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جــــدد رئـــيس إقـــلــــيم كـــردســـتـــان
نـيجيـرفان البـارزاني التعـبير عن
تــهــانــيه لــرئـيـس الـوزراء مــحــمـد
ناسبة تسنمه شـياع السوداني 
وفقية  مـهام منصـبه متمنيـا له ا
كـــمــا عــبــر عن دعــمه ودعم إقــلــيم
كـردسـتـان الكـامل إلجنـاح بـرنامج
كـابينـته احلكوميـة وعن استعداد
إقـــلـــيم كـــردســـتـــان لـــلـــتـــنــســـيق
شترك مع حكومته. والتعاون ا
مـن جــــانــــبـه جــــدد الــــســــوداني
(شـــــكــــره وامــــتــــنـــــانه التــــصــــال
الـــــبــــارزاني  وأمـل أن تــــتــــمــــكن
ضـي بأالوضاع في حـكومـته من ا
رحلة بـالتنسـيق والتعاون هـذه ا
مـع إقلـيم كردسـتـان نحـو األفضل
مـن الــنـــواحي كـــافـــة وأن تـــعــمل
الـقوى واألطراف العـراقية معاً من
أجـل األمان واالسـتـقرار في الـبـلد
وأن يـــكــون اجلــمــيـع مــتــعــاونــ
مــتـعــاضـدين). وقـال بــيـان تــلـقـته
(الـزمـان) امس ان (اجلـانـبـ اكدا
ــشــتــرك بــ أهـــمــيــة الــتــعــاون ا
احلـكومة االحتادية وحكومة إقليم
كــــردســـتـــان حلل مـــشـــاكل أربـــيل
بـغـداد عـلى أسـاس الـدسـتور وفي
إطـــار الــنــظـــام االحتــادي واتــفق
ــــشــــاكل اجلــــانــــبــــان عــــلى حل ا
وخـاصة العالقة ب أربيل وبغداد
ــــــــــــا لـه مـن دور أســـــــــــاس فـي  
واســـــتــــقـــــرار الــــعـــــراق لــــذا من
الـضـروري أن يـعـمل اجلـمـيـع مـعاً
ـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بـــروح ا
ـصالـح العـلـيـا للـبـلد ـراعـاة ا و
ـــــرحـــــلـــــة احلـــــالـــــيـــــة وفي فـي ا

ستقبل). ا
وهـنأ الـبطريـرك الكارديـنال لويس
روفـــــائــــيل ســــاكــــو الــــســــوداني
ـناسبة اخـتياره رئيـساً للوزراء.
وقـال في برقية تهـنئة امس (أتقدم
ـنــاســبـة مـن دولـتــكم بــالــتــهـانـي 
اخـتـيـاركم رئـيسـاً لـوزراء الـعراق
ومـــنـح مــجـــلس الـــنـــواب الـــثـــقــة
حلـكـومـتـكم) وأضـاف (أتـمـنى من
دولـتكم االلـتزام الكـامل بالـبرنامج
الـــوزاري الـــذي تــعـــهــد به وأن
ـواطن تــكـون األولــويـة لـلــوطن وا
كما ذكر أما الديانة فلتبقى في

ــؤمــنــ والــتــعــبــيــر عن قــلــوب ا
الـــعــبــادة في بــيــوت الــله ولــيس
الســتــخــدامــهــا غــطــاء لــلــتــطــرف
والـــكــراهــيــة والــعـــنف والــفــســاد
ــال الـــعــام واالســـتـــحــواذ عـــلى ا
ـــنـــفـــلت) واخلــــاص والـــسالح ا
مــــــشـــــدداً عـــــلـى (ضـــــرورة مـــــنع
اســتــخــدام الــنــصــوص الــديــنــيـة
لــلــتــهــجم والــتــسـقــيط). وخــاطب
ســـاكـــو الـــســوداني بـــالـــقــول ان
(بـرنامجكم إن حتقق سيؤدي الى
نـــهـــضـــة كـــبـــرى لـــلــعـــراق عـــلى
ــســتـوى االقــتـصــادي واخلـدمي ا
والـتـعـلـيـمي والـصـحي وسـيرسم
واطن تـأريخكـم) موضحـاً أن (ا
الــذيـن عــانـوا مـن الــظــلم والــفــقـر
واجملـــاعــة يـــنــتــظـــرون احلــقــوق
ـــة وعــنـــدمــا ال واحلـــيــاة الـــكــر
يـجدونها في بلدهم يـبحثون عنها
فـي بـــلـــد آخـــر). وأكـــد أن (طـــريق
اإلصـالح ومــعــاجلــة األزمــات يــتم
ـسـؤول والـشـجـاع عـبـر احلـوار ا
ولــيس االنــفـراد وكــسـر اإلرادات)
ـــؤمـــنــ الى كـــمـــا دعــا ســـاكــو ا
ـشاركة في الـصالة الوردية التي ا

. ستقام غد االثن
اجـــــــــراءات ووصـف خـــــــــبـــــــــراء 
بـأنـهـا رسائل احلـكـومـة اجلـديدة 
اطـــمـــئـــنــان لـــلـــشـــارع في جـــديــة
الـتعـامل مع االزمات الـتي تراكمت
بـسـبـب االنـسداد الـسـيـاسـي الذي
شـــــهـــــدته الـــــبالد مـــــنـــــذ اجــــراء
بـكـرة خالل تـشرين االنـتـخـابـات ا
ــاضـي. وقـال اخلــبــراء في االول ا
احــــــاديث امـس ان (احلـــــكـــــومـــــة
اجلــديــدة تـريــد ان تــبـعـث رسـائل
بـعـد سـلـسـلـة اطــمـئـنـان لـلـشــارع 
االحـداث الـعصـيـبة الـتي شـهدتـها
الـــبالد مـــنـــذ اجــراء انـــتــخـــابــات
وانها بصدد اضي تـشرين االول ا
الــــعـــمل واســـنـــمـــار الـــفـــرص في
مــواجــهـة الــتــحـديــات الــتي الـقت
ــشــهــد الــعــام) بـــظاللــهــا عــلـى ا
مــــؤكـــدين ان (الـــعـــمل بـــتـــويـــتـــر
مـتصـاعدة واتـخاذ قـرارات جريـئة
سينجح واطن  تـصب في صالح ا
مــــهـــمـــة الـــســـوداني في تـــخـــطي
لكن الـعـقـبات والـنـهوض بـالـبالد 
يـبـقى ذلك رهن االرادة الـسيـاسـية
الــــــتي يــــــجب ان تــــــتـــــخـــــلـى عن
مــكـاسـبـهـا وتـقـد الـدعم لـرئـيس

عــنــهــا) مــشـددا عــلى ان (يــتــذكـر
اجلــمـيع أن الــشـعب يــنـتـظــر مـنـذ
أكـثر من عام تشـكيل احلكومة وأن
الـية ألعـضاء يـكـون كشف الـذ ا
احلـــكـــومــة خالل أســـبـــوع فــقط)
داعـــيــا الــوزراء الى (عــدم إصــدار
أوامــر وإجــراء تـعــديالت سـريــعـة
حـــــتـى ال تـــــعـــــكس صـــــورة بـــــأن
احلـكـومـة اجلـديدة تـريـد أن تـلغي
ـــنـــاصب) ــــوجـــودين فـي ا دور ا
ولـفـت الى (عـدم تـسـمـيـة أي مـدير
مـــكـــتـب وزيــر مـن خـــارج الــوزارة
حـيث من ومـن أية جـهـة سـيـاسـية
عقـول أن تخلوا الوزارة من غـير ا
الـكـفـاءات) واسـتـطـرد بـالـقـول ان
ـديري (هـنـاك حـكـومـات سـمـيـت 
ـكاتب ويجب االنتباه لهذا األمر ا
وإرســـال رســالـــة اطــمــئـــنــان بــأن
الــوزيـر مـهـني ويــبـحث عن األكـفـأ

لـلخـاجية مُـؤكداً أنَّ (الـعراق دولة
شــقـيـقـة وكال الـشــعـبـ الـعـراقيّ
ُـشتركات واجلـزائريّ لديـهما من ا
). وبــ أن الـــكـــثــيـــرة تــاريـــخــيّـــاً
(اجلــزائـر مُـنـفـتــحـة عـلى الـعـراق
وعـلى استـعداد لـلتـعاون في شتى
اجملـاالت: الثـقافـيَّة واالقـتصـاديَّة

واجملتمعيَّة واألمنيَّة)
وأكَّـد حـسـ حـرص الـعـراق على
ا تـعـزيز الـعالقـات مع الكـويت و
ُــشــتــرَكــة بــ ــصــالح ا يـــخــدم ا

. الشعب الشقيق
وذكـر بـيان ثـان أن (ذلك جاء خالل
لـقـاء وزير اخلـارجـية فـؤاد حـس
مـع وزيـر خــارجـيَّــة دولـة الــكـويت
الـــشــيخ ســالم عــبــد الــله اجلــابــر
الـصباح على هامش مُشارَكته في
اجـــــتـــــمـــــاع وزراء اخلـــــارجـــــيَّــــة
الـتحـضيريّ جملـلس جامـعة الدول
الـعـربـيَّـة عـلـى مُسـتـوى الـقـمـة في
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بـحث وزير اخلارجـيَّة فؤاد حس
مـع نـــظــيـــره اجلـــزائـــري رمـــطــان
هـمة لـفات الـثنـائيّـة ا لـعـمامـرة ا
والـــــقـــــضــــايـــــا ذات االهــــتـــــمــــام
ُــشـتـرَك.وقـالت الـوزارة في بـيـان ا
أمـس إن (حـســ الــتــقى  بــوزيـر
خـارجيَّة اجلزائر رمـطان لعمامرة
عـلى هامـش مُشارَكـته في اجـتماع
وزراء اخلـــارجــيَّــة الــتــحــضــيــريّ
جملـلس جامعة الدول الـعربيَّة على
مُـستوى الـقمة في دورته  31الذي
جتـــــرى أعــــمــــاله في اجلــــزائــــر).
وأضــــافت أن (حــــســـ بــــحث مع
ُهـمة لـفات الـثنـائيَّـة ا لـعـمامـرة ا
ُـشـترَك والـقـضـايا ذات االهـتـمام ا

بـ الـبـلدين) مـشـيرة الى أنه (
الـتأكيـد على سعي العـراق لتدعيم
الـعالقـات مع اجلزائـر بـشكل أكـثر
فـــاعــلــيّـــة ســيــاســـيّــاً وثــقـــافــيّــاً
). وأكد أنَّ (العراق يعدُّ واقـتصاديّاً
ُــحــوريّـة في اجلــزائــر من الـدول ا
ـــــغـــــرب الـــــعـــــربـيّ وال بـــــدّ من ا
اسـتمرار التنسيق ب البلدين في
ــا يــخـدم ُــخــتــلِـفــة و اجملــاالت ا
ـصالـح والقـضايا الـعربـيَّة وفي ا
مـقـدمتـها الـقـضيـة الفـلـسطـينـيَّة)
مـــشـــدداً عــلى (ضـــرورة تــضـــافــر
ــشـتــركـة ضـمـن جُـهُـود اجلــهـود ا
اجـتمـاعات جـامعة الـدول العـربيَّة
ـــلــفــات). مـن أجل بــحـث جــمــيع ا
ودعــا إلى (ضــرورة عـقــد الـلــجـنـة
ُشـترَكة في الـعراقـيَّة-اجلـزائريَّـة ا
بـــــغــــداد وفـــــتح آفـــــاق جــــديــــدة
لـلـعالقـات الـثـنـائـيَّـة بـ الـبـلدين
ـا يـصب في وجتـسـيـر الـتـعـاون 
). من جهته قدم مـصلحة الشـعب
لــعــمــامــرة الــتـهــنــئــة إلى حــسـ
ُـــنـــاســبـــة تــشـــكـــيل احلــكـــومــة
اجلـديـدة وجتـديد الـثـقـة له وزيراً
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اطـاحت قـيـادة عـمـلـيـات مـيـسان
ضـــبط مـــروجـي مـــواد مـــخــــدرة 
بحـوزتهـما اسـلحـة غيـر مرخـصة
ومبـالغ مـاليـة في ناحـيـة العـزير.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
انه (بــــتــــوجــــيه مـن قـــبـل قــــائـــد
الـعـمــلـيـات الــلـواء الـركـن مـحـمـد
جـــــاسم الـــــزبــــيـــــدي وبــــجـــــهــــد
القت قوة من الفوج استخبارتـي 
ـــشـــاة الـــســـابع الـــثـــالـث لـــواء ا
والـتسـعـ بـاالشـتـراك مع مـفرزة
من مديـرية مـكافحـة اخملدرات في
نــاحــيــة الــعـــزيــر الــقــبض عــلى
تــاجـــرين اثـــنــ بـــاخملــدرات من

واضاف انه ( خارج احملـافظـة)
ضـبط بـحــوزتـهـمــا مـواد مـخـدرة
ـــواد اخملـــدرة وأمـــوال لـــشـــراء ا
بـــاالضــــافــــة الى وجـــود رمــــانـــة
هجومـية وأسـلحة غـير مـرخصة
حـيث جـرى تـسـلــيـمـهـا الى جـهـة
). واعتقلت مديرية الطلب اصولياً
االســتــخــبــارات الــعـســكــريــة في
وزارة الــدفــاع  ثالثــة ارهــابــيـ
واد قـانونـية وخمـسة مـتـهمـ 
وضبط شاحـنتـ معدة مختـلفـة 
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة في لـتـهـريب ا
االنــبـار ومــيــســان. واشــار بــيـان
امس الى أنه (بعـملـيات مـنفـصلة
وبــجـهــود حــثــيــثـة ومــعــلــومـات

استـخباريـة دقيـقة لـقسم وشـعبة
استخـبارات وأمن قـيادة عمـليات
مـــيـــســـان والـــفـــرقـــة الـــعـــاشـــرة
وبالتـعاون مع استـخبارات وقوة
من ألوية تلك الـقيادتي  نصب
كمائن مـحكـمة وعـلى اثرهن القي
القبض عـلى ثالثة داعـشي وفق
ادة   4ارهاب  في قضاء احكام ا
الـرمادي وقـضـاء اجملـر الـكـبـير و
ـواد قـانـونـية خـمـسة مـتـهـمـ 
شرح واجملر مختلـفة في قضـاء ا
وقد جـرى تسـليـمهم إلى مـيدانـياً
ـعـنـية) وأصـوليـاً الى اجلـهـات ا
مـؤكدا ان ( مـفـارز االسـتـخـبارات
تــمـكــنت مـن ضـبط الــعـســكــريــة 
شـاحـنــتـ حـوضـيـتــ لـتـهـريب
اذ شتقات النفطية في الرمادي  ا
 حتـتـويـان عـلى مـادتي الـبـانـزين

واالســـــــفـــــــلـت) وتـــــــابـع انه (
ـضـبـوطـات حـسب الـتـعـامل مع ا
.( عـمول بهـا أصولياً السيـاقات ا
من جهته  أوضح جـهاز مكـافحة
اإلرهاب تفاصيل عـملية اإلطاحة
ــا يـــســـمى بــآمـــر الـــوقف لــدى
ــدعــو هــشــام داعش في ديــالـى ا
ــعــمــوري.وقـال مــحي مـال الــله ا
ـتــحــدث بــاسم اجلـهــاز صــبـاح ا
الــنــعـــمــان في تـــصــريح امس إن
(عـــمــلـــيــة اإلطـــاحــة بـــالــقـــيــادي
الــــداعـــــشي ضـــــمن واحـــــدة من
ـهـمة وهـو مـصـنف الـعـمـلـيـات ا

إرهابي خـطـر لدى اجلـهـاز وتمت
ــدة طـويـلــة في أمـاكن مـتــابـعـته 
حـــيث كـــان حـــذراً جــداً في عــدة 
حتركـاته ويـستـخدم سالح ام 16
تهم ) مـبينا ان (ا واطن لقتل ا
قتل برصاص أحد قناصة اجلهاز
خالل عمليـة في منطقـة اخمليسة
وهــو كـــان مــســؤوال عـن جــمــيع
الـعمـلـيـات في اخملـيـسـة وحوض
الـوقـف بـاحملــافــظـة) واســتــطـرد

بـالـقــول ان (عـمـلـيــة االسـتـهـداف
جـــرت بــتـــكــتـــيك جـــديــد وفـــريــد
اســتــخــدم فــيه اجلــهــاز اســلـوب
تعبئة العمليات اخلاصة ومقاتلة
وهــو يــخـــتــلف عن اإلرهــابــيـــ 
الـعمـلـيـات الـتقـلـيـديـة النـظـامـية
ــنــاورة في اســتــخـدام ويــراعي ا
األسـاليـب والتـكـتـيـكـات لإلطـاحة
باألهـداف حـسب خـطـورتـها). في
غـــــــــضــــــــون ذلـك  نـــــــــفت وزارة

الداخـليـة إصدار الـوزير اجلـديد
عبد األمير الشمري امرأ بتجميد
عــــمـل وكــــيل الــــوزارة لــــشــــؤون
االســتــخــبـــارات والــتــحــقــيــقــات
االحتادية الفريق األول أحمد أبو
رغـــيف.واوضح بـــيـــان لـــلـــوزارة
تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان (مـــا
تـداولـته بـعـض مـواقع الـتـواصل
االجـتـمـاعـي بـشـأن صـدور أوامـر
من قبل الـوزير بـتجـميـد عمل أبو
ال صــحـــة له) مـــؤكــدا ان رغــيـف
ـارس مهام عمله (الوكيل مازال 
عــلى أ وجه ونـــدعــو اجلــمــيع
الـى تــــــوخـي الــــــدقــــــة فـي نــــــقل
ــعـــلــومـــات ومــعــرفـــة األخــبــار ا
احلقيـقية من مـصادرها الـرسمية
). عــلـى صــعــيــد مــتــصل حــصــراً
الـقت قــوة امـنــيـة الـقــبض عـلى
خمـسة متـسلـل حـاولوا اجـتياز
احلدود الـعراقـية الـسوريـة. وقال
بـيـان تــابـعـتـه (الـزمـان) امس إنه
(استـمراراً جلـهود تـأم احلدود
وبناءً على معلومات استخبارية
تمكـن الفوج الـثاني ضمن دقيقـة 
من الـقبض اللـواء الـتاسـع عشـر 
على خمسة مـتسللـ من جنسية
أجنـبـيـة حـاولوا اجـتـيـاز احلدود
الـعـراقـيـة الـسـوريـة) واشـار الى
ـتهـم إلى اجلـهات (تسـليـمهم ا
اخملـــتـــصــــة التـــخـــاذ اإلجـــراءات

القانونية بحقهم).
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 تعادل فـريق  الصـناعـة بكرة
الـقـدم امس مع ضــيـفه فـريق
الـــقــــاسم ســــلـــبــــيــــا  ضـــمن
مـنـافـسـات اجلـولـة اخلـامـسة
ـمـتـاز في لـلـدوري الـكــروي ا
ـــبـــاراة الـــتـي جـــرت  عـــلى ا
مــــلـــعـب نـــادي الــــصــــنــــاعـــة
الــــــريـــــــاضـي في بـــــــغــــــداد.
وحلــســاب ذات اجلـــولــة فــاز
فــريق  الـــكــرخ عـــلى ضـــيــفه
فريق  كـربالء بـهدف من دون

رد.
وانـــــــتــــــهـى الـــــــشــــــوط األول
بـالــتــعــادل الــسـلــبي من دون
اهداف  وفي الـشـوط الـثاني
سجل الـكرخ هدف الـفوز في
الدقيقة  60 عن طريق حسن

محمد حبيب.
ــبــاراة عــلى مــلــعب وجــرت ا
الــســاحــر احـــمــد راضي في

بغداد.
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ـــرأة الــقـــاضـــيــة اجملـــال أمـــام ا
والـتـوجه كــان في مـكـانه) الفـتـاً
الى أن (وجود القـاضيـة خير من
ـــــــرأة فـي الــــــــســــــــلك ــــــــثـل ا
الــقـــضــائـي) واوضح زيــدان ان
(عـدد الــقـاضــيـات في عـام 2003
كـان نـحـو ست فـقط واالن هـناك
ونـــــحن عـــــدد كـــــبـــــيـــــر ومـــــهم 
حــريـصــون ونـفــتـخــر من وجـود
كـبـيـر مـن الـقـاضـيـات وحـرصـنـا
ــؤتـمـر ـشـاركــة في هـذا ا عـلـى ا
ونــــتــــمـــنـى أن تــــكــــون هــــنـــاك
مـخـرجـات مـهـمـة) مـثـمـنا (عـمل
نح واكد سعي القضاء  الرابطة 
ـرأة القـاضـية مـناصب وتقـلـيد ا
قيـادية أكـبـر). من جانـبهـا قالت
رئيس الرابطة تغريد عبد اجمليد
هو أول اجتماع ؤتمر  إن (هذا ا
لــلــقــاضــيــات الــعــراقــيــات مــنــذ
وان رئـــيس مـــجــلس تـــأســيـــسه
الـــــقـــــضـــــاء هـــــو الـــــداعم األول
ـعـهد لـلـقـاضـيـات) مـؤكـدة ان (ا
هـو الذي تخرجت منه القضائي 
مـئــات الـقــاضـيــات في الـعـراق)
مـــعــربـــة عن (شــكـــرهــا لـــرئــيس
ــعــهـد الــقــضـاء زيــدان ومــديـر ا
الــــقـــضــــائي). بـــدورهــــا  قـــالت
ـتـحـدثـة بـاسم الـرابـطـة عـلـيـاء ا
علي إن (الرابطة هي أول منظمة
نــســويــة قــضــائــيــة في الــعــراق
تـــأســسـت عــام  2019 بـــدعم من
زيــــــدان) واضــــــافـت ان (هـــــدف
هــو دعم وتــعـزيـز دور الـرابــطـة 
رأة القـاضيـة وتمكـينهـا لتولي ا
ــنــاصب الــقــضـائــيــة من خالل ا

تدريبها وتأهيلها).

وحـريـصون لـرابطـة الـقـاضيـات 
على إعطاء الزخم الـذي تستحقه

هذه الرابطة) 
واضــاف (أنــنــا مــنــذ تــســنــمــنــا
حـرصـنا عـلى فـسح ـسـؤولـيـة  ا

ــرأة ــنح وتـــقــلـــيــد ا الـــقــضـــاء 
مناصب قيادية في اجمللس.وقال
خالل كــــلـــــمــــة فـي االجــــتــــمــــاع
السـنـوي األول لـلرابـطـة إن (هذا
ـــؤتـــمـــر يــعـــد الـــنـــشــاط األول ا
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ثـــمن رئـــيس مــجـــلس الـــقــضــاء
األعـلى فـائق زيـدان عـمل رابـطة
القاضـيات الـعراقيـة وأكد سعي
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حصيـلة قتـلى الفيضـانات وانزالقـات التربـة جنوبي البالد
ـبو إن ارتـفعت إلى  42شخـصـا .وأوضح جنيب سـيـنار
( 27شـخـصا قـتلـوا في بـلدة داتـو أودين سـينـسوات من
بـيـنـهم  11من قـريـة جـبـلـيـة دفـنت في الـوحل في مـا قـتل
 10في بلدة داتو باله سينسوات وخمسة في بلدة أوبي)
مشيرا الى أن (عناصر فرق اإلغاثة الذين عملوا على م
أنقـذوا بعض األشخـاص من على أسطح قوارب مـطاطيـة 
عــدد مـن األبــنـــيـــة) وتــابع ان ( 16شـــخـــصــا فـي عــداد
ذكـرت هيـئة األرصاد ـنطـقة). من جـهتـها  ـفقـودين في ا ا
اجلـويــة في مــانـيـال أن (الـفــيـضــانــات جنـمت جــزئــيـا عن
عـاصفـة نـالغي االسـتوائـيـة التي يـتوقـع بأن تـزداد شدّتـها

لدى وصولها إلى اليابسة).

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

رجـحت الـهيـئـة الـعـامـة لالنواء اجلـويـة والـرصـد الـزلزالي
ان يكـون طـقس اليـوم االحـد غائـما الـتابـعـة لوزارة الـنـقل 
ـنطـقى الوسطى. جزيـئا الى غائم مـصحـوب بامـطار في ا
وقــالت الـهـيـئــة في بـيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (طـقس
نطقة الوسطى غائماً جزئياً الى اليوم األحـد سيكون في ا
غائم مع فرصـة تساقط امطار متفرقة تكون رعدية أحياناً
ـنـطـقـة الشـمـالـيـة فسـيـكـون صـحـوا الى غائم أما طـقس ا
ـنطـقـة اجلنـوبيـة غائـماً جـزئيـا  في ما سـيكـون الـطقس ا
جـزئــيـاً الى غـائـم). واضـاف ان (درجـات احلــرارة تـرتـفع
حيث تـسـجل الـعظـمى في بـغداد قـلـيالً عن اليـوم الـسـابق
دني الفلبيني أن  33مئوية). وأعلن مسؤول في الدفاع ا
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ــرور الـعــامـة اعـلــنت مــديـريــة ا
اجلمـعـة عن قطع جـزئي لـطريق

حيوي شرقي العاصمة بغداد.
وقال انه (بـتـوجـيه من قـبل مـدير
رور الـعام والتـنسـيق مع بـلدية ا
الغدير سيتم قطع جزئي للطريق
الـــيــــوم ابــــتـــداءاً مـن الـــســــاعـــة
الـســادســة صـبــاحــاً من تــقـاطع
الــفـضــيــلــيــة بـاجتــاه الــبــلــديـات

ألكساء وصيانة الطريق).

الـــوزراء اجلــديــد). واوعــز رئــيس
احلـكومة مـحمد شـياع السوداني
لـوزارة التجارة  باتخاذ اجراءات
عـملـية تـخص البـطاقـة التـمويـنية
ودعـم الـفـئــات الـهـشــة.وقـال بـيـان
تـــــــلــــــقـــــــته (الـــــــزمــــــان) امس إن
(الـــــســــوداني اجــــتــــمع بــــوزيــــر
الــتــجــارة أثــيــر داوود الــغــريـري
وجــرى خالل الــلــقـاء اســتــعـراض
خــــطط الـــوزارة فـي مـــا يـــتــــعـــلق
ــفـردات الــبـطــاقـة الــتـمــويـنــيـة
وبـــــرامــــجــــهــــا في مــــجــــال األمن
الــغـذائي) وشـدد الـسـوداني عـلى
أن (حـكومـته تولي اهتـماماً كـبيراً
ــلف الـغــذاء وتـضــعه عـلى رأس
أولــويــاتــهــا) داعــيـا الــوزارة الى
(اتــخــاذ إجــراءات عــمـلــيــة بــشـأن
الــبــطـاقــة الـتــمــويـنــيـة وحتــسـ
واطن ا يعزز دعم ا نوعيتها و

مـن الفئات الفقيرة والهشة). وكان
الــســوداني قــد تـســلم مــهـامه من
سـلـفه السـابق مصـطـفى الكـاظمي
اعـــقــبــهــا عــقـــد اجلــلــســة األولى
جملـــــــلـس الــــــوزراء. وقـــــــال خالل
ــرحــلــة احلــالــيــة اجلـــلــســة ان (ا
عــصــيـبــة وفــيـهــا من الــتـحــديـات
الـــشيء الــكــثـــيــر) واشــار الى ان
(صـبر الشعب وتضـحياته سيكون
حــاضــراً أمــامــنــا لــنــقـدم األفــضل
ونــثـبت بـأنــنـا أهل لـلـمــسـؤولـيـة
وتــسـلــمـنــا مـهــامـنــا خالل عُــطـلـة
رســمـيـة لـنـؤكـد أن هـذه احلـكـومـة
ونــحن نــذرنـا مــســتـعــدة لــلـعــمل 
وقـــتــنــا وأنـــفــســنـــا من أجل هــذه
ــهــمــة) مـبــيــنــا ان (مـســؤولــيـة ا
احلــكــومــة بــرئـيــســهــا ووزرائــهـا
والـكل معنيون سـتكون تضـامنية 
ـــا يــصــدر من قــرارات والــدفــاع

ـهـمة دون واألنـزه لـيـكـلـف بـهـذه ا
االسـتعانة بـأشخاص ال عالقة لهم
بــــاخلـــبـــرة أو الـــتـــخـــصص). في
بـاشـر وزيـر الـصـحة غـضـون ذلك 
صـالح احلـسنـاوي مهـامه رسمـياً
أكـد فـي مـقــر الـوزارة. وفي تــطـور
االحتـــاد األوربي أن مــنـح الــثــقــة
خـطوة مـهمة حلـكومـة السـوداني 
نـــحــو تــأمــ اســـتــقــرار الــعــراق
وازدهــــاره. وذكـــر بـــيـــان امس ان
(األوربي يهنئ رئيس الوزراء على
الـتـصويت الـناجح ونـيل حكـومته
ـان العـراق) مـعتـبراً الـثـقة في بـر
إيــــاه (يــــومــــا جــــيــــدا لــــلــــعــــراق
ولــلـعالقـات وخــطـوة مـهــمـة نـحـو
تأم استقرار العراق وازدهاره).
وكــــان عــــدد مـن وزراء حــــكــــومـــة
الـسـوداني قد بـاشـر مهـماته امس

. واطن متعهدين بخدمة ا

دورته الـ 31الــذي جتــريّ أعــمــاله
فـي اجلـزائـر). وأضــاف أنه (جـرى
خـالل الـــلــــقـــاء بــــحث الــــعالقـــات
الــثــنــائــيَّــة بــ بــغــداد والـكــويت
وسُــبُل تـطـويــرهـا والـتــأكـيَّـد عـلى
ــا يُــحــقّق ضـــرورة تــعــمــيــقــهــا 

 .( مصالح الشعب
وبـــــ (تـــــطــــرق الـــــوزيــــران إلى
الـــــوضـع اإلقـــــلـــــيـــــميّ والـــــدوليّ
ـــــنــــطـــــقــــة والـــــتـــــطــــورات في ا
والـــتـــنــســـيق بــ الـــعــراق ودول
اخلــلـيج حـول الـقـضـايـا الـدولـيَّـة
كــمــا نـاقــشـا مُــســتـجــدّات احلـرب
الـــــــروســـــــيَّــــــة-األوكـــــــرانـــــــيَّــــــة
وإنـــعــكــاســاتــهـــا عــلى الــعالقــات
.( يّ الدوليَّة وعلى االقتصاد العا
وتـابع الـبـيـان أن (اجلـانـبـ اكدا
عـلى أهـمـيَّـة اعـتـمـاد مـبـدأ احلوار
الـبنّاء حلل جميع القضايا العالقة

.( ب البلدين الشقيق
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ـسـاحـات احملـافـظــة) واضـاف ان (ا
ـناطق اجلنـوبية ـلوثة في ا الكلـية ا
تـصل الى  1,189 كـيــلــو مـتــر مـربع
ـؤهـلة لـلـعـمل تصل الى ـساحـة ا وا
اكـثر  359 كيـلـو متـرمـربع) وب ان
(الــدائــرة قـدمـت مـشــاريع الى وزارة
عاجلة الـتلوث وحصلت التخطـيط 
ــشــاريع ــوافــقــة) الفــتــاً الى ان (ا ا
سـتـحدث طـفـرة نـوعـيـة في احلد من
الـتـلـوث). واوضـحت وزارة الـبـيـئـة
تـــفـــاصـــيـل مـــقـــتـــرح قـــانـــون إدارة

اخملـلـفـات الـبـلـديـة الـصـلـبـة مـؤكـدة
اهمية الـقانون  في ضمـان التخطيط
السـليم واإلسـتـخدام األمـثل للـموارد

الطبيعية واعتماد التكنولوجيا. 
Êu½U  …œu

وقـال مــديـر عـام الـدائـرة الــفـنـيـة في
الوزارة عيسى الفياض في تصريح
تـــــابــــعــــته (الـــــزمــــان) امس ان (اهم
األهـــداف ضــمن مــســـودة الــقــانــون
السيطرة على عملية إدارة اخمللفات
وضــــمــــان الـــتــــخــــطــــيط الــــســـلــــيم

اآلن هي احلرب الروسيـة األوكرانية
واالنـغــمـاسـات الـدولـيــة فـيـهـا الـتي
تسـبّـبت بانـقـطاع إمـدادات الـغاز عن
أوربا وبـأزمـة طاقـة وغذاء مـتـفاقـمة
حـــيث  لـم يــتـمّ الـــتــعـــويض عـــنه إال
بــــعـــودة بـــعض الـــدول إلـى الـــفـــحم
ــا يـعــد ذلك انــتــكــاسـة احلــجــري 
اضـية) حقـيـقيـة لتـوصيـات الـقمـة ا
مـــــؤكـــــدا ان (تـــــمـــــويل احلـــــرب من
األطــراف كــافــة يــفــتــرض أن يـطــيح
ـنــاخ وهـو الــذي لم يـكن بــتـمــويل ا
مــضــمــونــاً أصالً بــغضّ الــنــظــر عن
أكالف احلـرب كـون اتـفـاقـية بـاريس
عــــــام  2015 قـــــــد نـــــــصّت عـــــــلى أن
ـتـقدمـة مـئة مـلـيار تـضـــــــخّ الدول ا
دوالر سنوياً ابتداء من 2020 وقد مرّ
عامان دون الوفاء بهذا االلتزام). كما
احـــصت دائـــرة شـــؤون األلـــغـــام في
ــلــوثـة ـســاحــات ا وزارة الــبــيــئــة ا
ــطــهــرة في الــعــراق كــاشـفــة عن وا
مشاريع ستحدث تـغييراً في معاجلة
الــتـلــوث.  وقــال مـديــر عـام الــدائـرة
ظــافــر مــحــمــود خــلف في تــصــريح
ـسـاحـة تـابـعـته (الـزمـان) امس ان (ا
لوثة في محافظـة نينوى تبلغ اكثر ا
من  30كــيـــلـــو مـــتـــراً مـــربــعـــاً وفي
ناطق الوسطى تبلغ  397 كيلو متر ا
طـهـرة بـلغت ـسـاحـات ا مـربع اما ا
اكــثــر من  399 كـــيــلـــو مــتـــر مــربع)
مــوضــحــاً ان (األعـمــال قــائــمــة عـلى
ــــســـاحـــة اخلـــطـــرة في تـــطـــهـــيـــر ا
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واإلســـتـــخـــدام الـــفـــعـــال لـــلـــمـــوارد
الطـبيـعيـة) واشار الى انه (سـيكثف
دور الــرقـابــة والـتــفـتــيش وتـشــديـد
الـــعــقــوبــات عــلـى اخملــالــفــ الــذين
يوقـعـون ضرراً عـلى الصـحـة العـامة
والبيئة وكذلك يسيطر على الغازات
ـــســـبـــبــة لـإلحــتـــبـــاس احلــراري) ا
واضــاف ان (الـبــيـئــة اعـدت مــسـودة
القانون بالـتنسيق مع الوزارات ذات
العالقة ورفـعتـها الى مجـلس الدولة
ـــــطــــلـــــوبــــة إلكـــــمــــال االجـــــراءات ا
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ــاني والـــوزيــر االســبق بـــحث الــبـــر
ابـراهيم بـحـر الـعـلوم  مع الـســـفـير
الكويـتي لدى الـعراق طارق عـبد الله
الـفــرج  االوضـاع الــسـيـاســيـة الـتي
ــنـطــقـة وجــهــود الـدول في تــواجه ا
.  وقال ـناخي بـ مواجـهـة التـغيـر ا
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (بـحر
اســتــقـــبل الــفــرج والــوفــد الـــعــلــوم 
ــــرافق لـه  وجـــرى خـالل الـــلــــقـــاء ا
اســـتـــعـــراض عـــمق الـــعـالقـــات بــ
شـاكل كـمـا  تـشـخيـص ا الـبـلـدين 
ـنـطقـة وابـرزهـا تـغـير الـتي تـواجه ا
ناخ والتحديات السياسية) وشدد ا
اجلـانبـان عـلى (اهـميـة الـعـمل ضمن
االطـارين الــثـنـائي واجلــمـاعي لـدول
ــنـطـقــة من اجل حتـقــيق تـطــلـعـات ا

الشعوب). 
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ـــقــرر ان يــشـــارك الــعــراق في ومن ا
اجتمـاع الدول األطراف في االتـفاقية
ناخ كوب  27 بداية اإلطارية لتغـيّر ا
صر. قبل في شرم الشيخ  الشهر ا
ــؤشــرات ا وبـــحــسب تــقـــاريــر فــإن 
واالسـتـعـدادات الــتي تـسـبق انـعـقـاد
اجتمـاع الدول األطراف في االتـفاقية
تـظــهـر أن ــنــاخ  اإلطــاريــة لـتــغــيّـر ا
ـزيد مـن التـطرّف. نـاخ ذاهب إلى ا ا
وقــال الــتـــقــريــر نــقال عن خــبــراء ان
(مـعظم الـتـطورات الـتي حـصـلت ب
ـاضي في غالسـكو حتى قمـة العام ا
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تـحقـقة خالل حـققت وزارة الـنفط إيـرادا جتاوز  8 مـليـارات دوالر من الصـادرات ا
اضي. شهر أيلول ا

 وقالـت وزارة النـفط في بـيان تـلـقته
(الــــــزمـــــــان) امـس إنه (بـــــــحـــــــسب
االحـصـائـيـة الـنـهـائـيـة الصـادرة من
شـركـة تـســويق الـنـفط سـومــو فـإن
كــمـيــة الـصــادرات من الـنــفط اخلـام
بلغت  98 ملـيـوناً و 765 الفا و 153
برميال  بـإيرادات بلغت  8 مليارات
و 845 مـــلـــيـــونــا و 411 الف دوالر)
واضـــاف ان (مـــجــمـــوع الـــكــمـــيــات
ــــصـــــدرة من الـــــنـــــفط اخلـــــام من ا
احلقـول الـنفـطـية في وسط وجـنوب
العراق بلغت  96 مليونا و 445 الفا
و 421برمـيال في مـا كـانت الكـمـيات
صـدرة من نفـط كركـوك عبـر ميـناء ا
جـيــهـان مــلـيـوني و 169 الـفـا و180

