـيـتم عـقـد مـؤتـمـر في مقـر وزارة الـتـخـطـيط / الـطـابق االول / القـاعـة ا

ناقصة .  ٢٠٢٢/٥/١٠ الساعة (١٠) صباحاً لإلجابة على االستفسارات اخلاصة با
بلغ ٧- يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء ( تأمينات اولية ) على شكل خطاب ضمان او صك مصدق 
دة ال تقل عن ١٢٠ يوم من (١٠٫٤٢٢٫٠٠٠) (عـشرة مالي واربعمائة واثنان وعشـرون الف دينار عراقي) نافذ 

ناقصة. تاريخ غلق ا
٨- الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . 

ناقصة اجور نشر االعالن .  ٩- يتحمل من ترسو عليه ا
 ١٠- الـكلفة التـخمينيـة االجمالية لـلمناقصـة (١٫٠٤٢٫١٦٦٫٠٠٠) (مليار واثنـان واربعون مليـون ومائة وستة

وستون الف دينار عراقي ) 
ناقصة عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون موعد تاريخ الغلــق.  ١١- في حال مصادفة تاريخ غلق ا

ـناقـصـة الى تـعلـيـمـات تنـفـيـذ العـقـود احلـكـوميـة الـعـام رقم (٢) لسـنـة ٢٠١٤ والـضوابط  ١٢- تـخـضع هـذه ا
عتمدة في جمهورية العراق .  لحقة بها والقوان واالنظمة ا ا

 ١٣- تكون االسعار شاملة للضرائب والرسوم . 
ليء اجلزء الرابع من الوثيقـة وفي حالة عدم ملئ اية معلومات تخص االقيــام  ١٤- يلـتزم مقدمي العطاءات 

سوف يهمل العطاء . 
تـطلبات احملددة في اجلزء الـثاني / ورقة بيانات الـعطاء / الفقرة (١٣-١)  ١٥ -  يلتزم مـقدم العطاء بتـلبية ا

من الوثيقة القياسية . 
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ANR-02-2 : ناقصة رقم ا
استـلـمت حـكـومـة الـعراق قـرضـا من الـبـنك الـدولي لـتمـويل ( الـصـنـدوق االجـتـماعـي للـتـنـمـيـة )  وترغب
بـتخصيص جزء من القرض لـتمويل عقد تأهيل بنـاية مكتبة في عنه وبنـاء مدرست (٦) صف وبناء مركز

صحي في محافظة االنبار.
ؤهـل قـاول من ذوي االهـليـة وا تـدعو وزارة الـتخـطـيط / الصـندوق االجـتمـاعي للـتنـمـية الـشركـات وا

لتقد عطاءاتهم لتنفيذ مشروع 
تـأهيل بـنايـة مكـتبـة في عنه وبـناء مدرسـت (٦ صف) في قـرى (العـطاء والـغراف) وبـناء مـركز صحي في
واصفات ناقصــة ANR-02-2) وحسب جــدول الـكميات وا قـرية (أبو فليس) في محافـظة االنبار ( رقم ا

شروع (٢٤٠ يوم بضمنها ايام العطل واالعياد ) . ناقصة  مدة تنفيذ ا رفقة في وثيقة ا واخملططات ا
تناقص الراغب لدى تقد طلب كن شراء مجموعة وثائق العـطاءات الكاملة باللغة العربية من قبل ا
خطي في الـعـنـوان أدناه ودفع مـبـلغ قـدره ٢٠٠ دوالر امريـكي غـير قـابل لـلـرد نقـدا" وسـيتـم تسـلـيم وثائق

العطاء عن طريق التسليم باليد .
نـاقصة  يـودع في صندوق الـعطاءات في تقـدم العطـاءات بظرف مـغلق ومـختوم مـكتوب عـليه اسم ورقم ا

ستمسكات التالية:- العنوان ادناه مرفقة معه الوثائق وا
١- سـيتضمن الـعطاء ضمـان عطاء على شكل خـطاب ضمان او صك مـصدق بقيـمة (١٧٫٠٠٠ دوالر) سبعة
فـعـول حـتى ٢٨ يـوم من تـاريخ سـريان عشـر الف دوالر امـريـكي او مـايـعـادله  بـالديـنـار الـعـراقي سـاري ا
ـتـنـاقـصـة حـصرا ً الـعـطاء (١١٨ مـائـة و ثـمـانـيـة عـشـر يـومـا من تـأريخ الـغـلق)  ويـكـون بـأسـم الـشـركـة ا

وحلساب وزارة التخطيط / الصندوق االجتماعي للتنمية .
ذكور في ورقة بيانات العطاء . وعد النهائي لتسليم العطاءات ا ٢- مدة صالحية العطاء ٩٠ يوما بعد ا

٣- عدد نسخ العطاء الواجب تعبئتها وإعادتها هو نسختان ( اصلية + نسخة ) .

ـناقـصـة وفـقا الجـراءات الـعـطـاءات التـنـافـسـية الـوطـنـيـة ويحق جلـمـيع الـشـركات اوالً:-  سـيتـم تنـفـيـذ ا
قاول من ذوي االهلية التقد للتنافس كما هو محدد في (ارشادات التوريدات). وا

كن للـمناقـصــــــ ذوي االهليـة الراغبـ ان يحصـلوا على مـعلومـات اضـــــــافية مـــــــن وزارة ثانيـاً:-  
الــتــخـطــيط / الــصــنــدوق االجــتــمـاعـي لـلــتــنــمــيــة / الـطــابق الــرابــــع وعــلى الــبــريــد االلــكـتـــــــــروني .
يل تنـاقص من خالل اال  sfd.prs.iraq@gmail.com  حيث يـقدم طلب الـتوضيحـات خطياً من قـبل ا

ذكور . ا
ثالثاً:-  يجب تسليم الـعطاءات في العنوان ادناه وأن اخر موعد لتـسلم العطاءات / الساعة احلادية عشر
ـوافق ٢٠٢٢/٥/١٩ بـتـوقـيت بـغـداد  الـعـطاءات االلـكـتـرونـيـة اليـسـمح بـها  صـبـاحـاً من يـوم اخلمـيس ا
ناقصـ الراغب ثلـ عن ا تأخرة سـيتم رفضهـا  وسيتم فتح الـعطاءات فـعلياً وبـوجود  العطـاءات ا
وافق ٢٠٢٢/٥/١١ بـاحلضـور شخـصيـاً في العنـوان ادناه في نـفس يوم الـغلق  وسـيكـون يوم االربـعاء ا
ناقـص لـتوضيح اسـلوب ملئ وثـائق العطـاء واالجابة الساعـة العاشـرة صبـاحاً موعـداً  لالجتمـاع مع ا

على االستفسارات .
 «¡UDF « rOK ð Ê«uMŽ

مبنى وزارة الـتخطيط / الطابق االول/ غرفـة استالم عطاءات الصندوق / الـكائنة في بغداد / كرادة مر
/ قرب جسر اجلمهورية
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الفـوتوغرافي الـعراقي كرمه رئيس
االحتــاد الـــعــراقي لـــكــرة الـــســلــة
اثــنـاء كــأفــضل مــصــور ريـاضـي 
مـراســيم الــتــتــويج بــلــقب الـدوري
لــفـريق الــنـفـط لـلــمـوسم  2021-

.2022

wðUŽ .d  s Š

ــوســوعـة الـبــاحث الــعــراقي صـدر لـه ضـمـن سـلــســلـة ا
الـــصــغــيـــرة لــدار الـــشــؤون الــثـــقــافــيـــة الــعــامـــة كــتــاب
ـهربـة واجملمدة بعنـوان(احلمـاية الدولـية ألمـوال العراق أ

وفق قرارات مجلس األمن).
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رئــيـسـة فــرع الـطالئع في احلــسـكــة بـسـوريــا اعـلـنت ان
لـتقى الثقـافي الوطني الـرابع الذي أقامه الـفرع تضمن ا
نـشاطـات ثـقافـية ومـسـرحيـة وشـعريـة مـنوعـة قـدمت على

دينة. ركز الثقافي العربي في ا خشبة ا
 rÝUł œULŽ
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اخملرج الـفرنـسي يسـتعـد الخراج فيـلم (زمن األسرار) 
وهواجلزء الثالث من (ذكريات الطفولة) عن رواية السيرة

الذاتية للكاتب الشهير مارسيل بانيول.