برميال).
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وتـــابع أن (مــعـــدل ســعــر الـــبــرمــيل
الــواحــد بــلغ  89.560دوالراً) ولــفت
الى (حتــقـيـق ايـرادات اضــافــيـة عن
بــيع كـمـيــات من الـشــحـنـات لــلـنـفط
حيث صـدر بعالوة سعـرية  اخلام ا
بـلغ االيـراد الـكـلي لـهـا  138 مـلـيـون
دوالر) واســــتــــطـــــرد بــــالــــقــــول ان
صـدرة  حتـميـلـها من (الـكمـيـات ا
ـــيــة مــخـــتــلــفــة قــبل  36شــركــة عــا
اجلـــنــســيـــات من مــوانئ الـــبــصــرة
وخور الـعـميـة والـعوامـات االحـادية

على اخلليج وميناء جيهان التركي).
وحـــــددت الــــوزارة مــــوعــــد تــــوزيع
حصص البطاقـة الوقودية من النفط
. وقـال مـديـر ـواطـنـ األبـيض بـ ا
ـنتجـات النفـطية عام شركـة توزيع ا
بـالـوزارة حـســ طـالب في تـصـريح
امس ان (البطاقة الـوقودية اخلاصة
بـحـصص الـنــفط األبـيض الـشـهـريـة
ســـيــتم تـــوزيــعــهــا فـي احملــافــظــات
الـشمـالـيـة ابتـداء من الـيـوم الـسبت
امـا بــالـنـسـبـة لــبـغـداد واحملـافـظـات
نتصف الشهر اجلنوبية فستـطلق 
ـقـبل) وأضـاف ان (كـمـيـة احلـصـة ا
الشتويـة ثابتة بالـنسبة للـمحافظات
حـسب االحـتـيـاج الـفـعـلي لـلمـواطن
ـناطق الشـماليـة اكثر اي ان حصة ا
نطـقة الـوسطى واجلنـوبية وال من ا
يـوجد اي تـغـيـيـر) وتابع ان (إطالق
احلــصص يــكـون حــسب مــتـغــيـرات
ـومة االجـواء لضـمـان انـسـيابـيـة د
ـادة لــلـمــواطـنـ من خالل تـوفــيـر ا
الــبــطـــاقــة الــوقــوديــة) ومــضى الى
الـقـول ان (الشـركـة مـعنـيـة بـتـسويق
.( واطـن نـتجـات واحالـتهـا إلى ا ا
وارتــفـعت أســعــار الـنــفط اول امس

لـــتــواصـل صــعــودهـــا بــأكـــثــر من 3
ائة في اجللسة السابقة مدعومة با
بــصـادرات خــام أمــريـكــيـة قــيـاســيـة

لتشريـعه) مبيـناً ان (صيغـة القانون
ـسـؤولـة تـتـضـمـن حتـديـد اجلـهـات ا
مــثل امــانـة بــغــداد وزارة واإلعــمـار
واإلســـكــان والـــبــلــديـــات واالشــغــال
الــعـامــة بــالـتــعـامـل مع اخملـلــفـات)
وتــــابع ان (الــــهـــيــــئــــة الـــوطــــنــــيـــة
ستثمرين لإلستثمار مكلفة بجذب ا
وعرض الـفرص اإلسـتثـماريـة ومنح
ـشـاريع معـاجلـة اخمللـفات اإلجازات 
الـبـلديـة بـتـقنـيـات حـديثـة وصـديـقة

للبيئة).
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الــنـــجف دورتي ســكـــراش ومــعــالج
الــنــصــوص. وبــحــسب الــبــيــان فـإن
ـديرية الـعامـة للتـربية (الشـعبة في ا
بــاحملـافــظـة انــتـهت من دورتي لــغـة
ــدرسي احلـاســوب بـواقع سـكــراش 
 21متدرباً و معالج النصوص لعدد
ـــعــلـــمــ ـــدرســ وا ــدراء وا مـن ا
بواقع  20متدربـاً) وب انها (وزعت
ــتـدربـ ــشـاركـة عــلى ا شــهـادات ا

ديـر العـام للـتربـية مردان بإشـراف ا
الـبــديـري) مـشـيــراً الى ان (مـسـؤول
الـــشـــعـــبـــة اكـــد اســـتـــمـــرار تـــقـــد
النشـاطات والـدورات التدريـبية وفق
البرنـامج الوزاري). على صـعيد آخر
أصـــدر وزيــــر الـــتـــربــــيـــة إبــــراهـــيم
اجلــــبــــوري تــــوضــــيــــحــــاً بــــشــــأن
االحــتـفــاالت الــتي جــرت مـســاء يـوم
أمس في محـافظـة صالح الدين بـعد
ـان. وبـحــسب بـيـان نــيـله ثـقــة الـبــر
قطع أمس  فان (اجلبوري يؤكد أن ا
الذي نشـر بعنوان االحـتفال بـتسنمه
ـثـله وال حـقـيـبـة وزارة الـتـربـيـة ال 
يعكـس الطابع الـعلـمي للوزارة وهي
عــبـارة عن اجــتــهـادات خــاصـة غــيـر
ـواطـن من مقـبـولـة). وأضاف ان (ا
أبـنـاء محـافـظـة صالح الـدين خـاصة
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عن الـــفـــرح بـــالـــطـــرق

قبولة). احلضارية والوطنية ا

ـد جـسـور الـتـعـاون الـتـحـرك بــقـوة 
واإلرتــــقـــــاء بــــالـــــواقع الـــــتــــربــــوي
ــديــريــة والـــتــعــلــيــمي.  وبــاشــرت ا
العـامة لـلـتربـية في مـحافـظة الـنجف
بالتعاون مع الـعتبة العـلوية بتوزيع
ــدرسـيـة الـدفــعـة األولى من الــكـتب ا
بـ مـدارس اريــاف احملـافـظـة. وقـال
بـــيــــان تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(الـتـربـيـة وزعت الـكتـب علـى مدارس
شـخاب ونـاحيـة القـادسية) قضـاء ا
واضــاف ان (الـتــوزيع شــمل مـدارس
ـة الـنــسـر الـعـربي والــعـودة والـعـز
للـمرحلـة اإلبتـدائيـة) وب ان (وزير
الـتربـيـة عـلي حـميـد الـدلـيـمي اعرب
عن تقديره جلهود العتبة ومبادراتها
في تـطـويـر الـواقع الـتـعلـيـمي ودعم
ـــدارس) الفـــتــاً الى ان الـــطـــلــبـــة وا
(الوزارة تواجـه مشكـلة نـقص الكتب
ـــنـــاهج ـــدرســـيـــة وعـــدم تــــوفـــر ا ا
دارس بـسـبب عدم الـتعـلـيمـيـة في ا
وازنة وضعف التخصيصات اقرار ا
ــالـيـة لــهـذا الــعـام) من جــهـته اكـد ا
امـ عام الـعـتـبة عـيـسى اخلـرسان
ان (الـعتـبـة تـسعى لـتـقـد الدعم في
اجملال الـتـربوي والـتعـلـيمي خـاصة
فيما يتعلق الـصفوف األولية ورعاية
شـريـحـة الـتالمـيـذ). وخـتـمت شـعـبـة
ــعـلــومـات واإلتــصــاالت في تـربــيـة ا

2020) واشــار الى انه (عــنـد انــتــهـاء
فـستحـول األسماء عمل هـذه اللجـنة 
الى احملـافظـة للـمـصادقـة عـليـها وال
يـوجـد حـالـيـا فـتح قـبـول حملـاضـرين

جدد خالل العام اجلاري).
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ـعــلـمـ دعـوة كـمــا وجـهت نـقــابـة ا
ـكـلف محـمد شـياع لرئـيس الوزراء ا
الــســوداني بــشـأن وزارة الــتــربــيـة.
وذكر بيـان تلـقته (الزمـان) امس انها
(دعت الــسـودانـي لإلهـتــمــام بـوزارة
الـتربـيـة وإبـعادهـا عن احملـاصـصة
ــقـصّـرين ومـنح الـدعم ومـحـاسـبـة ا
ـالـي الالئق بـأهــمـيــة دور الـوزارة ا
وجــعـلــهـا من فـي قـائــمـة اولــويـاته)
ـهـام يــجب ان تـسـلم الفـتــاً الى ان (ا
بــيــد مــهـنــيــة قـادرة عــلى الــنــهـوض
بــــالـــواقـع الـــتــــربـــوي) واضـــاف ان
(النقابـة اعربت عن املـها في حتقيق
طــمـــوحــات الــشــعب عــبــر تــشــكــيل
الــكـابـيــنـة الــوزاريـة رغم تــأخـرهـا)
داعـــــيـــــة الـى حتـــــقـــــيق الـــــنـــــظـــــام
ـقراطي لـضـمـان وحـدة الـعراق الـد
ــرحـلـة احلــالـيـة تــتـطـلب وبـ ان (ا
حـــاجــــة مــــاســــة الى وضـع الــــيـــات
وســـيــــاقـــات جـــديــــدة خـــالــــيـــة من
احملـــاصــصـــة وبـــعــيـــدة عن جتــارب
الفشل السابقة) مشدداً على ضرورة

اجلامعـة قصي كمـال الدين االحمدي
في تــصـريح امـس إن (عـدد الــطـلــبـة
ـوصل يـبـلغ االجـمـالي في جــامـعـة ا
امـا مــجـمــوع طـلــبـة  70 الف طــالب 
فـيبلـغ أكثر من  10 االف احملافـظات 
طـالـب) مـؤكــدا ان (اجلـامــعـة عـادت
من الرمـاد بعـد تدمـيرهـا بشـكل شبه
كامل من قبل داعش وانـها اصبحت
من افــضل جــامــعــات الــبالد حــالــيـاً
وثانـي اكبـر جامـعـة في الـعراق بـعد
بـــغـــداد) ولـــفت الـى ان (اجلـــامـــعــة
اجنــزت بـــنــاء مــجــمــعــات لالقــســام
وهـي من افــضل اقــسـام الــداخــلــيـة 
نـظيـراتـهـا الوطـنـيـة) واشار الى ان
(اجلامعـة مستـمرة في مشـاريع بناء
اقــســام أخــرى جــديــدة الســتــيــعــاب
االعــــداد الـــكــــبـــيــــرة من الــــطـــلــــبـــة
الـذين يـرومـون احملـافـظـات االخـرى 
ـــوصل). مـن جـــهـــة الــــدراســـة فـي ا
اخــرى عــزا مـحــافظ بــغـداد مــحــمـد
صـادقة جابـر الـعطـا  سبب تـأخـر ا
عــلـى اســمــاء مـــحــاضــري 2020 الى
تسجـيل اعتراضـات عليـها. وقال في
بيان تـلقته (الـزمان) امس ان (بعض
ـصـادقة أسمـاء احملـاضـرين لم تتم ا
بــســبـب وجــود اعــتــراض عـــلــيــهـــا 
عـلــيـهـا وان وزارة الــتـربـيــة شـكـلت
جلــنــة لــتــدقــيق اســمــاء مــحــاضـري

ئة وال يقل عن الطب العام عن  95 با
ـئـة لطـب األسنـان والـصيـدلة).  93با
اوضحت دائـرة التـعليم من جانـبهـا 
اجلامعي األهلي في الوزارة أن (قناة
التقد للمنحة اجملانية تظهر بشكل
تلقائي في الواجهة الرئيسة حلساب
في مــا يــتـاح ــشــمــولــ  الــطــلــبــة ا
ــتــقــدم تــســجــيل أربــعــة لــلــطــالب ا
خـــيـــارات ضـــمن االســـتـــمــارة الـــتي
دة عـشرة أيام عبر ستكون مـفتوحة 
www.pe- الـــبـــوابـــة اإللــكـــتـــرونـــيــة
ـوصل gate.org). واجنـزت جـامــعـة ا
ـحافـظـة نـينـوى مـجـمعـات كـبـيرة
لـألقــســـام الــداخــلـــيــة. وقـــال رئــيس
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اطـــلـــقت وزارة الـــتـــعــــلـــيم الـــعـــالي
والـبحث الـعـلـمي  قنـاة الـتـقد الى
ــنــحــة اجملــانــيــة في تــخــصــصـات ا
اجملــمــوعــة الـــطــبــيــة بـــاجلــامــعــات
والـكــلـيـات األهــلـيـة لـلــعـام الـدراسي
اجلـاري. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (الــــوزارة حــــددت ضــــوابط
ــنـحــة اجملــانـيــة بـإن الــتـقــد الى ا
يــكــون الــطــالب من خــريــجـي الــفـرع
اإلحـيــائي لــلـدورين األول أو الــثـاني
ضمن السـنة الدراسـية اجلارية وأن
ال يـقل معـدل الـتقـد والـتـنافس الى
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مـع ان سـيــرة الــرجل نـاصــعــة  ولم يــؤشـر عــلــيه فــسـاد  او كالم يــنــال من نــزاهـته 
ا وحواراته الـتـلفـزيـونيـة مـوزونة  وفي دواخـله روح وطـنيـة لإلصالح  ورؤيـة واضحـة 
واطن الضعف في العملية السياسية  شـهد السياسي  وتشخيص دقيق  يجري في ا
وتدرج منطـقي في الوظيفة العامة  كل ذلك يؤكد تراكما في اخلبرة  وعفة في النفس 
وبـعدا عن الـشـبهـات  وبـالـتالي أمـر مـقنع أن يـكـون رئـيسـا لـلوزراء .  كـثـيرون يـأمـلون
خيـرا بتـصدي السـيد محـمد شيـاع السوداني لـلمسـؤولية . لـكن وكما يـبدو لي ان حال
الـسوداني مسـتقـبال كالـسابح ضـد التيـار  وأقصـد البـحر  سـيرانه ذاتي  جارف في
قدور أحد التـخفيف من هيجانه  او غالب أيامه  وال يتـوقع لعنفوانه التـوقف  وليس 
الـتحـكم بـقوة جـريانه  بـينـما طـاقة الـسابح مـحدودة  وتـصمـيمه مـرهون بـطاقـته وليس
ـــســؤولــيــة في اطــار عــرف بـــإرادته  هــكــذا هــو حــال الــســـوداني في خــوض غــمــار ا
وقع التـنفيذي احليوي  احملاصصة الـذي كثيرا ما شكـا منه جميع الذين اعـتلوا هذا ا

بحرين لتجربة نظام األغلبية السياسية .  وانتهوا الى دعوة ا
يـساورني يـقـ ان السـوداني يدرك ذلـك  وان االجنازات الـتي ستـتـحقق في اطـار هذا
العرف البـائس لن تكافح فسادا استشرى من قمة الهرم الى قاعدته  ولن توفر خدمات
ترقى الى مـا يتـطلع لـه العـراقيـون  وتنـاسب تضـحيـاتـهم وصبـرهم الطـويل  ولن تعـيد
للعراق مـكانة في محيطه االقـليمي على أقل تقـدير . أتمنى أن أكون مخـطئا  فما عادت

زيد من اخلراب والنكبات . البالد تتحمل ا
جـمـيع الـذرائع الـتي تـبـرر لــلـمـحـاصـصـة غـيـر مـقـنــعـة  وان كـانت حتت الفـتـة حـكـومـة
ـرير أثـبتت هشـاشتـها  وعدم قـدرتها ـرة  فتجـربة عـقدين من الزمن ا اخلـدمات هذه ا
نطق بشيء  وكنا نأمل بعد على النهـوض بالبالد  وأظن ان جتديد جتربتها ليس من ا
انسحاب الـتيار الصدري مـن العمل السيـاسي  أن يباشر االطـاريون أنفسـهم بحكومة
ان  لـكان األمر مـختلـفا تمـاما  ولوضـعنا ا صاروا الـكتلـة األكبر في الـبر األغلـبية طـا
سـار الـصحـيح  ولـتنـاغم ذلك مع ما كـان يـنادي به الـصـدريون  وجلـنبـنا خطـوة في ا

البالد أزمات محتملة بغياب طرف أساس له ثقل جماهيري يتعذر تهميشه .
ـراهـنـة اآلن عـلى مـهـارات الـسـوداني في الـسـبـاحـة  هل سـيـكـون قـادرا عـلى اقـتالع ا
رؤوس الفساد ام سيطارد الذيول كما فعل سابقوه  هل يعيد أمال تالشى  ام سيكون
عـترف صراحـة بضعفـهم في مواجهة دويالت عـميقة امـتدادا لرافعـي الراية البـيضاء ا
آرب مـختـلفـة تنـتشـر عـلى مسـاحة الـوطن من شمـاله جلـنوبه  ومع ذلك لم يـخجـلوا 
ـغامرون وظلـوا يسـمعـوننـا االنشـائي من الكالم والـركيك من االجـراءات  بيـنمـا أفرغ ا
ـقاولون الـدولة من مضـمونها  ولـم يبق منهـا سوى هيـكل ال يرقى الى مسـتوى نظام وا

عشيرة .
واثـق من ان السـوداني في قـرارة نـفـسه يـقف بـالـضـد من استـمـرار عـرف احملـاصـصة
الذي انتعش بـدعم االطارين  وقبوله بـالترشح لرئـاسة الوزراء بعـد أن حتسسنـا نهايته
الى غـيـر رجـعـة  واسـتـبـشرنـا خـيـرا بـأن اجلـمـيع أدرك احلـاجـة إلصالح خـلـل بـنـيوي

تعانيه العملية السياسية . 
أظن ان الـسير عـلى وفقه مـرة أخرى مغـامرة جـديدة قد يـدفع بسـببهـا االطاريـون أثمان
بـاهظـة من الـسـمعـة والـتـاريخ  ولن يـشفع لـهم عـذر اسـتـهلك سـابـقـا بأن جـمـيع الـقوى
مشاركة في احلـكومة الذي كان مقـنعا للرأي العـام حينذاك . ال نريد لـتجربة السوداني
هـمة في الـوقت اخلطأ  هـدي الذي قبل بـا غـامرة الـسيـد عادل عبـد ا اثـلة  أن تكـون 
فـنـسف بــذلك تـاريـخه الــفـكـري والــسـيـاسي  مــا أجـبـره عــلى لـزم الـصــمت  ولم يـعـد
ـقدوره ابـداء رأي او طـرح فكـرة في االقـتصـاد او الـسيـاسـة مهـما
مـارسة  وهذا ـتخـصص فيـهمـا جراء فـشل ا كـانت بلـيغـة  وهو ا
ما يقلقنا في جتربة السوداني الذي خبر عصرين متناقض .  
غامرات تلك التي جتازف بالتاريخ الشخصي  فال يبقى أقسى ا
ــفه  ال أحتـــدث عــمن يـــشــغــلـــهم بــريق ــرء ســـوى مــا يــخـــلّ من ا

حاضرهم على عتمة تاريخه.

Z_alhilly@yahoo.com
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مـعروف  ان عـلم االقـتـصاد لـديه تـأثـير كـبـير عـلى مـخـتلف مـنـاحي احلـياة  فـهـو أحد
احملـركات الرئـيسة حليـاة الشعوب وأولـئك الذين قامـوا بتطويـر الفكر االقـتصادي على
ـختلف االجـيال  لكـنها بـقيت  حـبيسـة  الكتب مدار الـتاريخ ال تـزال أفكارهم مـؤثرة  
اخملتصة  بـيد النخبة من اخملتص  بسبب ابـتعاد علماء االقتصاد عن لغة االدب ذات
ـواطــنـ  ولم جنـد إال الــنـزر الـيـســيـر من خـبـراء الـسالسـة الــتي يـرحب بـهــا عـمـوم ا
ـال من هـوى االدب  وكتب بـلغـة مـبسـطة لـكـنهـا عمـيـقة االثـر في وجدان االقـتـصاد وا
قـدرة على ـوذجا فـي ا القـار  لـكني وجـدتُ في كـتابـات  د. مظـهـر محـمـد صالح  
زج بـ لغـة االرقام ذات الـرن الـصعب  وبـ لـغة شـفيـفة مـحبـبة  وتـلك خاصـية  ا

يلمسها من تابع كتابات الرجل ..    
 وصـدق احسـاسي وانا اقـرأ له  أن األدب واالقتـصـاد  ال ينـبغي أن يـتغـذيا من الـشر
بـل من اخلـيـر ولــيس من الـقــسـوة بل من الــعـدل وال يـوجــد أديب واقـتـصــادي نـبـيل 

كن أن يتجاهل معاناة البشرية ويغض الطرف عن الظلم ويفتري على احلقائق ..
مـتنعـة   وبراعته لم وهنـا اقول  ان د. مـظهر كـان بارعا في الـلغة والـكلمـات السهـلة ا
تقتصـر على ذلك فقط ; بل كان رجال لم يفقد بـراءته الطفولية مهـما بلغ عمره   ويظهر

نشورة . هذا بوضوح في يومياته العذبة غير االقتصادية ا
ففي يـومـية من يـوميـاته في مـرحلـة دراستـه في اخلارج يـكتب بـأسـلوب ادبي جـميل : (
ـوجات كانت لـيـلـة من اشـد ليـالي شـمـال امـيركـا بـردا  واكـثـرها عـصـفـاً ولم تـتركـهـا ا
الـثـلــجـيـة حــتى  اضـحت االشــيـاء مـتـدثــرة قـبل االرض في حلــاف ثـلـجي ابــيض .انـهـا
الرقائق البيـضاء الناعمة القاسـية التي حفرت في ذاكرتي يومـها  تساؤالً كيف ستسير

احلياة الدراسية في اليوم التالي? .
فاجـأني النـهار الـذي اتسم بـلمـعان رقـائق الثـلج نفـسهـا التي بـدت اكثـر سكونـا واعلى
فاجأة غـير متوقعة وهي هيـاج الطلبة وحتركهم هدوءّ لتطل علـينا الظواهر االجتـماعية 

بشكل  انساق غير مألوفة احلركة .. الخ ).
ستهلك في بغداد قبل نحو  70سنة  يقول د. مظهر وفي وصف جميـل  عن سلوك ا
اضي عـندما سارت شـاحنة مـتوسطة :  ( الـزمان هو صـيف أواخر اربعـينيات الـقرن ا
احلجم غـريبـة الشكل في تـكنـولوجيـتها لم يـعتـاد عليـها سـكان بغـداد وقت ذاك وتوقفت
ـحاذاة سـاحة االمـ الشهـيرة في جـانب الرصـافة بـبغداد لـيتـرجل منـها شاب رويداً 
اجـنـبي امريـكي اجلـنسـية طـويل الـقامـة  الهـبت شـمس العـراق جسـده االبـيض ليـتوهج
ـعـلن من خـالل مـرافقـه وبـالـلـهـجة احـمـراراً وهـو يـرتـدي سـروال عـمل قـصـيـر وابـتـدأ يُ
ـشـروب غازي جـديـد قـد دخل إنتـاجه  الـبالد لـلـمرة ـتلـئـة  الـبغـداديـة: ان الـشاحـنـة 
. هـنا هرع اجلـميع من االولى وجرى تـصنـيعه في الـعراق وسـيوزع الـيوم عـليـكم مجـاناً
مختلف الرجـال والصبية والنـسوة في اكتظاظ غيـر منظم خلف الشـاحنة ما اثار دهشة
ثل الشـركة االجنبي وطلب من احلشود االنتـظام بطابور كي يأخذ كل ذي حق حقه .
أل عيـنيه بوجه ذلك بـيد ان العم ابـراهيم وهـو اكبـرهم سنـاً قد اصيب بـالفـضول وهـو 
الشـاب الذي الـهـبته حـرارة سمـاء بغـداد حمـاساً  فـي ح ان الـعم ابراهـيم نفـسه قد
شروب اجلديد الذي سيوزع اغرقت انفـاسه موجة العطش حتى يتمكن من تناول ذلك ا
. ظل العم ابـراهيم يحدق عينيه في تلك القنينـة الزجاجية الباردة كأنها بحيرة من مجاناً

رايا)  ا
وقرأت له عمـودا اعجبني جدا : (في مسـاء شديد البرودة من العام  2011سار قاربنا
جميل التصـميم والغريب االطوار مـنطلقا بقوة هـادئة في محيط قنـوات مدينة امستردام
ـكتظة بـأبنيتـها اجلمـيلة على ضـفتي االنهر دينة ا الـهولنديـة في وقت اخذت فيه انـوار ا
تـقـاطعـة الـتي مررنـا فـيهـا  تـسطع بـألـوانهـا جاعـلـة من امواج واجلـداول والقـنـوات ا
طلة ـياه التي تـلونت بالـوان االشعة الالمـعة الصـادرة من االبنيـة احمليطـة ونوافذهـا ا ا
لـوحة فـنيـة مـتشـابكـة االلوان ال يـحل لغـزها اال فـنان هـولنـدا التـشكـيلي "رامـبرانت" في
اثــنـاء تـوجـهـنــا لـزيـارة مـسـكـنـه الـتـاريـخي الـذي يــقع عـلى مـقـربــة من واحـدة من انـهـر

امستردام .. الخ )
وينـهي عمـوده بالـقول : ( .. ال اريـد من اتبـاع مدرسـة رامبـرانت في الفـنون الـتشـكيـلية
الـعـراقـيـة اال ان يـرسـمـوا لـنـا لـوحـة اســمـهـا الـعـراق  عـلى ان تـكـون مـوادهـا فـخـاريـة
مــصـنــوعـة من طــ الـعــراق ومـيــاهه وحتـكـي قـصــة حـضـارة وادي
الـرافــدين قــبل ان تــرسم عـلى قــطــعـة بالســتـيــكــيـة جــاهـزة من

اء !!) مخلفات مقايضة النفط با
قاالت االدبية واالنسانية التي امامي  للدكتور مظهر  وتكثـر ا
ـا يضـمهـا كتـاب اعده لـلنـشر لكـن حيـز العـمود ال يـسمح  ر

الحقا عن عالقة االدب باالقتصاد .. ايهما يسبق اآلخر .

وضـــــعـف الـــــدوالر بــــــرغم تــــــوقف
ـكـاسب في آسـيـا بـسـبب اخملـاوف ا
. ــســتــمــرة من الــطـلـب في الــصـ ا
وزادت العقود اآلجلة خلام برنت 29
ئة إلى  95.98 دوالرا سنتا أو  0.2با

لـلـبـرمـيل. وقـفـز خـام غـرب تـكـساس
الوسـيط األمـريكي  23 سنـتًا أو 0.2
ــئـة إلى  88.14 دوالرًا لـلــبـرمـيل. بـا
وارتفعت مخزونـات اخلام األمريكية
اضي  2.6 مليون بـرميل األسبوع ا

وفقًـا لـبيـانـات حكـومـية  مع ارتـفاع
صـــــــادرات اخلــــــــام إلى  5.1 مالي
بـرمـيل يـومـيًـا وهـو أكـبـر عـدد عـلى
ـــســـتــثـــمــرون اإلطـالق. وتــخـــلص ا
ـيون من األصـول الـصيـنـية في العـا

وقت مبـكـر من هذا األسـبوع  وسط
مــخـاوف مـن أن األيـديــولــوجـيــة قـد
تتفـوق بشكل مـتزايد عـلى النمو في
ظل أقـــوى زعــيم صــيـــني مــنــذ مــاو

تسي تونغ.

qIŠ∫ أحد فنيي النفط في حقل بجنوب العراق

إبراهيم بحر العلوم
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كـشـفت أمـانة بـغـداد عن إجـراءات منح
إجـازات بـنـاء وحتويل جـنس األراضي
ــشــمــولــة ـــنــازل ا وحــددت مــســاحــة ا
ـتحـدث بـاسم محـمد بـالغـرامـات.وقال ا
الـربـيعي أمس إن (االمـانـة لديـهـا دوائر
وضـوع مـنح اجـازات الـبـناء مـعـنـيـة 
والبـالغ عددها 14بلـدية كل مـنهـا تضم
قـسم االجــازات والـرخص وتـعـمل وفق
قانـون امانـة بغداد رقم 13 لسـنة 2002
ـــعــدل).وأضـــاف أن (قـــانــون االمـــانــة ا
ـنح اجـازات الـبـنـاء يـحـتوي اخلـاص 
ـنح الـرخص لـلـمـناطق عـلى تـعـلـيـمات 
الــتـجــاريــة والــصـنــاعــيــة والـســكــنــيـة
والـزراعــيـة والــسـيــاحــيـة الــتـرفــيـهــيـة

واالقتصادية الصناعية).
qLF « ·UI¹«

ائي الشامل وأوضح أن (التخطيط اال
لـبـغداد واسـتـخـدام االراضي وضع عام
1971 وفق قانـون بول سـيرفـيس وكان
ـقـرر ايـقـاف الــعـمل به لـغـايـة عـام من ا
2000 اال أن االمانة لم تعمل قانونا اخر
لـلتـصمـيم االسـاس وال زالت حتكم وفق
ضـــوابط قـــانــون رقم 13 لـــســـنــة 2002
الـــذي يــــنـص عــــلى كــــيــــفـــيــــة تــــوزيع
واســـتـــعـــمـــاالت األراضي الـــتـــجـــاريـــة

والـسـكـنـيـة).وبـ أن (دائـرة الـتـصـاميم
في امــانـة بــغــداد تــخـضع الـى ضـوابط
تـخـطـيطـيـة بتـفـاصـيل تصـمـيم االساس
والــتــخــطـــيط احلــضــري والـــعــمــراني
وحتـتـوي عـلى نـحـو 11 شـعـبـة مـعـنـيـة
بــاخلــرائط وبــاالرشــيف وبــاعــطــاء كل
الـتــفــاصـيـل).ولـفت إلى أنـه (بـعــد أخـذ
ـوافـقة مـن دائـرة الـتصـامـيـم لتـحـويل ا
جـــنس األرض تـــتـــحــول تـــواقـــيـــعـــهــا
ـوافقـات النـهائـية إلى الـوكيل الـفني وا
ـعـنـي لتـوقـيـعـهـا ثم تـذهب إلـى أم ا
بــغــداد وبــعـدهــا تــتـحــول جــمــيع هـذه
ـوافــقـات إلى الـبــلـديــة إلصـدار إجـازة ا
الـبـنــاء) مـنـوهـاً بــأن (قـسم الـتـراث في
ـوضـوع حتويـل جنس األمـانـة مـعـني 
األرض).وذكـــر أن (دوائـــر الـــبـــلـــديـــات
تـصـدر اجـازة البـنـاء وفق مـساحـة بـناء
من 200 مــتـر فـمـا فــوق وال يـوجـد لـدى
األمـانة إجـازات بـناء اقل من  200مـتر)
الفـــتــا الـى أن (اعــتـــمـــاد االمـــانــة عـــلى
ـشـكلـة كـبـيرة القـانـون الـقد تـسـبب 
واطن الى تـقسيم الدور الى 50 دفعت ا
مترا من دون احلصول على موافقات).
أضـــاف أنه (يـــتـم فـــرض غــرامـــة عـــلى
الـــدور اقل من 200 مـــتـــر وفق ضـــوابط

الغرامات احملدد في العام 2014).
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امــتألت الــقـاعــة بـنــخـبــة مــتـنــوعـة من
مــثــقــفي الــنــجـف حلــضــور مــحــاضـرة
الـــدكـــتـــور قــــاسم حـــســــ صـــالح عن
الشخصيـة العراقية في تنـظير الدكتور
عـــلي الــوردي و تــنـــظــيـــرنــا. وقــال في
رســالــة تــلــقــتــهــا (الـزمــان) امـس (كـان
ــقـــرر لــلــمــحـــاضــر خــمــســ الــوقت ا
دقيقة..فامتد الى ساعة و عشرين دقيقة
 تاله حوار مفتـوح ألكثر من ساعة ولم
يــغــادر الــقــاعـة أحــد. أهــديت أمــيــنــهـا
الــدكــتـور مــهـنــد ابن الــشـاعــر الــكـبــيـر
مـصـطـفى جـمـال الـدين أوراقـا بـخط يد
الــوردي  في حـواره مــعي قـبل 33سـنـة
..واشـــتـــرطـت أن تـــزجج..وتــــوضع في
قــاعـــة الــنـــدوات). واضــاف (كـــانت من
واكـثـرهـا اجـمل  وانــضج احملـاضـرات 
اخـتالفــا في الـرأي بــ عـقـول تــنـوعت
ديـنـيـا وعـلـمـانـيـا ومـاركـسـيـا سـتـبـثـها
ـكـتـبـة...وكـان خـتـامـها الـليـلـة مـواقع ا
تكر لنا نعتز به. فشكرا للقائم على
الـــنــدوة  وجلــمــهــور الـــنــخــبــة الــذين

حبة صادقة خالصة). غمرونا 
¡UÐœô«  UÐU ²½«

وجـرت في مــديـنـة الــنـجف أنـتــخـابـات
أحتاد األدبـاء و الكـتاب  بـحضـور عدد
من األدبـاء و الـكـتاب و الـصـحـفـي في
احملـافـظة . وذلك عـلى قـاعـة اجلـواهري
في مقر اإلحتـاد  وأنتهت بـفوز القاص
مـحمود جـاسم عثـمان الـنعـيمي رئـيساً
لإلحتــاد. وثــمن الــنــعــيـمـي دور إحتـاد
الـصـحـفـيـ الــعـراقـيـ فـرع الـنـجف 
شـــاكـــراً إيـــاه عـــلـى هـــذا احلـــضـــور و
الـتـكـر و الـتـهـنـئـة لـرئـيس و أعـضـاء
اإلحتاد  فـاحتاً سبل الـتعـاون و العمل
شترك ب اجلانـب  حيث تستقطب ا
ــسـتــويـات الــصـحــافــة و األدب كـافــة ا
ـثقفيها اجملتمعيـة  كون األمة ترتقي 

و أدبائها و مفكريها و مبدعيها .
عهد العلم وجرت في قسم القانون 
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للدراسات العليا االحد  /23تشرين اول
ــاجـســتـيـر اجلـاري مــنـاقــشـة رســالـة ا
وسومة " حمايـة اخلدمات الطبية في ا
سـلحـة ب القـانون الدولي النـزاعات ا
اإلنــســـاني والـــشـــريـــعـــة اإلسالمـــيــة "

للطالبة " سمية جواد عبد الكاظم" .
اكـــدت الــبـــاحــثـــة ان مــبـــاد وقــواعــد
القانون الدولي االنـساني جاءت لتؤطر
ــسـلــحـة وتــلـزم مــجـريــات الـنــزاعـات ا
تحاربة بـااللتزام بها واالبتعاد الدول ا
عن االعـمـال الـعـدائـيـة الـتي مـن شـأنـها
بـاد والقـواعد  ,باإلضـافة خرق تـلك ا
الى ان الـقـانـون الـدولي االنـسـاني جـاء
ن لم يشـاركوا ايـضا لـتـوفيـر احلمـايـة 
في احلرب او كفو عـنها ومن ضمن تلك
ــقـررة هي تـوفــيـر احلـمـايـة احلـمـايـة ا
ألفراد اخلدمـات الطبـية واعيـانهم التي
تـسـاهم في تـقـد اخلدمـات االنـسـانـية
سلحة من والطبية لضحايا النزاعات ا
مدني وعسكري  . ان مباد وقواعد
الــقــانــون الــدولي االنــسـانـي تــتـضــمن
مجموعة من احلـقوق وااللتزامات التي
تحاربة مراعاتها يتع على االطراف ا
وهــذا مـــا يــتـــعـــ ايــضـــا عـــلى افــراد
اخلدمات الطبية من ان هنالك مجموعة
من االلتـزامات  يـجب االلتزام والـتقـييد
بــهــا لــيــتــمــكــنـوا مـن تــقــد الــرعــايـة
رضى باعتبار ان والعالج للجرحى وا
افــراد اخلــدمـــات الــطــبــيــة يــعــدون من
ـقــاتـلـة وان اعــمـالـهم الـفــئـات الـغــيـر ا
تــتـصف بـاإلنــسـانــيـة  نـظــرا لـطـبــيـعـة
اخلـدمـات الـتي يقـومـون بـهـا حتى وان
كـانـوا يـلـتـحـقـون بـالـقـوات الـعـسـكـرية
ألنهم ال يـشاركـون في االعمـال العـدائية
وفي سياق احلـديث عن توفيـر احلماية
الـالزمــة والـــكــافـــيـــة ألفــراد اخلـــدمــات
الطـبية البد لـنا من فهم حـقيقـة وماهية
افـراد اخلـدمـات الـطبـيـة وفـقـا للـمـعـاير
ـباد الـتي رسـمهـا الـقانـون الدولي وا
االنسـاني وما يـترتـب عليـها مـن حقوق

والتزامات وألجل معـرفة هذه الفئة البد
من التطرق الـى تعريف الكـوادر الطبية
ــطـلب االول وهـذا مــا سـنــتـنــاوله في ا
ـطــلب الـثــاني لـلــتـعـريف ونـخــصص ا

بأنواع االعيان الطبية.
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وبينت البـاحثة ان جهـودا كبيرة بذلت
وعـــلى مــدى قــرون مـن الــزمن من اجل
سن الـعــديـد مـن الـقــواعـد واالتــفـاقـات
ـسلحة للتـقليل من اثار تـلك النزاعات ا
ــــمــــارســـات الـالإنـــســــانــــيـــة الــــتي وا
تـصـحبـهـا وقـد ساهم الـقـانـون الدولي
االنسانـي بتشريـع مجموعـة من قوان
ـسـلـحـة بغـيـة الـتـقـلـيل من الـنـزاعـات ا
ــعــانــاة الـــتي تــخــلـــفــهــا تــلك االالم وا
ـسـلـحـة وايـجـاد حـالـة من الـنـزاعـات ا
الـــتـــوازن بـــ الــضـــرورات احلـــربـــيــة
ـــا يـــعــرف ـــبـــاد اإلنـــســـاني او  وا
(أنــسـنه احلـرب) وقـد تــبـلـورت قـواعـد
ومــبــاد الــقـــانــون الــدولي االنــســاني
ضمن اطار اتفاقيات جنيف االربع لعام
1949 وكــذلك من خـالل الــبــروتــكــولــ
االضافيـ لعام 1977 فجـاءت اتفـاقية
ـرضى جـنـيف االولى لـتـحـسـ حـالـة ا
ـيـدان وامـا ـسـلــحـة في ا مـن الـقـوات ا
االتفاقية الـثانية فجاءت لـتحس حالة
اجلـرحى وركــاب الــسـفن احملــطــمـة من
ـسلـحة  ,واخـتصت الـقوات الـبـحريـة ا
اتفاقـية جنـيف الثالثـة بطريقـة التعامل
مع اسرى احلرب وحمايتهم  ,ثم جاءت
اتفاقـية جنيف الرابـعة لتوفـير احلماية
ـسلحة واما للمـدني اثنـاء النزاعات ا
البروتكوالن االضافيان لعام 1977 جاء
االول لــتـــوفــيـــر احلــمـــايــة لـــضــحـــايــا
ــسـلــحــة الــدولـيــة فــيــمـا الـنــزاعــات ا
اخـتـص الـبــروتــكـول االضــافي الــثـاني
ـسلحة غير بحماية ضـحايا النزاعات ا
الــدولــيــة. ومن الــفــئــات الــتي حــظــيت
باحلمايـة واالهتمام في تـلك االتفاقيات
ـنكـوب ـرضى وا هي فـئة اجلـرحى وا

في الـــبــحـــار وهـــذه احلـــمـــايـــة جــاءت
ـدنـيــ وفي ضـوء ذلك لـلـعــسـكــرين وا
ـواثيق الـدولية بـضرورة تـوفير ابدت ا
احلماية واالحترام للعامل في القطاع
الــطـبي او الـصـحي بــسـبب عـمـلـهم في
سـاعـدة واخلـدمات االنـسـانـية تـقـد ا
ـرضى بل اصبحت الطـبية لـلجرحى وا
ــا لــهم حــمــايــة خـــاصــة ومــضــاعــفــة 
يقـدمون من خدمـات لضـحايا الـنزاعات
سلحة علمـا بان تلك اخلدمات الطبية ا
ال تـقـتـصر عـلـى الـطـرف الـذي يـعـمـلون
لـديه بـل حـتى لــلــخـصم حــال وقــوعـهم

حتت سيطرته.  
واكــــدت الـــبـــاحــــثـــة ان االتـــفــــاقـــيـــات

مضيـفاً ان (كثـرة العيادات الـطبية
البيطرية سـاعدت على نشر الوعي
ـــربـــ الـــذيـن يـــراجـــعــون بـــ ا
الـعـيـادات من اجل حتـديـد امراض
كـثـيــرة خـاصــة داء الـكــلب ولـفت
الى ان (الـــعـــيـــادات الـــبـــيـــطـــريــة
مـوجــودة فـي جـمــيـع دول الـعــالم

ــنــوعــة في لــكــنــهــا كـــانت شــبه 
الـعـراق مـبـينـاً ان (اإلنـفـتـاح الذي
حـصل بـعـد عام 2003 سمـح سمح
بـتـربـيــة الـكالب والـقــطط بـصـورة
اوسع مـا ادى الى افـتتـاح الـعـديد
ـراكــز الـبـيـطـريـة من الـعـيـادات وا
تخصصة) وبشأن اإلجازات ذكر ا
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بـــحث مـــجـــلس ادارة الـــصـــنــدوق
الــعــراقي لــلــتــنــمــيــة اخلــارجــيــة
تـــصــديـــر احلــنـــطــة الـى الــعــراق

بحسب عقود طويلة األمد. 
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(اجملـلـس نـاقش مــلــخص الــهـيــئـة
ــاء الــعـــربــيــة لإلســـتــثــمــار واإل
الزراعي وتصدير احلبوب اهمها
احلـنـطـة ومـسـتـحـقـات الـصـندوق
عـلى الــشـركــة الـعـامــة لـلــسـمـنت)
واضاف ان (هـذه الـتفـاهمـات تأتي
ــــوقف حملــــاولــــة اســـــتــــيــــعــــاب ا
اإلقتـصـادي ودعم اخلزين الـغذائي
ودرء اخلطـر بتوفـير كمـيات لأليام
ــقـــبـــلـــة بــاإلعـــتـــمــاد عـــلى دول ا
خــارجـــيــة).  اتـــخــذت مـــحــافـــظــة
كـربالء اجـراءات سـريـعـة وحـازمة
كـافحـة الرعي واجلـزر العـشوائي
ـناطق احملافـظة فـيما للـمواشي 
اوصت بـــتــفـــعـــيل قــرار مـــصــادرة
واشي وبـيعها. وقـال بيان تـلقته ا
(الـزمان) امس ان (الـزراعـة وجهت
ــســتــشـفـى الـبــيــطــري بــالــعـمل ا
ــشــتــرك مع مــديــريــتي الــبــلــديـة ا
والزراعة وشرطة البيئة للمواشي
ـنـاطق الـسـكـنـية بـإعـتـبـارها في ا
ظـــاهــرة غـــيـــر الئــقـــة ومـــخــالـــفــة
لــــلــــقــــانــــون) واضــــاف ان (هــــذه
الـظــاهـرة تــنـطــوي عـلى تــأثـيـرات
صـحـيـة سلـبـيـة وإحلاقـهـا الـضرر
شاريع بأعمال الـتشجيـر وبعض ا
اخلــدمــيــة) مــشــدداً عــلى اهــمــيــة
تــــطــــبــــيق قــــرار مــــنـح اجلــــهـــات
اخملـــتـــصـــة صالحـــيـــة مـــصــادرة
ــواشي الــســائــبــة في الــشــوارع ا

ــزايــدة واحلــدائق وبــيـــعــهــا في ا
الـعــلـنـيــة واعـتـبــار ثـمـنــهـا إيـراداً
نــهـائـيـاً لـلـدولـة) وتـابع ان (جلـنـة
الــــرعـي الــــعـــــشــــوائـي بــــاشــــرت
ـتـواجـدة ــصـادرة احلـيـوانــات ا
في الـشــوارع الــرئـيــسـة واألحــيـاء
الــسـكــنــيـة في مــنــاطق مــتـفــرقـة)
مـشـيـراً الى انـهـا (اخـذت تـعـهـدات
من اصــــحــــابــــهــــا بـــعــــدم الــــرعي
ساءلة العشوائي لتعرضهم الى ا
الـقـانــونـيـة بــغـيـة ضــمـان سالمـة
ــواطـــنـــ ومــعـــاجلـــة انــتـــشــار ا
األمـراض اإلنـتقـالـيـة من احلـيوان
مـــثـل احلـــمى الـــنـــزفـــيـــة وجـــدري
ـــســـاحـــات الـــقــــردة وحـــمـــايــــة ا
ــشــاريع اخلــدمــيــة الــزراعــيـــة وا
واحلـفـاظ عــلى جـمــالـيـة الــبـيـئـة).
وحذرت وزارة الـزراعة من افـتتاح
العيادات البيـطرية بدون تخصص
او حيـازة اجازة رسـميـة. على فتح
العيادات لفتح العيادات البيطرية
مـؤكــدة مـحــاسـبـة الــعـيــادات غـيـر

اجملازة. 
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وقـال مديـر عام دائـرة الـبيـطرة في
وزارة الــــزراعــــة ثــــامــــر حــــبــــيب
اخلــفــاجـي في تــصــريـح تــابــعــته
(الـزمــان) امس ان (الـوزارة حـددت
شـرطــاً رئـيــسـيــاً لـفــتح الــعـيـادات
الــبـيــطــريـة وهــو احلــصــول عـلى
اإلجـازة الـرســمـيــة فـيـمــا تـوعـدت
الـعيـادات الـعـيادات غـيـر اجملازة)
واوضح ان (انـــتــشـــار الــعـــيــادات
الـبـيـطـريـة اخملــتـصـة يـعـد ظـاهـرة
حــضـــاريـــة خـــاصـــة بـــعــد تـــآلف
الــعـالقــة بــ الـــفــرد واحلــيــوان)

اخلــفــاجي ان (جـــمــيع الــعــيــادات
البيـطرية مـجازة من نقـابة األطباء
سـؤولة الـبيـطريـ وهي اجلهـة ا
عن مــنح مــوافـقــات فــتح الــعــيـادة
( بشرط ان يديـرها اطباء بـيطري
ـضـمـد مـشــيـراً الى انه ( ال يـجـوز 
بيطري او شخص مقرب من طبيب

الـبـيـطـري بـفــتح عـيـادة بـيـطـريـة
واكد ان (هـنـالك جلنـات رقابـية من
نـقـابـة األطبـاء الـبـيـطـريـ تـتـابع
هــذه اخملـالـفـات وحتــاسـبـهم وفق
الـقانـون بالـتـعاون مع جـهاز األمن
الــوطـني الــذي يـؤدي دوره بــغـلق

العيادات اخملالفة).
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ـواثـيـق الـدولـيــة ومـبــاد وقـواعـد وا
الـقــانــون الـدولـي اإلنـســاني جــذورهـا
موجـودة في تعـاليم االنـبيـاء والشرائع
الــســمــاويــة وخــصــوصـا فـي تــعـالــيم
الـشــريـعـة اإلســـــــالمـيـة وهـذا يـعـكس
براي الباحثة مدى وجود حالة التكامل
بــــ الـــــقــــانــــون الــــدولـي االنــــســــاني
والـــــشـــــريــــعـــــة اإلسالمـــــيــــة فــــــــــكال
الـــتـــشـــريــعـــ يـــدعـــوان الى  ضــرورة
ـبـاد االلـتـزام واالحـتـرام لــلـقـواعـد وا
التي تـوفـر احلـمـايـة الـكافـيـة لـضـحـايا
ـسـلـحة ال سـيـمـا احلـمـاية الـنـزاعـات ا
اخلــاصــة  بـــأفــراد واعــيــان اخلــدمــات

الطبية.
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-1-
مـا أشـارت الـيه االحـصـاءات عن الـطالق في الـعراق مـؤخـراً يـكـشف عن انـهـيار
فـظـيع في أوضـاع األســرة الـعـراقـيــة لم يـسـبق لـلــعـراق أنْ شـهـد مــثـيال له عـبـر

تاريخه الطويل .
-2-

ؤسفـة بِدْءً بضعف والشك أنّ هنـاك أسبابـا وعوامل كثيـرة لبروز هـذه الظاهـرة ا
الوازع الديـني مروراً بكل ألوان االسـتهانة بـاالختراقات الفـظيعة لـلقيم األخالقية
ن لم طـلقة من كيد مـن قِبل أم زوجها أو أخواته  ا يُحاك لـلزوجة ا  وانتـهاء 

يذقن طعم التقوى ..!!
-3-

انّ مـا ذهب الـيه الــكـثـيـر مـن الـبـاحـثــ مِنْ أنّ تـزويج الـفــتـيـات وَهُنَّ فـي مـقـتـبل
أعمـارهن يكمن وراء هذه الظاهرة ال نراه مشـتمال على جانب كبير من الصحة 
ذلك أنَّ مــعـظم الــزيـجـات في األجــيـال الـســابـقـة كــانت تـخـتــار لـلـرجــال الـزهـور
ثل النتائج السلبية التي نشهدها اليوم. اليانعات من الفتيات ولم تكن تصطدم 
ومسـألة الـسكن مع أهل الـزوج كـانت هي األخرى شـائعـة مألـوفة ولم تـكن نسـبة

الطالق تبلغ معشار ما بلغته اليوم .
كــمـا أنّ االوضـاع االقـتـصـاديـة كـانت صـعـبـة لـلــغـايـة ولـكـنـهـا لم تـفـتك بـاألسـرة
العراقية مثل فتكها الراهن فالبطالة والوقوع حتت خط الفقر القائمة اليوم ليست

الية اخلانقة . بأسوأ من تلك األزمات ا
-4-

رسومـة في هذا الـباب يـقف في طلـيعة انّ إهمـال االلتزام بـالضـوابط الشـرعيـة ا
أسباب شيوع الطالق .

ـتقدم اليهم من ا يحمله ا ا اهتـمام حقيقـي  فاوليـاء االمور يزوجون بـناتهم دو
ـا ائتـمـنوا عـليه مع أن التـزام بأهـداب الـدين واالخالق وبالـتـالي فهم يـفرطـون 

رسوم في هذا الباب يقول : نهج الشرعي ا ا
( اذا جاءكم مَنْ ترضون ُخلُقَه وَدِينَهُ فزوجوه ) 

-5-
ومن جانب اخـر فانّ الكثـيرين يعزفـون عن االقتران بغـير الفتـيات احلائزات على
وظفـة تعود الى دارها متعبة مرهقة وقد ال الوظائـف طمعاً في رواتبهن والفتاة ا

نزلية كما يريدها الزوج . سؤولية ا تستطيع ان تنهض بأعباء ا
شكلة  وهنا تبدأ ا

ثم انّ الكـثير من األزواج يسعى للسيطرة على ما تتقاضاه زوجته من راتب وهنا
تبدأ مشكلة أخرى ...

شاكل وتعود الى اتخاذ القرار باالنفصام النكد  وهكذا تتعدد ا
-6-

سؤول عن االنـفاق على زوجته ومن نافـلة القول الـتذكير بـان الزوج شرعـا هو ا
ا هي لـلزوجة وال يـجوز له التـصرف بهـا دون اذنها فضالً وانّ اموال الـزوجة ا

عن االستحواذ عليها بالكامل ...
-7-

ـنـظـور الشـرعي ريـحانـة ولـيـست قهـرمـانةً – رأةُ في ا وا
ـا تـؤمر بـأدائِهِ  –وكـأنه من الـواجـبـات الـتي والـكـثـيـر 
البد أنْ تـؤدى ليس من الواجـبات وفق أَحكام الـشريعة

.
وهنا تكمن األسرار التي قد ال يعرفها معظم الناس .
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أخيراً وصل قـطاراحلكومة الـعراقية الى محـطته النهائـية والتي تأخرالـيها كثيراً
كـثـيرا و الـتصـويت عـلى حكـومـة السـيـد محـمـد شيـاع السـوداني في مـجلس
النـواب الـعـراقي في السـاعـات االخـيرة من يـوم اخلـميس 2022/10/27 وكـما
ــلك يُــقــال ان يــصل الــقــطــار مــتــأخــرا أفــضل من أن ال يــصل أبــداً عــلــيه ال 

العراقيون اال االمل بالنجاح والتوفيق لهذه احلكومة اجلديدة. 
امام احلكـومة اجلديـدة حتديات كبـيرة ومخـتلفـة نظرا لعـمق االنقسـام والتشظي
الـذي اصـاب العـمـلـية الـسـياسـيـة في الـعراق والـتي امـتـدت آثارهـا الى اجملـتمع
العراقي الذي يبدو اآلن متفرجا وفي موقع تلقي وانتظار ماهو قادم وآت بعد ان
جرب قـوة الفعل في مـختلف انواعه ودرجـاته وقوته ولم تكن هـناك نتـيجة اال ما
ارادته بـعض الـقوى الـتي تـمتـلك الـقوة والـسلـطـة والقـدرة بالـلـعب بكـافة االوراق
ـا يؤدي الى النتـيجة التي نـاورة في الصراعات وتـشتيت االرادات اخملـتلفة  وا

ارادتها او ما هي تريد. 
حكومـة السوداني مـطلوب مـنها ان تكـون عراقيـة وتنأى بنـفسهـا عن الصراعات
الـسيـاسـيـة الـتي طـحـنت هـذا الـبـلـد وحولـته الى قـبـر كـبـيـر كل يـوم يُـقـتل ابـناؤه
ـنـصب االول في االدارة ـا يـجــعل مـهـمـة من يــتـولى ا بـسـبـب او بـدون سـبب 
والـقــيـادة في الـعــراق ان يـسـعـى الى حتـقـيـق االمن واالسـتـقــرار اوال الى حـيـاة
ـوقف قوي وشـجـاع من الفـسـاد ونقـصد ـكن حتقـيق ذلك اال  العـراقيـ وال 
فسـاد النظام السياسي اوال وقبل الفسـاد االقتصادي انواع الفساد الذي صار
ـا يـكـون الـسـيـد الـسودانـي هو ـتـقـدمـة ور ـراتب االولى او ا الـعـراق فـيه في ا
ا قيل ونشر هـمة الكبـيرة طبقـا  وجودين في التـصدي لهذه ا االفضل من بـ ا

يدان افضل دليل وبرهان.  عن سيرته الذاتية والتي سيكون العمل وا
العراق يـعيش أزمـات سيـاسيـة وامنـية واقـتصاديـة وصحـية غـير مـسبـوقة وامام
ا يـجـعل احلـلـول التي قـدمـتـها احلـكـومـة عمل شـاق في أغـلب نـواحي احلـيـاة 
احلكومـات السابقة غير ناجحة وبالتالي حتتاج احلكومة اجلديدة الى تغيير في
زاجية بل تـطبيق الدستور بكل نهج وعـقلية االدارة واحلكم بعيـدا عن احلزبية وا
بنودة ومـواده دون انتقـائية وتنـفيذ الـقوان النـافذة واحكـام القضاء عـلى الكبار
قـبل الـصـغار واالقـويـاء قبـل الضـعـفاء.  وهـي حتتـاج الى احلـكـمة والـقـدرة على
الــرجـوع لــلــوراء والـنــظــر الى حــال الـنــاس بــشـكل أعــمق وأشــمل مع الــتــعـمق
اذا وصـلنا الى ما وصلنا اليه?.. واالستفادة بالـتفكيروسؤال الذات قبل اآلخر: 
ـان بان من جتارب احلـكومـات السـابـقة والـتفـكيـر في احلـلول والـبدائل مع اال
العالم يـتغيـر على الدوام والـعراق ايضـاً قد تغـير بعـد انتفـاضة تشريـن وينبغي

واقف بـاحلكـمة والـعدل واحلـزم والوضـوح وعدم التـعامـل مع ا
ـشـاكل مهـما كـانت بل يـجب التـعامل تبـسيـط وتسـطيح ا
ـعـقدة مع اجلـمـيع ومـشـاكـلـهم وازمـاتـهـم الـبـسـيـطـة وا
بعـقلية البحث عن احللول وتنفيذها مهما كانت احللول
ـكن الـقـول انه وصـلـنـا الى صـعـبـة ومـعـقـدة عـنـدهـا 

حكومة جديدة وآمال جديدة. 

في سابـقة تشكل االولى من نوعهـا يقوم السيد شيـاع باستالم مسؤوليته ألدارة
الدولة وكـابينته الـوزارية في يوم اجلمعـة  العطلة الـرسمية في البـلد  تلك بداية
مُفرحـة واشارة واضحة عـلى ان السيد شيـاع وكابينـته مُصر على تنـفيذ ماوعد
به جمـهوره في برنـامجهِ احلكـومي  بدءاً من استـثمار الـوقت  ومواصلـة اجلهود

نشودة . والعمل الدائم لتحقيق االهداف ا
ـسيرة عمل تضع نصب اعـينها معاناة د انطالقة مباركة  حكومـة يوم اجلمعة تُعـَّ
الـشـعب   ونـضع ثـقتـنـا بـهـا من اجل الـنـهـوض وتـخطي الـصـعـاب وبـدايـة عـهد
جديد يحمل ب طياته بارقة اآلمل واخلير باذن الله  هذا االصرار في استثمار
ن يود ان يعرف ماذا يعني البرنامج احلكومة في فلسفة الوقت هـو رسالة جليَّة 

السيد شياع وحكومته .
اعـتدنـا ان نـستـمتع بـبرامج حـكومـية تـمـثل حبـر على ورق   واغـلبـها ذر الـرماد
ثـلي الشـعب  لـيضع بـعدهـا البـرنامج بالـعيـون  من اجل احلصـول علـى ثقـة 
احلـكـومي عـلـى الـرفـوف  وتـبـدء مــرحـلـة االرجتـال واالجـتــهـادات الـتي ضـيـعت

طموح وامل شعب وتسببت بانكسارات وخسارات التعد والحتصى .
حـكـومـة يـوم اجلـمـعـة  خـطـطـت بـدقـة لـلـبـرنـامج احلـكـومي  وحـددت االهـداف 
ـكن تـطبـيـقه على وحتـاول اسـتثـمـار الوقت لـتـحويل الـبـرنامج الـى منـهـاج عمل 

االرض .آمل كبـيرة معقود على تلك احلكومة  من خالل بداية
مرحـلـة جديـدة في الـعـراق نـغادر بـهـا  لـغة الـشـعارات 
وبـذل اقــصى اجلـهــود لـتــطـبــيق  الـبــرنـامج احلــكـومي
بــشـكل عـمــلي حـقـيــقي  تـصب كل  أجنــازاته لـصـالح

ظلوم والبلد اجلريح  . الشعب ا
حكـومة العمل واالجنـاز انطلقت في يـوم مبارك ونسأل

الله ان يكون أجنازها مبارك .
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ــدن الـصـنـاعـيـة وقـعت هـيـئــة ا
الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــصـــنـــاعــة
ـديـنـة ـعـادن عـقــداً إلنـشــاء ا وا
الـــصــنـــاعـــيـــة فــي مــحـــافـــظـــة
الـــنـــجـف. وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــــزمــــان) امس ان (الــــهــــيــــئـــة
تــــعــــاقـــدت مـع شـــركــــة الــــديـــار
الــعـراقــيـة بــحـضــور مـســتـشـار
محافظ النجف لشؤون الصناعة
شـهـيــد علـي الـعـارضـي لـتنـفـيذ

ــديــنـة) مــوضــحـاً ان مــشـروع ا
(اجلـانـبـ تـعــاقـدا عـلى تـطـويـر
رافق اخلدمية البنى التحـتية وا
كافـة وبـناء نـحو 120 مصـنعاً)
وبـــ ان (وضع حـــجــر األســاس
شـروع سيـكون في بـاشرة بـا وا
ـقبلـة) مؤكداً ان (الـهيئة األيام ا
شـــددت عـــلى اهـــمـــيـــة مـــشــروع
ديـنة الصنـاعية خلـدمة اهالي ا
الـنــجف واســهــامه في تــشــغـيل
ابــنــاء احملـافــظــة واشـار الى ان

(وزيــر الــصــنــاعــة مــنــهل عــزيــز
اخلـــبــاز قــدم الـــدعم لــتـــســهــيل
اإلجـــــــراءات واإلبـــــــتــــــعـــــــاد عن
البـيروقراطـية في احلـصول على
ــــوافـــــقــــات بــــالــــتــــعــــاون مع ا
الـــوزارات األخــــرى لـــتــــنـــفــــيـــذ
ـــــشـــــروع). ونــــــظـــــمت دائـــــرة ا
الـتـطـويـر والـتـنـظـيم الـصـنـاعي
التابـعة للوزارة ورشــة تدريبيـة
حــول اإلدارة الــبـيـئــيــة لــلـمــواد

الكيميائيـة. 
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وذكــر الـبـيــان ان (الـدائـرة قـدمت
ورشتـها الـتدريـبيـة األولى ضمن
سلـسـلـة الـتـدريب لـقـسم الـبـيـئة
ـــشــــاركـــة مـــوظــــفي شـــركـــات
الـوزارة) وبــ انـهــا (تـضــمـنت
ــواضـيع الـتي تـخص عـدداً من ا
اإلدارة الـــســــلــــيــــمــــة لــــلــــمـــواد
الـــــكــــيـــــمــــيـــــائــــيـــــة اخلــــطــــرة
والتـشـريـعـات الـبـيـئـيـة اخلـاصة
بـهـا وكـذلك اإلتفـاقـيـات البـيـئـية
الــــدولــــيــــة اخلــــاضــــعــــة لــــهـــا
والــتــعـريف بــنــظــام الـتــصــنـيف
ي لـلكـيمـيائـيات). و جـهزت الـعا
الــشـركـــة الـعــامـــة لـلــصـنــاعــات
الهـيدرولـيكـيـة التـابعـة للوزارة
شـــركـــــة ابـن مـــاجـــــد الـــعـــامــــة
بــالــدفـــعــة الــثــالــثـــة مـن اسـالك

الـــــلــــحـــــام. وقــــال الــــبــــيــــان ان
(الـهـيـدروليـكـيـة باشـرت الـدفـعة
الـثـالثـة من األسالك نـوع بـانواع
مخـتلفـة) مشيـراً الى ان (الهدف
ــالـيـة تـعــظـيم مـوارد الــشـركـة ا
وتــســـويق مــنـــتـــجــاتـــهــا ودعم
قــــطـــاعـــات الــــدولـــة والــــقـــطـــاع
اخلـــاص). فـي ســـيـــاق مـــتـــصل
جـــهــــزت الــــشــــركـــــة الــــعــــامــــة
لــصـنـاعــات الـنـسـيـج واجلـلــود
احــدى شـركـات الــوزارة رئـاســة
ــنـتــجـاتــهــا مـن اجلــمـهــوريــة 
الـــســجــــاد الـــرئــاسـي األحـــمـــر.
وبـــحــسب الــبــيـــان فــإن (مــعــمل
الــــغـــزول والــــســـجــــاد الــــتـــابع
ـطلوبة للشـركة جهز الـكميات ا
بالـتعاون مع اجلـهات احلكـومية
نـتـجات لـسـد احتـيـاجاتـهـا من ا
احمللية). في غـضون ذلك منحت
ــديــريـــة الـــعــامـــة لــلــتــنــمــيـــة ا
الــصــنـــاعــيـــة 96 اجـــازة حتـت
ــشـاريــع صـنــاعـيــة الـتــأسـيـس 
اضـي. جديـدة في شهـر ايلـول ا
واوضـح الــــبــــيــــان ان (الــــوزارة
مـــنــــحت اإلجــــازات لـــتــــأســـيس
مشـاريع صناعـية حتـقق اإلرتقاء
بالعمليـة اإلنتاجية ودعم القطاع
اخلاص حسب قانون اإلستثمار

الصناعي رقم  20 لعام 1998).
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ . استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائد الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلدية العـمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجير االمالك وا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
وتـبدأ من الـيـوم التـالي لنـشر االعـالن مسـتصـحبـا مـعه التـأميـنـات القـانونـية الـبـالغـة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لـكـامل مدة الـتأجـير
دة اعاله من تاريخ النـشر وعلى قاعـة مديرية ويـنادى للمـزايدة في الساعـة العاشرة والـنصف صبـاحا في اليوم الـتالي النتهـاء ا
زايدة اجور النشر زايدة عـطلة رسمية يكون موعدهـا اليوم الذي يليه ويتحمل من تـرسو عليه ا بلـدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية ترتبة على ذلك من نسبة (٢%) مع جلب هوية االحوال ا صاريف ا وكافة ا
صادقـة الكمال اجراءات الـتعاقد االصـولي وبخالفه يتـحمل االجراءات القـانونية العـمارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايام من تـاريخ ا

زايدة. وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سوق حي احلسن العسكريحانوت رقم ١٣٨
سنة واحدة٨٫٢٥ م٢٣٣٤/١١٨٢ نهر دجلة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

طالبة بـالتعويض او اللجوء الى احملاكم لك الى البلدية عـند احلاجة اليه وخالل فترة الـتأجير او عند انتهـاء العقد دون ا يسلم ا
اخملتصة.

زايدة - علـى الراغب بـاالشتراك جلب بـراءة ذمة من الهيـئة العامـة للضرائب / فـرع ميسان وبـخالفه ال يسمح له باالشـتراك في ا
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

سوق حي احلسن العسكريحانوت رقم ٢٣٩
سنة واحدة٨٫٢٥ م٢٣٣٤/١١٨٢ نهر دجلة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سوق حي احلسن العسكريحانوت رقم ٣٤٠
سنة واحدة٨٫٢٥ م٢٣٣٤/١١٨٢ نهر دجلة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سوق حي احلسن العسكريحانوت رقم ٤٤١
سنة واحدة٨٫٢٥ م٢٣٣٤/١١٨٢ نهر دجلة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سوق حي احلسن العسكريحانوت رقم ٥٤٢
سنة واحدة٨٫٢٥ م٢٣٣٤/١١٨٢ نهر دجلة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سوق حي احلسن العسكريحانوت رقم ٦٤٣
سنة واحدة٨٫٢٥ م٢٣٣٤/١١٨٢ نهر دجلة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سوق حي احلسن العسكريحانوت رقم ٧٤٤
سنة واحدة٨٫٢٥ م٢٣٣٤/١١٨٢ نهر دجلة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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  ‚«dF « w  WOMOB « WOMÞu «
لـقـد قـالت قـنـاة اجلـزيـرة في تـقـريـر صـادر لـهـا بـعـنوان
"ازدهار االقتـصاد العـراقي" بأن ارتـفاع إنتـاج النفط في
ـقـاول شـغـل وا جـنوب الـعـراق ال ينـفـصل عن قـوة ا

 . الصيني
وبــعــد أكــثـر من عــشــر ســنـوات مـن اجلـهــود الــدؤوبـة
تـمـكـنت مـؤسـسـة الـبـترول الـوطـنـيـة الـصـيـنـيـة (تـعرف
اختصارا بشركة بتروتشاينا) من االندماج بشكل عميق
في ســــوق الــــطــــاقــــة الــــعــــراقي. ومن خـالل ابــــتــــكـــار
التكنولوجيا الرقـمية والتحول اإلداري الدولي ساعدت
هــذه الــشـركــة في دفع صــنـاعــة الــطـاقــة الـعــراقــيـة إلى

تميزة. ية ا السوق العا
كـرّست شركـة الـنـفط الصـيـنـية عـنـد بـداية دخـولـها إلى
الـسوق الـعـراقي كل جـهودهـا لـدمج وابـتكـار الـتقـنـيات
احلـاليـة مع اإلرث الـتـكنـولـوجي الذي راكـمـته ألكـثر من
نــصف قــرن. وشـــكــلت عـــلى الــتـــوالي عــشـــرة أنــظــمــة
تـكنـولوجـيـة متـفوقـة تـغطي االسـتكـشـاف اجليـولوجي
ا جعل العديد من وتطوير حقول النـفط وما إلى ذلك 
ـكنة وبـالتالي تـقد خدمـات هامة سـتحـيلة  األمور ا

للغاية في مجال صناعة النفط والغاز في العالم.
وعــلى مـــدى مــا يــقــرب من  10 ســنـــوات من األبــحــاث
ؤسسة الصينية تقنيات رئيسية عمّقة ابتكرت هذه ا ا
عقدة للتطويـر الفعال خلزانات الـكربونات الضـخمة وا
ـيـة الــتي عـجـز عــمـالـقــة الـطـاقـة ـشــكـلـة الـعــا وحــلت ا
الدوليـون من التغـلب عليـها لفـترة طويـلة ووصلت إلى
ـتقـدم ككل كـما أن بعض ابـتكـاراتها سـتوى الدولي ا ا
الرائدة دوليا ساعدتها على حتقـيق قفزة نوعية مكّنتها
من الوصـول إلى إنـتاج مـائة مـلـيون طن وقـد  حالـيا
تطبـيق هذه السلـسلة التـكنولـوجية بالـكامل في الشرق

األوسط. 
تـقـدمة وبـاالعـتمـاد عـلى مـزايا تـكـنولـوجـيـا التـطـويـر ا
والرائـدة في مجـالهـا تعـمل مؤسـسة الـبتـرول الوطـنية
ـتقدمة مـثل حفر اآلبار الصيـنية على تـعزيز التـقنيات ا
الــعـنــقـوديــة واآلبـار األفــقـيــة واآلبـار األفــقـيــة مـتــعـددة
األطراف وتنفيـذ تكنولوجـيا تطوير مـكامن الكربونات
ـميزة حلقن وتقنيـات اإلجناز الذكي وتـطبيق التـقنية ا
ياه والتحكم فيها واالسـتمرار في تعزيز اإلنتاج على ا
نـطـاق واسع بـالـنـسـبة لـلـمـشـاريع الـعـراقـيـة وحتـس

مستوى تطوير حقول النفط بشكل كبير.
يعتبر مشروع حقل األحـدب أول مشروع يتم فيه تطوير
يـاه على ضخ ا
نـــــــــطــــــــاق
واســـع فــي
خـــــزانـــــات
الـكـربـونـات
العراقية كما
 حــــفـــر أول
بـــــــئــــــر أفـــــــقي
مـتـعـدد األطـراف
في حقل احللفاية
بنـجاح. كـما أخذت
الـشــركـة الـصــيـنـيـة
ـــــبـــــادرة في زمـــــام ا
تنـفـيذ تـقـنيـات احلـفر
ـتـقـدمـة مثل واإلكـمال ا
الـتـحــكم في رمـال اآلبـار
األفــــقـــيـــة والـــتــــكـــســـيـــر
الـــهـــيــدرولـــيــكـي مــتـــعــدد
ـراحل إلضــافـة ا
الـــرمل وكـــلـــهـــا
حـــقـــقت نـــتـــائج
جــيــدة وحـظــيت
بإشـادة الشـركاء

عادن عن حاجة تعلن الـشركة العامة للسـمنت العراقية احدى تشكـيالت وزارة الصناعة وا
شـاركة احلـصـول على الـشروط مـعمل سـمـنت الكـوفـة للـمنـاقصـة اعاله فـعلى الـراغـب بـا
بلغ ـطلـوبة من مقـر الشركـة / الدائرة الـتجـارية الواقـعة في الزعـفرانـية / سعـيدة لقـاء ا ا
شار اليه اعاله علما بـأن موعد الغلق سيكون الساعة الـثانية عشر بعد الظهر من تاريخ ا

الغلق اعاله وسيعتبر العطاء غير مستوفي للشروط ويهمل ما لم يوثق بها ما يلي:
ـقـدم الـعــطـاء مـكــتب او شـركـة مـســجل داخل الـعــراق او خـارجه وان يـكـون ١- ان يـكــون 

معروف عنوانه وهاتفه داخل العراق.
ـبـلغ (٧٧٨٠) دوالر او مــا يـعـادلـهـا بـالـديـنـار الـعـراقي ٢- تــقـــد تـأمـيـنـات اولـيـة ١ % 
رقـمــة نـاقصـة ا وجب صك مـصـدق او خطـاب ضمـان (صادر من مـصرف مـعـتمـد) عن ا

١٠/ع/س ج ن - ٢٠٢١/١
ناقصات. انعة من الهيأة العامة للضرائب لغرض االشتراك في ا ٣- تقد عدم 
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ـناقـصـة لدى فـتح الـعـطاءات فـي مقـر الـشـركة الـعـامة لـلـسـمنت ـشـاركـ في ا - حـضور ا
العراقية.