يوم ـتـوافق عـاطـفـيـا وعـقـلـيـا الـعـثور عـلـى الـشـريك ا
السعد االربعاء.

qL(«

تنصـرف اليوم للـقيام بـأعمالك اخلـاصة والتي كانت
مؤجلة منذ فترة لديك.

Ê«eO*«

عالقـتك بـالشـريك تبـقى صـامدة أمـام حتديـات الزمن
وقسوة الظروف.
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ـسـار الـعاطـفي قـد تـعـترض شـاكل عـلى ا  بعـض ا
طريقك فحاول حلها بذكائك.

»dIF «

قـد تشـعر بـالتـوتر والـقـلق من الدخـول في عالقة
رومانسية طويلة.

¡«“u'«

دعوة اجتـماعية تتعرف بـها على أشخاص جدد لكن
ال تكثر في الكالم. 
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عـلـيك بـالـتـماسك تـشـعـر بالـقـلق من مـشـروع عـائلي 
واالطمئنان.رقم احلظ  .8

ÊUÞd «

فـضـولك قد يـقـتـلك  أجب علـى قدر الـسـؤال واجنز
ؤجلة. أعمالك الشخصية ا

Íb'«

ة ـقـبلـة حتـمل في طيـاتـهـا الرومـانـسيـة احلـا االيـام ا
والسعادة . 

bÝô«

احلظ مـا يـزال إلى جـانـبك  فـاسـتـغـله الـيـوم لـتـقـويـة
عالقاتك مع أفراد عائلتك.

Ë«b «

اسـتقبل االتـغييـرات العائـلية بـعقل مفـتوح وقلب واثق
من السعادة.
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ـسـاء انـتـبه لنـفـسك عـنـد قـيادة الـسـيـارة. الـيوم في ا
مناسب للتقرب من احلبيب. 

 u(«
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أوجـد مـفــردات ومـعـاني الــكـلـمـات
الـتي تـشـتـرك مع بـعـضـهـا بـعـضـا

بأخر حرف من كل كلمة:
1-5= معلم الصف

5-8= مطربة مغاربية راحلة

8-14= صحيفة مصرية

14-19= تمييز ب االشياء

19-22= نحيل اجلسم

22-24= اخــــــــتـالف االصــــــــوات

وعدم وضوحها

ـعرفة ي الـعراقي ضـيفـته امس الثالثـاء منـصة ا االكاد
ضمن دورة االلـكتـرونيـة بجـامعـة اإلمام جـعفـر الصـادق 
الـكـترونـيـة عن أصـول اخملاطـبـات اإلداريـة  حتدث فـيـها

عن (التصحيح اللغوي).
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الكـاتب السوري صدرت له عن دار بـعل للطبـاعة والنشر
مجـموعة قـصصية بـعنوان(سالمي إلـى أم حمدي) تضم
عــشــر قــصص قــصــيــرة في 102 صــفــحــة من الــقــطع

توسط. ا

قـولتـ لقـراءة أعمال استـخدام هاتـ ا
ابداعـية كالـتي يقـدمهـا كاظم شـمهود اال
من باب النقض او التضاد  ذلك ان الفن
الـذي يـنـتـجه كـاظم شـمـهـود هـو ( نزف)
ولــيس ( تــرف) وأن الــنــشــاط اجلــمــالي
ـا يـتفـاعل مع عـنده ال يـكـتـفي بـذاته وا
كل مـكـونـاته لـيـصـرخ بـرسـالـة انـسـانـية
واضـحـة .. وهـكـذا فــانه وعـبـر تـوحـيـده
لـهـاتــ الـصـفـتــ : الـنـزف والـصـراخ 
ـا يـرسم مـواضــيع الـوجع االنـسـاني ا
االن االنــســان كــكــائن  وآالمه كــانــســان
ينتمي لـوطن يعاني  وتسـاعد ايحاءاته
الــرامــزة في دالالتــهــا عــلى االشــارة الى
بعض تلك الثـيمات مثل : اجلـوع  القهر
ــــوت واحلـــلم  الـــســــجن  احلــــنـــ  ا

وغيرها.
طـلع عـلى الـسيـرة الـطويـلـة للـفـنان ان ا
تفوق كاظم شمهود لن يـفاجأ بنـجاحه ا
من حـــيث االســـتــخـــدامــات الـــتــقـــنــيــة 
وطـــبــيـــعــة اجـــادة الــبـــنــاء في اشـــغــال
مـسـاحـات الـلـوحة  اضـافـة الـى وضوح
تمكنه من التحكم والسيطرة على أدواته
الـفـنـيـة وسـيـر خـطـوطه. فـقـد درس عـلى

عاصرة أيدي رواد احلركة التـشكيلـية ا
في العراق ح كـانت في أوج عطائها 
ثم انـــتــقل لــيـــدرس في مــنـــاخ احلــركــة
ـعـروفـة الـتـشـكـيـلــيـة االسـبـانـيـة وهي ا
بثـوراتـها الـفنـيـة التي غـيـرت وجه الفن
في الـعـالم  وتـخـلل ذلك اشـتـغـال كـاظم
شمـهـود في الـصـحافـة ورسـوم االطـفال
والكاركاتيـر ودراسته للفن االسالمي ...
كل هذه اخلبـرات جند بـصمـاتها في كل
لـوحـة من لــوحـاته ونـلــمس أثـرهـا عـلى
ضمون  بحيث تشكل اللوحة الشكل وا
الـواحـدة رحــلـة مـفـعـمــة بـغـنى الـدالالت
وقـابـلــيـتـهــا لالسـتـرســال في الـتـأويل 
وتستحـدث الع الناظـرة على ان تفتح
طـــريــقـــاً الى الـــذاكـــرة عــبـــر اجلـــمــالي
ؤثـر اللوني وعـبر الرمز .. االيصالي وا
ذاكرة شخصيـة  ذاكرة حضارات ومدن
تـشيـر الى مـصـيـر االنـسـان  ان الـفـنان
شاهد الن يشاركه كاظم شمهود يدعـو ا
بفـاعلـية في عـمـله  فهـو يؤسس في كل
ـتخيـلة فيه اً يكـون للحـكاية ا لوحة عـا
دوراً تـسـجــيـلـيــاً واحـتـجـاجــيـاً شـاهـداً
ـشـاهد يـفرض أسـئـلـته الـعـميـقـة عـلى ا

ـاضي رئـيس الـوزراء الـعـراقي الــسـابق افـتـتح االثـنـ ا
ؤسـسة البـيت العراقي في ـقر اجلديـد  برفقـة عقيـلته  ا

بغداد والتي تضم (ابناء) هشام الذهبي االيتام. 

ديـر الـعام لـلـدار الـعراقـيـة لألزياء وكـيل وزارة الـثقـافـة ا
ـناقـشة ثـل عـن ديوان الـقشـلـة التـراثي  وكـالةً الـتـقى 
ترتيـبات إقامة أمـسية رمضانـية في القشـلة حتمل عنوان

(تعال بزيك) إلحياء الزي العراقي األصيل.
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{ هاواي  –وكـاالت - نـشـرت الـنـجـمـة
ـيــة كـاتـي بـيــري مـجــمـوعــة صـور الـعــا
جـديــدة في صــفــحــتـهــا اخلــاصــة عـلى

موقع التواصل اإلجتماعي.
وأطــلـت بــيـــري بـــصــور طـــريـــفــة أثـــنــاء
تــواجــدهـــا في هــاواي لــتـــصــويــر أحــد
أعـمــالـهــا وشـاركـت مـتــابـعــيـهــا بـعض
الـصـور من جـولـتـهــا وبـدت فـيـهـا بـقـمـة
الــــســـعــــادة بــــرفــــقــــة بـــعـض األصـــداء
والــزمالء.وكــانت بـــيــري نــشــرت صــور
ـقـابالت طـريـفـة ظـهـرت فــيـهـا بـإحـدى ا

التلفزيونية.
وبـدت فـي الـصــور بــتـعــابــيــر وجه بـدت
مضـحـكـة وطريـفـة مـا أثار إعـجـاب عدد
ــتــابــعــ الـذيـن عـبــروا عن كــبـيــر من ا
حـبـهم وإعـجـابـهـم بـهـا خـصـوصـاً أنـهـا
إعتمدت إطاللة كالسيكية الفتة وماكياج

قوي أبرز جمال مالمحها.
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االمــر الـذي يــجــعل مـنــهــا في الــنـهــايـة
وكأنها أحـكام قطعـية وصحيـحة تصلح
التــخــاذهــا مــعـــيــاراً لــتــقــيــيم االعــمــال
االبـداعــيــة اجلـديــدة ; ومن ذلك نــسـوق
مـــقـــولـــة كـــون
الــــفن ( تَــــرَف)
يــأتـي كــثـــمــرة
الســــــتــــــقــــــرار
االنـسـان وبـعد
اشـــــــــــبــــــــــاعـه
حلـــــــــاجــــــــــاته
االســاســـيــة ...
ومـقـولـة أخرى
تعـلن عـن موت
الــــــــهــــــــدف او
الــــرســـالــــة في
الفن وتـرى فيه
مــجــرد نــشــاط
جـــــــــمـــــــــالي ال
يـــــــحــــــــمـل في
طـــــيــــــاته أيـــــة
رسالة .. وعليه
ــــكـــنــــنـــا فال 

حــــيث إنّ الــــقـــيـــام بــــالـــتــــمـــارين
الـريـاضـيّـة بـشكـل مـنـتظـم يـسـاعد
ــــريض عـــلـى حتـــســــ حــــركـــة ا
وتـــوازن جــســـمه بــاإلضـــافــة إلى
أثــرهــا الــنـــفــسي اإليــجــابي عــلى
ـــريض الــنــفــســيّــة ومن صــحــة ا
كن األمثلـة على الريـاضات التي 
أن تـســاعـد مـريض الــبـاركــنـسـون
ــــشـي والــــســــبــــاحــــة والــــعــــمل ا

باحلديقة.
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رض ي  11 نيسـان هواليـوم العا
باركنـسون (الشـلل الـرعاش) يقام
ويـعد فـرصة مـهمـة لتـعزيـز الوعي
ـرض الذي يـعـاني منه حـول هذا ا

6.5 مليون إنسان حول العالم.
ــرض لــكن ال يــوجــد عالج لــهــذا ا
اخلــــبـــراء يــــنـــصــــحــــون مـــريض
ـمـارسـة الـريـاضة الـبـاركـنـسـون 
يومـيّاً ومـرافقـته أثناء الـقيـام بها
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تتفـاوت مدة سـاعات الصـيام ب دول الـعالم بـسبب فروق
الـتـوقيـت بـــــيـنـهـا وتـتـصـدر الـنـرويج وغـريـنالنـد وفـنـلـندا
قـائــمــة الـدول األطــول في عــدد سـاعــات الـصــيــام لـشــهـر
رمــضـان 2022 لــتــتــعــدى ســاعــات الــصــيــام  فــيــهــا
الـعشــــــــرين سـاعـة بـيـنـمـا تـتـصدر نـيـوزيـلـنـدا قـائـمة
الـدول االقــصــر في سـاعــات الــصـيــام لــتـصل الى 11
سـاعـة وتـلـيـــــــهـا األرجـنـتـــــ وجـنـوب أفـريـقـيـا وجزر

القمر.
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 اخــتــيــار فــيـلـم (سـعــاد) من قــبل االدارة
ـهـرجـان هـولـيـوود لـلـفـيـلم الـعـربي ـنـظـمـة  ا
لـــيـــكـــون فــيـــلم افـــتـــتــاح الـــدورة االولى من
ـتـحـدة ـهـرجـان الـذي يُـقـام في الـواليـات ا ا
في الـفـترة من 25 إلى  30نـيسـان اجلاري
ـدينـة هـولـيوود من كل عـام.وسـيـتم عرض
الـفـيـلم يـوم 27 نـيـسـان بـحـضـور اخملـرجـة
آيـ أم الـفيلـم شارك في عـدة مهـرجانات
ـيــة وحــاز عــلى تـمــويل من سـيــنــمــائـيــة عــا
يـة. الـفـيلم صـنـدوق بـرليـنـال لـلسـيـنمـا الـعـا
ـشوشة يقـدم نظـرة انثـوية حول الـتأثـيرات ا
لــــوســـائـل الــــتـــواصـل االجـــتــــمــــاعي عــــلى
ـراهـقــات اذ يـسـتـعـرض حـيـاة شـقـيـقـتـ ا
تعـيش احداهما حياة افـتراضية على احدى
ـواقع وهي بعـمر الـ19 عـاماً وتـعيش في ا
اسرة مـحافـظة. تقـوم سعـاد بإبتـكار الـعديد
من الـشـخــصـيـات لـنــفـسـهـا فـتــقـرر اخـتـهـا
الــصــغـرى الــتي تــراقب كل حتــركــاتــهـا ان

تمسك بزمام حياتها على ارض الواقع.

ـــبــادرة (فـــيـــســـبـــوك) الـى ان (هـــذه ا
الـطيبة التي اقبل على إقامتها اعضاء
مـجــلس اجلـامـعـة  جـاءت تـعـبـيـراً من
اجلــــامـــعـــة عـن اإلحـــســـاس الــــعـــالي
ـسؤولـيـة األبويـة جتاه طـلـبتـها )  بـا
ــبــادرة خــطـوة امـالً ان (تـكــون هــذه ا
ـــعـــنـــويــة واســـعـــة في  رفـع الـــروح ا
لــطـلـبــتـنـا وحتـفــيـزهم عـلـى مـواصـلـة
الـنجاح واالجتهـاد) داعياً (الباري عز

وجـل ان يــتـــقــبل مـن جــمـــيع الـــنــخب
اخلــيـرة عــمـداء وتــدريـســيـ وطــلـبـة
واداريــــ صــــالح االعــــمــــال فـي هـــذا
الــشـــهــر الــفــضـــيل).وشــهــدت اجــواء
ــانــيــة شــكــر االفــطـــار اجلــمــاعي اال
ـشــاعـر االبـويــة الـتي الــطـلــبـة (لــكل ا
احــتــضــنت غــربـتــهم فـي طـريـق طـلب
ـتهم الـعـلم ) مـؤكـدين (استـمـرار عـز

في حتقيق النجاح) .
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احلـــــــان وعـزف واداء نـتـابـعه يـومـيـا عـلى قـنـاة (الـشـرقيـة) وهي تـضئ
لـيـالي رمـضـان وتـضـيف اجـواء اكـثــر من رائـعـة وجـمـهـور الـقـنـاة يـتـابع
التـامـــــالت الـتي جتسـد اشعـار السـياب وابـو نواس بـاداء رائع ينـساب
كـمــا انـســيـاب جــريـان دجــلـة والــفـرات حتت اضــواء قـمــر شـهــر اخلـيـر
والــطـاعـــــــة رمــضـان الــكــر ونــحن نـتــابع بــشــكل يــومي تـلـك الـروائع
ايسـترو الكـبير عالء وابداعـات التامالت الـتي اختارهـا واشرف عـليهـا ا
مــجــيــد واخــتـــار اعــذب االحلــان واالصــوات الــتي تــؤديــهــا عــلى انــغــام
ا تقـدمه القناة وسيــــــقى االروع لتضـيف هذه التـامالت متعـة وبهجـة  ا
من بـرامج تـتـصـدرها الـبـرامج االنـسـانـية الـتي حتـبس دمـوع الـفـرح قبل
انــفـجـارهــا طـوال لـيــالي الـشــهـر الـفــضـيل والــكـر لـتــؤكـد (الـشــرقـيـة)
ـتـابـعـة من تــقـطـعت بـهم الـسـبل وتـمـد لـهم يـد الـعـون انـسـانـيــــــــــتـهـا 
بـبـرامج نـتـابـعـهــــــا ودمـوع الـفــرح تـــــذرف بال اسـتــــــــئـذان  لـتـكـتـمل
بـرامج الــشـرقـــــــــيـة وتـامـالتـهـا الـتي نــسـتـمـتـع بـهـا في لـيــالي الـشـهـر