(www.icsc-iq.com) علومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني زيد من ا

نتـجة للـنفط والغـاز. كما الدوليـ وحكومـات البلـدان ا
فازت مـشاريع البـناء الـسطحـي في كل من حقل األحدب
وحـقـل احلـلـفـايـة بـجـوائـز لـوبـان الــصـيـنـيـة لـلـهـنـدسـة
اإلنــشــائــيــة في اخلــارج لـعــامي  2014 و  2021 عـلى

التوالي. 
في  12 ديـسـمـبر 2018  االنـتـهـاء من حـفـر بـئر نـفط
حـديث لــلـغـايـة وضـخـم في حـقل احلـلـفــايـة حـيث يـبـلغ
إنـتــاجه 20 مــلــيــون طن ســنــويًــا إذ طــبــقـت الــشــركـة
علومـات األكثر تقـدمًا في العالم الصيـنية تكـنولوجيـا ا

لـــبـــنـــاء حـــقــول
الـنـفط الـرقـمـية
كما يضمن مركز
الـــــــــتـــــــــحـــــــــكم
األوتــومــاتــيــكي
بـــــالـــــكـــــامل في
إنـــتـــاج حـــقـــول
الـــــــــــــــنــــــــــــــــفـط
ــســتــودعــات وا
األســـــــاســـــــيــــــة
الـرقـمـيـة ضـمان
اإلدارة الـسـلـسة
العـابرة لـلحدود

عن بُـعـد. كـما 
بــــنــــاء شـــبــــكـــة
مراقـبة مـتكـاملة
فـــي حــــــــــــــــــــقــل

ـراقــبـة في الـوقـت الـفـعـلي احلـلــفـايـة وهي ال تــقـوم بـا
لديـنامـيكـية اإلنتـاج وعمـليـات التـتبع اآللي وغـيرها من
الـتـدابـيـر األخـرى فـحـسب ولـكـنـهـا تـضـمن أمن مـواقع

راقبة أيضا.  اآلبار غير ا
ويـلعب هـذا دورًا مـهمًـا في تـقـليل اخملـاطـر بشـكل فـعال
وحتــســ كــفــاءة اإلنــتـاج ويُــعــد بــنــاء مــشـروع حــقل
احلــلــفـايــة من قـبـل شـركــة بـتــروتــشـايــنـا أول مــشـروع

وذجي حلقول النفط الرقمية. 
ـوارد إن مـنــطـقـة الــشـرق األوسط هي مـنــطـقـة غــنـيـة 
ـنطـقـة الـتي يـجتـمع فـيـها الـنـفط والغـاز وهي أيـضًـا ا
نـافسة. عمـالقـة النـفط والغـاز الدوليـون وتشـتد فـيهـا ا
ـوارد الـدولـيــة عـنـد احلـاجـة في هـذا لـذلك يــعـد تـوفـر ا

السوق مؤشراً هاماً على مستوى "التدويل".
ـؤســسـة الـصــيـنـيــة مع شـركــة بي بي (تـعـرف عــمـلت ا
سابقا باسم شركـة بريتش بتروليـوم) بشكل مشترك في
العراق إلعادة تـشغيل أكبـر حقل نفطي فـيها وهو حقل
الـرميـلـة والذي يـسـاهم بـنسـبـة حوالي  40من إجـمالي
إنتـاج النـفط اخلام في الـعراق اليـوم. كمـا قادت حتـالفا
ـاليزية أيضا مع شـركتي توتال الـفرنسيـة وبتروناس ا
شـاريع الـنـفـطـية فـي حقل احلـلـفـايـة وبـناء لـتـشـغيـل ا
مـديــنـة نـفـطــيـة بـإنـتـاج ســنـوي يـبـلغ  20 مـلـيـون طن.
وتتـعـاون أيضـا مع شركـة إكسن مـوبـايل لتـشغـيل حقل
غـرب الــقـرنـة-1 وهـذا مــا وضع مـخــطـطًــا جـديـدًا

ستوى الدولي.  لعمليات الشركة على ا
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وعلى مـدى سنـوات طـويلـة من العـمل اجلاد واألبـحاث
قامت شركة بتروتـشاينا ببنـاء نظام إدارة دولي إقليمي
وآلـيـة حـديثـة لـلـتـشـغـيل وهذا مـا دعم بـقـوة الـتـشـغيل
عالي اجلـودة والفعـال لقـطاع النـفط والغـاز في العراق.
وبفضل عـملـيات "التـنسيق اإلقـليمي والـرقابة" و"إدارة
األعـمــال والـدعم" و "مـنع اخملــاطـر والـسـيـطــرة عـلـيـهـا
وتأمينها"  تمكنت الشركة من بناء نظام إدارة يتماشى
مع اخلـــصــائص
العراقـية وقواعد
الـــــــتــــــشــــــغــــــيل
الــدولــيـة والــتي
لم تـقــتـصــر عـلى
تــمــتــ الــعالقــة
الــــفــــعـــالــــة بـــ
اإلدارة الصـيـنـية

واإلدارات
األخرى للشركات
الـشــريـكـة مــعـهـا
فـي احلـــــــــقــــــــول
النفطـية فحسب
ولـكـنـهــا تـمـكـنت
من توحـيد دائرة
ـوارد الـبـشـرية ا
ـــــــــالــــــــــيـــــــــة وا
ـا ساهم والتـشـغيـلـية وإدارة األعـمال األخـرى أيـضا 
وبـشـكل كـبــيـر في حتـسـ قـدرات الـشـركـات الـصـيـنـيـة
األخرى على تـشغـيل وإدارة مشاريـع التعـاون في مجال

النفط والغاز في منطقة الشرق األوسط.
تشجع شركـة بتروتـشاينا عـلى التحول الـرقمي لإلنتاج
والــتــشــغـيـل وتــقــوي بــنــاء نــظــام اجلــودة والــصــحـة
عروف بـ (HSE) حيث اجـتاز هذا والسالمـة البيـئيـة ا
النظـام بالنسـبة للمـشاريع الكبـرى بنجاح شـهادة نظام
إدارة الـــبـــيـــئــة  ISO14001 وشـــهـــادات نـــظــام إدارة
عـترف هـنـية  OHSAS18001 ا الصـحـة والـسالمـة ا
ــلــكـيــة الــبــريـطــانــيـة بـهــا من قــبل خــدمــة االعــتـمــاد ا
(UKAS). كـمـا حـافظـت الشـركـة الـصـيـنـيـة علـى سجل
ــتـاز ألدائــهـا في هــذا اجملـال حــيث لم يــتم تـســجـيل
وقـوع إصـابات أو أي حـوادث كـبـيـرة تتـعـلق بـالـسالمة
ـهـنيـة وحـمـايـة الـبيـئـة. كـمـا حاز مـشـروعـهـا في حقل ا
تميـزة للبيئات احللفاية عـلى "جائزة اإلدارة الصحـية ا
ـعـقـدة" وذلك ضـمن سـلـسـلـة جـوائـز "االلـتـزام بـرعـايـة ا

ية لعام 2019 .  " التابعة للمؤسسات العا وظف ا
شاريع وأشادت الدوائر احلكومية احمللية في العراق 
الـتـعـاون في مـجـال الـنـفط والـغـاز الـتي تـنـفـذهـا شـركة
بــتـروتــشــايـنــا في بالدهم كــنـمــوذج لـلــتـعــاون الـدولي
واقــتـرحـت احلـكـومــة الـعــراقـيــة أيـضــا تـنــفـيــذ تـعـاون
استراتـيجي معـها في هذا اجملـال كما اخـتارت شركات
الــنــفط الــدولــيــة مــثل شــركــة بي بي وإكــســون مـوبــيل
وتـوتـال الشـركـة الـصيـنـيـة كأفـضل شـريك لـهـا. وحازت
تميز على تقدير واسع لقوتها الشاملة القوية وأدائها ا
ــنــطــقــة الــشــرق والــراقـي في ســوق الــنــفط والــغــاز  

األوسط وفي العراق.
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واحلـــزم.فـــالـــقــرارات هـي الــتـي حتــدد
نــــوعـــيــــة احلـــاكـم مـــا اذا كــــان يـــبـــدأ
ام بــــــاألصــــــعـب نــــــزوال الـى األســــــهل
أم بــــاالســــهل صــــعـــودا الـى األصـــعب
بــــاالســــهـل والــــتــــوقف عن تــــنــــفــــيــــذ
االصـعب..فـالـقـائـد الـذي يـعـتـمـد اآللـية
األولى يــتـمـتع بــشـخـصــيـة الـواثق من
نــفـسه ان اعــتـمــد عـلى جــمـهـور واسع
فــيـمـا ــغـامـرة ــثل اجملـتــمع ال عـلى ا
تـمـتاز شـخـصـية الـذي يـعتـمـد الثـانـية
بـــــــــــاحلــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة والـــــــــــتــــــــــأنـي
وبــعــكــســهــمــا..تــتــصف والــعــقالنــيــة

شخصية من يعتمد الثالثة بالتردد.
ان الـكـاظـمـي اعـتـمـد اآللـية ومـا حـصل
الـــثــانــيــة(الـــبــدء بــالـــقــرارات االســهل
صـــــــــــــعـــــــــــــودا الـى الـــــــــــــقـــــــــــــرارات
فأصدار قرارا يقضي بايقاف األصـعب)
تـبعه في (25 حـزيران ازدواج الـرواتب
2020) اعـالنه بــــأن األيـــــام الــــقــــادمــــة
ـناصب سـتـشهـد حـمـلة تـغـييـرات في ا
وجتـريـد األحـزاب ـتـقـدمـة في الـدولـة ا
ـناصب التي حصلت عليها خالفا من ا
لـلــقـانـون.وألن احلـدثـ خـطـيـرين فـقـد
تـسـاءلـنـا لـيـلـتـهـا في مـنـشـور بـعـنوان
(األنـــقالب األبـــيـض هل ســـيــحـــصل?)
لـتــفـيـد فـضـائـيـات بــاقـتـحـام مـسـلـحي
ـــنـــطـــقـــة مـــيـــلــــيـــشـــات حـــزب الـــلـه ا
وجتــاوزت عــلـيه اعــتـبــاريـا اخلــضـراء
دون رد حــاسم مــنه.وانــتـهــيــنـا الى ان
العبادي كان في قراراته (هاوي بس ما
نـاوي).وتمنيـنا على الكـاظمي ان يكون
ـواجـهة مع (هـاوي ونـاوي) فـارغمـته ا
قــوى الـفـسـاد والــدولـة الـعــمـيـقـة ان ال
يـتحـرش بها مـدركا ان السـياسة  في
بـال اخالق بال الــــعـــراق بـال مـــبـــاديء
دين..فـتـخـلص من شـر طـبقـة سـيـاسـية
مـستـبدة كـان فيـها سـفيـنة انـقاذها من
طـوفـان غضب الـشـعب الذي خـسـر منه
مـاليــ تـــوســـمـــوا فـــيه خالصـــهم من
افــشل وافـسـد واقـبح طـبــقـة سـيـاسـيـة
حتــكـمـت بـهــا سـيــكـوجلــيـا الــضـحــيـة
فـــاســـتـــفـــردت بــالـــســـلـــطـــة والـــثــروة
وتـقاسمت مؤسسات الدولة ب عوائل
قــيـاداتـهـا!وبـرغم ان الــسـيـد مـصـطـفى
الــكـاظـمي يـعـدّ من أقل رؤسـاء الـوزراء
اال انه ســـيــــدخل الـــتـــاريخ مـــدة حــــكم
الـسيـاسي العـراقي التسـعيـني بوصفه
مـن اكثـرهم جدال بـخـصوص مـا له وما

عليه.  

ـــي رئــيس اجلــمــعـــيــة الــنــفــســيــة { اكــاد
العراقية

تــــقــــو األداء في مــــجــــاالت احلــــيـــاة
اخملـتـلـفة.وقـد اعـتـمدتـهـا من يـوم تولى
الــســيــد مــصــطــفى الــكــاظــمـي رئــاسـة

مجلس الوزراء.
ولــلـتـــذكــيـــر فـأن الـكــاظـمي واجه في
بــــدايـــة تــــكـــلــــيـــفـه وضـــعــــا مـــعــــقّـــدا
مجتم صحـيا اقتصـاديا امنيـا سـياسيـا
فــهـو عــيـا..مــا واجـهــهــا أحـد من قــبـله
اسـتــلم خـزيـنـة خـاويـة من سـلـفه عـادل
والــعــراق مـــدين لــلــبــنك ــهــدي عــبـــد ا
وتـصـاعـد األصابـات والـوفـيات الـدولي
ـوجـة الـثـانـية لـفـايـروس كـورونا في ا
وتــضـاعف وتــهـديــد الــنـظــام الـصــحي
وتــهـديـد امـني نــسب الـبـطـالــة والـفـقـر
وتـــعــدد ـــنـــطــقـــة اخلـــضـــراء يـــطـــال ا
ـليشيات وعدم قدرة الدولة بالسيطرة ا
وعـــودة مــــتــــظــــاهـــري عــــلى الــــسـالح
و(دكات!)عـشائرية في انـتفاضـة تشرين
الـبصرة وميسان وبغداد..وخطر يتهدد
حـياته من القوى الشيعية السبعة التي
رشــــحــــته!ومـع ذلك اخــــتــــار ان يــــبـــدأ
بــــأخـــــطــــرهـــــا واكــــثــــرهـــــا احلــــاحــــا
جـماهيريـا..الفساد..مدركـا بأنه سيكون
ـعـركته امـام خـيـارين:امـا ان يـنتـصـر 
ـنقذ واخملّلص عـلى الفاسـدين ويكون ا
والــــبــــطـل الــــذي ســــيــــدخل الــــتــــاريخ
الـسياسي للعراق الذي خال من االبطال
الــــقـــادة مـن ســـنــــ وامـــا ان يــــكـــون

(الشهيد احلي) حسب تعبيره.
وكـان هـذا الـتـصور هـو الـذي شـاع عنه
بـ اغــلب الـعـراقـيـ لـغـايـة اجـتـمـاعه
الكي.فيومها اصيب الكثيرين بالسيد ا
بـاألحـباط واعـادهم لسـيكـوجليـا توالي
واعيد ليكـون بنظرهم كالسيد اخلـيبات
الـعـبـادي الـذي وعـد بـضـرب الـفـاسدين
ألنه(الـعبادي) بـيد من حـديد ومـا ضرب
ــســؤولــ الــكــبــار بــاجــهـزة ادرك ان ا
الــدولــة وقــيــادات الــكــتل الــســيــاســيـة
مـتـورطة كـلـهـا بالـفـساد مـبـررا خذالنه
بـخطابه بجامعة بغداد (2017/11/27)
ــــلــــكـــون بــــأن (الــــفــــســــاد مــــافــــيــــا
يـسـتطـيـعون ان قدرات فـضائـيـات ـال ا
يــــثـــبـــتــــوا انـــهـم احلـــريـــصــــون عـــلى
وهم الـذين يـحاربـون الـفـساد اجملـتـمع

ولكنهم آباء الفساد وزعماء الفساد).
االستطالع الثالث

في (6-2020/9/5) اجـريـنـا االسـتـطالع
الـثالث لتـقو اداء الكـاظمي شارك فيه
ـيــون ومـثــقـفـون (3843) بــيـنــهم اكـاد
تــــوزعـــــوا عــــلـى ثالثــــة واعـالمــــيـــــون
األول:يـــثـــمـن اداء الـــكـــاظـــمي مـــواقـف
ويـصـفه بـأنه افـضل رئـيس وزراء حـكم

وفــرضــوا ارادتــهم عــلــيه في اكــثــر من
وداســــوا عــــلـى صــــورته مــــنـــــاســــبــــة
بـأحـذيـتهم وضـربـوا بيـته بـالـصواريخ
ولم يـــحــرك ســاكــنًــا).واعــتــبــر آخــرون
ســكـوته عـن هـذه األهــانـة بـأنـه دمـر مـا
تـــــــبـــــــقى مـن هـــــــيـــــــبـــــــة و كـــــــرامــــــة
وأنه (بـدل ان يركز جـهوده حلل الـدوله
ـسـتـعصـيـة واخلـطـيـرة التي ـشـاكل ا ا
ذهب الى التوسط ب يواجهها الداخل
ايــران و الـســعـوديــة دون ان يـكـون في
ـــكن ان جـــعـــبـــتـه اي اجنـــاز داخـــلي 
وانه ليس له اي يـسهل مـهمته كـوسيط
تـأثـيـر او دور عـلى احلـكـومـات احملـليه
واسوأ  تـصريح له وخـاصـة البـصـره!
ــقـاومه عــنـدمــا قـال ان الــصـدر ســيـد ا
وعـــلى  راسي..وهـــو رئـــيس مـــجــلس
وأنـه تــمـــلص من كل وزراء الـــعــراق!! 
وعوده بالقصاص من قتلة ثوار تشرين

ن  و هـشـام الهـاشـمي و العـشرات 
زيد اغـتيالـهم وهو يعـرفهم..هل تـريد ا

دكتور قاسم?)
سـتـجيـب (بـحدود وكـان لألقـليـة من ا
ــئــة)  مـوقـف ايـجــابي خـالصـته 25 بــا
انــهم يــرون الـكــاظــمي  افــضل رئـيس
وزراء بـــعــد 2003 وأنـه نــزيه ولـم يــكن

فاسدا كسابقيه.
وكـــــان هــــنــــالـك مــــوقـف ثــــالـث اتــــسم
شـــخّص مـــدة حـــكــمه ـــوضــوعـــيــة بـــا
وهـذا بــأنـهـا(لم تـتـمــيـز بـإجنـاز واضح
تـلك اية ادوأت لـيس ضـده اذ لم يكـن 
الزمـة لـلعـمل.واهم شى عمـله انه ابتـعد
عـن اسـتــخــدام الــقـوة مـع كل االطـراف
وكــرجل مــخــابـرات فــضل الــعــمل غــيـر
ــبـاشـر لــكن دون ان يـهـتـم بـالـوصـول ا
الى نـتـائج.وكـالـعادة بـقـيت احلـال على
حـالـهـا واعـطى وعـودا كـثـيـرة ابـعد من
ووقع في ورطــة عـلى مــســتـوى الــنـظــر
اليـة وبعد ان ظن مـستوى الـسياسـة ا
انـه احـسن االخـتــيـار في وزيـر مــالـيـته
ولــكن االمـر انــتـهى الى زعل الــقـيـادات
ـا تــطـلب اسـتــقـالـة وزيـر اخلــارجـيـة 
ـن ال تـخـصص له ــالـيـة ثم اســنـدهـا  ا
ـرة األول في الـبالد يـتـولى وهي ا بــهـا
ـالـيـة مهـنـدس. واعتـقـد انه لم يـرتكب ا
اجــــــراءات كــــــارثــــــيـــــــة كــــــمــــــا فــــــعل
بـعضهم.وطـبعا ال نـستطـيع تصديق ما
اشــيع عن حتــويـله مــبـالغ لــصـاحله او
لــصــالح وزرائه وبـعــلــمه فـهــذه االمـور
اصـبـحت تـطـلق على عـواهـنـها دون ان

يقدم احد دليال).
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تـعـدّ اسـتطالعـات الـرأي اصـدق وسائل

إعالميون مثقفون يون األجابة: أكاد
نـــشــــطـــاء..حـــددوا أهم  فـــنــــانـــيـــون

اجنازاته باآلتي:
تـــعـــزيــز الـــعالقـــات مع بـــعض الــدول
عـمل عـلـى مـحـاسـبـة (بـعض الــعـربـيـة
اجـراء االنتـخابـات بنـجاح الـفـاسدين)
ـظاهـرات للعالج في وارسـال جرحى ا
واعادة االعتـبار للـعراق دوليا اخلـارج

افضل من سابقيه.  
وحددوا اهم سلبياته باآلتي:

تـخـفـيـضه سـعـر الـديـنـار عـلى حـساب
حـيث فقد تـوسطة الـطبـقات الدنـيا وا
ــئــة من الـــراتب مــا يـــقــرب من 40 بـــا
واطالقه الكـثيـر من الوعود ولم قـيمـته
تظاهرين يـنفذها مثل مـحاسبة قتـلة ا
تـعــيـ وحــصــر الـسالح بــيـد الــدولــة
حتسـ اخلدمات..ووصول اخلـريج
ـالي في عـهـده الى الـفـسـاد اإلداري وا
اقــصي درجــاته مــنـذ ســقــوط الـنــظـام

السابق حلد االن.
œU H « WÐ—U×

ـــســـتــجـــيـــبــ ولـــقـــد وصف اغـــلب ا
ـئـة شــخـصــيـته بـأنه (بــحـدود 70 بــا
(وُلِـدَ بـدعم صـدري وانـتـهـى مـكـشوف
ـــحــاربـــة الــفـــســاد ووعـــد  اجلـــنــاح
وانـــفـالت الـــسالح وانـــتـــهى مـــنـــزوع
نـفلت الذي االرادة بـسيـطرة الـسالح ا
قـصف داره ولم يـتجـرأ على احملـاسبة
بـل حـتـى عـلـى االفــصـاح عــنــهم).وأنه
ويفـتفر الى (ال يـتمـتع بكارزمـا القـائد
الـــــشــــجــــاعـه والــــصــــرامـه واجلــــديه
والـذكـاء والعـقلـيـة األستـراتـيجـية في
ادارة الــدولــة..يـحــاول ان يــحل بـعض
ــشـاكل االجـتـمـاعــيـة الـصـغـيـرة اوال ا
ويــركـن لــلــســلم ثــانـــيــا)..فــيــمــا ذهب
آخـــرون الى وصــفه بــأنـه(شــخــصــيــة
فـاشـلـة وسلـبـيـة ولم يسـتـطع ان يـدير
خــضع لـــســيــطــرة دفـــة احلــكم بــقـــوة
حــيـتـان الـفـســاد ورضخ لـهم..لم يـقـدر
ـســلـحـة ـلــيـشــيـات ا عــلى مـواجــهـة ا

W¾Þuð
تــولى الـســيـد مـصــطـفى الــكـاظـمي(55
سـنة) رئاسـة مجلس الـوزراء في غمرة
احـتـجـاجـات وتـصـاعـد أزمـات اوصلت
األحــزاب إلى اتـفــاق بـتـولــيه  رئـاسـة
فـغــادر مـنــصب رئـيـس جـهـاز الــوزراء
اخملـابرات الوطني العراقي الذي شغله
ـنصب في (7 حـزيران 2016) لـيـتولى ا
األعلى في العراق في ( 5/7 /2020 ).
االول يرى أنه �وكـان للعراقيـ موقفان
ال يــــخـــتــــلف عـن ســـابــــقـــيـه النه جـــاء
ــتــهــمـة ــوافــقــة أحــزاب الــسـلــطــة ا
والـــثـــاني يـــرى أن الــرجل بـــالـــفــســـاد

مستقل وينبغي أن نعطيه فرصة.
ولــقــد تـــابــعت أداءه  من يــوم تــولــيه
الـسلـطة الى يوم تـكليف الـسيد مـحمد
شـــيـــاع الــســـوداني..رئـــيـــســـا جملــلس
الـوزراء في ( 13تـشـرين األول 2022)..
دعوت في احللقة األولى إلى منحه مئة
فـاتـهـمـني الـبـعض انـني انـحاز له يـوم
ـنـاسـبـه..بقـيـت بـعـيدا ألنه صـديـقـي(با
عــنه طـوال مــدة حـكـمه رغـم أنـني كـنت
وســيــطــا بــيــنه ومــتــظــاهــري تــشــرين
).ونـــشــــرت الـــثـــانــــيه بـــعــــد ســـبـــعـــة
في والـثـالـثـة بـعـد سـنة ونـصف اشـهـر
صـــــــــحـف عـــــــــراقـــــــــيـــــــــة واحلـــــــــوار

تمدن..وموثقة في غوغل. ا
استطالع رأي..يوم غادر

كـان آخر األستطـالعات بخصوص اداء
اسـتـهل الــكـاظـمي يــوم غـادر الـسـلــطـة

بالنص:
(ألنني أوثق للتاريخ واألجيال ما حدث
ويــحـدث في الــعـراق فـي كـتــاب يـصـدر
بيان رأيكم في قـريبا..ارجـو حضراتـكم
أداء الـســيـد مـصـطـفى الـكـاظـمي خالل
تـوليه رئـاسة مـجلس الـوزراء من (ماي
2020 الـى تـشـرين أول 2022) لــتـبـيـان
اهم اجنـازين ايجـابي حـققـهما واهم
تـقصيرين او عمل سلبي ارتكبهما..
ــــــــوضــــــــوعـــــــــيــــــــة). ســــــــاهـم في و

ولـديه نـيـة حــسـنـة بـتـأسـيس الــعـراق
دولة مستقرة ناجحة.

والــــثـــــاني:يــــرى فـــــيه شـــــخــــصــــيــــة
حــكـــومـــته حــكـــومــة اســـتــعـــراضــيـــة
وأننـا  كنا فـيسـبوكـيه بدون تـخطـيط
نــنــتـظــر مــنه مــسك اي رمــز من رمـوز
يـتخذ ولكـنه لم يفـعل الـفسـاد الكـبيـره
قـرارات ويــتـراجع عـنـهـا..وبـأخـتـصـار
هـو ليس حـازما ولـيس لديه الـشجاعه

الكافية.
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ريب منه والـثالث يتخذ موقف الشك ا
بـقولهم: لقد ابـتلعنا الـطعم الذي ألقته
األحـزاب الـفـاسـدة لـيـسـوقـوه لـلـشارع
ـنـتفض فـظن النـاس أنه ضدهم وهم ا
وبـعـد ثالثـة ضــده فـتـقـبــلـته األكـثـريــة
أشــهــر لم يــقــدم شــيـئــا حــقــيــقـيــا في
ولم يقدم ؤسسات مشروع بناء دولة ا

شيئا في اجتاه محاربة الفاسدين.
والــــرابـع يــــتــــخــــذ مــــوقف الــــنــــاقــــد
ــنــهج لــكــنه بــان لــديه ا ــتــعــاطـف وا
وقــول أحـدهم:(والـله مــتـردد او بـطيء
انـا من مـحـبي الكـاظـمي بس حلد االن
مــاكــو اي شي جــيــد حتــقق بــالــواقع
صـحيح الـفترة قـصيـرة بس عدنه مثل
بـالريف (مـا يلـحك على اجلـوعان ناعم
الـــثــريـــد ) انــا جـــوعــان وتـــكــول خل
نـــــعـــــمـــــلك الـــــثـــــريـــــد. بس احلـــــجي
والــنــاس اذ وهــذا تــخــديــر والــوعـــود

اتضل هيج راح تسحب تاييدها).
ـــواقف من اداء ــــفـــارقـــة..ان هــــذه ا ا
الـكـاظـمي الـتي اجـريت فـي استـطالع
(6-2020/9/5) مــتــشـابــهــة ان لم تـكن
مــتــطـابــقـة مع مــواقــــف اســـــــتـطالع
( 10/13 /2022 ). مـا يـعـني أن الرجل
ـواقف وهذه اخـتـلـفت حـوله اآلراء وا
ان الـشعب ال يرضى كله حـالة طبـيعية
ال ســيـمــا الـعــراقـيـون عــلى أداء حـاكم
ألنـــــهـم في رأيــــــنـــــا اصـــــعـب خـــــلق
الــله..فـهم لم يــرضـوا عن عــبـد الـكـر
قـاسم وال عن احمد حسن البكر..فكيف
ـصطفى الكـاظمي الذي جـاء متحديا
بــأنه ســيــكــون(الـشــهــيــد احلي) الـذي
وما سـيـحـقق لـلعـراقـيـ مـا يتـمـنـونه
اســــتــــطــــاع ألنه وجــــد نــــفــــسـه امـــام
مــــســـتــــبـــديـن قـــتــــلـــة اســــتـــهــــدفـــوه
ألن شخصيته ليست واهـانوه..وسكت
وانه  –سـيـكـولـوجـيـا- يـكره عـدوانـيـة
الـعنف ويتـحمل ما يـلحق به من حيف
وهـذه مواصفات تـفاديا حلصـول فتنة
ـنصـب رئيس وزراء ال تـنـفع حـاكـمـا 
حلـــكــومــة عـــراقــيــة تـــتــطـــلب الــشــدة

ــادي ـــثل الــفـــقـــر ا االشـــتـــراكي. وال 
ــــعــــنـــوي االشــــتـــراكــــيـــة. والــــفـــراغ ا
ــادي وســـنــواصل تـــوطــيـــد األســاس ا
ـاديـة لــلـتــحـديث وحتـســ الـظــروف ا
لـلـحـيـاة الـسـعيـدة ألبـنـاء الـشـعب كـما
ســنـعــمل بــقـوة عــلى تـطــويـر الــثـقــافـة
ـتقـدمـة االشتـراكيـة وتعـزيز الـتوعـية ا
ــثل الـعـلـيـا والـعــقـيـدة الـسـيـاسـيـة بـا
وتـوريث حضـارة األمة الـصيـنية ودفع
حتـقيق الوفـرة الشامـلة ماديـا والتطور

الشامل بشريا.
رابـعــا الـتـحـديث الـصـيـني الـنـمط هـو
حتـديث يتعايش فيه اإلنسان والطبيعة

بانسجام ووئام. 
يــشـكل اإلنـسـان والــطـبـيـعــة مـجـمـوعـة
حــيـاة مـشــتـركــة ومن احملـتم أن األخـذ
بال نــهـايـة من الـطـبـيــعـة بل تـخـريـبـهـا
سـيـؤدي إلى تـعـريض اإلنـسـان النـتـقام
من الـطـبيـعـة. وسنـواظب على الـتـنمـية
ـــبــدأ "مــنح ـــســتــدامــة ونـــتــمــسك  ا
األسـبـقـية لـلـترشـيـد واحلـمايـة واتـخاذ

حتـديث يـغـطي حجـمـا سـكانـيـا هائال.
وبـــعـــد دخــول  1.4مـــلـــيــار ونـــيف من
ســكــان بالدنــا بــأســرهم في اجملــتــمع
احلــديث يــتـجــاوز حـجــمه الـســكـاني
تطورة مـجموع تعداد سكـان البلدان ا
ـشـقة حـالـيـا فـمن الـبديـهي أن مـدى ا
والـتـعـقـيـد لـتـحـقـيق هـذا التـحـديث لم
يــســبـق له مــثــيل كــمــا من احملــتم أن
طـرق تــطـوره وأسـالـيب دفـعه تـتـصف
ــيـزاتــهــا اخلـاصــة. ونـتــمــسك عـلى
ـسـائل وتـبـني الـدوام بــالـتـفـكـيـر في ا
الـقرارات وتصـريف األمور انطالقا من
ظـروف بالدنا الـواقعيـة وعدم الـتطلع
إلـى مـا فــوق الــقــدرة وعــدم الــتــشــبث
ــة واحلـفــاظ عـلى بــاألسـالــيب الــقـد
واظبة على الصبر برؤية تاريخية وا
إحــراز الـتـقـدم مـن خالل احلـفـاظ عـلى
االسـتـقرار والـتقـدم بانـتـظام تـدريجـيا

تواصل إلى األمام. والدفع ا
ثـانـيـا الـتـحـديث الـصـيـني الـنـمط هو
حتـديث يتـمتع فـيه أبنـاء الشـعب كافة
بـرخــاء مـشـتـرك. يـعـد حتـقـيق الـرخـاء
طلب اجلـوهري لالشتراكية ـشترك ا ا
ذات اخلــصـائص الـصــيـنـيــة كـمـا أنه
عـمـليـة تـاريخـيـة طويـلـة. ونثـابـر على
اعـتــبـار حتـويل تـطـلع الـشـعب حلـيـاة
جـمـيـلـة إلى واقـع نـقـطـة بـدايـة وهـدفا
نــهـائـيـا لـبــنـاء الـتـحـديــثـات وتـركـيـز
اجلــهــود عـلى حــمــايـة ودفـع الـعــدالـة
واإلنــصـاف االجــتـمـاعــيـ واإلسـراع
شتـرك جلميع أبناء بـتحقيق الـرخاء ا
الـشـعب للـحـيلـولـة بحـزم دون اتـساع

الفجوة ب األغنياء والفقراء.
ثـالـثـا الـتـحـديث الـصـيـني الـنـمط هو
حتــــــديث يــــــحـــــقـق الـــــتـــــوافـق بـــــ
ثل ـعـنـويـة.  ـاديـة وا احلـضـارتـ ا
ـــاديــة والـــثــراء الـــتــمـــتع بــالـــوفــرة ا
ـطـلب األسـاسي لـلـتـحـديث ـعـنـوي ا ا

ـؤتـمـر الـوطـني الـ 20لـلـحـزب اخـتـتم ا
الــشـيـوعـي الـصـيــني مـؤخـرا بــنـجـاح
وهـو مؤتمـر في غاية األهـمية يُـعقد في
حلــظـة حــاسـمـة اســتـهل فــيـهــا جـمـيع
ختلف أعـضاء احلزب وأبناء الشعب 
قــومــيــاتــهم في كـل الـبـالد الــتـقــدم في
ـسيرة اجلـديدة لبـناء دولة اشـتراكية ا
حـديثـة على نـحو شـامل والزحـف نحو
ئوية هـدف الكفاح عند حـلول الذكرى ا
لـتـأسيس جـمهـورية الـصـ الشـعبـية
ويــخص الــنــهــضــة الــعــظــيــمــة لـألمـة
الـصــيـنـيـة وسـيـحـدث تــأثـيـرا عـمـيـقـا

وطويل األمد في العالم.
أشـار شي جينبـينغ األم العـام للجنة
ـركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى ا
ــهــمـة أنـه من اآلن فــصـاعــدا صــارت ا
احملـوريـة لـلـحـزب الـشـيـوعي الـصـيـني
ـختلف هـي االحتاد مع أبنـاء الشعب 
قــومـــيــاتــهم في كـل الــبالد وقــيــادتــهم
إلجنــاز بـنـاء دولــة اشـتــراكـيـة حــديـثـة
قـويـة عـلى نـحـو شـامل وحتـقـيق هدف
الــكــفــاح الـواجـب إجنـازه عــنــد حــلـول
ـئـويـة لـتــأسـيس جـمـهـوريـة الــذكـرى ا
الــصـــ الــشــعــبــيـــة ودفع الــنــهــضــة
الـعـظــيـمـة لألمـة الـصـيـنـيـة عـلى نـحـو

شامل بالتحديث الصيني النمط.
يـعد حتـقيق الـتحـديث مسـعى مشـتركا
سارات جلـميع شـعوب الـعالـم إال ان ا
الـتي تـبـنتـهـا كل دولـة من أجل حتـقيق
الـتحديث تـختلف بـعضهـا عن البعض.
ط يناسب جميع وال يوجد في العالم 
الـدول لـلـتحـديث وال مـعيـار ثـابت. أما
الــتــحـديـث الـصــيــني الـنــمط فــيــتـسم
ــشــتـركــة لــلــتـحــديث في بــالــصـفــات ا
مــخـتـلف الــبـلــدان ويـتـمــيـز عـلى وجه
اخلــصـوص بــاخلـصــائص الـصــيـنــيـة

القائمة على ظروف الص الواقعية.
أوال الــتــحــديث الـصــيــني الــنــمط هـو

الــتــخـطــيــطـات االســتــراتــيـجــيــة الـتي
ـؤتـمـر الوطـني الـ20 يـحـددهـا تـقـريـر ا
لـلـحـزب الـشـيـوعي الـصـيـنـي حـريـصا
عــلى الـعــمل مع اجلـانب الــعـراقي عـلى
ـواءمــة بـ اســتـراتــيـجــيـات تــعـزيــز ا
الــتـنــمـيـة والــتـركــيـز عــــــــلى حتـسـ
مــعــيــشـة الــشــعب وإحــيـاء الــصــنــاعـة
والـدفع بـالـتـحـول االقتـصـادي لـلـعراق
واالســتـمــرار في تــوطـيــد الـتــعـاون في
اجملـــاالت ذات األولــويـــة مــثل الـــطــاقــة
والـبنـية التـحتـية وتعـزيز الـتعاون في
ياه والكهرباء ـشاريع اخلدمية مثـل ا ا
والـصحـة والتربـية وفي مجـال التنـمية
تبادل اخلـضراء على أساس االحترام ا
ا يـخـدم مصـلـحة شـتـرك  والـكـسب ا
الـبـلـدين وشعـبـيـهمـا ويـخلـق مسـتـقبل
أفـضل لعالقـات الشراكـة االستراتـيجية

الصينية العراقية.

{ سـفـيـر جـمـهـوريـة الــصـ الـشـعـبـيـة لـدى
جمهورية العراق
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ســارقــيـه وتــخــلــيص الــعــراق من عــدم
الـــــكــــفــــاءة فـي اإلدارة وإدارة شــــؤونه
ـــصــلــحــة اجملـــاورين األقــوى وبــعض
الـذين يدفعون ليعرقلوا مشاريع وطنية
كـبرى مـثل مشـروع ميـناء الـفاو الـكبـير

واستكمال طريق احلرير احملدث.
وفـي يــوم اجلـــمــعــة 21 تـــشــرين األول
أخــــتــــمـــــمت فــــصــــائـل نــــاشــــطــــة من
الــتـشــريـنــيـ والـلــجـان الــتـنــسـيــقـيـة
لـقاءاتـها بإصـدار وثيـقة مهـمة تـتضمن
ا 21 بنداً تشكل منهاجاً وطنياً شامالً 
هـو مـطـلـوب عـمـليـاً السـتـرجـاع سـيادة
الـدولــة وقـدرتـهـا عـلى الـبـنـاء من خالل
ــال الـــعـــام واســـتـــرجــاع وقـف نــهـب ا
ـــنــهــوب مـــنه ووضع الـــكــفــاءات في ا
ــواقع الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيق الــعــطـاء ا
ـا والــتـفــاني الــنـزيه لــبـنــاء الـكــثـيــر 
دارس يـحـتـاجه الـشـعب في مـقـدمـته ا
ـسـتشـفـيات ومـسـتوصـفـات الرعـاية وا
الـــصــحـــيـــة بــجـــانب حتـــريك عــجـــلــة
االقـــتـــصـــاد الـــوطـــني من خـالل إعــادة
تـشغيل مـا تعطل مـن مشاريع إنـتاجية
وبـنـاء مـشـاريع إنـتاجـيـة جـديـدة حترر
الـعـراق من اسـتـيـراد كل شـيء بـعد أن

بـوصـلـة مـسـار الـدولـة الـعـراقـية الـتي
تــتـقــاذفــهـا عــصـابــات الــفـســاد وعـدم
الـكـفـاءة من وكالء الـرأسـمـال األجـنبي
خـطـطات ـرتبـطـ  ودول اجلـوار وا
قــوى دولــيــة كل هــمــهــا حــسـم صـراع
نطقة لصاحلها التي كان النفوذ في ا
احـــتالل الـــعــراق بـــعــضـــاً من ركـــائــز
خـطـتــهـا إلحـكـام قـبـضـتـهـا عـلى أكـبـر
مــنــابـع الــطــاقــة في الــعــالم اخلــلــيج
الـــعــربـي وإيــران. وجـــاءت طــروحــات
ـطـلوب في ـؤتـمـر مـؤطرة لـلـطـريق ا ا
مـنـهـاج واسع نـحـو اسـتـرجـاع الـدولة
ـال العام من الـعراقـية من مفـتتـيها وا

ـدنـية ؤتـمـر اجلـامع لـلقـوى ا انـعـقـد ا
ـــقــراطـــيـــة قــبل أســـبـــوع وكــان الـــد
اجـتـمـاعـاً كبـيـراً حـضـره جمـع مهم من
ـــدنـــيــة الـــشـــخــصـــيـــات الــوطـــنـــيــة ا
ـقـراطـيـة بـجـانب بـعض األحزاب الـد
ــعـــروفــة بــنــزاهـــتــهــا ومــســـيــرتــهــا ا
الــنـــضــالــيـــة الــطــويـــلــة لــبـــنــاء دولــة
ـقراطـية ضـمنـها احلـزب الشـيوعي د
ــتـمـيـزة الــعـراقي. وكـان مـن األشـيـاء ا

ؤتمر حشد الشبيبة الكبير. لهذا ا
ـــهم هـــو أن هــذا الـــنـــشــاط والـــشيء ا
ـهم جاء في وقت أحوج ما الـسياسي ا
يـــكــون فـــيه الــعـــراقــيـــون إلى وضــوح

يــؤكــدهــا الـكــتــاب الــصــادر عن مــكـتب
رئـيس الـوزراء بـ"إبـعـاد" هيـئـة الـرقـابة
ـالـية عن مـراجـعة وتـدقـيق استـرجاع ا
أمـانـات الـكـمارك.إن هـتـاف "نـريد وطن"
هـو الصـوت الذي ال بد أن يـعود عـالياً
ــغــا الـذي بــاألخص فـي ظل تــنــازع ا
عـرقل تشكيل حكومـة السيد السوداني
بــعـد أن كـانت هـنـاك أمـال في أن تـكـون
ـرجـوة يـد حــرة في مـعـاجلـة لــلـوزارة ا
ـــتـــراكـــمـــة لـــكن قـــوى مـــشـــاكـــلــــنـــا ا
احملـاصـصـة عـادت لـتـؤكـد أنـهـا لـيـست
واطن وكل مـعنية بأي من تطـلعات ا
هـمـهـا ضـمان حـصـة دسـمـة من كراسي
الـسـلطـة و"عـوائدهـا". وكل مـا في األمر
أنـها أرادت من نزاهة الـسوداني صمام
تـنــفـيس لـلـسـخط اجلــمـاهـيـري الـقـابل
لـالنـفـجـار في أيــة حلـظـة. وهي احلـالـة
الـتي لم تـقف عـنـد اإلدانـة اجلمـاهـيـرية
الـعراقية بل سبقها التنديد الشديد من
ــتالعـبـة ـتــحـدة بـالــقـوى ا قــبل األ ا
ــصـيـر الــشـعب الــعـراقي ومـســتـقـبل
ـوارد الـعراق الـوطن فـي اسـتـبـاحـتـهـا 
ومـــصــادرة حـــقــوق شـــعــبه فـي حــيــاة
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مـــواطــنـــيه يـــنــبـــغي أن يــكـــون هــدف
ال الـسـلـطة ولـيس االسـتحـواذ عـلى ا
الــــعـــام وجـــاءت الــــفـــقــــرة احلـــاديـــة
والــعـشــرين لـتـؤكــد أن الـدولــة لـيـست
ا هي سـلطة فـوق الشـعب والوطـن إ
خلـــدمــة الـــشــعب وحـــمــايــة مـــصــالح
الـوطن وال يـجوز إضـفاء قـدسيـة على
الــــدولـــة تــــبـــرر قــــمع إرادة الــــشـــعب

وطموحه في حياة أفضل.
قـراطية ـدنيـة الد إن مـؤتمـر القوى ا
ووثـــيـــقــة مـــبــاد تـــشـــرين تـــشــكالن
مــنــعـطــفــاً مــهـمــاً في تــمــاسك الــقـوى
الـطامـحة للـتغـيير وهي حـالة تـزيدها
ـال قــوة الـفـضــائح األخـيـرة لــسـرقـة ا
الـــعــام وهي لـن تــكــون الـــفــضـــيــحــة
األخــيــرة فـمــا خــفي أعـظـم عن حـجم
ــنـظــمـة لــسـرقــة مـوارد الــعـصــابـات ا
الــعــراق وجتــريــده من عــوامـل الــقـوة
الـتي تـرتكـز علـيهـا السـيادة الـوطنـية
ــواطــنـ ــقــدمــة مــنـهــا إذالل ا وفي ا
ــة بـــحـــرمـــانـــهم من احلـــيـــاة الـــكـــر
لحـة ليـكفروا واخلـدمات األسـاسيـة ا
ـة منـظمـة تسـللت بـالـوطن. وهي جر
إلـى أرفع مـــواقع إدارة الـــدولــة الـــتي

ية الثـانية قد بدأ كـان منذ احلرب الـعا
بـشـكل متـصاعـد في إنـتاج مـا يحـتاجه
من الـسلع اخلـفيفة وصـوالً إلى ما بدأ
به مـن خـــطط الـــصـــنــاعـــة اخلـــفـــيـــفــة
الـــواســعـــة عــلـى طــريق الـــصــنـــاعــات
ـهـا معـمل الـثـقـيـلـة الـتي كـان من مـعـا
احلــديــد والـصــلب واألســمــدة والـورق
ــعـــدات الــكــهـــربــائــيــة واألســـمــنت وا
والـبـطـاريـات.إن فـقرات "وثـيـقـة مـباد
تـــشـــرين" الـــصـــادرة في  21 تـــشـــرين
األول تتناول في فقراتها 11-1 طبيعة
طلوب الـنظام السياسي واالقـتصاد ا
وفق تـطـلعـات الـشعب لـنهـضـة شامـلة
وتـــكـــرس الــفـــقــرات 18-12 الـــركـــائــز
ـطـلـوبـة لـضـمـان احلـريـات واحلـقوق ا
شـاكل االجتمـاعيـة ضمـنها ومـعاجلـة ا
حتـقـيق حلـمة عـراقـيـة متـمـاسـكة وفي
الــفــقــرة 19 تــؤكـــد طــبــيــعــة الــعــدالــة
االنـتـقـالـيـة الـتي بـاتت تـشـمل مـسـاءلة
الــفــســاد وقــتــلــة مــا قــبل 2003 كــذلك
مستهدفي احملتج السلمي وتغييب
ـعارضـ بعد 2003. وأخـيـراً كرست ا
فـقرتـ ختـاميتـ تؤكـدان أن مسـتقبل
أطــفـال الـعـراق وشـبـابـه وخـدمـة بـقـيـة
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ال عــاطـفـة يـجب ان تـســتـحـضـر عـنـد الــكـتـابـة عن مـنــجـزات احلـكم او افـعـاله
الـتـراجـعيـة الـتي تـستـدعي في اهـون اخلـسارات اسـتـبـدال احلكـومـة شرط ان
تصلح الالحقة اخطاء سابقتها و احيانا يتطلب األمر استبدال النظام بأكمله.
نحن عـشنا كل هـذه األمثلـة عشنـا استبـدال النظـام و تغيـير احلكـومات على
ت او ــسـتــبـدلـة ر الحظ ان لــيس كل الـنــظـام تــبـدل و ال احلـكــومـات ا ان ا
عاجلت ما فـعلـته سابقـتهـا وما محـصلة الـيوم اال نـتاج االنشـغال بـالشكـليات
ـا بـدأ الـعـام الـدراسي في مـحـافـظـات الـوسط و ـتـضـمـنـات و اال  اكـثـر من ا
دارس نهج الـدراسي و ال ازدحمت صفوف ا اجلنـوب بتسليـم جزء من كتب ا
ـا يــفـوق طـاقـتـهـا االسـتـيـعـابـيــة و ال صـار مـد الـيـد لـلـمـال الـعـام( شـطـارة)

تسندها ايادٍ يُخشى من تسمية رؤوسها.
ـلــكي نــقل واقع الــبالد من جـرى عــبــر تــسع و خـمــســ وزارة في الــعــراق ا
تبعيتها العثمانية إلى وطنية جديدة تمكنت من االستقالل سريعا عن بريطانيا
وظـهـرت مضـام الـدولـة النـاشـئة في جنـاح خـططـها الـسـياسـيـة اخلارجـية و

ا يفوق- لو أراد احد ان يقارن- واقع اليوم. اإلدارية الداخلية 
ذلك األساس اسـند اجلمهـوريات الحقا اجلـمهوريات الـعسكريـة التي أشبعت
ـنـزلق حتى هـوت الـسيـاسـية إلى ـلـكيـة ذمـا وهي تـذهب بالـعـراق من منـزلق  ا

ثالث حروب كارثية.
ـفصل اخلـطـر في عـراق مابـعد 2003 هي احملـاصـصة وهي أصـبـحت عـرفا ا
ــعـمـول به و كـلـمـا حـدثت نـكـسـة جـرى ذم مـواد غـيـر مـكـتـوب ومع ذلك فـهـو ا
بالـدستور و ذم احملاصـصة و مع ذلك فأن االمور تـسير بعـدها للعـودة للعرف
ا الـذنب لو كـان فعلى ذمـوم و السـكوت عن مـواد بالـدستـور ال ذنب لهـا وإ ا

كاتبيها.
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ـفهوم عن النـسب السكـانية التي نـاصب بحسب ا ـفصل اخلطر يـريد ا هذا ا
يـجري اخـتـصارهـا قـومـيا و مـذهـبـيا فـتـلقى الـكـرات عـلى بيـوت الـتـقسـيـمات
الـعـراقـيـة التي تـنـتـهي بـعـد صـراع سـيـاسي و إعالمي لـتـسـمـيـة رئـيس يـكلف
رئيـسـا للـوزارة ثم تـدخل التـقـاسمـات األخـرى داخل كل بيت قـومي و مـذهبي

لتحول نقاطها إلى مناصب.
لكن و بـعد تكرار نـفس القصة لـلمرة السـابعة افال يقف صـانع قرار ليراجع
ـنجـز الذي هـو قلـيل و اخلسارات حسابـات السـتة األسـبق فيـنتـبه للمـنهج و ا
ـكن الـتحـقق بـدل الكالم الـتي اكبـر فـيقـرر ان يـعد بـرنـامجـا مـنتـجـا شعـبـيا 

الكبير الذي ال أدوات المكانية حتقيقه?
ــقـراطي الــكــردسـتــاني الـذي يــرأسه الــسـيــد مـســعـود نــحن في حـزبــنــا الـد
الـبـارزاني نعـرف الـعراق جـيدا و نـعـتقـد ان كثـيـرا من شركـاء الـوطن يعـرفونه
ايـضـا لـكن االسـتـغـراب الـذي يـواصل حـضـوره في كل تـبـدل في الـعـراق هو
ـواطن بل جل االهـتـمام حـالـة تـوحي بأن اغـلب األمـزجـة غيـر مـتوجـهـة نـحو ا
ا يـتعلق نحـو ارضاء من يـخشى (زعلـهم). ولذا فـكل عمل الـرئيس البـارزاني 
بـتشـكـيل احلـكـومـات هـو التـأكـيـد عـلى الـوصـول للـمـواطن و مـسـتـحـقاتـه على

حكومته.
احلـكـومـة و ان كـانت حـزبـيـة فـهـي جـهـاز لـتـلـبـيـة حـاجـة األفـراد كل األفـراد
وبــحـسب أذرع احلــكـومـة و الــتي هي أذرع خـدمــات وأي فـشل في أي ذراع

ينسحب في ذهن األفراد ليكون تهمة و ادانة لعقل النظام.
ـكن قـبـوله من افـكـار لكي أرجـو دومـا الـنـجـاح للـحـكـومـات وأرسل دومـا مـا 

واطن و ب معتقدهم احلزبي. يفصل اإلداريون ب عملهم مع ا

قراطي الكردستاني كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا
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فـقط لتوظـيف االمكانات تـوظيفاً عـلمياً
مـن خالل تسمـية من هم االكـفأ واألجدر
ــوارد مع واالفـــهم إلدارة مـــهــام هـــذه ا
ن دنـئت نـفـسـهم وسـال عـدم الــسـمـاح 
ــال الــعــام الـذي جــعل لــعــابــهم عــلى ا
القانون له حرمة ال تقل خيانة الوطن.
هـمـة صعـبة ـوقف اصبح واضـحـاً ا فـا
ولــكن نــتــوسم خــيــراً في اول حــكــومـة
ـهــامـهــا يــوم اجلـمــعــة فـهم بــاشــرت 
عـازمون على ان يكونوا فريقاً متماسكاً
قـويـاً مـتـحـديـاً لألزمـات حتت رايـة الـله

اكبر في عراق موحد.
فـاليوم نحن على موعد مع اشراقة فجر
عــراقي جــديــد يُـعــيــد االمل في نــفـوس
الــتـــواقــ له ونــبــدأ مـــرحــلــة جــديــدة

قدمة. جتعلنا في ا
سالم على العراق وشعبه وارضه سالم
عـلى ابـناءه الـشرفـاء االوفـياء الـثابـت

باد الوطنية. على ا

{ لواء دكتور

استثمار مواردها خلدمة ابنائها.
وكــذا احلـال لــبـاقي احملــافـظــات الـتي
يـسعـى محـافظـوها جـاهدين لـتحـس
قدسة بـناها التـحتية كمـا في كربالء ا

وميسان.
ـــتـــمــثـــلــة ـــعــرقالت ا ولـــكن بـــعض ا
بـــالــروتــ اإلداري الـــذي يــحــول دون
ذلـك ولـــكن هـــنـــاك بـــصــــيص امل في
مـستقبلُ واعد عندما خول دولة رئيس
الـوزراء في اول يـوم اسـتالمـه محـافظ
الـبـصرة لـلتـوقـيع مع شركـة شـنغـهاي
الـصينية لـتحلية ميـاه احملافظة وبناء
مـحطة كـهرباء ولـعلهـا خطوة مـباركة

باجتاه االنفراج اخلدمي للعراق.
اذاً انــنـا مـقـبـلــون عـلى وعـود صـادقـة
وفــعــالــة قــد تُــغــيــر احلــال الى غــيــره
وتـنـتـشل الـبُـنى الـتـحـتـيـة من اخلراب
والـدمـار الذي تـشـهده حـتى اصـبحـنا
نـــتــمـــنى ان يــكـــون الــعــراق كـــبــعض
الـبـلـدان الـتي كـانت في يـوم مـن االيام
تـتـخـلف عن الـعـراق بـسـنـوات والـيوم
ا . ال لسبب وا اصبحت تتقدمه كثيراً

ابـنـاء البـصرة والـنـاصريـة والسـماوة
والـديـوانـيـة والـكـوت وبـغـداد من اجل
ـتـمــثـلـة ــطـالـبــة بـأبــسط احلـقــوق ا ا
ــاء الـصــالح لـلــشـرب بــالـكــهــربـاء وا
فلألسف لليوم تعاني البصرة الفيحاء
ـــالح ويـــعـــاني ـــاء ا ام اخلـــيـــر من ا
اهــلـهـا من الــتـهـمــيش واحلـرمـان رغم
انـها تـطفـو على بـحر من الـنفط ولوال
اجلـــهــود احلـــثــيـــثــة الـــتي يـــبــذلـــهــا
مـحافظـها الذي حـاول وال يزال يحاول

تـتـسـابق االحـداث وتدور عـجـلـة الزمن
مـسـرعـة مـتـجـهـة بـالـعـراق الى مـرحـلة
ا انـتظـره العـراقيون جـديدة وعـهُد طـا
ـعـاناة واأللم واحلـرمان بـعـد ايام من ا
لـيـشخـصوا بـأبـصارهم صـوب حكـومة
ولـــدت من رحم الــعـــراق وبــأراده حــرة

وطنية.
فـقـد زالت تـلك االيـام الـتي افـتـرش بـها
اصـحـاب الـشـهـادات االرض لـيـطـالـبوا
بــحـقــوقـهم وســالت دمـاء االبــريـاء من
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العقـل اجلمعي : هو السـير مع اجلماعة الى مـا ال نهاية وتـقليدها في مـلبسها
فرحة ناسـبات ا وعاداتهـا وتقاليـدها اجلماعـية وشعاراتـها التي ترددهـا في ا
ـأ له ,وتـوفـيـر الـشـاي والـقـهوة ـيت  ,ونـصب ا واحلـزيـنـة مـثل الـبـكاء عـلى ا
واألكل للحضور حتى وأن تطلب األمر بيع مقتنياتك الشخصية  ,أو االقتراض

صارف لتقوم بالواجب اجلمعي الذي يرضي به األخرون. من ا
ـليونـية العبـادية سواء في لنـطبق فكـرة العقل اجلـمعي على أجـواء الزيارات ا
شهـر رمضـان أو في شهـري محـرم وصفـر.. فإن اجلـو اجلماعي يـدفع بعض
ـيل إلى اآلسي بــاألولـيـاء من الـنــاس الى حـالـة من االنــقـطـاع عـن عـائـلــته  وا

خالل توفير اخلدمات العامة للزوار دون مقابل .
ففي مـوسم الـزيـارة األربعـيـنيـة لألمـام احلـس وصـحـبه األبرار  ,الـتي يـراها
البـعض بأنها مبتدعـة وغير صحيحة لـكون رؤوس رجال واقعة الطف لم ترجع
الى العـراق هو : شـحذ الـهـمم وقدح الـعزائم فـيـقوم الـزوار بحـركات روحـية
وسم مثل تـعبدة في ذلك ا كنه القـيام بها خارج إطـار اجلماعة ا وبدنـية ال 
ــشـروبـات مـجـانـا  ,وفـتح ـأكـوالت وا ـشي مـن الـفـاو الى كـربالء  ,وتـوزيع ا ا
البـيوت لغرض إيواء الزوار من مخـتلف الشعوب مجاناً  ,ونـقلهم من مكان الى
وسم تـنتـابه حالـة من االكتـئاب واحلزن أخر مـجانـاً . ولكن بـعد الفـراغ من ا
لـفقـدان تـلك االجـواء نـتـيـجـة تـغـيـيـر الـدوافع الـعـرضـيـة الى حـالـة من الـقـنـاعة
الـذاتـيـة لـئال تـزول اآلثـار بـزوال مؤثـراته  ,وأن الـقنـاعـات الـراسـخـة ال تـتـغـير
عتقد بـلزوم السير في مسلك الـقطيع ال ينتظر موسم واسم.. إذ أن ا بتغـير ا

أو مناسبة.
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ئات نـستطـيع رؤيتهـا في حياتنـا وحياة اآلخـرين من طريقة لكن ثمـة أمثلـة با
ـظـهـر الـكالم إلى األكل وطــرق الـتـعـامل مـع الـغـيـر فــضالً عـلى تـفـصــيالت ا
ـتعـامـلـون مع الـغيب هـنـة. يـجـد ا الـشخـصي وحـتى اخـتـيـار نوع الـثـقـافـة وا
أفواجـا من الناس تـتبعهم وفي الـتأريخ قصص وشـواهد ووقائع ابـتدأت منذ

انطالق األديان فوق األرض وال تزال تتكاثر.
رتبة األولى ولقد حتول العراق الى أسوأ دولة للعيش في العالم  وحاز على ا
في الـفـسـاد احلـكـومي وانـتـشـار حـاالت الـطالق وتـسـيس الـقـضـاء وحاالت
نفـلت. وجتفيف أنهار العراق االغتـيال واالختفاء القسـري وانتشار السالح ا
من قبل اجلـانبـ االيراني والـتركي وسـرقة الـنفط الـعراقـي  واحلدود الـبرية
السـائبة والـتدخل  وإخـفاء نـتائج الـتحقـيقـات في السـرقات واحلرائق  ,وقتل
وصل واآلالف وغيرها  ,والسكوت عن تظاهرين ,ومـجزرة سبايكر وسقوط ا ا
نبر احلسيني وتدمير القطاع الصناعي والتجاري . جتاوزات بعض خطباء ا
فهم يـتجـاهلـون الفـساد احلـكومي والـصفـقات الـفاسدة والـرشاوى وتـبيض
األمـوال وتــسـيــيس الــقـضــاء وجتــارة اخملـدرات وانــتــشـار حــاالت الـطالق
وتـزويـر الـشـهـادات والـتــخـلف الـتـربـوي وانـتــشـار االحلـاد وتـهـريب الـنـفط
وسـطـوة العـشـائـر والفـشل احلـكومي وتـدني اخلـدمـات الصـحـية واخلـدمـية
اء الصالح للشرب والبطالة والفقر وتهريب العملة وفرار وأزمة الكهرباء وا
الفـاسدين الى اخلـارج وتبيض األمـوال عبر مـزاد العـملة.وكـان أفالطون يرى
قـراطيـةالـتي هي حكم أن احلكـومات تـتـقلَّب بـ عدة أشـكـالٍ ونُظُم فـمن الـد
اغوجية التي هي سيطرة العامة والدَّهْماء على الشعب لنفسه بنفسه إلى الد
األمور السـياسـية الـعامـة إلى األوليـجاركـية حـيث تلـتقى مـصالح الـسيـاسي
وأصـحـاب رؤوس األمـوال في اجملــتـمع فـيـجـتـمـعــون لـسـلب خـيـرات اجملـتـمع
ومص دمــاء الــنــاس. وأســوأ تــلك األشــكــال كــلــهــا عــنــد أفالطــون: الــنــظـام
ـة حُكمـاً بإعـدام سقراط ـقراطي ألنه الـنظام الـذى أصدر في أثـينا الـقد الد

باشر. أستاذ أفالطون ا
{ كاتب وأعالمــــــي
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الــتـعـافي الـطـبـيــعي أسـاسـا" ونـحـمي
الـطـبـيـعـة والـبـيـئـة اإليـكـولـوجـية عـلى
غــرار حـمـايــة أعـيـنــنـا ونــسـلك طـريق
ـتـمــيـزة بـنـمـو ـتــحـضـرة ا الـتــنـمـيـة ا
عـيشة وحـسن البـيئة اإلنـتاج ورخـاء ا
اإليـكـولوجـيـة بثـبـات ال يتـزعـزع بغـية
ــســتــدامـة لـألمـة حتــقــيق الــتــنــمـيــة ا

الصينية.
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خـامسـا التـحديث الـصيـني النـمط هو
حتـديث يسلك طريق الـتنمية الـسلمية.
لـن تـســلك بالدنــا ذلك الـطــريق الــقـد
الــذي كــان بـــعض الــبــلــدان قــد ســلــكه
لــتـحــقـيق حتــديـثه عــبـر أسـالــيب مـثل
احلـرب واالستعـمار والنهب إذ أن ذلك
الــطـريق الـقـد الــذي يـضـر بـاآلخـرين
تـلئ بالدماء ـصلحة الـذاتية و ألجل ا
واجلـرائم قـد جـلب شـقـاء خـطـيـرا على
شـعوب الدول النامية الـغفيرة. ونعتزم
الــوقــوف عــلى اجلــانب الــصـحــيح من
الــتـاريـخ وإلى جـانب تــقـدم احلــضـارة

الـبشـرية ورفع رايـة السالم والـتنـمية
شترك عاليا سعيا والتعاون والفوز ا
وراء الـتنمـية الذاتـية لبالدنا من خالل
حــمـايـة الـسالم والــتـنـمـيــة في الـعـالم
بـحـزم ودفع حـمـايـتـهـمـا نـحـو أفـضل

بتنميتنا الذاتية.
لـيس الـتـحديث الـصـيـني النـمط خـطة
عـظــيـمـة لـتـنـمــيـة الـصـ فـحـسب بل
فـرصة هائـلة لتـنميـة العالم إذ تـعتمد
تــنـمـيـة الـصــ عـلى قـوتــهـا الـذاتـيـة
وتــــعــــزز قــــوة الـــسـالم وقــــوة الـــدول
الـناميـة وستوفر فـرصا مهـمة وفوائد
ـا فــيـهـا مــهـمـة جلــمـيع دول الــعـالم 
الـــعــراق وتـــســاهم بـــشــكل أكـــبــر في

التنمية والتقدم للبشرية.
إن الـص والـعراق صـديقـان حمـيمان
يــتــبــادالن الـثــقــة وشــريـكــان عــزيـزان
لــلـــتــعــاون في الــتــنـــمــيــة. في الــوقت
احلـــالـي يـــقع الـــعــــراق في مـــرحـــلـــة
حــاســمـة لــلــتـنــمــيـة وإعــادة اإلعــمـار.
فــســيــنـفــذ اجلــانب الــصــيــني جــمـيع
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فضل ترك الفريق بعد خسارة نوروز
ـاضي النـتـيـجـة الـتي فـطرت الـدور ا
ــــكن قــــلــــوب االنــــصــــار والــــتـي ال
تعـويضـهـا حتى في الـفوز الـيوم الن
اخلـســارة  امـام اجلــيـران مــحـظـورة
ــكن قـبــولـهـا لــكـنه ســيـرحب ان وال
تـمـكن الـفــريق من قـلب االمـور بـوجه
ـــــــوقف الــــــنـــــــجف  وذلـك  لـــــــدعم ا
وســيــكـون ذلك مــقــبــوال النه ســيـرفع
قدرة الـفـريق بعـد ثالث خـسارات من
اربع مـبــاريـات وال يـريــد أن يـتـخـلف
مــرة اخــرى وهـو مــا ســيـعــمل عــلـيه

احمد خضير .
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ــان دهــوك  اوربــيل ويــدخل  الـــغــر
بــظــروف مــخــتــلـفــة حــيث  االول في
ركز الثامن بـثمان  نقاط من فوزين ا
وتــعـادلــ  والـضــيف   سـابع عــشـر
بنقطة من تـعادل مع احلدود في لقاء
خاص  جدا  عند الثانيةظهرا منتظر
من جــمـهـورهــمـا بـلــهـفـة لــكن  يـبـدو
فــرصـة لــدهـوك الــذي يـعــيش افـضل
حاالته بعـد العـودة اجليدة والـظهور
كــمــنــافس واضح وزادت ثــقــته عــبـر
نـــتـــائج اجلـــوالت األربع والـــظـــهــور
باحلالـة اجليدة   امـام جمهـور مهتم
اكـثـر  مـا تـهـمه لـقـاءات اجلـيـران عن
بـاريـات السـابـقة و بـنتـيـجة الـيوم ا
ورغم افــضـلــيـتــة عـلى الــغـر لــكـنه
سيلعب اللقاء بـحذر شديد خشية أن
هـمة  وتخرج عن الـسيطرة تصعب ا
الـــتي يــكـــون دهــوك قــد اعـــد الــعــدة
ــسـتــوى الـذي لــلـمــواجـهــة في ظل ا
عكـسه بـفضل عـطـاء الالعبـ  الذين
ــهـــمــة وتــقــد بــإمــكــانـــهم حــسم ا
هـديـةقـمـة اإلقـلـيم جلـمـهـورهم  الـذي
يـربـد الـفـوز ويـجب أن يـفـوز الـفـريق
فـيمـا يـعود اربـيل الى مـلـعب االخوة
االعـداء بوضـع مخـتـلف في كل شيء
ــنــافس  لــكن حـافــز الــنـتــيــجـة عن ا
سيدفع الالعبـ ترك الذي حصل في
اضية خـلفهم وان ينصب اجلوالت ا
التفكيـر على نتيجـة اليوم   وحتقيق
الفوز األول  وان تاتي  النتيجة   في
ـــذكــور حـــصــرا واحـــبــاط الــلـــقــاء ا
ـضيف وقـبـلهـا ايـقاف اسـتعـدادات ا
سـلـسـلــة الـنـتـائج الـهـزيـلـة والـعـودة
لالنـتـصـارات مـن اصـعب مـلـعب لـكن
قدر اربيل حتقيق  الفوز وسط هل 

 ترقب  االنصارعلى احر من النار 
 العتبـارات معروفـة والنه سياتي من
أصعب مالعب الذهاب على اإلطالق.
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ـعــنــويـات ــواجــهــة  ســيــخـوض ا
عـالـيـة بـعـد خـطف نـقـطـة غـاليـة من
اجلوية وقبلـها الفوز على اربيل في
عــــقــــر داره  ويـــرى لــــؤي صالح ان
فريـقه في ا اجلاهـزية وسـيحـضر
للبصرة من أجل الفوز ليطمئن اكثر
على البـداية والـسيطـرة على االمور
بعد اكـثر من خالل الـتعـامل بتوازن

واجهات. مع ا
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ويـــــشــــهـــــد مــــلـــــعب الـــــشـــــعب في
الـثـامـنــةوالـنـصف لـقـاءا مـهـمـا بـ
ـتـألـق احلـدود الـسـابع اجملـتــهـد وا
بـثـمــان نـقـاط والـرابع بــتـسع نـقـاط
الـــطالب االول لـالن بـــدون خـــســارة
ويواصل تقد الـعروض الواضحة
والتحدث عن نـفسه بتـوازن النتائج
ومـــؤكـــد ان عــــادل نـــعـــمــــة  يـــريـــد
االستمـرار بذلك  ويسـعى الى الفوز
واستـغالل احلالـة النـفسـية لـلطالب
الذي تفكـكت صفوفه متـأثرا بضربة
اهل الـعـمـارة الـتي أسـقطـتـهم حتت
انـظــار جـمــهـورهم و سـيــكـون امـام
ـرة والن احلدود لـقـاء غـيـر سـهل بـا
مــتــحــفــز لــتــحــقــيق أفــضل نــتــائج
الـبــدايـة  واليـريــد ان يـتـقــدم لـفـتـرة
مــــحـــددة بل االســــتـــمـــراربــــذلك في
الـتعـويل  عـلى الـتشـكـيل الـذي يعي
همة وتـأثير النـتيجة  على طبيعـة ا
ـشـاركـة فـيـمـا يـكـون الـطـرف واقع ا
اآلخـــر قــــد تــــعــــلم الــــدرس جــــيـــدا
ومـــطـــالب بــالـــتـــعــويض والـــعــودة
لـلمـنـافسـة عـلى الـصدارة  من خالل
ــتـمـاسـكـة  ويـريـد عـبـور احلـدود  ا
ثـــائــر احــمــد ان يــفـــوز فــريــقه لــكن
بــــشــــروط  مـن خالل تــــقــــد االداء
ــتــوازن واالســـتــفــادة من أخــطــاء ا
اللقاء  األخير الذي اربك احلسابات
اذا ما أراد مصاحلة  اجلمهور الذي
 سـيـدعم الـفــريق لـلـعـودة إلى سـكـة
االنـتــصــارات  وذلك بـتــجـاوز االداء
التقليدي لكـنه سيضعه حتت  تاثير

داوة جراح ميسان. النتيجة  
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ويخرج النجف منتـشيا بالفوز على
الــصــنــاعــة الى زاخــو وكــله امل ان
يـــدعم االنـــتـــصــار األول  فـي فــرض
ضيف وان  يكون نفسه في ملـعب ا
عــنـد رغــبــة جـمــهــوره في ان  يـدعم
الـفــريق نـفــسه  بـالـظــهـور  االفـضل
ولــيس بــاالعــتــمــاد عــلـى مــبــاريـات
ـديـنـة  وقــبـلـهـا  تـفـادي اخلـسـارة ا
الثانية  فيما يدخل اصحاب االرض
ـدرب حــمـزة هـادي الـذي  بـغــيـاب ا

زادت ثقـته  بعـد قهره لـلطالب حتت
انـــظــار  وســـائل اإلعـالم  ويــرى من
هم أن يفوز  في ظل ظروف اللعب ا
الـتي اسـتـمـرت  تـقف مـعه  وتـعـزيز
بدايته الواعدة وذلك بـاالعتماد على
قــدرات الالعـبــ في تــقـد الــدفـاع
ــتــمــاسك  والــتــعـامـل مع الــكـرات ا
ـرتدة ويـدرك العـبو مـيـسان تـأثـير ا
الــفـــوارق لــكــنــهم يــعــتــمــدون عــلى
أنفـسـهم ومسـانـدة جمـهـورهم الذي
سيحضر لتحـية الفريق  عقب الفوز
 الغـالي  على الـطالب وفي ان يكون
عــامل دعم خلــوض لـقــاء الــيـوم في
اخــتـبــار مـعـقــد عـلـى طـرفي الــلـقـاء
امام الصراع على الصدارة بانتظار
تـعــثـر الـشـرطــة  امـام الـوسط  والن

ر بافضل فترة .  ميسان 
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ويـــحــــاول نـــفط الــــبـــصــــرة نـــفض
غـــبــارخــســارة الــقـــاسم قــبل الــدور
ـدرب  عبـد الوهاب اضي  ويرى ا ا
ابــو الـهــيل ان افــضل  مــا يــقـوم به
الـفــريق هـو الــتـعـامل مع مــبـاريـات
االرض وخـطـف الـنـقــاط لـكـي يـكـون
الــــوضع افـــــضل  في  مـــــبــــاريــــات
الـــذهــاب الــصـــعــبــة عــلـى اجلــمــيع
ويــبــقـى االمــر مــتــوقف عــلى جــهــد
اجلميع امام اجملتهد الكهرباء الذي

واجلمـهـور اللـذين كـانـا وراء البـقاء
في الدوري والتـطلع الى موسم اخر
عـبــر الـتـعــويل عـلى عـنــاصـره الـتي

تأمل بالنتيجة االفضل. 
ـــــســـــتـــــوى واالداء ظل ارتـــــفــــــاع ا
وتتويجها بثالث انتصارات متتالية

ابرزها على زاخو.
ويـــامل في اســتـــمــرارالـــرهــان عــلى
مــبـاراة الــيــوم   النه مــؤكـد  في ا

ذكور . اجلاهزية للقاء ا
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تصدر اجلوية بعشر نقاط ويخرج ا
ـو  بـطــلـعـة صــعـبـة   الى الــعـمـارة 
ـنتـشي  بـفوزه عـلى الطالب اجهـة ا
نــفط مـيــسـان عــنـد الــثـالــثـة عــصـرا
ومؤكـد ستـأتي تـعلـيمـات  جثـير في
الــظـهــور  اجلــدي من الــبـدايــة امـام
رغــبـة حتــقـيق نــتـيــجـة مــحـددة هي
الـفــوز  حـصـراالن غـيــر ذلك قـديـدفع
ــــو قع االول ثــــمـن الــــتــــخـــلـي عن ا
وســـيـــواجـه انـــتـــقـــادات  االنـــصــار
ـتــوتـرين  بـنـتـيــجـة الـتـعـادل أمـام ا
الـكهـربـاء  الـذين يامـلـون ان يـتدارك

األزرق  حتديات
ـبـاراةوالـتـشـديـد عـلى  الـتـعـلم من ا
ــاضي  وقـــبــلــهــا نــتــيــجـــة الــدور ا
مــحـاولـة الــتـعــامل مع الـصــعـوبـات
ـضيف امام مـهـمة  مـختـلـفة    الن ا
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تنتظر اخلـامس الزوراء بتسع نقاط
لعـبه  في مواجهة مهمة  حـذرة    
نوروز السادس بتـسع نقاط الساعة
الـــثــالــثــة عــصـــرا ورغم أن الــفــريق
عنـوبات عـالية اثـر الفوز سيـدخل 
اضي على الـديوانـية ذهـابا الـدور ا
ــهـمــة لن تــكـون ســهـلــة وهـو لــكن ا
يــضع عـيــنـيــة عـلى الــنـقــاط الـثالث
ومـــحــاولــة  تــدارك اخلـــســارة عــبــر
خطـوط الـلعـب التي  لالن لم  تـظـهر
كــــمـــا مــــنـــتــــظـــر  مــــنـــهــــاوتـــكـــرار
ظـهــورالـهـفــوات الـدفـاعــيـة وضـعف
الــهـجـوم في تــرجـمــة الـفــرص لـكـنه
يــبــقى يـعــول عــلى االســمــاء   الـتي
انتدبت   لـصنـاعة الفـارق ومؤكد ان
اوديـشـو يضـع مبـاريـات  الـعـاصـمة
في  أولوية سجل النـتائج اإليجابية
الــتي يــبـــحث عــنـــهــا ويــنـــتــظــرهــا
جـــمــهــوره الـــذي يــعــلـم ان الــفــريق
ســيـكـون امــام مـواجـهــة قـلـقــة لـكـنه

يجدد ثقته به 
فـيــمـا يـسـعى نــوروز الى  مـواصـلـة
ـواجـهة الـزوراء امام الظـهـور بثـقة 
جــمـــهــوره لــتــعــزيــز نــتــائج االدوار
الثالثـة اجليـدة  رغم اختالف  مـكان
باريات التي ستقام فقط في بغداد ا
مـــا يــــفــــقــــده  دعم عــــامــــلي االرض
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ؤتمر بـية العراقية هـيثم عبد احلمـيد أقيم اليوم في نـادي العلوية بـبغداد ا بحـضور األم العام لـلجنة األو

ركزي للتنس االرضي. االنتخابي لالحتاد العراقي ا
نصب النائب األول وأسفرت نتائج االنـتخابات عن فوز سيف العگـيلي رئيساً لالحتاد و وريا عـبد القادر 

نصب النائب الثاني. وأسعد شاكر 
كمـا فاز بعـضوية مـجلس االدارة كل من الدكـتورة بيـداء گيالن وسـعيد خـليل وحتسـ غفور وعـمار حافظ

. وقيصر چاسب وفرقان حتس
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ـــنـــتــــخب الـــوطـــني ســـاعـــد العب ا
العراقي للركـبي علي قاسم احملترف
في صـــفــوف فـــريق ســاراســـيــنس 
الـيوم اجلـمـعـة  بإحـراز فـريـقه لقب
الــدوري األردني لــيـصــبح أول العب

عراقي يتوج بهذا اللقب.
وأعرب الالعب علي قاسم في حديث
صحفي عن سـعادته بـتمثـيل العراق
في الــــــــــدوري األردنـي مـع فــــــــــريق
ســاراســيـنس" مــؤكــداً رفــعه الــعـلم
الـعـراقي عـلى منـصـة الـتـتـويج عـند
يـدالـيات.وأضـاف أنه قدم تسـلـيم ا
درب ساعد مستوى عاليـاً بشهادة ا
فـريـقه مع بــقـيـة جـهـود زمالئه عـلى
إحـــراز لـــقب الـــدوري" مـــعـــبـــراً عن
تـطلـعه الى االهـتـمام بـلـعبـة الـركبي
ـعني في العراق ودعمـها من قبل ا
ــنـــتــخــبــات الـــعــربــيــة ــنــافـــســة ا
واآلســــــــــيــــــــــويــــــــــة فـي احملــــــــــافـل
اخلــارجـيــة.ومـثل عــلي قــاسم فـريق
اإلسكـان في الـدوري العـراقي لـلعـبة
وأحــــــرز مــــــعـه الــــــلــــــقـب في عــــــام
2019.وعلى صعيد اخر انطلقت في
ـغــامـر جــزيــرة الـطــيب فــعـالــيــات ا
ـشاركـة عـدد من األطـفال الـصغـيـر 
وبــرعـايـة مــديـريــة ريـاضــة وشـبـاب

ميسان.