الفضيل.
ن عزف على اوتار التامالت وحلنها وانـشدها الفنان الكبير احمد حتية 

ـايستـرو مجيـد وفرقته الـتي تتالف نعمـة حتت قيادة ا
ـبدعـ هال وهـزار وهالل بسـام وبـاقي الفـرقة من ا
الـتي عـزفت وانـشـدت اروع الـتـامالت الـتي يـقـدمـها

اخملرج عالء االنصاري على طبق رمضاني.

سـبـيرز إن تـلك الـتـدابـير الـقـانـونـية
تــتــضـــمن الـــتــحــكـم في صــحـــتــهــا
اإلجنـــابـــيـــة.وقــالـت ســبـــيـــرز "لــدي
(وسيلة مـنع حمل) بداخلي اآلن لذا
ال أستطيع أن أحـمل. ولن يسمح لي
ـسـمى بـالـفـريق بـالذهـاب إلى هـذا ا
الـطـبـيب إلزالـته ألنـهم ال يـريـدونـني
أن أجنب".وأضــــافت: "لــــذلك أرى أن
هــذه الــوصـــايــة تــضــرني أكــثــر من

كونها تنفعني".

سنة الذي يعمل مدربا شخصيا.لكن
الــوصـايـة الــقـانــونـيـة الــتي فُـرضت
عـلـيــهـا الـتي مُـنـحـت لـوالـدهـا بـنـاء
على طلبه عقب تـعرض جنمة البوب
ألزمة صحـة عقـلية في  ?2008كانت
ـــنــعـــهــا من مـن ذلك الــنـــوع الــذي 
اتــــخــــاذ الــــقــــرارات ذات الــــصــــلــــة
بــرعــايـــتــهــا الـــصــحـــيــة.وفي إطــار
اعتـراضهـا على الوصـاية الـقانـونية
ــاضي قـالت أمـام احملــكـمــة الـعـام ا
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شـريـكـهـا سـام أسـغـاري.كـمـا كشـفت
سـبـيرز  40سنـة ولـديـهـا ولدان في
ـــــراهــــقــــة عن إصـــــابــــتــــهــــا سن ا
باالكتئاب أثنـاء حملها السابق.وفي
ـطــربـة ــاضي أخـبــرت ا حــزيـران ا
ــشـهــورة الـقــاضي بــأن الـوصــايـة ا
فروضـة عليهـا تمنـعها من الزواج ا
أو إزالـة وسـائل مــنع احلـمل.وقـالت
سـبـيـرز في وقـت سـابق إنـهـا تـرغب
فـي بـــنـــاء أســـرة مع أســـغـــاري 28

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أعلنت
جنـمـة الـبـوب بـريـتـني سـبـيـرز أنـهـا
حـامل بـعـد أشـهـر قـلـيـلـة من انـتـهاء
ترتيبـات قانونيـة كانت تعطي احلق
لوالـدها في الـوصايـة علـيهـا وحتكم
عـــــلـى الـــــكـــــثــــــيـــــر مـن األمـــــور في
ـطربة  40مليون حيـاتها.وأخـبرت ا
مـــتــابع لــهـــا عــلى مــوقـع الــتــواصل
االجـتمـاعي عـبر الـصـور إنسـتـاغرام
بــأنــهــا ســوف تــنــتــظــر مـولــودا من
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ثمة طروحات نقدية وتـنظيرية معاصرة
جتـد صداهـا وتـطـابـقـهـا مع الـكـثـير من
أعمال النتاج االبـداعي بشتى أجناسه 
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مــســتـحــثــاً ايــاه لــلـمــشــاركــة في كــلــيـة
الـلـوحــة/ الـنــافـذة عـلى عــوالم الـوجـود
احلي واجلامد  الـلون  الضوء  االلم 
االشــكــالــيــات  االســئــلــة .. احملــاجــجـة

واعادة ابراز أزمة القيم االنسانية .
g U¼

ـــعـــرض ـــاضي افـــتـــتح ا في 16 اذار ا
غترب الفني التشكيلي للفنان العراقي ا
كـاظم شـمـهـود في كـالـيـري االورفـلي في
يـز من الفـنان عمـان و سط  حضـور 
ثقف و وسائل االعالم  ,وقد عرض و ا
شمهود آخر جتاربه الفـنية التي عاشها
في احـضـان اسـبـانـيـا حـيث  وصل عـدد
ـعـروضـة  الى 35 لوحـة ب الـوحـات ا
الــرســــم عــلـى الــقــمــاش واحلــفــر عــلى
الـــزنك  –كـــرافـــيك  – ورغم صــــعـــوبـــة
االغـــتـــراب  جنـــد الـــفـــنـــان يـــبـــحث عن
ــارســة جتــارب و مــســارات جــديــدة و
تـقــنـيــات حـديـثــة مـحــاوال من ذلك جـمع
ـفردات الـتشـكيـليـة كعدة اكبـر عدد من ا
يتعامل بها في مشروعه  الفني  الثقافي
و الذي جـعـله خـطابـا بـصريـا يـلـتقي به

مع االخر.
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انـية اقامت وسط اجـواء رمضانـية ا
جـــامــعـــة ديـــالى امس االول الـــثالثــاء
مـأدبـة افـطـار جـمـاعي اجـتـمـع حـولـها
رئـــيس واعــضـــاء مــجــلس اجلـــامــعــة
وطـــــلــــــبـــــة وطـــــالــــــبـــــات األقـــــســـــام
الـداخــلـيـة.وقـال رئـيس جـامـعـة ديـالى
ـنــعم عــبــاس كــر ( تـغــمــرنـا عــبــد ا
الـسعـادة وتمأل قـلوبـنا الـفرحـة ونحن

نشارك ابناءنا الطلبة
هــــــذه الــــــطــــــقــــــوس
الــــروحـــانـــيــــة الـــتي
تــعـتـبـر مــحـطـة خـيـر
جتمع الصائم على
مـــــــــائــــــــدة واحــــــــدة
لـــيـــعـــيـــشـــوا اجــواء
تـعمـها الرحـمة والود
لـآلخـر وتتـجـلى فيـها
الـقيم الساميـة لديننا
االسـالمي الــــــســــــمح
بدأ التكامل وتـرسخ 
بـ عـناصـر العـملـية
الـــتــعــلــيـــمــيــة الــذي
دونـــته رســالــة وزارة
الــــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والــبــحث الــعــلـمي) 
مـشيـراً وفقـا لصـفحة
اجلـــــــــامـــــــــعــــــــــة في
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قال رسـول الله صـلى الله عـلـيه وسلم (الـصلـوات اخلمس
واجلمـعة إلـى اجلمـعة ورمـضـان إلى رمضـان مـكفـرات ما

بينهن إذا اجتنب الكبائر).
وقال (ص) (بني اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال
الله وأن محـمدًا رسول الـله وإقام الصالة وإيـتاء الزكاة

وحج البيت وصوم رمضان) (رواه البخاري ومسلم).
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لتـحضـير أطـبـاق خفـيفـة خالل شهـر رمـضان الـكر عـلى ربة
ـنـزل إخـتيـار طـرق طبخ صـحّـيـةَ مثل الـشـوي الـسلق الـطـهو ا
على الـبخار وكـذلك إضافـة النكـهات الشـهية إلى الـوصفات من
خالل تشـكـيـلة غـنـية من اخلـضـار األعـشاب والـتـوابل. وجتنب
ـكـسرات ـصـنعـة وا ـعـلـبـات واألغذيـة ا ـمـلـحـة مثل ا األطـعـمة ا
ـمـلـحـة واخمللالت ألنـهـا قـد تـزيد مـن الشـعـور بـالـعطش خالل ا
فـتــرة الـصـيــام. كـمــا عـلى رب الــبـيت الــتـاأكـد مـن  أن وجـبـتي
االفـطـار والـسـحــور حتـتـوي عـلى الـنـشــويـات كـاألرز الـبـطـاطـا
تصـها اجلسم ببطء وبـالتالي تعـمل على تعديل والبـرغل الذي 

نسبة السكر في الدم لفترة تمتد من 4-5 ساعات.

دون ) الـكـوري داود كيم في الـيـوتيـوبـر(ا
مـلـكـة العـربـيـة الـسعـوديـة إلداء مـناسك ا
العُمرة بعد ما إعتنقّ اإلسالم. ووثّق كيم
فــيــديـــوهــات تــظــهــر
صـــــيـــــامه ألول
مـرة مشيدا
بـــــجـــــمــــال
الــــــــــــــــروح
األخـــــــويـــــــة
ـــــــيـــــــزات و
أداء الــــــــــــــــــــــــصــالة
والــــعـــمــــرة في مــــكـــة
ـــكــــرمـــة وبـــعض ا
ناطق السعودية. ا
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{ بــــــاريس (أ ف ب)  –يــــــســــــلّط
مـتـحف أورسـيه األضـواء بدءاً من
ـعـماري ـهـنـدس ا الـثالثـاء عـلـى ا
الـــكـــاتــالـــوني أنـــطـــوني غــاودي
ــعـروف بــتـصــمـيــمه كـاتــدرائـيـة ا
قدسة) سـاغرادا فاميليا (العائلة ا
الـشــهـيـرة في بـرشـلـونـة مـتـنـاوالً
أســــالـــــيب عــــمـل هــــذا الــــفــــنــــان
االسـتـثنـائي والـذي لم تلق أعـماله

شهرة كافية.
والســتــحــالـة نــقل أعــمــال غـاودي
(1852-1926) مـن مـبـانٍ وأعـمـدة
وفـسيفساء مـلوّنة في الغالب إلى
ـعـرض جلـأ الـقـيـمـون علـيه إلى ا
عـرض عـنـاصـر مـشهـديـة مـرتـبـطة

جموعة أعماله الفنية.
ثّل غـاودي فـنانـاً خارج وبـيـنمـا 
الــتـصــنـيـف نُـسب تــاريـخــيـاً إلى
تــيـار احلـداثـة الـكــاتـالـونـيـة وإلى
تـــيــار الــفن احلــديـث عــلى نــطــاق
أوسـع ويــــبـــــقى اسـم أنــــطـــــوني
غــاودي كـورنـيه مــرتـبـطــاً بـتـاريخ
كـاتـالـونيـا الـتي نادراً مـا غـادرها

عرض. وفق القيّم على ا
وتُــعــرض في هـذا احلــدث حـوالى
مـئــتي قـطـعـة من أثـاث وتـصـامـيم
ورســومـات وصــور فـوتــوغـرافــيـة
ونوافذ زجاجية ملوّنة ومجسمات

تابعة لغاودي.

ــنــحــوتــات ــعــرض  ويُــفـــتــتح ا
خــشـــبــيــة مــصــنـــوعــة من خــشب
الـبـلـوط تـعـود إلى كـازامـيال وهو
فـندق في برشلـونة صممه غاودي
أُعـيــد تـشـكـيـلـهــا خـصـيـصـا لـهـذا

احلدث.
ــعـرض كــفــيــلم يــغـوص ويــبــدو ا
الـــزائـــرون فــيـه وسط مــشـــهـــديــة
ـا كان يبـدو علـيه مشغل مُـشابـهة 
الـــفــنــان إلـى جــانب كــاتـــدرائــيــة
سـاغرادا فـاميـليـا وأسالـيب عمله
ُـسـتخـدمـة على من بـيـنهـا اآللـية ا
ـــصــــمـــمـــة البــــتـــكـــار ــــرايـــا وا ا
ـرسـومـة عـلى أحد الـشـخـصـيات ا
اجلــدران األولى في الـكــاتـدرائـيـة
بـاإلضـافـة إلى مـجـسم أتـاح له من
ـعـكـوسـة خالل خـدعـة اجلـاذبـيـة ا
أن يــنــجــز مــجــســمــات إلجنــازاته

ستقبلية ثالثية األبعاد. ا
وتُــعــرض كـذلك قــوالب صبّ جنت
مـن حـــريق نـــشب داخل مـــشـــغـــله
خـالل احلـرب األهـلـيــة اإلسـبـانـيـة
إلـى جـانب (مــكـتــبـته) الــتي تـضم
كـــتــبــاً تـــتــحـــدث عن مــهـــنــدســ
مــعــمــاريـ ألــهــمــوه من بــيــنـهم
أوجـ فيـوليه-لـو-دوك الذي أعاد
تـــرمـــيم كـــاتـــدريــائـــيـــة نـــوتــردام

الباريسية وبنى برجها.
ـعرض ويُـخـصص قـسم آخـر من ا
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ـســيـرة لــعـرض تــفــاصـيل حــول ا
ـتحدر من عـائلة ـهنيـة لغاودي ا ا
مـتواضـعة وحـول توسـيع نشاطه
فـي بـــرشـــلـــونـــة بـــدءاً من الـــعـــام
ــعــرض كـذلك 1859. وتــبــرز في ا
صـداقـته مع يوسـيبي غـويل وهو
صــنـاعي مـتـخــصص في الـنـسـيج
شــكّل إلـى جـانب غــاودي ثــنــائــيـاً
يزاً. وتـقول إلـيز دوبروي فـنيـاً 
ـعرض وهـي من الـقـائـم عـلـى ا
إنّ الـزائرين سـيكتـشفون من خالل
مــا هـو مــعـروض فــنـانــاً (يـجــسـد

¡UGK³ « »U²
كــان الـنــبي مــحــمــد صــلى الــله عــلــيه وســلم أبــلغ الــعـرب
وأفـصـحــهم.. أوتي من (جـوامع الــكـلم) وهـو الــقـائل: (أنـا
أعربـكم أنـا قرشـي واستـرضـعت في بـني سعـد بن بـكر).
وكـان كالمه كــمـا قـال اجلــاحظ: هـو الــكالم الـذي قلَّ عـدد
حـروفه وكـثـر عـدد مــعـانـيه. لم تـســقط له كـلـمـة وال بـارت
حـجـة وال أفـحـمه خـطـيب.. فــأين الـفـصـحـاء والـبـلـغـاء من

عظمة رسول الله?!.
وأنت تزداد حبـاً للـبيان الـعربي وتتـشوّق كـلما قـرأت أكثر
وتـتــعــمّق في كــتب الــســيـرة والــتــراجم وكــيف كــان عــلـيه
الـصالة والـسالم يـدعـو إلى اإلطـالـة في الـصالة والـقـصـر
ــعـاني الــبـديـعــة في قـوله: “نـحن في اخلـطــبـة. وتـتــجـلى ا

معاشر األنبياء فينا بكاء ”أي قلّة في الكالم. 
وأستـاذنا الـعقـاد يقول: جـمال فـصاحـته في نـطقه كـجمال

فصاحته في كالمه. 
الله الله.. وكيـف ال يكون النـبي أعرب العـرب وسيَّدهم وقد
نشأ كـما يـشرح لـنا مـصطـفى الرافـعي في أفصح الـقبائل