ـــــهـــــرجـــــان رزاق وقـــــال مـــــنـــــظـم ا
غـامر احملمـداوي ان فـكرة بـرنـامج ا
ـغـامر الـصـغـير مـن إعداد وتـنـفـيـذ ا

ـــســــتــــكــــشـف أحــــمـــد وا
الـسـاعـدي نـفـذت من قـبل
جلـنــة الـعالقـات الــعـامـة
في نـــقـــابـــة احملـــامــ
العـراقـيـ فرع

مــيــســان
لـــغ

رض دعم الــطــاقــات الــشــبــابـيــة في
احملـافـظــة .واضـاف ان أكـثـر من 15
طفال مـيـسانـيا تـتـراوح أعمـارهم ما
ب (10-4) ســـنــــوات شـــاركـــوا في
ـرحـلـة األولـيـ من الـبـرنـامج ضـمن ا
تـمتـعهـم بعـطـلة نـهايـة األسـبوع.من
جــهـته قــال مــديـر شــبـاب وريــاضـة
مــيــســان شــريف غــيــاض راضي ان
هـذه الـبـرامج التـوعـويـة والـتـربـوية
دارس تعـود عليهم لطالب ا
بالـفائـدة العـلمـية من
نـــــــــاحـــــــــيـــــــــة
اجلــغـــرافــيــة
ودراســـــــــــــــــة
طــــــبـــــيــــــعـــــة

األرض
ـــــــــــــــــــوطـن وا
ومعرفة شاملة
ألحوال الـبيـئة
والــــــــتـــــــربـــــــة
واحلــيـــوانــات
ــنــتــشــرة في ا
ــــــــــنـــــــــــاطـق ا
الواقـعة شـمال
مديـنة الـعمارة
بــاإلضـافــة إلى أنــهـا
جتـــربـــة جــمـــيــلـــة في إشـــاعــة روح

واطنة ب األجيال. ا

لـــدى مــديــريــة تـــربــيــة ذي قــار في
الـكشـوفات والتـصامـيم اخملـصصة
دارس مستقبال مؤكدا نحن لبناء ا
زيد من ماضون في خططنا لبناء ا

ــدارس في عـمـوم مــدن احملـافـظـة ا
لـتــلــبــيــة الــطــلب ولــلــوصــول قـدر
ـسـتـطاع الـى تقـلـيص الـعـجز في ا

درسية . االبنية ا
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كـشف رئـيس االحتاد الـدولي لـكرة الـقدم
الــسـويــســري جـيــاني إنــفــانـتــيــنـو عن
اسـتقبال أكثر من 23 مـليون طلب لشراء

بي »w³*Ë∫ ملعب ذي قار االو

نـصرم مـا زالت بطولـة اخلليج منذ انـطالقهـا مطلع سـبعيـنات الـقرن ا
ـيزة لـلـتـعـبـير عن الـعربي بـكـرة الـقـدم تـشكـل عالمة فـارقـة وظـاهـرة 
الـبـيت اخلـلـيـجي الـواحـد في تـكــويـنه الـنـفـسي وطـبـيـعـته االجـتـمـاعـيـة
وانـتـمـاؤه وثـقـافـته الـتـعـبـيـريـة ... لـذا فـانهـا ظـهـرت كـرد فـعل طـبـيـعي
مـنـسـجم مع انـطـالق الـنـهـضـة الـتـنـمـويــة لـدول اخلـلـيج لـتـكـون جتـمع
نطقة يعبرون عن شبابي وعرس كروي وحدث ثقافي اجتماعي البناء ا
مدى حبهم وانتمـائهم وتواصلهم ووحـدة مصيرهم فضال عمـا للبطولة
من تـاثـيـر في بـنـاء الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة وتـرسـيخ ثـقـافـة جـديـدة يـحـكـمـهـا
ترسخة فضال التواصل مع العالم االخر وتعلم فنون الثقافة الوافدة ا
عن االسـتــخـدام األمـثل لــلـتـقــنـيــات وتـطـويــعـهـا في اجملــتـمـعــات وفـقـا

نتعش والسياسي الناهض بقوة . قتضيات الواقع االقتصادي ا
انضم العـراق للـبطـولة مـنذ عام 1976 في خلـيجي الـدوحة .. وكانت
ـنافـسة وانتـشار رقعـة التـشجيع والـشهرة مساهـمته فـاعلة بـاحتدام ا
ــنــطـقــة ومـا تــعـنــيه من ضــغط جــمـاهــيـري يــتـطــلب تــهـيــئـة بـ دول ا
ستوى الـثقافي مستـلزمات الـفوز وذلك انعـكس على البـيئة والـبنيـة وا
واإلعالمي والفـني الـريـاضي العـام ولـيس الـكروي فـحـسب فضال عن
فـوائـد مـتـعـددة أخـرى حتـسب لـكـرة الـقـدم وبطـولـة اخلـلـيج الـتـي تـعد
ـتـزامن مع حسـن التـخـطيط مدخال وعـنـوان لـلتـطـور احلـاصل هنـاك ا
والدعم احلكـومي لبـلدانـها والثـبات فـيه حتى بـلغوا مـا بلـغوه .. كذا ال
نـنـسى إضـافـة الــيـمن في الـتـسـعــيـنـات ومـا يـعـنـيـه من قـوة تـنـافـسـيـة

جماهيرية معهودة .
بطولـة خليج الـبصـرة بالنـسبة لـلعراقـي لم تـعد مجـرد منافـسات كرة
ومحاولة احلصول على كاس بطولة فقدت الكثير من فورتها التنافسية
شاركـة بعد ان تعدى وارتفع سقف الطموحات بالنسبة الغلب الدول ا

ية . واصبح التطلع ينطلق نحو البطوالت القارية والعا
اال اننـا في العـراق مصـرون على تـنـظيم الـبطـولة كـاستـحقـاق وجدارة
وقـدرة عـلى الـتـنـظــيم وتـوفـر اإلمـكـانـات فـضال عــمـا نـتـمـلـكه من زخم
جـماهـيـر ال يـوازيه أي من الـدول األخـرى .. مع قـاعـدة مـواهب كـبـيرة
قيل عـنـها انـهـا تـعد بـرازيل اسـيا لـو ال احلـروب واحلصـار والـظروف

األخرى التي مرت على البلد .
لذا فان األنظار العراقية راسخة متوحـدة بضرورة تنظيم البطولة تلبيةً
لـنــداء جـمــاهـيــري واعالمي لــيس عــراقي فـحــسب بل ان الــكـثــيـر من
ن الـتـقـينـاهم بـأكـثر مـن منـاسـبـة ليس االخوة والـزمالء اخلـلـيـجيـ 
آخـرهـا قـرعـة بـطـولــة الـبـصـرة ... قـد عـبـروا عن امــنـيـاتـهم الـصـادقـة
وشغفهم للمشاركة الـفاعلة في البطولة لتـبقى جسرا للتواصل واحملبة
ونافذة للـتطلع والتـطور الثقافي والـشبابي والريـاضي والكروي فضال
ـنـظم من نـواح عـمـا تـعـنـيه وتـعـكـسه من إيــجـابـيـات عـدة عـلى الـبـلـد ا
مخـتلـفة .. جتـعلـنا حـريصـون جدا عـلى ضرورة
ـضـي قـدم لالنــطالق فـيه الـتــمـسك بــاحلق وا
وحتـقــيق حــلم اجلــمــاهـيــر الــعــراقـيــة عــامـة
والبـصـريـة خاصـة الـتي تـنـتظـر احلـدث مـنذ

اكثر من عشر سنوات ..
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قدمة متاز ب فرق ا نافسة في جوالت ا W∫ اشتداد ا UM

تـقـدر بـأكـثر من 108 مـلـيـار ديـنار
عــراقي . وافــتـتـح مــحـافـظ ذي قـار
مــحــمــد هــادي الــغــزي مــدرســتــ
وذجيت في قضاء الناصرية 
تـصــمــيــمـهــمــا واجنــازهـمــا وفــقـا

وذجية حديثة. واصفات فنية 
W×{«Ë  UNOłuð

وقــال الــغــزي في أعــقــاب افــتــتــاح
درس توجيهاتنا كانت واضحة ا
وصــريـــحــة مـــنــذ بـــدء الــعـــمل في
ـدارس اجلـديـدة في ذي مـشــاريع ا
قــار والــبـالغ عــددهـا 133 مـدرسـة
بان يكون التنفيذ وفق للمواصفات
الـفـنيـة احلـديـثة وقـد حـققـنـا نسب

اجناز متقدمة في العمل .
كـمــا وجــهــنــا بــتــعــديل كــشــوفـات
نـفذة ضمن خطط تـنمية دارس ا ا
االقـالــيم لـيـضــاف لـهـا الـكــثـيـر من
ـوذجـية الـبـنـود ولـتكـون مـدارس 
حتـــتـــوي عــلـى مــســـارح وقـــاعــات
ومخـتبـرات ومالعب وساحات وان

تكون مكيفة ومؤثثة بالكامل .

واشــار سـيــتم اعــتـمــاد االضــافـات
الـــــــتي ادرجـت ضــــــمـن تــــــعـــــــديل
الــكــشــوفـــات في مــدارس تـــنــمــيــة
االقالـيم لتكـون معتمـدة بشكل دائم

احدى مواجهات دوري كرة اليد
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شـنـيـشل" الـدعـوةَ لـ  34العبـاً وذلك
ـــكــســـيك ـــواجـــهـــتي ا حتــضـــيـــراً 
واالكــوادور الـــلــتــ ســتــقــامــان في
الـــتــاسع والــثـــاني عــشـــر من شــهــر

ُقبل. نوفمبر ا
وضـمت الــقـائـمـةُ الالعــبـ : مـحـمـد
قاسم  إبراهـيم بايش حمـزة عدنان

 حس جبار  محمد علي عبود 
(الـــقـــوة اجلــــويّـــة )  جالل حـــسن 
أحـمـد عـبـد احلـسـ  عالء عـبـاس 
حـسن عـبــد الـكـر (الـزوراء)  كـرار
عامر  مناف يونس  سجاد جاسم 
أحــمــد زيــروا كـوكــو أحــمــد يــحـيى
(الشرطة)  علي فـائز  زيد حتس 
حـــسن أحـــمــــد  دلـــوڤـــان مـــهـــدي (
الطلـبة)  شـهاب رزاق  أحمـد شاكر
ن حــــســـ مــــرواح ( الـــكــــرخ )  أ
ـرخـيـة الـقـطـري )  أمـجـد عـطوان (ا
(الــشــمـال الــقــطـري )  حــســ عـلي
(الــصــفـاقــسي الــتــونــسي )  زيـدان
إقبال (مانـشستر يـونايتد االنـكليزي
)  الــكــســنــدر اوراهــا ( كـويـن بـارك
رينجـرز االنكـليزي )  عـلي احلمادي
( ويكمب االنـكلـيزي )  هيـران أحمد

(ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
الـــســويـــســري) 
مــــــــيــــــــرخــــــــاس
دوســــــــــــــــــــــــــكــي
(ســــــلــــــوفــــــاكـــــو
الـتـشـيـكي) كـيـفن
يــعــقــوب (ارهـوس
اركي )  عمار الد
مـــــــــــــــحــــــــــــــــــــسـن
(هــــلـــــســـــنـــــبــــوري
الــســـويــدي)  أمــيــر
الــعــمـــاري (مــيــالــبي
الـــــســـــويــــدي )  اآلي
فـــاضل (غــوتـــمــبـــيــرغ
الـــســويـــدي )  مــروان
الـــــبــــــازي (دالــــــكـــــورد
السويـدي ) مهنـد جعاز

(هامربي السويدي).

ÊU e « ≠œ«bGÐ
حمَّلت مديرية شباب والرياضة في
ــديـــريــة الــعــامــة ذي قـــار الــيــوم ا
الـهـنـدسـيـة في الـوزارة مـسـؤولـيـة
بي في لـعب األو تأخـيـر واندثـار ا

الناصرية . 
وقـال مـديـر الشـبـاب والـريـاضة في
ذي قار مهنـد السهالني ان مشروع
ـبي وسـعته مـلـعب الـنـاصـريـة األو
30 الف متفرج لم يكتمل حلد االن
ديـريـة العـامة و سـبب عرقـلـة في ا
الــهـــنــدســـيــة فـي وزارة الــشـــبــاب

والرياضة . 
w³*Ë« VFK

وأضـاف ان أبنـاء مـحافـظـة ذي قار
ـــركـــزيــة يــأســـوا من احلـــكـــومــة ا
ووزارة الـــــشــــبـــــاب والــــريـــــاضــــة
ـبي بـخـصـوص اكـمـال مـلـعب األو
العب االولى الـــذي يــعـــتـــبــر مـن ا
الــتي أنـــشـــاتــهـــا وزارة الــشـــبــاب
والـــريـــاضـــة قـــبل مـــلـــعب كـــربالء
العب واحلـبــيــبـيــة وغــيـرهــا من ا

التي اكتملت .
وأشــار إلى انه بـعـد ســحب الـعـمل
ــتـلــكـئــة وكـان عـلى من الــشـركـة ا
وزارة الـشـبـاب الـدائـرة الـهـنـدسـية
شـروع بأسرع وقت كي ال بإحـالة ا
ــلــعب ـــشــروع ا يـــحــصل انــدثــار 
ــــبي بــــسب االهــــمــــال وطـــول األو

السنوات السابقة . 
يــذكــر ان مــشــروع مـجــمـع ذي قـار
ــبي يــحــتــوي عــلى مــشـروع واألو
ـبي بـسـعة مـلـعب الـنـاصريـة واألو
30 الف متفرج  انطلقت اعمال

الـــبــنـــاء فـــيه عــام 2012 من قـــبل
شـــركــة " شـــارل اور" ومـــجــمـــوعــة
شـركـات فـرنـسـيـة أخـرى مـخـتـصـة
العب الرياضية  ويتضمن ببناء ا
ـبي مع ــشـروع انــشـاء مـلــعب او ا
فـنـدق أربـعـة جنـوم يـتـكون من 75
غرفـة مزودة باخلـدمات  فضال عن
مـعـلـبـ تـدربـيـ احـدهـمـا يسع لـ
دة اجناز تبلغ 2000 متفرج و
سنت وأربعة اشهـر وبقيمة مالية
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حـقــقت فـرق الـشـرطـة واجلـيش
واحلـــشـــد الـــشــعـــبي وكـــربالء
الـفـوز ضمن مـنـافسـات اجلـولة
متاز. الثانية لدوري كرة اليد ا
ـبـاراة االولى الـتي جرت فـفي ا
ـــدرســـة الـــتـــخـــصـــصـــيــة في ا
ــحــافــظــة ذي قـار فــاز فــريق
نــادي الــشــرطــة عــلى مــضــيــفه
فـريق نـادي النـاصـرية بـنـتيـجة

23 - 35 هدفاً.
Y UŁ ¡UI

ـبـاراة الـثانـيـة فـاز فريق وفي ا
نـــادي احلــشــد الـــشــعـــبي عــلى
مـــضـــيـــفه فـــريق نـــادي الـــكــرخ
بـنـتـيـجـة 35-41 هـدفـاً وجـرت
ــبـاراة في قــاعـة نــادي الـكـرخ ا

بالعاصمة بغداد.
وفي الــلـقــاء الــثــالث فــاز فـريق
نـــادي اجلـــيش عـــلى مـــضــيـــفه
وصـلي بـنتـيجة نـادي الفـتوة ا
باراة التي 23-27 هدفا في ا
ـــرحـــوم طه جــــرت في قـــاعــــة ا

حافظة نينوى. عبود 
وفي الـــلـــقـــاء الـــرابع واالخـــيــر
الـذي جرى في قـاعـة اجلمـاهـير
ــحــافــظـــة كــربالء فــاز فــريق

نـادي كـربـالء عـلى ضـيـفه فـريق
. التعاون بنتيجة 22-31 هدفاً
وفي سيـاق منـفصل حـقق فريق
نــادي الــنـــفط الــيــوم اجلــمــعــة
فــوزاً صـعــبــاً عــلى فــريق نـادي
احلـشـد الشـعـبي بـنتـيـجة (-68

62) نقطة ضمن منافسات
ـمـتــاز لـكـرة الـدوري الـعــراقي ا

ـنافسـات ذاتها السـلة.وضمن ا
فـاز فــريق نـادي الــشـرطــة عـلى
فـــريق نـــادي دجــلـــة اجلــامـــعــة

بنتيجة (87-96) نقطة.
وكان فريق نادي الدفاع اجلوي
قـــد تـــغــلـب عــلـى نــادي الـــكــرخ
حلـــســاب بـــنـــتـــيـــجــة (83-75) 

متاز . دوري السلة ا

تـذاكر مـباريـات كأس الـعالم 2022 الـتي
تستضيفها قطر فيالفترة من  20نوفمبر
تـشــرين الـثــاني إلى غـايـة 18 ديـســمـبـر
كـانـون األول.وقــال رئـيس الــفــيـفـا لـدى

مـشاركته في مبـادرة مُستقـبَل االستثمار
بـالعاصمـة السعوديـة الرياض إن إقامة
بـطـولة كـأس الـعالم  2022خالل شـهري
نــوفــمـــبــر وديــســمــبـــر أمــر مــثــالي; ألن
الـالعـــــبـــــ ســـــيـــــكـــــونـــــون في أعـــــلى

مستوياتهم.
ـسؤول األول عن كـرة الـقدم في وتـوقع ا
الـعالم أن ما يزيد عن  5مليارات شخص
قبل ـونديـال ا حـول العالم سـيتـابعون ا

بقطر.
وقـال إنفـانـتـينـو: إن كـأس الـعالم 2022
لـيس لدولة قطـر فقط بل للخـليج العربي
والـشرق األوسط مشيـراً إلى أن الفرصة
سـتكـون سانـحة أمـام مالي األشـخاص
ـعرفة ثـقافـة اخلليج الـعربي واكـتشاف
حفـاوة الضـيافة لـديهم.وختم إنـفانتـينو
مـداخـلته بـالـتـأكـيـد قـائالً كـرة الـقدم هي
مـــصــــدر الـــســــعـــادة وعــــلى اجلــــمـــيع
ونديال القادم الذي االسـتمتاع بأجواء ا

تستضيفه قطر.

∫œU%«
رئيس
االحتاد

الدولي لكرة
القدم جياني
إنفانتينو

راضي
شنيشل
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تعلن مـحافظة ذي قـار عن مناقـصة مشروع (مـجمع ماء ٢٠٠م٣ / ساعـة لقرية آل عـواد الرعدة) ضـمن قانون الدعم الـطار لألمن الغذائي
ـعدلة الصادرة من والتـنمية رقم (٢) لـسنة ٢٠٢٢ خطة تـنمية االقـليم  واستنـادا لتعلـيمات تنفـيذ العقـود احلكوميـة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ ا
وازنة الـعامة االحتادية النافذة وقانون الـدعم الطار ان وثيقة الدعوة لتقد لحقة بها وتعـليمات تنفيذ ا وزارة التخطـيط والضوابط ا
ـشروع سوف تـنشر في اجلـرائد الوطـنية. وسيـتم العمـل عند فحـص وتقييـم العطاءات وفق ـناقصـة العامـة لهذا ا الـعطاء (االعالن) عن ا
ؤهلـة االشتراك فـيهـا كما هـو محدد في ـقدمي الـعطاءات كـافة من الـدول ا عـتمدة لـلمنـاقصـات (الوثائق الـقياسـية) والـتي تتيح  االليـة ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا النشرة التوضيحية الصادرة من 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 ٢٠٢٢/١١/٢ في مديرية ماء ذي قار ناقـصة عند الساعة (١٢) ظهرا من يوم االربعاء ا شارك في ا باالجابات على استفسارات ا
ذكـورة ادناه على االقل والشـركات العربيـة واالجنبية صنفـ من الدرجة ا ؤهـل وا قاول الـعراقي ا فعلى الـراغب من الشركـات وا
شروع علما ان من اصـحاب االختصاص مراجـعة ديوان محفاضـة ذي قار - قسم العقود احلـكومية لشراء نـسخة من الوثائق اخلاصـة با
سعر العطاء الـواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصنيف األصليـة للشركات العراقية غير نافذة واوراق

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

أ- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا ب- ا
بـلغ اكبـر او يساوي (١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ـشروع  الـية لتـنفـيذ ا ـالية ( الـسيـولة الـنقديـة) من خالل تقـد ما يـثبت القـدرة ا وارد ا اوال-  ا

مائة وعشرة مليون دينار عراقي كشف حساب صادر من مصرف معتمد.
تطلبات القانونية: د ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم إدراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنـسية الـشركة مـقدمة الـعطاء  – ال يوجد تـضارب 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 استناداً الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. :- عدم  ثانياً

ثالثـاً:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحـظة في حال كـون الشركـة مقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد اوراقها كـافة ومصـدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية وحسب القانون.

قاولة حـسب ما مطلوب قاول او الشـركات ا ـقاول صادرة من وزارة التـخطيط وتكون درجـة وصنف ا رابعاً:- هوية تـسجل وتصنيف ا
في اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامساً:- 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.
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 الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مـراكز 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
وذج اتـفاق اولي عـلى الشـركة موقع من قـبل اطراف الـشراكـة معـزز بتـعهد من يقـدم عقـد مشـاركة مـصادق عـليه اصولـيا مع الـعطـاء او 
ناقصة عليهما على ان يتم تقد عقد الشراكـة بينهما مصدقا اصوليا بعد توقيع العقد قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حـال رسو ا
ـشارك معـاملة الناكل او اخملل خالل مدة ال تتجـاوز (١٤ يوما) من تاريخ تـوقيع العقد وفي حـال انسحاب احـد الشركاء وفيـتم معاملة ا

وحسب واقع احلال.
وقع. 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

ـشروع وعلى ـقاول) السـلفة فال يـحق له ان يطـالب بأي تعـويضـات وعليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٥- فـي حال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
ادة ٦٢/ط من شروط االعمال ضمون ا ـستحقاته اصوليا دون االخالل  الية التي قدمـها ابتداءا عند اإلحالة وتستمر مطالبته  كفائته ا

دنية بقسميهما األول والثاني. الهندسية ا
ناقصة استندا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط - دائرة  ١٦- ال يحق للشركات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفـذ االشتراك بهذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧ .
ـصادف ٢٠٢٢/١١/٩ الى العنوان التـالي محافظة ذي قار  ١٧- ان اخر يـوم لتقد العطـاءات نهاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم األربعاء ا
قسم العـقود احلـكوميـة في مقـرها الكـائن في النـاصرية  - االدارة احملـليـة قرب مصـرف الرشـيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبـنى هيئـة 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
ثـليهم الـراغب وبـطاقة الـسكن وال يـسمح التـقد عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او 
تأخـرة. واذا صادف يوم باحلـضور الى ديـوان محافـظة ذي قـار  مبنى احملـافظ اجلديـد شارع االمام عـلي (ع) وسوف ترفض الـعطـاءات 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 في احملافظة. ذكور أدناه من التخصيصات ا شروع ا  ١٨- تسدد مبالغ ا

5 Š ÍœU¼ bL×  —u² b «

—U  Í– k U×

١١٫٢٩٦٫٢٠٠٫٠٠٠٣٦٥
يوم

 ٢٠٠٫٠٠٠
الف دينار

انشائية
الثامنة

صادقت مدةسعر الكشف ا
العمل

سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

الشطرة

وقع ا

مجمع ماء ٢٠٠م٣/
ساعة لقرية آل عواد

الرعدة

شروع اسم ا

مديرية ماء
ذي قار

الدائرة
ستفيدة ا

ت
١
٢

الكوادر الفنية
مهندس مدني
مهندس كهرباء

العدد
١
١

١مهندس ميكانيك٣

E-mail: GC.thiqar@yahoo.com 

±∂±¥ Ø œbF «
≤∞≤≤Ø±∞Ø≤∂ Øa¹—U² «

©≤±® r — WB UM  —U  Í– WE U×

WO uJ(« œuIF « r

WO³Mł_«Ë WO «dF «  U dA «Ë 5 ËUI*« W U  Øv «

ÊöŽ« ØÂ

WOLM² «Ë wz«cG « s ú  Δ—UD « rŽb « Êu½U
©W¹—«œù«  «bŠu « W UJ Ë —UM¹œ —UOK  ∂∞∞ WDš®

تـعلن مـحافـظة ذي قار عن مـناقـصة مـشروع (تأهـيل محـطة حتـويل ثانـوية/ محـطة الـغدير ١١/٣٣  AIS / ك.ف الـناصريـة) ضمـن قانون
الدعم الطار لألمن الغذائي والتنميـة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقليم  واستنادا لتعـليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة
ـوازنة الـعامـة االحتـادية الـنافـذة وقانـون الدعم ـلحـقة بـها وتـعلـيـمات تـنفـيذ ا عـدلة الـصـادرة من وزارة التـخطـيط والضـوابط ا ٢٠١٤ ا
شروع سـوف تنشر في اجلرائد الوطنـية. وسيتم العمل عند ناقصـة العامة لهذا ا الطـار ان وثيقة الدعوة لتقـد العطاء (االعالن) عن ا
ؤهـلة قـدمي الـعطـاءات كافـة من الـدول ا ـعتـمـدة للـمنـاقـصات (الـوثائـق القـياسـيـة) والتي تـتـيح  فـحص وتـقيـيم الـعطـاءات وفق االليـة ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من 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 
ـصادف ٢٠٢٢/١١/٢ في مـديريـة توزيع ـناقـصة عـند الـساعـة (١٢) ظهـرا من يوم االربـعاء ا شـارك في ا باالجـابات عـلى استـفسـارات ا
ذكـورة ادناه عـلى االقل والـشركات صـنفـ من الدرجـة ا ؤهـل وا ـقاولـ العـراقيـ ا كـهربـاء  ذي قار فـعلى الـراغبـ من الشـركات وا
العربيـة واالجنبية من اصحاب االختصـاص مراجعة ديوان محفاضة ذي قـار - قسم العقود احلكومية لـشراء نسخة من الوثائق اخلاصة
شروع عـلما ان سعر العطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصنيف األصـلية للشركات العراقية با

ستمسكات التالية:- غير نافذة 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
بـلغ اكبـر او يساوي (١٧٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ـشروع  الـية لتـنفـيذ ا ـالية ( الـسيـولة الـنقديـة) من خالل تقـد ما يـثبت القـدرة ا وارد ا اوال-  ا

مائة وثالثة وسبعون مليون دينار عراقي كشف حساب صادر من مصرف معتمد.
تطلبات القانونية: د ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم إدراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنـسية الـشركة مـقدمة الـعطاء  – ال يوجد تـضارب 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 استناداً الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. :- عدم  ثانياً

ثالثـاً:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحـظة في حال كـون الشركـة مقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد اوراقها كـافة ومصـدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية وحسب القانون.

قاولة حـسب ما مطلوب قاول او الشـركات ا ـقاول صادرة من وزارة التـخطيط وتكون درجـة وصنف ا رابعاً:- هوية تـسجل وتصنيف ا
في اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامساً:- 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.
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 الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مـراكز 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
وذج اتـفاق اولي عـلى الشـركة موقع من قـبل اطراف الـشراكـة معـزز بتـعهد من يقـدم عقـد مشـاركة مـصادق عـليه اصولـيا مع الـعطـاء او 
ناقصة عليهما على ان يتم تقد عقد الشراكـة بينهما مصدقا اصوليا بعد توقيع العقد قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حـال رسو ا
ـشارك معـاملة الناكل او اخملل خالل مدة ال تتجـاوز (١٤ يوما) من تاريخ تـوقيع العقد وفي حـال انسحاب احـد الشركاء وفيـتم معاملة ا

وحسب واقع احلال.
وقع. 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

ـشروع وعلى ـقاول) السـلفة فال يـحق له ان يطـالب بأي تعـويضـات وعليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٥- فـي حال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
ادة ٦٢/ط من شروط االعمال ضمون ا ـستحقاته اصوليا دون االخالل  الية التي قدمـها ابتداءا عند اإلحالة وتستمر مطالبته  كفائته ا

دنية بقسميهما األول والثاني. الهندسية ا
ناقصة استندا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط - دائرة  ١٦- ال يحق للشركات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفـذ االشتراك بهذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧ .
صـادف ٢٠٢٢/١١/٧ الى العنـوان التالي محـافظة ذي قار  ١٧- ان اخر يوم لـتقد العـطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يـوم اإلثن ا
قسم العـقود احلـكوميـة في مقـرها الكـائن في النـاصرية  - االدارة احملـليـة قرب مصـرف الرشـيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبـنى هيئـة 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
ثـليهم الـراغب وبـطاقة الـسكن وال يـسمح التـقد عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او 
تأخـرة. واذا صادف يوم باحلـضور الى ديـوان محافـظة ذي قـار  مبنى احملـافظ اجلديـد شارع االمام عـلي (ع) وسوف ترفض الـعطـاءات 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 في احملافظة. ذكور أدناه من التخصيصات ا شروع ا  ١٨- تسدد مبالغ ا
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تعـلن محافـظة ذي قار عن منـاقصة مشـروع (أنشاء قـاعة رياضيـة مغلقـة متعددة االغـراض سعة (٥٠٠) مـتفرج في ناحـية الفضـلية) ضمن
قانـون الدعم الطار لألمن الـغذائي والتنـمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تـنمية األقالـيم  واستنادا لـتعليـمات تنفـيذ العقـود احلكومية رقم
وازنـة العامـة االحتادية النـافذة وقانون لـحقة بهـا وتعلـيمات تنـفيذ ا عـدلة الصادرة من وزارة الـتخطـيط والضوابط ا (٢) لـسنة ٢٠١٤ ا
شـروع سـوف تنـشر في اجلـرائد الـوطنـية. وسـيتم ـناقـصة الـعامـة لهـذا ا الدعم الـطار ان وثـيقـة الدعـوة لتـقد الـعـطاء (االعالن) عن ا
قدمي الـعطاءات كـافة من الدول ـعتـمدة للـمناقـصات (الوثـائق القيـاسية) والـتي تتـيح  العمـل عند فـحص وتقيـيم العطـاءات وفق االلية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا 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 ٢٠٢٢/١١/٢ في مـديرية الـشباب نـاقصة عـند السـاعة (١٢) ظهـرا من يوم االربعـاء ا شـارك في ا بـاالجابات عـلى استفـسارات ا
ـذكورة ادنـاه عـلى االقل ـصـنـفـ من الـدرجـة ا ـؤهـلـ وا ـقاولـ الـعـراقـيـ ا والـريـاضـة في ذي قـار  فـعـلى الـراغـبـ من الـشـركـات وا
والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محفاظة ذي قار - قسم العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق
شروع علما ان سعر الـعطاء الواحد (وكما مؤشـر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصـنيف األصلية للشركات اخلاصـة با

ستمسكات التالية:- العراقية غير نافذة 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 (٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠) اربعة شروع  الية لتنفيذ ا الية ( السيولة النقدية) من خالل تقد ما يثبت القدرة ا وارد ا اوال-  ا

وسبعون مليون دينار عراقي كشف حساب صادر من مصرف معتمد.
تطلبات القانونية: د ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم إدراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنـسية الـشركة مـقدمة الـعطاء  – ال يوجد تـضارب 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 استناداً الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. :- عدم  ثانياً

ثالثـاً:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحـظة في حال كـون الشركـة مقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد اوراقها كـافة ومصـدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية وحسب القانون.

قاولة حـسب ما مطلوب قاول او الشـركات ا ـقاول صادرة من وزارة التـخطيط وتكون درجـة وصنف ا رابعاً:- هوية تـسجل وتصنيف ا
في اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامساً:- 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.
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 الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مـراكز 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
ـوذج اتفـاق اولي علـى الشـركة مـوقع من قبل اطـراف الشـركة مـعزز بـتعـهد من يـقدم عـقـد مشـاركة مـصادق عـليه اصـوليـا مع العـطاء او 
ناقصة عليهما على ان يتم تقد عقد الشراكـة بينهما مصدقا اصوليا بعد توقيع العقد قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حـال رسو ا
ـشارك معاملة الناكل او اخملل خالل مدة ال تتـجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العـقد وفي حال انسحاب احد الشـركاء وسيتم معاملة ا

وحسب واقع احلال.
وقع. 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

ـشروع وعلى ـقاول) السـلفة فال يـحق له ان يطـالب بأي تعـويضـات وعليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٥- فـي حال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
ـادة ٦٢ / ط من شروط ـضـمون ا سـتحـقـاته اصولـيا دون االخالل  الـيـة التي قـدمهـا ابـتداءا عـند اإلحـالـة وتسـتمـر مـطالـبتـه  كـفائـته ا

دنية بقسميهما األول والثاني. االعمال الهندسية ا
نـاقصـة استـنادا الـى ما جـاء بكـتاب بـوزارة التـخطـيط - دائرة  ١٦- ال يـحق لـلشـركات الـتي لديـها ثالث عـقود او اكـثـر االشتـراك بهـذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧ .
صـادف ٢٠٢٢/١١/٧ الى العنـوان التالي محـافظة ذي قار  ١٧- ان اخر يوم لـتقد العـطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يـوم االثن ا
قسم العـقود احلـكوميـة في مقـرها الكـائن في النـاصرية  - االدارة احملـليـة قرب مصـرف الرشـيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبـنى هيئـة 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
ثـليهم الـراغب وبـطاقة الـسكن وال يـسمح التـقد عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او 
تأخرة. واذا صادف يوم بنى احملافظة اجلديـد شارع االمام علي (ع) وسوف ترفض العـطاءات ا باحلضـور الى ديوان محافظة ذي قـار  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 في احملافظة. ذكور أدناه من التخصيصات ا شروع ا  ١٨- تسدد مبالغ ا
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تعـلن محـافظة ذي قـار عن منـاقصـة مشروع (أنـشاء شـبكة مـياه صـرف صحي مع خط نـاقل ومحطـة رفع مشـتركـة في مركز نـاحيـة الطار)
ضمن قانون الدعم الطـار لألمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ خطة تـنمية األقاليم  واستنادا لتعليـمات تنفيذ العقود احلكومية
وازنـة العـامـة االحتاديـة النـافذة ـلحـقة بـهـا وتعـليـمات تـنـفيـذ ا عـدلة الـصـادرة من وزارة التـخطـيط والـضوابط ا رقم (٢) لـسنـة ٢٠١٤ ا
شـروع سوف تـنشـر في اجلرائـد الوطـنية. ـناقـصة الـعامـة لهـذا ا وقـانون الـدعم الطـار ان وثيـقة الـدعوة لـتقـد العـطاء (االعالن) عن ا
قدمي العـطاءات كافة من ـعتمدة لـلمناقـصات (الوثائق الـقياسـية) والتي تتـيح  وسيـتم العمل عـند فحص وتقـييم العطـاءات وفق االلية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا الدول 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 ٢٠٢٢/١١/٢ في مديرية مجاري ذي ناقـصة عند الساعة (١٢) ظهرا من يوم االربعاء ا شارك في ا باالجابات على استفسارات ا
ـذكـورة ادناه عـلى االقل والـشـركـات العـربـية صـنـفـ من الـدرجة ا ؤهـلـ وا ـقـاولـ العـراقـيـ ا قار  فـعـلى الـراغبـ من الـشـركات وا
شروع واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محفاظـة ذي قار - قسم العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة با
علما ان سعر العطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد على ان يتم تقد هوية التـصنيف األصلية للشركات العراقية غير نافذة

ستمسكات التالية:- 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
بـلغ اكبـر او يساوي (١٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ـشروع  الـية لتـنفـيذ ا ـالية ( الـسيـولة الـنقديـة) من خالل تقـد ما يـثبت القـدرة ا وارد ا اوال-  ا

مائة وخمسة وثالثون مليون دينار عراقي كشف حساب صادر من مصرف معتمد.
تطلبات القانونية: د ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم إدراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنـسية الـشركة مـقدمة الـعطاء  – ال يوجد تـضارب 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 استناداً الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. :- عدم  ثانياً

ثالثـاً:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحـظة في حال كـون الشركـة مقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد اوراقها كـافة ومصـدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية وحسب القانون.

قاولة حـسب ما مطلوب قاول او الشـركات ا ـقاول صادرة من وزارة التـخطيط وتكون درجـة وصنف ا رابعاً:- هوية تـسجل وتصنيف ا
في اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامساً:- 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.
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 الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
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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
ـوذج اتفـاق اولي علـى الشـركة مـوقع من قبل اطـراف الشـركة مـعزز بـتعـهد من يـقدم عـقـد مشـاركة مـصادق عـليه اصـوليـا مع العـطاء او 
ناقصة عليهما على ان يتم تقد عقد الشراكـة بينهما مصدقا اصوليا بعد توقيع العقد قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حـال رسو ا
ـشارك معاملة الناكل او اخملل خالل مدة ال تتـجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العـقد وفي حال انسحاب احد الشـركاء وسيتم معاملة ا

وحسب واقع احلال.
وقع. 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

ـشروع وعلى ـقاول) السـلفة فال يـحق له ان يطـالب بأي تعـويضـات وعليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٥- فـي حال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
ـادة ٦٢ / ط من شروط ـضـمون ا سـتحـقـاته اصولـيا دون االخالل  الـيـة التي قـدمهـا ابـتداءا عـند اإلحـالـة وتسـتمـر مـطالـبتـه  كـفائـته ا

دنية بقسميهما األول والثاني. االعمال الهندسية ا
نـاقصـة استـنادا الـى ما جـاء بكـتاب بـوزارة التـخطـيط - دائرة  ١٦- ال يـحق لـلشـركات الـتي لديـها ثالث عـقود او اكـثـر االشتـراك بهـذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧
صـادف ٢٠٢٢/١١/٨ الى العنوان التـالي محافظة ذي قار  ١٧- ان اخـر يوم لتقد الـعطاءات نهايـة الساعة (١١) ظهـرا من يوم الثالثاء ا
قسم العـقود احلـكوميـة في مقـرها الكـائن في النـاصرية  - االدارة احملـليـة قرب مصـرف الرشـيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبـنى هيئـة 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
ثـليهم الـراغب وبـطاقة الـسكن وال يـسمح التـقد عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او 
تأخرة. واذا صادف يوم بنى احملافظة اجلديـد شارع االمام علي (ع) وسوف ترفض العـطاءات ا باحلضـور الى ديوان محافظة ذي قـار  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 في احملافظة. ذكور أدناه من التخصيصات ا شروع ا  ١٨- تسدد مبالغ ا
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تـعـلن مـحافـظـة ذي قـار عن مـناقـصـة مـشروع (أنـشـاء مـلـعب سعـة ١٠٠٠ مـتـفرج في قـضـاء اجلـبـايش) ضمن قـانـون الـدعم الـطار لألمن
ـعدلة الغـذائي والتـنمـية رقم (٢) لـسنة ٢٠٢٢ خـطة تـنمـية االقـاليم  واسـتنـادا لتـعلـيمات تـنفـيذ الـعقـود احلكـوميـة رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
وازنة الـعامة االحتاديـة النافذة وقـانون الدعم الطـار ان وثيقة لـحقة بهـا وتعليـمات تنفـيذ ا الصـادرة من وزارة التخطـيط والضوابط ا
شروع سـوف تنشـر في اجلرائد الـوطنـية. وسيـتم العمل عـند فحص وتـقييم ـناقـصة العـامة لهـذا ا الدعوة لـتقد الـعطاء (االعالن) عن ا
ؤهلة االشتراك فيها كما هو قدمي العطاءات كافة من الدول ا عتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح  العطاءات وفق االلية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من 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 ٢٠٢٢/١١/٢ في مـديرية الـشباب نـاقصة عـند السـاعة (١٢) ظهـرا من يوم االربعـاء ا شـارك في ا بـاالجابات عـلى استفـسارات ا
ـذكورة ادنـاه عـلى االقل ـصـنـفـ من الـدرجـة ا ـؤهـلـ وا ـقاولـ الـعـراقـيـ ا والـريـاضـة في ذي قـار  فـعـلى الـراغـبـ من الـشـركـات وا
والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار - قسم العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق
شروع علما ان سعر الـعطاء الواحد (وكما مؤشـر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصـنيف األصلية للشركات اخلاصـة با

ستمسكات التالية:- العراقية غير نافذة 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 (٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠) ستة شـروع  ـالية لتنفيذ ا الـية ( السيولة النقديـة) من خالل تقد ما يثبت القدرة ا وارد ا اوال-  ا

وسبعون مليون دينار عراقي كشف حساب صادر من مصرف معتمد.
تطلبات القانونية: د ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم إدراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنـسية الـشركة مـقدمة الـعطاء  – ال يوجد تـضارب 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 استناداً الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. :- عدم  ثانياً

ثالثـاً:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحـظة في حال كـون الشركـة مقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد اوراقها كـافة ومصـدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية وحسب القانون.