وأعذبها بياناً?. 
فــكــان (مــولــده فـي بــني هــاشم وأخـــواله في بــني زهــرة
ورضاعه في سعد بن كـعب ومنشـؤه في قريش ومتزوجه
في بــنـي أســد ومــهـــاجــرتـه إلى بــني عـــمــرو وهم األوس
واخلزرج من األنصار).. وهذا هو النحوي البصري يونس
بن حـبـيـب يـقـول: مـا جــاءنـا عن أحـد مـن روائع الـكالم مـا

جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعنـدمـا قالـوا: يـا رسـول الله مـا أفـصـحك. ما رأيـنـا الذي
ــا أُنــزِلَ الــقــرآن عـليَّ هـو أعــرب مــنك قــال: (حُقَّ لي وإ

.( بلسان عربي مب
ومـفـكـرنـا الـكـبـيـر أبــو حـيـان الـتـوحـيـدي يـتـحـدث عن هـذه
الفصاحـة بأبهى صورهـا فهي (الغايـة في البيان والـنهاية
في البـرهان). ويـخـتار لـنا في كـتابه (الـبـصائـر والذخـائر)
باقة رائعة من أحاديثه الشيّقة الشريفة البليغة اجلميلة.
ومن كالمه صلى الـله علـيه وسلم حـ ذكر األنـصار: (أما
والـله مـا عـلـمـتـكم إال لـتــقـلّـون عـنـد الـطـمع وتـكـثـرون عـنـد

الفزع).
أثـورة: (استـعيـذوا بالـله من طمع يـهدي إلى ومن أدعيـته ا
طبع ومن طمع في غير مطمع ومن طمع حيث ال مطمع).

ؤمن). وقوله: (الدنيا سجن ا
رء مع من أحب). وقوله: (ا

وقوله في التـوديع: (أستـودعُ اللَّه ديـنك وأمانـتك وخواتيم
عملك).

وقوله ألجنـشه وكان يـسيـر بالـنساء فـي هوادجهـن يحدو
باإلبل وينشد الـقريض فتهـتز الهوادج بالـنساء: (رويدك يا

أجنشه رفقاً بالقوارير).
وقوله: (األرواح جنود مجنَّـدة فما تعارف مـنها ائتلف وما

تناكر منها اختلف).
وقـال جـريـر بن عـبـدالـلـه: (مـا رآني رسـول الـله صـلى الـله

عليه وسلم إال تبسَّم في وجهي).
والسيدة عائشة رضي اللـه عنها أفضل من فسَّرت أسرار
هذه الفصـاحة وهذا اإلعجـاز بقولها: (مـا كان رسول الله
صـلى الــله عـلــيه وسـلم يــسـرد كــسـردكم هــذا ولـكن كـان
يتـكـلم بـكالم بـيِّن فـضل يـحـفظـه من جلس

إليه).
وفي حضرة سيد الفصحاء والبلغاء

قال أحمد شوقي رائعته: 
فما عرَفَ البالغةَ ذو بيانٍ
إذا لــم يتَّخذكَ له كتابـــا.
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{ ريـــو دي جـــانـــيـــرو (أ ف ب) –
أصـبح اجليش البرازيلي موضوع
جـــدل واسع بـــعـــدمـــا كــشـف أحــد
الـنـواب االثـنـ عـن شراء 35 ألف
ــنــشط حــبــة مـن عــقــار فــيــاغــرا ا
جــنـســيـاً لــلـعــنـاصــر مـا أدى إلى
انـــتــشــار عــشـــرات الــتــعـــلــيــقــات
الــسـاخـرة عـبــر مـواقع الـتـواصل.
ـنـتمـي إلى الوسط وقـال الـنـائب ا
الــــــيــــــســـــاري الــــــيــــــاس فـــــاز إنّ
ـسـتشـفيـات تفـتقـر إلى األدوية (ا
لـكنّ بـولـسـونـارو وفريـقه يـنـفـقون
األمــوال الــعـامــة لــشـراء احلــبـوب
الـزرقاء الـصغـيرة) في إشارة إلى
حـبـوب الـفيـاغـرا مـؤكـداً أنّه طلب
تــفــســيـرات في شــأن هــذا الــطـلب
(غـــيــر األخالقي) من جــانب وزارة
الـدفاع.  وأشـار فاز إلى أنّه حصل
ــعــلــومــات من بــوابـة عــلى هــذه ا
احلــكـومـة لـلـشـفـافــيـة الـتي تـتـيح

ـتـعـلـقـة الـوصـول إلى الـبـيـانـات ا
بـــاإلنـــفــاق الـــعـــام عــنـــد الـــطــلب.
وأوضـح أنّ الـــــوثــــائـق ال تـــــذكــــر
الــفـيــاغــرا بـشــكل واضح لــكـنّــهـا
ــوافـقــة عــلى شـراء آالف تــظــهـر ا
األقـــــــــــــراص الـــــــــــــتـي حتــــــــــــوي
(الــسـيــلـديـنــافـيل) وهي اجلــزيـئـة
سـتخدم ـكونـة للـدواء الشـهيـر ا ا
ــــرتـــــبـــــطــــة فـي عالج احلـــــاالت ا
بــالــضــعف اجلــنــسي. وأوضــحت
وزارة الـدفاع في بيان تـلقته وكالة
فــــــــــــرانـس بــــــــــــرس أنّ شــــــــــــراء
(الــسـيـلـديـنـافـيل) كــان مـخـصـصـاً
لـعالج مـرضى يعـانون فـرط ضغط
الــدم الـرئــوي إذ تـســاهم عـقــاقـيـر
مـثل الـفيـاغـرا في توسـيع األوعـية
الــرئـويـة. ولم يـثنِ تـبـريـر الـوزارة
هـذا مستـخدمي اإلنتـرنت عن نشر

تعليقاتهم عبر مواقع التواصل.
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{ دمشق (أ ف ب)  –قُبيل ساعة
من ارتـفـاع أذان اجلـامع األمـوي
ــة الـــكــبـــيــر في دمـــشق الـــقــد
سـحّراتي حسن يصدح صـوت ا
الـــرشي وهــو يـــنــادي (يـــا نــا
) لـيـوقظ الـصـائـمـ وحّـد الـدا
لـــتــنــاول وجــبـــة الــســحــور في
مــوروث رمــضـاني مــســتــمـر في

األحياء الشعبية في سوريا.
فـي كل لــيـــلـــة من لــيـــالي شـــهــر
ــبـارك يــخــرج حـسن رمــضـان ا
(60 عــامــاً) مع صــديــقه شــريف
رشو (51 عامـاً) يجـوبان األزقة
الضيقة مخترق الهدوء السائد
بــقــرعــهــمـا عــلى طــبــلــة إليــقـاظ
. وهمـا عينة من قرابة الصائم
ثالثـ مـسـحـرا يـحـافـظون عـلى

هـذا الـتقـلـيـد في دمـشق. ويـقول
حسن (60 عامـا) لوكـالة فرانس
بـــــرس (رغم وجــــود الـــــهــــواتف
احملــمـــولـــة والــتـــكـــنــولـــوجـــيــا
اخملـتـلـفـة لـكن الـنـاس يـحـبّذون
االســـــتـــــيـــــقــــــاظ عـــــلى صـــــوت
ـسـحـراتـي). ويـضـيف (أصـبح ا
ـــســـحـــراتي جـــزءاً مـن عــادات ا
وتــقــالـيــد أهل الــشــام في شــهـر
رمضان وهذا تراث لن نتركه).
بــــ أحــــيــــاء مُــــنــــارة وأخــــرى
يــســودهــا ظـالم دامس يــنــتــقل
ـسك بـيـده حـسن مع صـديــقه. 
الــيُـــمــنى عــصــا مــصــنــوعــة من
اخلـيزران وبـيـده األخـرى طـبـلة
صـغــيـرة مـصـنـوعــة من الـفـخـار
ـاعــز. يـسـيـرُ ومـكــسـوة بـجــلـد ا