قاولة حـسب ما مطلوب قاول او الشـركات ا ـقاول صادرة من وزارة التـخطيط وتكون درجـة وصنف ا رابعاً:- هوية تـسجل وتصنيف ا
في اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامساً:- 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.
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 الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مـراكز 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
ـوذج اتفـاق اولي علـى الشـركة مـوقع من قبل اطـراف الشـركة مـعزز بـتعـهد من يـقدم عـقـد مشـاركة مـصادق عـليه اصـوليـا مع العـطاء او 
ناقصة عليهما على ان يتم تقد عقد الشراكـة بينهما مصدقا اصوليا بعد توقيع العقد قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حـال رسو ا
ـشارك معاملة الناكل او اخملل خالل مدة ال تتـجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العـقد وفي حال انسحاب احد الشـركاء وسيتم معاملة ا

وحسب واقع احلال.
وقع. 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

ـشروع وعلى ـقاول) السـلفة فال يـحق له ان يطـالب بأي تعـويضـات وعليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٥- فـي حال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
ـادة ٦٢/ ط  من شروط ـضـمون ا سـتحـقـاته اصولـيا دون االخالل  الـيـة التي قـدمهـا ابـتداءا عـند اإلحـالـة وتسـتمـر مـطالـبتـه  كـفائـته ا

دنية بقسميهما األول والثاني. االعمال الهندسية ا
نـاقصـة استـناداً الـى ما جـاء بكـتاب بـوزارة التـخطـيط - دائرة  ١٦- ال يـحق لـلشـركات الـتي لديـها ثالث عـقود او اكـثـر االشتـراك بهـذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧ .
صـادف ٢٠٢٢/١١/٧ الى العنـوان التالي محـافظة ذي قار  ١٧- ان اخر يوم لـتقد العـطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يـوم االثن ا
قسم العـقود احلـكوميـة في مقـرها الكـائن في النـاصرية  - االدارة احملـليـة قرب مصـرف الرشـيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبـنى هيئـة 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
ثـليهم الـراغب وبـطاقة الـسكن وال يـسمح التـقد عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او 
تـأخرة. واذا صادف يوم باحلـضور الى ديوان مـحافظـة ذي قار مبـنى احملافظـة اجلديد شـارع االمام علي (ع) وسـوف ترفض العـطاءات 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 في احملافظة. ذكور أدناه من التخصيصات ا شروع ا  ١٨- تسدد مبالغ ا
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تعلن محافظـة ذي قار عن مناقصـة مشروع (أنشاء شبـكات مجاري ميـاه امطار وصرف صحي مع خـدمات متكاملـة (أعمال ماء اتصاالت
ـقاطعـة ١٤٩ ومقـاطعة ٢٢٧٩ في قـضاء الـفهود)) ضـمن قانون الـدعم الطـار لألمن الغذائي والـتنـمية رقم (٢) لـسنة ٢٠٢٢ اعـمال بـلدية) 
ـعدلة الـصادرة من وزارة الـتخطـيط والضوابط خطـة تنمـية االقلـيم  واستـنادا لتـعليـمات تـنفيـذ العقـود احلكومـية رقم (٢) لـسنة ٢٠١٤ ا
ـوازنة الـعامـة االحتـادية الـنـافذة وقـانون الـدعم الـطار ان وثـيـقة الـدعـوة لتـقد الـعـطاء (االعالن) عن ـلـحقـة بـها وتـعـليـمات تـنـفيـذ ا ا
عـتـمدة شـروع سـوف تنـشـر في اجلـرائد الـوطـنـية. وسـيـتم الـعمل عـنـد فـحص وتقـيـيم الـعطـاءات وفق االلـيـة ا ـناقـصـة الـعامـة لـهـذا ا ا
ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية قدمي العطاءات كافة من الدول ا للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح 

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا الصادرة من 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 ٢٠٢٢/١١/٢ في مديرية مجاري ذي ناقـصة عند الساعة (١٢) ظهرا من يوم االربعاء ا شارك في ا باالجابات على استفسارات ا
ـذكـورة ادناه عـلى االقل والـشـركـات العـربـية صـنـفـ من الـدرجة ا ؤهـلـ وا ـقـاولـ العـراقـيـ ا قار  فـعـلى الـراغبـ من الـشـركات وا
شروع واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظـة ذي قار - قسم العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة با
علما ان سعر العطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد على ان يتم تقد هوية التـصنيف األصلية للشركات العراقية غير نافذة

ستمسكات التالية:- 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
بـلغ اكبـر او يساوي (١٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠) ـشروع  الـية لتـنفـيذ ا ـالية ( الـسيـولة الـنقديـة) من خالل تقـد ما يـثبت القـدرة ا وارد ا اوال-  ا

مائة وثمانية واربعون مليون دينار عراقي كشف حساب صادر من مصرف معتمد.
تطلبات القانونية: د ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم إدراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنـسية الـشركة مـقدمة الـعطاء  – ال يوجد تـضارب 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 استناداً الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. :- عدم  ثانياً

ثالثـاً:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحـظة في حال كـون الشركـة مقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد اوراقها كـافة ومصـدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية وحسب القانون.

قاولة حـسب ما مطلوب قاول او الشـركات ا ـقاول صادرة من وزارة التـخطيط وتكون درجـة وصنف ا رابعاً:- هوية تـسجل وتصنيف ا
في اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامساً:- 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.
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 الـثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مـراكز 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
ـوذج اتفـاق اولي علـى الشـركة مـوقع من قبل اطـراف الشـركة مـعزز بـتعـهد من يـقدم عـقـد مشـاركة مـصادق عـليه اصـوليـا مع العـطاء او 
ناقصة عليهما على ان يتم تقد عقد الشراكـة بينهما مصدقا اصوليا بعد توقيع العقد قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حـال رسو ا
ـشارك معاملة الناكل او اخملل خالل مدة ال تتـجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العـقد وفي حال انسحاب احد الشـركاء وسيتم معاملة ا

وحسب واقع احلال.
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.
قدم عـلى العطاءات باسـتكمال النـواقص التي تسمح بهـا التعليـمات خالل سبعة ايام من قاول واجملـهزين ا  ١٢- تلتزم الشـركات 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

ـشروع وعلى ـقاول) السـلفة فال يـحق له ان يطـالب بأي تعـويضـات وعليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٥- فـي حال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
ـادة ٦٢ / ط  من شروط ضـمون ا ـسـتحـقاته اصـوليـا دون االخالل  ـاليـة التي قـدمهـا ابـتداءا عـند اإلحـالة وتـستـمر مـطالـبته  كفـائته ا

دنية بقسميهما األول والثاني. االعمال الهندسية ا
نـاقصـة استـناداً الـى ما جـاء بكـتاب بـوزارة التـخطـيط - دائرة  ١٦- ال يـحق لـلشـركات الـتي لديـها ثالث عـقود او اكـثـر االشتـراك بهـذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧ .
صـادف ٢٠٢٢/١١/٧ الى العنـوان التالي محـافظة ذي قار  ١٧- ان اخر يوم لـتقد العـطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يـوم االثن ا
قسم العـقود احلـكوميـة في مقـرها الكـائن في النـاصرية  - االدارة احملـليـة قرب مصـرف الرشـيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبـنى هيئـة 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
ثـليهم الـراغب وبـطاقة الـسكن وال يـسمح التـقد عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او 
تـأخرة. واذا صادف يوم ـبنى احملافظ اجلديـد شارع االمام عـلي (ع) وسوف ترفض الـعطاءات ا باحلضـور الى ديوان 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 في احملافظة. ذكور أدناه من التخصيصات ا شروع ا  ١٨- تسدد مبالغ ا
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تعلن محافظـة ذي قار عن مناقصـة مشروع (أنشاء ساحـة مثيلة بالـثيل الصناعي مع جـناح اداري في قضاء البطـحاء) ضمن قانون الدعم
الـطار لألمن الـغذائي والـتنـمية رقـم (٢) لسنـة ٢٠٢٢ خطـة تنـمية األقـاليم  واسـتنـادا لتـعليـمات تـنفـيذ الـعقود احلـكومـية رقم (٢) لـسنة
ـوازنة الـعامـة االحتـادية الـنافـذة وقانـون الدعم ـلحـقة بـها وتـعلـيـمات تـنفـيذ ا عـدلة الـصـادرة من وزارة التـخطـيط والضـوابط ا ٢٠١٤ ا
شروع سـوف تنشر في اجلرائد الوطنـية. وسيتم العمل عند ناقصـة العامة لهذا ا الطـار ان وثيقة الدعوة لتقـد العطاء (االعالن) عن ا
ؤهـلة قـدمي الـعطـاءات كافـة من الـدول ا ـعتـمـدة للـمنـاقـصات (الـوثائـق القـياسـيـة) والتي تـتـيح  فـحص وتـقيـيم الـعطـاءات وفق االليـة ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من 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 ٢٠٢٢/١١/٢ في مـديرية الـشباب نـاقصة عـند السـاعة (١٢) ظهـرا من يوم االربعـاء ا شـارك في ا بـاالجابات عـلى استفـسارات ا
ـذكورة ادنـاه عـلى االقل ـصـنـفـ من الـدرجـة ا ـؤهـلـ وا ـقاولـ الـعـراقـيـ ا والـريـاضـة في ذي قـار  فـعـلى الـراغـبـ من الـشـركـات وا
والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محفاظة ذي قار - قسم العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق
شروع علما ان سعر الـعطاء الواحد (وكما مؤشـر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصـنيف األصلية للشركات اخلاصـة با

ستمسكات التالية:- العراقية غير نافذة 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 (٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠) ستة شـروع  ـالية لتنفيذ ا الـية ( السيولة النقديـة) من خالل تقد ما يثبت القدرة ا وارد ا اوال-  ا

وستون مليون دينار عراقي كشف حساب صادر من مصرف معتمد.
تطلبات القانونية: د ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم إدراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنـسية الـشركة مـقدمة الـعطاء  – ال يوجد تـضارب 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 استناداً الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. :- عدم  ثانياً

ثالثـاً:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحـظة في حال كـون الشركـة مقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد اوراقها كـافة ومصـدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية وحسب القانون.

قاولة حـسب ما مطلوب قاول او الشـركات ا ـقاول صادرة من وزارة التـخطيط وتكون درجـة وصنف ا رابعاً:- هوية تـسجل وتصنيف ا
في اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامساً:- 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.
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 الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مـراكز 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
ـوذج اتفـاق اولي علـى الشـركة مـوقع من قبل اطـراف الشـركة مـعزز بـتعـهد من يـقدم عـقـد مشـاركة مـصادق عـليه اصـوليـا مع العـطاء او 
ناقصة عليهما على ان يتم تقد عقد الشراكـة بينهما مصدقا اصوليا بعد توقيع العقد قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حـال رسو ا
ـشارك معاملة الناكل او اخملل خالل مدة ال تتـجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العـقد وفي حال انسحاب احد الشـركاء وسيتم معاملة ا

وحسب واقع احلال.
وقع. 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 قاولي 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

ـشروع وعلى ـقاول) السـلفة فال يـحق له ان يطـالب بأي تعـويضـات وعليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٥- فـي حال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
ـادة ٦٢ / ط من شروط ـضـمون ا سـتحـقـاته اصولـيا دون االخالل  الـيـة التي قـدمهـا ابـتداءا عـند اإلحـالـة وتسـتمـر مـطالـبتـه  كـفائـته ا

دنية بقسميهما األول والثاني. االعمال الهندسية ا
نـاقصـة استـنادا الـى ما جـاء بكـتاب بـوزارة التـخطـيط - دائرة  ١٦- ال يـحق لـلشـركات الـتي لديـها ثالث عـقود او اكـثـر االشتـراك بهـذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧.
صـادف ٢٠٢٢/١١/٧ الى العنـوان التالي محـافظة ذي قار  ١٧- ان اخر يوم لـتقد العـطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يـوم االثن ا
قسم العـقود احلـكوميـة في مقـرها الكـائن في النـاصرية  - االدارة احملـليـة قرب مصـرف الرشـيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبـنى هيئـة 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
ثـليهم الـراغب وبـطاقة الـسكن وال يـسمح التـقد عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او 
تأخرة. واذا صادف يوم بنى احملافظة اجلديـد شارع االمام علي (ع) وسوف ترفض العـطاءات ا باحلضـور الى ديوان محافظة ذي قـار  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 في احملافظة. ذكور أدناه من التخصيصات ا شروع ا  ١٨- تسدد مبالغ ا
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تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مشروع (أنشاء محطة رفع مجاري الصرف الصحي في حي االحرار (قدرة ١٥٠٠ م٣ / سا) ومحطة رفع
مجاري الصرف في حـي العسكري (قـدرة ١٥٠٠ م٣ / سا) في مركز قـضاء الفجر) ضـمن قانون الدعم الـطار لألمن الغذائي والـتنمية رقم
عـدلـة الـصادرة من وزارة (٢) لـسـنة ٢٠٢٢ خـطـة تـنمـيـة األقـاليم  واسـتـنـادا لتـعـلـيمـات تـنـفيـذ الـعـقود احلـكـومـية رقم (٢) لـسـنـة ٢٠١٤ ا
وازنة العامة االحتادية النافذة وقانون الدعم الطار ان وثيقة الدعوة لتقد العطاء لحقة بها وتعليمات تنفـيذ ا التخطيط والضوابط ا
ـشروع سوف تـنشـر في اجلرائـد الوطـنيـة. وسيتـم العمل عـند فـحص وتقـييم الـعطـاءات وفق االلية ـناقصـة العـامة لـهذا ا (االعالن) عن ا
ـؤهلة االشتـراك فيها كـما هو محـدد في النشرة ـقدمي العطـاءات كافة من الدول ا عـتمدة للـمناقـصات (الوثائق الـقياسيـة) والتي تتيح  ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا التوضيحية الصادرة من 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 ٢٠٢٢/١١/٢ في مـديريـة مجاري نـاقصـة عند الـساعـة (١٢) ظهرا من يـوم االربعـاء ا شـارك في ا بـاالجابـات على اسـتفسـارات ا
ذكـورة ادناه على االقـل والشركـات العـربية ـصنفـ من الدرجـة ا ؤهـل وا قـاول الـعراقيـ ا ذي قار  فـعلى الـراغبـ من الشركـات وا
شروع واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محفاظـة ذي قار - قسم العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة با
علما ان سعر العطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد على ان يتم تقد هوية التـصنيف األصلية للشركات العراقية غير نافذة

ستمسكات التالية:- 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
بـلغ اكبـر او يساوي (١٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ـشروع  الـية لتـنفـيذ ا ـالية ( الـسيـولة الـنقديـة) من خالل تقـد ما يـثبت القـدرة ا وارد ا اوال-  ا

مائة واثنان مليون دينار عراقي كشف حساب صادر من مصرف معتمد.
تطلبات القانونية: د ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم إدراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنـسية الـشركة مـقدمة الـعطاء  – ال يوجد تـضارب 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 استناداً الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. :- عدم  ثانياً

ثالثـاً:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحـظة في حال كـون الشركـة مقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد اوراقها كـافة ومصـدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية وحسب القانون.

قاولة حـسب ما مطلوب قاول او الشـركات ا ـقاول صادرة من وزارة التـخطيط وتكون درجـة وصنف ا رابعاً:- هوية تـسجل وتصنيف ا
في اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامساً:- 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.
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 الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
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يوم

١٥٠٫٠٠٠
الف دينار

انشائية
الثامنة

سعر الكشفت
صادق ا

مدة
العمل

سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

قضاء
الفجر

وقع ا

انشاء محطة رفع
مجاري الصرف الصحي
في حي االحرار (قدرة
١٥٠٠ م٣ / سا) ومحطة
رفع مجاري الصرف
الصحي في احلي
العسكري (قدرة ١٥٠٠
م٣ / سا) في مركز
قضاء الفجر

شروع اسم ا

مديرية
مجاري ذي
قار

الدائرة
ستفيدة ا

ت
١
٢

الكوادر الفنية
مهندس مدني
مساح

العدد
٢
٢

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
ـوذج اتفـاق اولي علـى الشـركة مـوقع من قبل اطـراف الشـركة مـعزز بـتعـهد من يـقدم عـقـد مشـاركة مـصادق عـليه اصـوليـا مع العـطاء او 
ناقصة عليهما على ان يتم تقد عقد الشراكـة بينهما مصدقا اصوليا بعد توقيع العقد قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حـال رسو ا
ـشارك معاملة الناكل او اخملل خالل مدة ال تتـجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العـقد وفي حال انسحاب احد الشـركاء وسيتم معاملة ا

وحسب واقع احلال.
وقع. 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 قاولي 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

ـشروع وعلى ـقاول) السـلفة فال يـحق له ان يطـالب بأي تعـويضـات وعليه االسـتمرار بـتنـفيذ ا  ١٥- فـي حال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
ـادة ٦٢ / ط من شروط ـضـمون ا سـتحـقـاته اصولـيا دون االخالل  الـيـة التي قـدمهـا ابـتداءا عـند اإلحـالـة وتسـتمـر مـطالـبتـه  كـفائـته ا

دنية بقسميهما األول والثاني. االعمال الهندسية ا
نـاقصـة استـنادا الـى ما جـاء بكـتاب بـوزارة التـخطـيط - دائرة  ١٦- ال يـحق لـلشـركات الـتي لديـها ثالث عـقود او اكـثـر االشتـراك بهـذه ا

العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في ٢٠٢٢/٩/٢٧.
صـادف ٢٠٢٢/١١/٧ الى العنـوان التالي محـافظة ذي قار  ١٧- ان اخر يوم لـتقد العـطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يـوم االثن ا
قسم العـقود احلـكوميـة في مقـرها الكـائن في النـاصرية  - االدارة احملـليـة قرب مصـرف الرشـيد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبـنى هيئـة 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
ثـليهم الـراغب وبـطاقة الـسكن وال يـسمح التـقد عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او 
تأخرة. واذا صادف يوم بنى احملافظة اجلديـد شارع االمام علي (ع) وسوف ترفض العـطاءات ا باحلضـور الى ديوان محافظة ذي قـار  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 في احملافظة. ذكور أدناه من التخصيصات ا شروع ا  ١٨- تسدد مبالغ ا
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فــازت مـــســرحـــيــة (اخـــر مــرة) لـــوفــاء
طبـوبي من تونس بـجائـزة افضل نص
مـسـرحي في مـسـابـقـة مـهـرجـان بـغداد
الدولي للـمسرح بـنسخـته الثالـثة التي
ـسرح اخـتتـمت اجلـمـعة عـلى خـشبـة ا
الـــوطـــني وبـــحــضـــور كـــافـــة الـــوفــود
ـهـرجان وعـدد كـبـير من ـشاركـة في ا ا
ـــســؤولـــ في الـــدولـــة والــبـــعـــثــات ا
عتمدة في العراق. وقام الدبلوماسية ا
الــفـنــان مـحــمـود ابــو الـعـبــاس رئـيس
جلنة الـتحـكيم بقـراءة البيـان اخلتامي
لــلــمـهــرجــان واعالن الـفــرق الــسـبــعـة
سـابقـة وتضـمنت اجلـوائز الفـائزة بـا
ايـضا جـائزة افـضل عـمل سـينـوغرافي
فــازت به مـســرحـيــة (شـاطــارا) لـطـارق
غـرب وفـاز بجـائـزة افضل الربـح من ا
ثلـة الفنـانة مر بن عـلي بن حميدة
ثل ذهبت من تونس وجـائزة افضـل 
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فـــــيــــطــــرقــــون الـــــبــــاب وسط داعش
االنـــفـــجـــارات والــقـــصـف وبـــعــد أن
حتــدث الـــوالدة يـــحـــاول أن يـــخــرج
ويهـرب األب مع عـائـلـته الى الـقوات
األمـنـيـة بــعـد هـروب وحـوش وكالب
داعش يـخـرج بـســرعـة من الـسـرداب
ــرمــري وأثــنــاء الى خــارج الــبــيت ا
ــولــودته يــسـر في الــعــوجـة حـمــله 
وزوجته وابناؤه خـلفه مهـلهالً لقدوم
ديـنة يـسقط صاروخ جيش حتريـر ا
غادر بالقرب منهم فـتستشهد زوجته
وأبــنـــاؤه ويـــبـــقى هـــو ومــولـــودته
لتصل القوات وتخليه هذه هي قصة
الـــفـــلم إنـــهـــا قــــصـــة اغـــلب عـــوائل
ـرعـبة وصل عـاشـوا تـفاصـيـلـها ا ا
حلظة بلحظة وهم يهربون من بطش
داعش الى قـــوات اجلـــيش احملــررة
ليقعـوا فريسـة قناص او صاروخ أو
إنــفـجــار قــذيــفــة غــادرة تـنــهي حــلم
الــعــائــلــة لـــلــخالص من داعش ومــا
أكثـرهـا من مـشـاهـد الـقـتل الـوحشي
لـــعـــوائل بـــاكـــمــــلـــهـــا ومـــازالت في
ســراديب او مــدفـــونــة حتت أنــقــاض
ـديـنة بيـوتـهم او مـتـروكة في ازقـة ا
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وصل كـتبـة العامـة با ضيفت قـاعة ا
الفـلم الـعـراقي (وتـر الـنار)سـيـنـاريو
الـــقــــاص والــــروائي بــــيـــات مــــرعي
وإخـــراج حـــســـان گالوي وبـــطـــولـــة
ـمثلـة غصون مثل مـحمد الـعمر وا ا
الـعـمـري يـحـكي الــفـلم قـصـة مـأسـاة
نـيــنــوى وبــطش ووحــشـيــة تــنــظـيم
إرهابي سقى أهل نيـنوى مرّ العذاب
قتل ابنـاءها وفجّر جـوامع وأضرحة
وحــاول مــحـو أنــبــيــائــهــا وآثــارهــا
هـويــتــهـا الــتــأريـخــيــة واحلـضــاريـة
والفـمـريـة فـخاب وإنـكـفـأ وطـرد شرّ
طردة عـسكـرياً وفـكريـاً بعد أن روّت
دماء شـهـداء الـتـحريـر أرض نـيـنوى
وقصة الفلم هي محنة عائلة موصلية
(األب مــحــمــد الـــعــمــر واألم غــصــون
الـــعـــمــــري وأبـــنـــاؤهـم) مع وحـــوش
داعش أثناء التحريـر حيث يتنقلون
ــواطــنــ لـطــردهم من عـلـى بـيــوت ا
بيوتـهم ومن هذه البـيوت بيت األب
محمد الـعمر الـذي تعاني زوجته من
الطـلْق لـتلـد إبـنـتهـا في سـرداب أحد
الـــبـــيــــوت رغم مالحـــقــــة عـــنـــاصـــر

الى الـــفـــنــان مـــكـــســـيل ســـتــيـــرلك من
اوكــرانــيـا فــيـمــا كـانـت جـائــزة افـضل
اخـــراج مـن نـــصــــيب اخملـــرجــــة وفـــاء
طبطوبي من تونس عن مـسرحية (اخر
مــرة) كــمـا فــازت بـجــائــزة افـضل اداء
جماعي مسرحية (طلقة الرحمة) حملمد
مؤيد من العـراق وذهبت جائزة افضل
عـمل متـكامـل الى مسـرحيـة (كـاليـكوال)
مـن اوكــرانــيـا. وابــتــداء حــفـل اخلــتـام
بعـزف النـشـيد الـوطني الـعراقي تـبعه
حفل موسيقي للفرقة الوطنية العراقية
ايـستروا عالء مـجيد للتـراث بقـيادة ا
قــدم مــعــزوفــات مــوســيــقــيــة جــمــيــلـة
ووصالت غــــنــــائـــيــــة تـــراثــــيــــة نـــالت
استحـسان اجلمهـور وبعدهـا اكد مدير
ـســرح احـمـد عــام دائـرة الــسـيــنـمــا وا
حسن موسى في كلـمة له ( ان اصحاب
ـــســرحـــيـــة هم اصـــحــاب الــعـــروض ا
اجلاللة) محيـيا اجلمهور الـكبير الذي
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ــمـثل الــلـبــنـاني ـاضي ا ــوت االربـعــاء ا غـيب ا
غـســان اسـطـفـان بـعـد مـسـيــرة فـنـيـة طـويـلـة من
األعمـال التـمثـيـليـة التي تـكلـلت بـالنـجاحـات.وقد
مثل في لبنان نعمة بدوي نعى الراحل نقيب ا
والـذي عـبــر عن حـزنه الــكـبــيـر وقـال:"ان نــقـابـة
ـسـرح والسـيـنمـا واالذاعـة والـتلـفـزيون ثـلي ا
زيد من األلم وجميع الـنقابات الفنـية في لبنان 
ـمــثل واخملـرج وعـضـو واألسـى تـنـعى الــزمـيل ا
رحوم غـسان اسطفان مجـلس االدارة السابق ا
ـــبــدع في الــزمن . الــفــنــان اخلــلـــوق والــنــجم ا
اجلـميل غـادرنا بـهـدوء وسكـينـة. لـروحه الرحـمة
والسـالم. لتـكون نـفـسه بالـسـما. سـتـبقى خـالداً
في ضــمـائــرنــا وفي الــوجــدان".وأحــدث اخلــبـر
صـدمــة لــلـمــتــابــعـ الــذين عــبــروا عن حــزنـهم

الكبير.

الـله وتــركت خــلـفــهـا ســخـام
احلرب وآالمه.. حتـيـة لبـيات
ومــحــمــد الـــعــمــر وحــســان
وغصـون فقـد عشـنا مـعهم
حلــــــظـــــة األلـم والــــــوجع
ـأسـاة بـكل تـفـاصـيـلـها وا

الـكــارثـيــة يـذكـر أن
الـــفــــلم حــــصل
على جوائز

دولية.

اخلـبـرات الـتي اقامـته دائـرة الـسـيـنـما
ـهرجـان  ومن ـسـرح عـلى هـامش ا وا
ثم  تــكـــر الـــقــائـــمــ عـــلى ورشــة
(تـــــبـــــادل اخلـــــبـــــرات) من قـــــبل ادارة
ـــهــرجـــان. وقـــدم نـــقــيـب الــفـــنـــانــ ا
العراقي جبار جودي التكر اخلاص
ـهـرجان ـهـرجان لـلـجـنـة حتكـيم ا من ا
كل من الفـنان مـحمـود ابو الـعباس من
العراق رئيس اللجنة والفنانة لينا
خــوري مـن لــبــنــان والــفــنــان
كـــوروش زارعـي من إيـــران
والـفـنان ايـبـرهـارد فـاغـنر
ـانيـا والـفـنـان رائد من ا

محسن من العراق.
و عرض فديو خاص
لـــتــــكـــر الـــفــــنـــانـــة
الــكـــبــيـــرة ســلـــيــمــة
خـــضــــيـــر في مـــحل
اقـامـتهـا وقـبل ذلك

ـهــرجـان بـحـضـور واصل طــيـلـة ايـام ا
ـسـرحـيـة ومن ثم  تـكـر الـعـروض ا
اجلــهـات الــسـانــدة لـلــمـهـرجــان والـتي
عــمــلت عـلـى تـذلــيل الــصـعــاب من اجل
كـمـا قامت ظـهوره بـالـصورة اجلـمـيـلة 
هـيـئة االعـالم العـامـة لـلحـشـد الـشـعبي
بــتــكــر مــديــر عــام دائــرة الــســيــنــمـا
سرح جلهوده الـطيبة واالستـثنائية وا
ــهــرجـــان الــذي احــتــضن فـي اجنــاح ا

العرب واالجانب.
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و بــعـد ذلك  تـكــر الـدكــتـور مـوسى
سـكـران والــدكـتـور سـافـرة نـاجي و 
ــهــرجـان وقــسم تـكــر ســكــرتــاريــة ا
الـتــقــنــيــات وقـسـم الـســيــنــمــا وفـريق
الـية و فريق مجلة تابعة والـلجنة ا ا
ــهــرجــان وبــعـدهــا  تــقــد عـرض ا
مــســـرحي مــتـــكــامل بـــعــنـــوان (بــروفه
نــســويــة) وهــو ضــمن مــشــروع تــبـادل
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كـشـف رئـيس مــهـرجــان الــقـاهــرة الـســيـنــمـائي
الدولي حـس فـهمي عن فـشل محـاوالته إلقامة
ـمثـل الراحل عـمـر الـشريف ـقـتنـيـات ا معـرض 
ـنـتـظـر ـهـرجـان ا عـلى هـامش الـدورة  44 من ا
إقـامــتـهــا في الـفــتـرة من  13 إلى  22 تــشـرين
ـــقـــبل.وأوضـح فـــهـــمي في تـــصـــريح الـــثـــاني ا
لــصــحــيــفــة روز الـــيــوسف أن إدارة مــهــرجــان
الـقـاهـرة الــسـيـنـمــائي الـدولي فــكـرت في إقـامـة
البس عمر الـشريف.وأضاف:  بـالفعل معـرض 
حصلت على بدلت من مالبسه وطلبت من ابنه
طـارق أن يـسـاعـدنـا فـي هـذا األمـر لـكـنه رفض
قـتنيات والـده دون إبداء أسباب إقامة مـعرض 
واضحة. وأعـرب فهمـي عن حزنه لبـيع متعـلقات
بـعض الـنجـوم عـلى األرصـفة وهـو مـا دفعه في
إقـامة مـعرض مـقتـنيـات عمـر الشـريف للـبدء في
مــشـــروع احلــفـــاظ عـــلى مــقـــتـــنــيـــات الــنـــجــوم

.. الراحل
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ـاجسـتير من طـالب الدراسـات العلـيا الـعراقي نـال شهادة ا
قـسم الـصـحافـة بـكـلـيـة االعالم بـجـامـعـة بـغـداد عن رسـالته
واقـع االلكـترونـية ــواد اإلخـباريـة في ا وسـومـة (قارئـيـة ا ا
ـتـحـققـة مـنـهـا/ دراسة للـجـامـعـات العـراقـيـة واإلشـباعـات ا

ميدانية لتدريسيي كليات االعالم واقسامها في العراق).
ÍœUN « dO¼“ bL×

الطـبيب العراقي  اخملتص بأمراض
العـقم واطفـال االنابـيب يحل ضـيفا
عـلى قـنـاة (الـشـرقـيـة) مـسـاء الـيوم
االحــــد عـــــبــــر بـــــرنــــامـج (اطــــراف
احلــــديـث) الــــذي يــــعــــده ويــــقــــدمه
االعالمـي مــــجــــيــــد الـــــســــامــــرائي

ويخرجه حيدر االنصاري.
Ê«b¹“ s1√

مثل السوري مشغول بتصوير دوره خالل مسلسل (زقاق ا
اجلن)  مـجـسـدا شـخـصيـة رب الـعـائـلـة (أبـو نـذيـر) تـأليف

محمد العاص واخراج تامر اسحاق.
ÊUJ¹d « qBO

اخلـبـيـر الـقـانـوني الـعـراقي شـارك امس الـسـبت فـي الـندوة
احلـوارية التي اقـامها مـركز القمـة للدراسـات االستراتـيجية
ـقتـرحة بعـنوان (دسـتور الـعراق لـعام  2005 والتـعديالت ا

عليه من وجهة نظر سياسية وقانونية وأعالمية).
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ـعـنـونة الـكـاتـبـة الـعـراقـيـة احـتـفت بـتـوقـيع روايـتـهـا االولى ا
(امــرأتـان في جــســد) بـجــلـســة اقـامــتـهــا دار وطن لــلـنــشـر

ركزية بالبصرة. كتبة ا والتوزيع في قاعة ا
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ــســلـسل ــمـثل الــســوري يـتــصـدر اســمه قــائــمـة أبــطـال ا ا
الـســوري (مـال الــقـبـان) الــذي قـام بــكـتــابـته مع عــلي وجـيه
ويخرجه سـيف سبيـعي على أن يكون حـاضراً في رمضان

القادم.
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ـوصل تلـقى تهاني عمـيد كـليـة الفنـون اجلمـيلـة في جامـعة ا
مـنتـسبـي الكـليـة الخـتيـاره نـائبـاً لرئـيس جلـنة عـمـداء كلـيات
زيد من الفنون اجلـميلة والتطبـيقية في العراق  مـتمن له ا

التقدم والعطاء.
Âu²F « UN

الشـاعرة االردنـية و األسـتاذة في قـسم اللـغة الـعربـية بـكلـية
اآلداب في اجلـامـعـة األردنـيـة تـسـلـمت جـائـزة أنـور سـلـمـان
لإلبـداع في دورتــهـا الـثـانـيـة خالل حــفل أقـيم في اجلـامـعـة
االمريـكـية في بـيروت والـتي فـازت بهـا مع الشـاعـر العـماني

طروشي. حسن ا

جلسة تضم نخبة عراقيـة جتمعت حول الطبيب والبروفيـسور عبدالهادي اخلليلي لدى
وصـوله الى العـاصـمـة الـبـريطـانـيـة لـندن وهـم  من اليـسـار الـدكـتـور مثـني عـبـداجملـيد
هـندس مـؤيد وسـوي  ا القـصاب  الـدكتـور عبـدالهـادي اخللـيـلي الدكـتور عـبدالـله ا
غـازه الـكـوفي  الـدكـتور عـبـدالـكـر الشـيـبـاني وزوجـته الـدكتـورة مـنى.ومن الـيـم ا

الدكتور عامر الصفار  محمد اخلاقاني والدكتور فاضل ديري.
{ عن مجموعة واتساب
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ــنــاسـبــة مــرور الــذكــرى الــتــاســعـة
ـطرب الكبير واخلـمسون على رحيل ا
نــاظم الـغــزالي اقــامت دائــرة الـفــنـون
ـــوســـيـــقـــيــة اخلـــمـــيس مـــحـــاضــرة ا
مـوسيـقـية ثـقافـيـة نوقش فـيـها مـحاور
عــدة عن اعــمـال الــغــزالي ومــنــجـزاته
وامـكانـياته الصـوتيـة النـادرة واسباب
ــــبـــكــــرة  وقـــدم احملــــاضـــرة وفـــاته ا
شـاركة الـباحث سـعدي الـسعـدي و 
فـرقـة نــاظم الـغـزالـي الـتـابـعــة بـقـيـادة
الــفــنـان جنــاح عــبــدالــغــفـور وادارت
ــــركــــز الـــدولي اجلــــلــــســـة مــــديـــرة ا
وسيـقية اسراء لـلدراسات والبـحوث ا
ـرسومي و حـضر اجللـسة جمع من ا
وسـيـقى  فضال اخملـتـص بـشـؤون ا
عن حـــضـــور جـــمــاهـــيـــري واسع من
مـحــبي الــغـزالي والــتـواقــ لـلــثـقــافـة

والطرب االصيل.
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مثلـة درة عن تأثرها الشديد كشفت ا
ـتـهـمة" بشـخـصـيـتهـا في مـسـلسل "ا
ـنـصـات الـذي يـعــرض حـالـيـاً عــبـر ا
ـشــفـرة ويـنـتـمي لـنـوعـيـة الـرقـمـيـة ا
ـة وقــالت إنـهـا وجـدت درامـا اجلـر
نفـسـهـا في "الـورق" وأشارت إلى أن
ـرأة لـديـهـا دوافع مـحـددة لالنـتـقام ا
من الرجل أهـمـها تـعرضـهـا للـخيـانة
أو الـتـعـنـيف والــتـعـذيب وأن تـشـعـر
جتـاهه بـالـكـراهـيـة.وأضـافت درة في
ــكن يــوصل حــوار تــلــفــازي :الــلي 
الـست أنـهـا تـشــيل جلـوزهـا سـكـيـنـة
ــرتـــبــة أو تــقـــتل جــوزهــا ده حتت ا
كن يكـون بسـبب اخليانـة أو الكره
أو االنتقـام تكون اتـعذبت وعانت في

حياتها. 
وتــابـعـت: وجــدت نـفــسي فـي الـورق
جــــداً فــــأنـــا كــــنـت بـــقــــدم أدوار في

جتـد نـفسك مـضطـراً إلى حتـمّل ردات فعل الـشريك.
رقم احلظ 2.
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 جـوّالـعـمل  يـتـحـدث عن عـمــلـيـة خالقـة تـعـود عـلـيك
. بنتائج إيجابية جداً
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ال تـتـعـتـقـد أنّ طـيـبـة قـلب الـشـريك سـتـمـنـحك اجملـال
لتستمرّ في اخلطأ.