بـخـطـوات مُـتـسـارعـة في األزقـة
ويـطرق بـعـصـاه عـلى أبوابِ من
يـــعـــرفـــهم وكـــلّـــفـــوه مُـــســـبـــقــاً
بـإيـقـاظــهم. ويـتـفـ أحـيـانـاً في
الــقــرع عــلى الــطــبــلــة بــطــريــقـة
إيقاعية. ويشرح نـشعر بالبهجة
حــ نــخــرج كلّ يــوم. أحــيــانــاً
يـــلــــحق بـــنــــا بـــعـض األطـــفـــال
ويــطـلـبــون الـقـرع عــلى الـطــبـلـة
وتــــرداد نـــــداء (قـــــومــــوا عـــــلى
ســـــحــــــوركم.. إجــــــا رمـــــضـــــان
يــزوركم). قـــبل أن يــرتــفع األذان
بدقـائق يطـرق شريف عـلى باب
أحـد جــيـرانه لــيـشــرب كـوبـاً من
اء مستـبقاً بدء مـوعد الصيام ا

ليوم جديد.
ــســحــراتي بــيـده وقــد يــحــملُ ا

أحياناً سـلّة من القش أو حـقيبة
من القماش لوضع ما قد يُقدم له
من طـــــعـــــام. وهـــــو إجـــــمــــاالً ال

يتقاضى أجراً مادياً.
ويــقــول شـــريف لــفــرانس بــرس
(مـعــدّاتي بـســيـطــة هي صـوتي
وطبـلـتي وعـصـاي لم أتوقف عن
أداء هذا الـواجب مـنـذ نـحو ربع
قــــــرن حــــــتى خـالل احلـــــرب أو

تفشي كورونا).
ويُـــــضــــيف الـــــرجلُ الــــذي غــــزا
الشـيب حليـته اخلفـيفـة (سأبقى
ا أوقظ الناس عـلى السحـور طا
أن في حــنــجــرتي صــوتــاً قــادرا
عــلى االرتـفــاع والــصـراخ إنــهـا
أمــــانـــــة حــــمـــــلـــــتــــهـــــا عن أبي

وسأحمّلها لولدي).

طـــــــفـــــــلــــــــة في احـــــــد
اخملـــيـــمـــات اخلـــاصــة
بـالـالجـئــ تــنــظـر من
خالل نـافـذة خــيـمـتـهـا
نـــحـــو مـــائـــدة افـــطــار

كبيرة للصائم 
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الـتــنـاقـضـات مـحـبـوبـاً ومـعـروفـاً
جـداً في برشلـونة خالل حياته ثم
مــــنـــســــيـــاً وكــــئـــيــــبـــاً وفــــخـــوراً

.( ومتواضعاً
وغــــاودي الــــذي رحـل عـــام 1926
جــراء حــادث صــدم بـالــتــرامـواي
كـان منـسيـاً لسـنوات قـبل أن يُعاد
تـسـليط الـضوء عـليه من الـفنـان
الــسـريـالــيـ من بــيـنـهـم مـواطـنه

سلفادور دالي
ــــعـــرض حـــتى 17 ويــــســـتـــمـــر ا

تموز/يوليو 2022.

{ الهــــــــــــاي (أ ف ب)  –وجــــــــــــد
(كــيـريـوشـا) وهـو دب سـيـرك بـني
يــبــلغ 24 عــامــا عــاش في ظـروف
مـــأســويـــة في أوكـــرانــيـــا قــبل أن
يــتـــخــلى عــنـه مــالــكه الــذي خــرج
لـلـقـتـال مالذا فـي هولـنـدا بـفـضل

مؤسسة وحديقة حيوانات.
وقـالت حديقة احليوانات في ري
وسـط هــولــنــدا في بـــيــان نــهــايــة
اضي ذهـبت مؤسـسة األسـبـوع ا
(بـيـرز إن مـايـنـد)  لـلـبـحث عن دب
بـني فـي أوكـرانيـا كـان يـعـيش في

ظروف مروعة منذ 18 عاما.
وقـــد تــدهـــور وضع الــدب بـــشــكل
كـــبـــيـــر خـالل احلـــرب لـــدرجــة أن
ـؤســسـة بـذلت قـصـارى جـهـدهـا ا
إلجـالء الدب من منطقة احلرب في
ــكـن وهي عــمـــلــيــة أســـرع وقت 
مـحفـوفة بـاخملاطر بـحسب حـديقة
احلـــيــوانـــات الــتـي وصل الــيـــهــا
احلـــــيــــوان األحـــــد. وكــــان الــــدب
(كـــيـــريــوشـــا) يــعـــيش فـي قــفص
صــغــيــر في مــجــمع فــنــدقـي مــنـذ
سـنـوات وفق حـديـقـة احلـيـوانات
الـهولـندية. وتـفاقم الـوضع بسبب
الـنـزاع في أوكـرانيـا بـعدمـا تـخلى
عنه صاحبه للمشاركة في القتال.
وقـالت إنـغـريـد فـيرمـيـولـ مـديرة
مـؤسسة (بيرز إن مايند) الناشطة
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فـي ســبـــيـل رعـــايــة الـــدبـــبـــة (مع
الـكون اسـتـمرار احلـرب لم يعـد ا

قادرين على رعاية احليوان).
ونـقل البيـان عن فيـرميولـ قولها
(الـغـذاء أصـبح نـادرا ونـشـهد اآلن
الــــتــــخــــلـي عن هــــذه األنــــواع من
احلـيـوانات بـشكل روتـيني بـسبب

التهديد الوشيك باحلرب).
وكــان (كــيـريــوشـا) دب ســيـرك في
الـسنوات الست األولى من حياته
قـبل وضعه في فـندق يضم مـخيما
لـألطفال حيث عاش في قفص على

ـكنه أرضـيـة خـرسـانيـة (بـالـكـاد 
الــتـحــرك فــيـهــا) بـحــسب حـديــقـة
حـيـوانـات (أوفيـهـنـدز دينـيـربارك)

في منطقة ري الهولندية.
بـعـد فـترة حـجـر صحي سـيـعيش
احلـيـوان مع دببـة أخرى تـعرضت
لـسـوء مـعـامـلـة في غـابـة تـديـرهـا

ؤسسة وحديقة احليوانات. ا
وعـلى غـرار بـلدان أوروبـيـة أخرى
مـثل بلـجيـكا وإسبـانيـا استـقبلت
هـولندا حـيوانات أوكرانـية تعاني
صـــدمــة ونـــقــصــا فـي الــتـــغــذيــة.

بـسرطانـات عنق الرحم  عن طريق
فـــيــروس الـــورم احلــلــيـــمي الــذي
يــنــتـقل عــبــر االتـصــال اجلــنـسي.
ضادة لهذا وأصـبحت اللقاحـات ا
الـفـيـروس متـوافـرة مـنذ مـنـتصف

العقد األول من القرن اجلاري.
ـعـطـيـات واســتـنـاداً إلى أحــدث ا
تــعـتــبـر جلــنـة اخلــبـراء الــتـابــعـة
ـية حـالياً أنّ ـنظـمة الـصحة الـعا
جــرعـة واحــدة من الــلـقــاح كـافــيـة
حلـــمــايـــة األطــفــال الـــذين تــراوح
أعـمـارهنّ ب 9 و14 سـنـة وكـذلك
مـن هنّ ب الـ 15والـ 20ســـــنـــــة
بــدل تــلــقي جــرعـتــ بــحــسب مـا

كانت تشير التوصيات السابقة.
وأكّـــد رئــيس الــلـــجــنــة الـــدكــتــور
ألـيـخـانـدرو كرافـيـوتـو في مـؤتـمر
صـحـافي أنّ الـتـوصـيـات اجلـديدة
من شــأنـهــا أن تـتــيح تـلــقـيح عـدد

أكــبـر من الــفـتــيـات والـنــسـاء (مع
ـستـوى الـضروري احلـفـاظ عـلى ا
مـن احلمـايـة). وأوضح كـرافـيـوتو
أنّ بـــرامج الــتــطـــعــيم الـــوطــنــيــة
ــكــنـهــا رغم ذلك االســتــمـرار في
اعــتـمــاد جـرعــتــ من الـلــقـاح في
حال رأت أنّ هذا اإلجراء ضروري.
 إلـى ذلك جدد اخلـبـراء التـابـعون
يـة توصيتهم ـنظمة الصـحة العا
بـــأن تـــتــلـــقى الـــنــســـاء الـــلــواتي
يـــتــــخـــطى عـــمـــرهنّ الـ21 ســـنـــة
جـرعـتـ بـفـاصل سـتـة أشـهـر ب
كـلّ واحــــدة.وقــــال كـــــرافــــيــــوتــــو
(بــالـنــسـبــة إلى الـلــواتي يــعـانـ
ــنــاعــة وخــصــوصـاً ضــعــفــاً في ا
نـاعة ـصـابات بـفيـروس نـقص ا ا
الـــبــشــريــة نـــوصي بــإعـــطــائــهنّ
جــرعــتــ أو حــتى ثـالث جــرعـات
على األقل بهدف حتصينهنّ بشكل

كــامل). وعـام 2020 تــوفـيـت أكـثـر
مـن 340 ألـف امـــــــــــــرأة جـــــــــــــراء
إصــابـتــهنّ بـســرطـان عــنق الـرحم
ــــثـل رابع أكــــثــــر أنــــواع الــــذي 
الـسـرطـانات شـيـوعـاً لدى الـنـساء
فـي العالم. ولفت كـرافيوتو إلى أنّ
(امـرأة واحـدة تـمـوت كل دقـيـقـت
تــقـريــبـاً بــسـبب إصــابـتــهـا بــهـذا
ـرض). وسُجلت نحو تسع في ا
ـــئــة من اإلصـــابــات والـــوفــيــات ا
احلــديـثــة عـام 2020 فـي الـبــلـدان
ـتـوسـطـة الـدخل. ـنـخـفـضـة أو ا ا
ـــديــر الـــعــام وقـــالت مـــســاعـــدة ا
ـية الـدكتورة ـنظـمة الـصحة الـعا
بـرينسـيس نوثيمـبا سيـميليال في
بــيــان (لــديّ قــنــاعــة راســخــة بـأنّ
الـقـضـاء على سـرطـان عـنق الرحم
كن) مـضيفـةً أنّ (التـوصية أمـر 
بــتـلـقي جــرعـة واحـدة مـن الـلـقـاح

قـادرة عــلى إيـصـالـنـا أسـرع نـحـو
تـمـثل في تـلقـيح تـسـع هـدفـنـا ا
ــئــة من الــفـــتــيــات الــلــواتي فـي ا
يـــبـــلــغن 15 عـــامــاً بـــحــلـــول عــام
2030). واقـــتــصـــرت الــتـــغــطـــيــة
ية بجدول التطعيم بجرعت الـعا
ئة عام  2020عـلى نسبة 13 في ا
فــقط. وتــشــيـر مــنــظــمـة الــصــحـة
ـــيــــة إلـى أنّ عـــوامـل عـــدة الــــعــــا
سـاهـمت في إبـطـاء عـمـلـيـة إدخال
الــلــقـــاح وانــخــفــاض الــتــغــطــيــة
بـالـتـطـعـيم في بـعض الـبـلدان من
ــرتــبــطــة أبــرزهــا الــصــعــوبــات ا
بـاإلمـداد وتـكـلـفـة الـلـقـاح الـعـالـيـة
نـسبـياً باإلضـافة إلى الصـعوبات
ـــتـــعــلـــقـــة بـــإعــطـــاء جـــرعـــتــ ا
لــــلـــمـــراهــــقـــات الـــلــــواتي ال يـــتم
تــــضـــمـــيــــنـــهنّ عــــادة في بـــرامج

حتص األطفال.

{ جـنـيف (أ ف ب)  –تـوفـر جـرعة
ـضاد لفيروس واحـدة من اللقاح ا
ـسـبب الـورم احلـلـيـمي الـبـشـري ا
لـــســرطـــان عـــنق الــرحـم حــمـــايــة
ـاثلة لتلك التي تـؤمّنها جرعتان

ـن تـقـل أعـمــارهنّ عن  21 عــامــاً
عـــلى مـــا أعــلـــنت االثـــنــ جلـــنــة
ـــعـــنـــيـــة بـــســـيـــاســة اخلـــبـــراء ا
نـظمة الـصحة الـلقاحـات التابـعة 
ـية.وغـالبـاً ما تُـصاب الـنساء الـعا

{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
سـتمنح مجموعة (مـيتا) (فيسبوك
وإنــســتـغــرام) مــنـشــئي احملــتـوى
الـفـرصـة لبـيع عـنـاصر افـتـراضـية
ـسـتخـدمي (هورايـزون وورلدس)
مــنــصــتــهــا الــرئــيـســيــة في عــالم
مــيــتـافــيــرس وفـقًــا لــبـيــان نُــشـر
.وأوضحت اجملـموعـة التي االثـنـ
يـقع مـقرهـا في كالـيـفورنـيا أن في
إمـــكــان شــخص مــا عـــلى ســبــيل
ـثال صـنع وبيع إكـسسوارات لـ ا
ـوضة أو تـوفـير (عـالم) يـتـعلق بـا
ولـــوج مــدفــوع إلـى جــزء آخــر من

عالم ما.
 ويــتـكـون عـالم مـيــتـافـيـرس الـذي
تـصفه (ميتـا) وشركات أخرى بأنه

مـسـتـقـبل اإلنـتـرنت من مـجـمـوعة
ـــــتـــــوازيــــــة يـــــتم مـن األكـــــوان ا
الـوصول إلـيهـا بشـكل أساسي من
ـــعـــزز خـالل مـــنـــصـــات الــــواقع ا
واالفـتراضية.  وهو موجود حالياً
بـطريـقة مـبسطـة على شـكل ألعاب
فــــــيــــــديـــــو مــــــثـل  (وبـــــلــــــوكس)
و(فـــورتـــنـــايت) و(مـــايـــنـــكـــرافت)
ومـنـصـات اجـتمـاعـيـة (هـورايزون
وورلــدس) و(فـي آر تـشــات) حــيث
يــجـتـمع الـنـاس لــيس فـقط لـلـعب
شاركة في ولـكن أيضًا للتـفاعل وا
أنــشـطـة. وتـركّـز (مـيـتـا) جـهـودهـا
ـسـاهــمـة في تـعــزيـز  عـالم عــلى ا
مـيتـافيرس وبـذلك تسعى الـشركة
الـتي يـعـتـمـد دخـلـهـا بـشـكل كـبـير

ـــســــتــــهــــدفـــة عــــلى اإلعـالنــــات ا
الــواســـعــة الــنــطــاق إلى احــتالل
ــقــبــلـة ــعــركــة ا مــوقع بــارز في ا

  . ستخدم الستقطاب ا
وبـالتالي تعمل اجملموعة العمالقة
في مـجـال الـشـبـكـات االجـتـمـاعـيـة
إلـى جـــذب مــــنــــشــــئي احملــــتـــوى
الــــقــــادرين بــــدورهم عــــلـى جـــذب

مستخدم جدد.
وســــبق أن أطـــلـــقـت (مـــيـــتـــا) في
تــشــرين األول/أكـتــوبــر صـنــدوقًـا
نشئي بـقيمـة عشرة ماليـ دوالر 
احملــتــوى عـلى (هــورايــزون)حـيث
بــات يـوجــد أكـثــر من عـشـرة آالف

(عالم) مختلف وفقًا للشركة.
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