—u¦ «

ــمـيـزة. قــد تـعــيش قـصـة حب  يــوم مـهم لــلـعالقـات ا
يوم السعد االحد. غريبة
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انتبه لـتصرفـات زميل لك  فهو قـادر على قلب األمور
رأساً على عقب.
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ـقبل . تـقـتـحم الـشـهـر ا  نـقاشـات غـيـنـة ومـفـيـدة جداً
بشجاعة وايجابيّة.
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 أنت صاحب كـلمة وتصمـيم وعزم في كل ما تقوم به
. مهنياً
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تقوم بأعـمال منزلية تتطلب منك احلركة فتشعر بأنك
. نشيط ومرتاح نفسياً
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انت حريص عـلى تصـرفاتك  فـلم ال تكـون كذلك على
صعيد صحتك?
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يـلـمع جنـمك وتــبـسط نـفـوذك وحتـكـم الـسـيـطـرة عـلى
معظم أعمالك.
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هــذا الـيـوم يـجــعـلك مـزاجــيـاً وغـيـر قــادر عـلى ضـبط
انفعاالتك.
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ـسؤولون  تكون احملـرّك الرئـيس في عملـك ويلمس ا
أهمية وجودك.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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وعوجاتها الضيقة أو دفنها أهلوهم
تــصـويــر الــفـلم في حــدائق الـبــيــوت
وإخـــراجه لـــتـــجـــربـــة شـــاب مـــدعــاة
لـلــدهـشــة فـقــد أبـدع اخملــرج حـسـان
گالوي في تـصويـر لـقـطـات غـاية في
الـدقــة والـتــعـبــيـر وخــاصـة مــشـهـد
الـوالدة وارهـاصـات الـزوج وأبـناءه
وصـــراخـــهم مـن الـــقـــصف وصـــراخ
الــــزوجــــة اثـــــنــــاء الــــطــــلـق فــــدمج

الصـراخان مـعاً
ــولـود لـيــكـون ا
هــــــــــــــــو إطـالق
حمامات احمللة
ـشـهـد األشد وا
إدهـــاشـــاً هـــو
ســيــر الــزوجـة
والدمـاء تـسيل
بــخـــطــواتـــهــا
الوئيدة أثناء
خـروجــهم من
الـــبــــيت أمـــا
أداء الــفـــنــان
بـدع مـحـمد ا
الـعــمـر فــهـو

كمـا عهـدنـاه فنـانـاً كبـيراً بـكل مـعنى
ـتلك اخلبرة وكـفاءة وعفوية الكلمة
األداء حــاز عــلى إعــجــاب احلــضــور
ثـلـة واعـدة جداً وغصـون الـعـمـري
أدّت دور الزوجة بنجاح كبير عاشت
حلـظـات االنـفـجـارات والـقـصف وهي
حتـتـضن اوالدهــا بـأمـومــة حـقـيــقـيـة
ووسط دموعهم خـقيقـة الفلم مـفخرة
عـراقـيـة لـقـصـة مـديـنـة إسـتـثـنـائـيـة
خــرجت من ظــلــمــات داعش الى نــور
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بدايـاتي عـشـان أتعـرف ودلـوقتي
بدور على الدور اللي أالقي نفسي
فيه وعلى الورق احللو. وواصلت
ــســلـسل احلـديث عـن دورهـا في ا
قائـلـة: مـتعـة الـتـمثـيل في الـتـنوع
وتقـد الدرامـا اخملتـلفـة وتقد
ــــاط مـــخـــتــــلـــفـــة من أنـــواع وأ
الشخصيات بشوف أن دي متعة
ـوضـوعـات األخرى التـمـثـيل وا
ـمـثل الزم يـتـحـدى لـطـيـفـة لـكن ا
نفـسه ويقـدم أدوار وشـخصـيات

غــيـر مــتــوقع أنه يــجــســدهـا.
وحتدثت درة عـن حتلـيـلـها
لــــشـــخــــصــــيـــة الــــرجل
الـشــرقي بــشــكل عـام
وقــــــــالـت إنـــــــهــــــا
أحــــيــــانــــا جتـــد
صــــعـــوبــــة في

فهمه.

غسان اسطفان

ـشـاركة في عـرض فـديو لـكل االعـمـال ا
ـهـرجان والـورش الـفـنيـة واجلـلـسات ا
الـنقـديـة والـصالـونـات الـثقـافـية وفي
نـــهــــايـــة احلــــفل اخلـــتــــامي  اعالن
سرحية الفائزة من قبل جلنة االعمال ا
هرجـان بنسخته التحكـيم . وتواصل ا
ـشـاركة 20 ـدة تـسـعـة ايـام  الـثـالـثـة 
عـرضــاً من بــلــدان عــربــيـة وأجــنــبــيـة
تـــنـــافــسـت ضــمن
ـــــســــابــــقــــة ا

الرسمية.

ــمــثــلـة {اســطــنــبـول  –وكــاالت - اســتــذكــرت ا
الـتـركـيـة هـانـدا أرتـشـيل والـدتـهـا الـراحـلـة إيـل
ـنـاسـبــة ذكـرى عـيـد مـيالدهـا أرتــشـيل وذلك 
ونشـرت صورة لها من أيـام شبابهـا بدت فيها
جمـيلة للـغاية وعـلقت: "كل الزهور تـفتح اليوم
.. وكـل يـوم اشـتـاق الـيك اكـثـر واكـثـر جـمـيـلـة
اجلـمـيالت امـي".وكـان قـد تـداول رواد مـواقع
الـتواصل اإلجتماعي صـورة ألرتشيل مرفقة
بصـورة إلى جانبها لوالـدتها عندما كانت
في الـعـمـر نـفـسه وقـد أثـارت حـالة
من اجلـدل نـسـبـة لـلـشـبه
الــــــكـــــــبــــــيــــــر الــــــذي

يجمعهما. 

هاندا أرتشيل 
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كم هو وضع العراق مقلق على الـصعيد الدولي لكي يهرع
ـتـحـدة بالـتـرحـيب بـتشـكـيل احلـكـومة األم الـعـام لأل ا
الـعراقـيـة اجلـديـدة نـاقـصـة الـعدد حـتى االن. هـل سبق أن
رحب األمـ العـام أو أي مـسـؤول دولي بـتـشـكـيل حـكـومة
في أي بلـد في العـالم إال في حـاالت جد نـادرة او احلاالت

يؤوس منها.  ا
هـنـاك في بــغـداد مَن هـو فــرحـان بـهــذا الـتـرحــيب بـوصـفه
تـأيـيدا دولـيـا حلـكـومـة مـحـاصـصـة ولـدت والدة مـتـعـسرة
وغـامــضــة من دون الــنــظـر الى داللــة الــتــوصـيـف الـدولي
خلـطـوة عـاديـة جتـريـهـا ايــة دولـة في أمـريـكـا اجلـنـوبـيـة او
آسـيـا او افـريـقيـا مـن دون ان يـلتـفـت الـيهـا أحـد فـي ح
حتظى هذه اخلـطوة في العـراق بعد عـشرين سنـة من قيام

. نظام حكم جديد باهتمام دولي خاص كونها منجزاً
الـتـرحـيب الـدولي بـاحلـكـومـة اجلـديـدة لـيس مـدعـاة لـلـفرح
وانّمـا للـقلق وااللـتفـات الى قراءة جـديدة لـوضعـنا الـتعـبان
الذي يـجـعل الـعالم غـيـر مـصدق ان يـسـمع عن الـبلـد قـيام
حـكومـة جـديـدة فـيه بـعـد مـخـاض من صـنع أدوات مـحـلـية
تمثل كـيانات الـعمـلية الـسياسـية ذاتـها وليس بـفعل عوامل

خارجية او حروب او أزمات إقليمية.
هـنـا يـريـد أن يـلـتـقـط أي مـراقب سـيـاسي مـعـنى الـدالالت
ـنــطـقـة اخلـضـراء والـعالمـات اجلــاذبـة الـتي انـبــعـثت من ا
لتـكـسب قـلوب الـعـواصم الـكبـرى وبـيتـهـا الـعالي في األ

ـتـحــدة بـنـيــويـورك من خالل خــطـوة إجــرائـيـة لــيس لـهـا ا
. صدى في بلد انتاجها اصالً

ــعـزز بــأسـبــاب وعالمـات تــدل عـلى ـبـرر وا الـفــرح غـيــر ا
ا هـو فـرح بطـعم الـنـظر بـعـ الـسخط إجنازات نـوعـيـة ا
والـريـبـة الى وضع الــعـراق كـبـلـد مـتــكـامل تـتـداول شـؤونه
نفس الهـيكـلية الـسياسـية في تـركيبـة تنفـيذيـة تعتـمد إعادة
جتريب اجملـرب وتـوزيـر احملـظوظ بـاحلـصـة الـطائـفـيـة ليس

أكثر. 
 مع ذلك هــنـاك فــرصـة لــهـا حــيـز زمــني ضـيق جــدا أمـام
رئيس احلـكـومة الجـتراح طـريق أكـثر اسـتـقامـة نـحو بـلوغ
األهداف الوطنية التي يتمناها كل عراقي وأظن انه سيظل
يـتـمنـاهـا من دون جـدوى حتت هـذا الـسـقف اخلـفـيض من

عوامل التغيير.
اخي الكبيـر في االنسانـية  أنطـونيو غـوتيريش انت على

شنو فرحان?
اخبرنا  سيادة االم العام  في االقل لكي نفرح معك.
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بـشـرة ابـنـهـمـا أرتشي قـبل والدته
ا أن والدته خالسية.

وأدت خــطــوتـهــمـا هــذه إلى تــوتـر
عالقـة هـاري بـأخـيه األكبـر ويـلـيام
الــــــــذي بــــــــات وريـث الــــــــعــــــــرش
الــبــريـطــاني ووالـدهــمــا تـشــارلـز

. الذي أصبح ملكاً
”Ë—œË ¡UDš√

يــعــيش هــاري ومـيــغن حــالــيـاً مع
طــفـلــيـهــمـا أرشـي ولـيــلـيــبـيت في
كـالـيـفورنـيـا. وكـان هـاري أعلن في
تــمــوز/يــولــيـو  2021  أنـه يـعــمل
عـلى مـذكـراتـه الـتي سـيـروي فـيـها
أخــطـاءه والـدروس الـتي تــعـلـمـهـا
ـذكرات طـيـلة حـياته. وقـال أكتب ا
لـيس بـصـفتـي األميـر مـنذ والدتي
ولــــكـن بــــصــــفــــتـي الــــرجل الــــذي

أصبحت عليه اآلن.

وتـابع لـقد اعـتـمرتُ قـبـعات كـثـيرة
عـنى احلقيقي عـلى مر السـن با
واجملـــــازي وآمـل أن اتـــــمـــــكن من
خـالل سـرد قـصـتي عن الـتـقـلـبـات
واألخطاء والدروس التي تعلمتها
ـسـاعـدة في إظـهـار أن لـديـنـا مـن ا
ا جـمـيعـاً قـواسم مشـتـركة أكـثـر 
نــظن أيـاً كــانت أصـولــنـا. وأعـرب
عـن سـعادتـه ألنّ الـنـاس سـيـقرأون
روايـــــة (عـن حـــــيـــــاتـه) صـــــادقـــــة
ومـطـابـقـة تمـامـاً لـلـواقع. وأشارت
دار الـنشـر إلى أنّ الكـتاب سـيُنـشر
ــتــحــدة وايــرلــنــدا ـــمــلــكــة ا في ا
وأســتـرالـيـا ونــيـوزيـلـنــدا والـهـنـد
وجـنــوب إفـريـقـيـا.  وسـيـعـود ريع
ذكرات التي سـتُنشر في 16 هـذه ا
لـــغـــة لـــلــــجـــمـــعـــيـــات اخلـــيـــريـــة

البريطانية بحسب دار النشر.
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 نائبة الرئيس في شركة أسترازينيكا
نطقة الشرق األوسط وأفريقيا

ـرأة ويـقـصـرهـا غـالـبـاً وهو يـغـيّـر سـرطـان الـثـدي حـيـاة ا
ـثل مــرض ذو تــداعــيـــات عــلى اجملــتـــمع بــأســره [1] إذ 
السبب الرئيسي لوفيات الـنساء في منطقة الشرق األوسط
. وهـناك حـالـياً 280  ـعـدل إصابـة كل دقـيـقتـ وأفريـقـيا 
نطقة ولكن هذا الرقم ألف حالة جديدة سنوياً في بـلدان ا
ئـة لـيـصل إلى  660 ألف مـرشح لـلـزيـادة بـنـسـبة  140 بـا
حـالــة بـحــلـول عـام 2040 أي حـالـة جــديـدة كل  40 ثـانـيـة

تقريباً [2].
ـعــدالت سـرطـان ـتـوقــعـة   وعـلى الــرغم من أن الـزيــادة ا
ــقـبـلـة الـثـدي في الــشـرق األوسط وأفـريــقـيـا في الــعـقـود ا
سـار يستـلزم جهوداً ليست أمـراً حتمـياً فإن عـكس هذا ا
مـتـضـافـرة ومـسـتـمـرة عـبــر وضع مـعـايـيـر جـديـدة لـنـتـائج
رضى من الـتشخـيص إلى الـعالج وبعد الـعالج وكذلك ا
إلى بــنـاء الــقـدرات والــبــنى الــتـحــتـيــة. فــمن حق أمــهـاتــنـا
وشقيقـاتنا وبـناتنا وصـديقاتـنا ومجتـمعاتنـا عليـنا أن نثبت

خطأ هذا التوقع.
بـكر عن  وكمـا في معـظم أنواع الـسرطـان فإن الكـشف ا
سـرطـان الــثـدي قــد يـنـقــذ احلـيــاة. ومن هـنـا تــنـبع أهــمـيـة
ـنـاطق عـالـيـة اخلـطورة ـوجـهـة إلى الـنسـاء في ا الـتوعـيـة ا
. فنحن نـعرف أجسادنـا أكثر من أي شخص آخر حتديداً
ـسـاعدة إذا شـعـرنـا بشيء وعلـيـنـا أن ال نتـردد في طـلب ا
سـتوى الوطني مثل البرنامج غريب. وتنظيم حمالت على ا
األردني لــســـرطــان الــثـــدي بــقــيـــادة مــؤســســـة احلــســ
لـلـسـرطــان يُـمـكّن الــنـسـاء من تـولـي مـسـؤولـيــة صـحـتـهن

ويساعدهن في فهم خياراتهن.
 الوقاية مجال آخـر يستحق قدراً أكبـر من االهتمام العام
وخاصـة على صـعيـد فـهم عوامل اخلـطر الـرئـيسـية. فـعلى
ـثـال تـتيح الـتـكـنـولوجـيـات اجلـديدة حـالـيـاً إجراء سبـيل ا
ـورثـات سـرطان الـثـدي عـالـيـة اخلـطورة. فحـوص تـتـنـبئ 
كمـا يـضـطـلع الـقطـاع اخلـاص بـدور حـاسم في الـعمل مع
احلـكـومـات ومــزودي الـرعـايـة الــصـحـيـة عـلـى تـوفـيـر هـذه
االبتـكارات الـطبـية وجـعلـهـا ميـسورة الـتكـلفـة. ففي مـصر
أقـامت أستـرازيـنـيـكـا شـراكـة مع مـؤسسـة بـهـيّـة لـتـشـجيع
النسـاء على إجـراء اختـبار مـورثة سرطـان الثـدي لتـحس
ـرضى ووصـلت بـالفـعل إلى ـبـكـر ونـتـائج ا الـتشـخـيص ا

 700ألف سيدة من خالل مبادرات التوعية.
 أمـا عـوامل اخلــطـر األخـرى ومـنــهـا الـتـدخــ والـتـدخـ
السلبي وارتفاع سكر الدم واخلمول البدني فهي خيارات
كن الـتـصدي لـها أحـيـاناً من خالل تتـصل بـنمط احلـيـاة 
تغـيـير الـسـلوك. ويـساعـد حتـس فـهم اجلـمهـور لالرتـباط
بـ هـذه اخملــاطـر وسـرطــان الـثـدي في احلــدّ من مـعـدالت

. اإلصابة إجماالً
 الـفـحص الــدوري من الـســرطـان ال يـوفــر الـوقـايــة ولـكـنه
بكـرة للمـرض حيث تبيّن يساعد في اكـتشاف الـعالمات ا
أن البـلـدان الـتي تـدرج هـذا الـفحـص في مجـمـوعـة تـدابـير
الرعايـة الصـحية الـقيـاسية لـديها مـعدالت وفـيــات أخفض
[3]. وهـذه اخلـدمـة لـيـست في مــتـنـاول مـعـظم الـنـسـاء في
. ولــذلك يــســاعـد دعم الــشـرق األوسط وأفــريــقــيــا حـالــيــاً
احلكـومـات لـتنـفـيـذ برامج وطـنـيـة إلجراء فـحـوص سـرطان
الثدي في حتس فرص البقاء على قيد احلياة وجعل هذه
البرامج فعـالة من حيث الـتكلـفة بالـنسبة لألنـظمة الـصحية

دى الطويل. على ا
 يتطلب النهوض بجهود حتس الوقاية من سرطان الثدي
وكشفه وعالجه عامل صحيـ مدرب ومجهزين بالكامل
رض بأكـملها. وترعى قادرين على دعم النسـاء في رحلة ا
مـــبــــادرات مـــثل (Phakamisa programme) في جـــنـــوب
أفـريقـيـا تـقـد تـدريب تـخصـصي لـلـمـمـرضـات في مـجال
ـا يـدعـم اسـتـراتـيــجـيـة احلــكـومـة الـتي سـرطـان الــثـدي 
ـتـخـصصـ بـسـرطـان الـثدي في تسـعى إلى زيـادة عـدد ا

ستشفيات في سائر أرجاء البالد. جميع العيادات وا
ــســاواة بــ اجلـــنــســ الــســبب ــثـل غــيــاب ا  أخــيــراً 
اجلوهـري لكثـير من الـعقـبات الـتي تعـترض سـبيل الـرعاية
ستوى الطبيـة اآلمنة والفـعالة لـلنساء في مـنطقـتنا. فعـلى ا
الــفــردي يــؤدي احلـــرمــان االقــتــصـــادي ووصــمــة الــعــار
ـتـعـلـقـة بـالـسرطـان واحملـرمـات الـثـقـافـية إلى واخلـرافات ا
تأخـر النـساء في طـلب الـفحص الـطبي. ويـبدو أن سـرطان
الثـدي وسـرطـان عـنق الرحـم ال يحـظـيـان بتـمـويل واهـتـمام
شعـبي كـافٍ في الـبـلـدان الـتي تـنـدرج ضـمن فـئـات الدخل
تـوسط قياساً نخفض والـشريحة الـدنيا من فـئة الدخل ا ا
بالـبـلـدان مرتـفـعـة الدخل [4] لقـد تـأثـر مـعـظمـنـا بـسـرطان
الـثـدي سـواء بـصـورة مـبــاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة. وأصـبح
شهر الـتوعيـة بسرطـان الثـدي يقتـرن بشرائط ورديـة اللون
تــوضع عــلى صــدر الــســـتــرات وعــلى مــواد احلــمالت في
مخـتلف بـلـدان الشـرق األوسط وأفريـقـيا. وإلى جـانب هذا
ؤشـر اخلارجي عـلى التـضامن لن نـبدأ في إحـراز تقدم ا
ضـد سـرطــان الـثـدي إال إذا عــمـلـنـا أيــضـاً عـلـى مـواجـهـة
احلــواجــز الــتي تــعــتــرض الــوقــايــة والــتـوعــيــة والــفــحص
والـــرعـــايــــة من خالل مــــواصـــلـــة
االبـتـكـار والـتعـاون مـع احلـكـومات

رضى والقطاع عموماً. وا

{ نـــيـــويــورك (أ ف ب)  –يـــنـــشــر
األمـــــيــــر هــــاري في  10 كــــانــــون
ـــقــبل مــذكــراته الــثـــاني/يــنــايــر ا
ـنـتظـرة في كـتاب بـعـنوان سـبـير ا
(Spare) بــعــد أربـعــة أشــهــر فـقط
لـكة إليـزابيث الـثانية عـلى وفاة ا
عــــلى مـــا أعــــلـــنت اخلــــمـــيس دار
بــنـغــوين رانــدوم هـاوس لــلـنــشـر.
وجــاء فـي تــغــريــدة لــدار الــنــشــر:
يـسـعدنـا أن نعـلن عن (نـشر) قـصة
دوق ســـــاســــكس األمـــــيــــر هــــاري
 . الشخصية جداً والقوية عاطفياً
ــــوقع ووُصـف الــــكــــتـــــاب عــــلـى ا
اإللـكـتروني الـذي خصـصته له دار
الـنشر بـأنه نافذة مفـتوحة على رد
فـــعـل األمـــيـــر عـــلـى وفـــاة والـــدته
األمـيـرة ديانـا وكـيفـيـة تأثـيـر هذه
ــأسـاة عــلى حـيــاته في مــا بـعـد. ا
وأذهـل هـــــاري وزوجـــــته مـــــيـــــغن
ـــلــــكي الـــبــــريـــطـــاني الـــنــــظـــام ا
الكة في بـابتعـادهما عن الـعائلـة ا
مــطــلـع عـام  2020 وانــتــقــالــهــمـا
لــلــعــيش فـي واليــة كــالــيــفــورنــيـا
ا أثـار ضجة واسعة. األمـيركية 
وخـالل مــــقــــابــــلــــة إعـالمــــيــــة في
آذار/مـارس 2021  اتـهـم الـزوجان
ـالـكة بـالـعنـصـرية. ومن الـعـائلـة ا
أبــرز هـــذه الــتــصــريــحــات كــشف
هـاري ومـيـغن أن فـردا لم يـسـمـياه
لـكية تـساءل عن لون في الـعائـلة ا

الـنـحالت إلى الـيـمـ  ألن خـمـسة
أكبر من ثالثة.

اثـلـة للـنحالت وتـكـون النـتيـجـة 
الــتي اعـتــاد عـلى مــكـافــأة بـعالمـة
حتـمل رقـمًـا واحـدًا  والـتي تـتـجه
وجـود على الـيم ـلصق ا نـحو ا

عـــنــدمـــا يـــتــضـــمن ثالثـــة أرقــام 
ولـــلـــنــحالت الـــتي اعـــتـــادت عــلى
مــلــصق يــحــمل خـمــســة أشــكـال 
والــتي تـتـجـه إلى الـيـســار عـنـدمـا
لصق ثالثة أشكال فقط. يـتضمن ا
وبــالــتـــالي يــرتب الــنــحل األرقــام
بـالـفعل عـلى خط األعداد الـذهني 
اذا ال . لكن  مـن اليسار إلى الـيم

يتمتع بعض البشر لهذه اآللية?
بــدالً مـن االخــتــيــار الــثــنــائي بــ
ـــكــتـــسـب  يــفـــضل الـــفـــطـــري وا
جـيورفا االستنـتاج القائل بأن هذا
ــكن الــتــمــثــيل لألرقــام فــطـري  
لــلــثــقـافــة أن تــؤهـلـه  أو حـتى أن
تــــعـــكــــسه  أو عــــلى الــــعـــكس أن
تـــؤكـــده. من نـــاحـــيــة أخـــرى  من
ـا الــواضح أن الـنـحـلــة تـتـمـسك 

تفرضه عليها الطبيعة.

ولــدى تـمـكــنـهـا من بــلـوغ الـهـدف
حتـصل علـى مكـافأة وهي مـحلول
حــلــو بــواســطــة مــاصــة صــغــيـرة

لصق. موضوعة في وسط ا
ومــا ان تـعــتـاد الـنــحـلــة عـلى ذلك
ــــرة مــــلــــصــــقـــ تــــواجـه هــــذه ا
مـتطابق ولكـنهما يحمل عدداً من
وجودة األشـكال يـختلف عن تـلك ا
فـي الــــتــــدريب وتـــــقع في اجلــــزء
الـــســـفـــلـي من الـــصـــنـــدوق عـــلى

. اليسار وعلى اليم
ــ ويــســار  –فـــعـــلى ســـبـــيل  -
ـثـال الـنحـالت التي  تـدريـبـها ا
ـلـصق لــلـحــصـول عـلى مــكـافــأة 
يـضم ثالثـة أشكـال سـتجـد نـفسـها
أمـام مـلصـقـ متـطـابقـ يـحمالن
الـشـكل نـفـسه. وبالـنـتـيجـة تـتـخذ
بـشكل عام القـرار الصحيـح بنسبة
ـئـة  فتـتجه نـحو الـشكل  80 في ا
ــوجــود عــلى الـيــســار  عــلى مـا ا
أوضـح  جــيـــورفــا  نـــظــراً إلى أن

شكالً واحد اقل من ثالثة.
أمــا إذا وُضِع مـلـصـقـان يـحـمل كل
مــنـهـمــا خـمـســة أشـكـال  فــتـتـجه

ــعـــطــاة لــوجــود أحـــد األســبــاب ا
اخلط العقلي الرقمي.
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وتــسـاءل الــبـاحث بــاخـتــصـار هل
ـكن أن يـكـون دمـاغ الـنـحل قادراً
عــلى تــنــسـيـق األرقـام كــمــا يــفـعل
الـــبــشـــر? وقـــال شــارحـــاً إذا كــنت
أســتـخــدم +الــرقم  واحـد كــمـرجع
فـإن الـرقم ثالثـة سـيـكـون مـوجودا
ـــــيـــــني ولـــــكن إذا كـــــنت عـــــلى 
أسـتخدم الرقم خمسة كمرجع فإن
الرقم ثالثة سيكون على يساري. 
واســتـخـدم جـيـورفــا في الـتـجـربـة
الـتي صـمـمهـا مع كـاتـرين تـيفـيـنو
مـن جـامــعـة لــوزان وروزا روغـاني
مـن جـــامـــعـــة بـــادوفـــا صـــنـــدوقــاً
مـقـسومـاً بواسـطة فـاصل.  وكانت
الـنـحـلة مـعـتـادة على أن جتـد بـعد
عــبــورهــا هــذا احلــاجــز مــلــصــقــاً
واحــداً في الـقــسم الـثـانـي يـحـمل
دائــمـاً الـعـدد نــفـسه من األشـكـال 
تـتغـير عـشوائيـاً إذ قد تـكون مثالً
دائـرة واحدة أو ثالثأً أو خمساً أو

مربعات أو مثلثات.

ـلـك النـحل { بـاريس (أ ف ب)  –
الــقــدرة عــلى رؤيــة الــكــمــيــات من
الــيـسـار إلـى الـيـمــ من األصـغـر
إلـى األكـبـر بـحـسـب جتـربـة تـعـزز
فـــرضـــيـــة آلــيـــة نـــظـــريـــة ال يــزال
وجـودهـا عـنـد الـبـشـر مـحل نـقاش

هي خط األعداد الذهني.
ــتـــلك حـــتى قـــبل تـــعـــلم الـــعـــدّ 
اإلنـــســــان الـــقـــدرة عـــلـى تـــرتـــيب
ـتزايـدة عقـلياً من خالل الـكمـيات ا
االنـتقـال بشكل طـبيعي من الـيسار
. ولـكـن في الـثــقــافـات إلـى الـيــمــ
الـتي تـستـخدم الـكـتابـة من اليـم

إلى الـيـسـار كـالـكـتـابـة الـعـربـيـة 
يُعكَس هذا الترتيب.

ـوضـوع مـحل وبـالـتـالي ال يـزال ا
نـقـاش بـ من يـعـتـقـدون أن اخلط
الــرقــمي الــعـقــلي له طــابع فــطـري
وأولئك الذين يقولون إنه مكتسب
عــلى مــا الحـظ في حــديث لــوكــالـة
فـــرانس بــرس مــارتـــان جــيــورفــا
األســتـاذ في مــركـز أبـحـاث اإلدراك
احلـيواني في جامعة تولوز  3بول

ساباتييه.  
إال أن الـــدراســة الـــتي نُـــشــرت في
تــشــرين األول/أكـتــوبــر في مـجــلـة
ـية بـروسـيديـنغـز الـتابـعـة لألكاد
األمـيـركـيـة لـلـعـلـوم أشـارت إلى أن
دراســــات حـــديـــثـــة أجــــريت عـــلى
حــــديـــثي الــــوالدة والـــفــــقـــاريـــات
األخــرى وال سـيــمـا الــرئـيــسـيـات
أظـهرت اجتـاهاً فـطريـاً لهـذه اآللية

. هو من اليسار إلى اليم
وأكدت التجربة التي أجراها فريق
الــــبــــروفــــســــور جــــيــــورفــــا هـــذه
االكــتـــشــافــات من خالل إثــبــاتــهــا
اثـلة في نـوع شهـير وجـود آليـة 

من الالفقاريات هو النحل.
وقــال جـيـورفــا سـبق أن تـوصــلـنـا
إلـى أن الــنــحل قـــادر عــلى الــعــدّ 
حـتى خمسة على األقل وأنه يعالج
ـعلومات في كلّ مـن نصفي الكرة ا
اخملـيـة بشـكل مخـتلف عن الـنصف
ـعـاجلـة اآلخــر. وهـذا الـفـارق في ا
مــوجـود أيـضـاً عـنــد الـبـشـر وهـو

جـــاست ســـتـــوب أويـل. وتــكـــثـــفت
ـشــابـهـة في عــمـلـيــات الـتـخــريب ا
األسـابيع األخيرة إذ ألقى ناشطان
مـنــاخـيـان األحـد بـطـاطـا مـهـروسـة
عـلى لـوحـة الرسـام الـفرنـسي كـلود
عروضة في متحف مـونيه الرحى ا
اثلة استهدفت اني بعد عملية  أ
أخـيـراً إحدى لـوحـات سلـسـلة دوار
الـــشـــمس لـــفـــنـــســـنـت فـــان غــوخ.
ـتـحف في بــيـان لـوكـالـة وأوضـح ا
فـرانـس بـرس أن شـخـصـ ألـصـقا
نـفسيهما قرابة الساعة الثانية بعد
الـظـهـر بـحـلق الـفـتـاة ذات الـلـؤلؤة

ليوهانس فيرمير.
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{ الهـــــــــــاي (أ ف ب)  –أوقـــــــــــفـت
الـسلطات الهولندية اخلميس ثالثة
أشـخـاص بـعد اسـتـهداف نـاشـط
بــيـئـيـ لــوحـة الـفــتـاة ذات الـقـرط
الــلـؤلــؤي الـتـي رسـمــهـا يــوهـانس
فـــيــرمـــيــر عـــلى مـــا أفــاد مـــتــحف
مـوريـتـشـيس فـي الهـاي والـشـرطة.
وأوضـح مـتــحف مـوريــتــشـيس في
بـيـان تلـقـته وكالـة فـرانس برس أن
شـخصـ اقتربـا من اللـوحة وألقى
ثـــالـث عـــلـــيـــهـــا مـــادة لم تـــتـــضح
طـبــيـعـتـهـا لـكنّ لم تُـصب بـأضـرار
كـونـها مـحـميـة بـالزجـاج. وأظـهرت
صــــور عـــــلى وســــائـل الــــتــــواصل
االجـتماعي نشطـاء يرتدون قمصان
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ــواد مـــغـــزى قــبـل أن تـــنــتـــشـــر ا
الـبالسـتيـكـية في الـبـحر. لـكنّ هذه
الـعـملـيات تـرمي قبل أي شيء إلى
تــنــبــيه الـرأي الــعــام إلى خــطـورة

الوضع.
وفـي البـحـر تـلـقى بـعـض احلـلول
صــدى لــدى الـعــلــمــاء من بـيــنــهـا
الـسفـينـة التـابعـة لشـركة إيـكوبول
الـفــرنـسـيـة الـتي تـؤجـر خـدمـاتـهـا
لـــلــــمـــنـــاطق الـــراغــــبـــة في جـــمع
ـكن لـهـذه الـنــفـايـات الـبـحـريـة. و
لـوثـة بـشدة ـناطـق ا ـركـبـة في ا ا
ياه أن تـعالج ألف متر مكعب من ا
فـي الـسـاعـة مع ســحب الـنـفـايـات

والوقود من خالل مرشح.
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تـنـشط عمـليـات جمع الـنفـايات من
مــــيـــــاه الــــبــــحـــــر مع مــــبــــادرات
لـتـحـويـلـهـا إلى أحـذيـة أو حلي أو

قطع استهالكية أخرى.
ـــبـــذولـــة ال تــزال لـــكن اجلـــهـــود ا
قــــاصـــرة عـن جـــبه الــــتـــحــــديـــات
ـطـروحـة وفق لـوسـي كـورسـيال ا
من مــنـظـمـة بـيـونـد بالسـتـيك مـيـد
الـبيئية في مـوناكو. وهي تقول إن
األســوأ من ذلك يـكــمن في أن سـفن
الــرحالت الـبالســتـيـكــيـة قــد تـنـقل
ـشـكـلة إلـى مكـان آخـر نـظراً إلى ا
آثـــارهــا الــثـــقــيــلـــة عــلى صـــعــيــد

انبعاثات الكربون.
ـــة إلـى أن جـــمع وتــــشـــيـــر الــــعـــا
الـنفايات عن الـشواطئ قد يكون ذا

الــبـحـريـة حـول الـعـالم. وقـد وصل
ــــغـــلق إلى هــــذا الـــبـــحــــر شـــبه ا
مـــــســـــتــــوى اإلشـــــبـــــاع إذ حــــذّر
ي للـطبـيعة من أن الـصنـدوق العـا
توسط تضم ما ب  5 و10 مياه ا
ــــئـــة مـن إجـــمــــالي كــــمــــيـــات بــــا
ــيــة. وبــحــسب الــبالســتــيـك الــعـا
الــيــونـــســكــو يــتــســبب الــتــلــوث
الـبالستيـكي سنويـا بنفـوق مليون
طـير وأكثر من مئة ألف حيوان من

الثدييات البحرية في العالم.
ويــؤكــد رئــيس مــعـهــد االقــتــصـاد
الـدائري فرنـسوا ميشـال المبير أن
ال خـــيـــار أمـــامـــنـــا ســـوى إقـــفـــال

الصنبور.
ـتـوســطـيـة ــدن ا فــفي مـخــتـلف ا

اخـتـفت عـن الوجـود قـبل أكـثـر من
عـقدين. ويوضح فرنسوا غالغاني
ــــهــــمــــة وهــــو بــــاحـث في هــــذه ا
مــتــخــصص فـي مــسـائـل الــتــلـوث
ـعهـد الـفـرنسي الـبالسـتـيـكي في ا
لـلـبـحث بـشـان استـكـشـاف الـبـحر
ئة لـوكالـة فرانس برس أن  95 بـا
من الــنــفـايــات الــبالســتـيــكــيـة في
ــيــاه تــنــتــهي في عــمـق الــبــحـر. ا
عـنـدمـا يـقع قـادة الـغـواصـات عـلى
ـــكــبــات هم يــدركــون أنــهم هــذه ا
بـلــغـوا الـقـعـر. وتـتـعـرض مـنـطـقـة
توسط التي تضم البحر األبيض ا
ـيـة أبـرز وجـهـات الـسـيـاحـة الـعـا
لـضغط بشري هائل كـما تستحوذ
الحة خـصـوصـاً عـلى ربع حـركـة ا

{ مـــــرســـــيــــلـــــيــــا (أ ف ب)  –في
األعـمـاق كمـا على الـشواطئ أو في
بـطون السالحف يغزو البالستيك
كـل مـــكــــان في الــــبـــحــــر األبـــيض
ـتوسط الـذي يُعـتبر األكـثر تـلوثاً ا
بــــ بـــحـــار الــــعـــالم ولـن تـــنـــفع
عـمليات الـتنظيف مهـما تكثفت في
جلم الــكـارثـة مـا لم يـرافـقـهـا احلـدّ
بــشــكل كـبــيــر من الــنـفــايــات عـلى

اليابسة.
فـي األخدود الـغائـص في مونـاكو
اكـتشف فريق علمي دولي ما يشبه
مـــكـــبـــاً لـــلــــنـــفـــايـــات عـــلى عـــمق
ـاء حيث تـرقد كـيـلومـترين حتت ا
أكـواب وعـبـوات بالسـتـيـك بـيـنـها
حـتى علبة ألـبان من عالمة جتارية
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مـع احملــافــظـــة عــلى اخلـــصــائص
اجلــيــنـيــة األســاسـيــة بــأكـبــر قـدر
ـــكن. ويـــوضح الكـــوبـــا أن أحــد
اجلــوانـب الــســلــبــيــة لــعــمــلــيــات
الـتـلـقـيح هـو أن مـقـاومـة األمراض
أصـبحت تمثل إعادة تركيب جيني

. ا كان متوقعاً معقد أكثر 
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عـملية تلـقيح ب شجرة الـكستناء
األمـيركـية وأنـواع أخرى تـستـطيع
مـقـاومة الـفـطر كـشـجرة الـكـستـناء
الــصــيــنــيــة. امــا الــهــدف من هــذا
الــبـحث الــذي جـرت فــيه عـمــلـيـات
تـلــقـيح كـثـيـرة مـدى سـنـوات عـدة
فــهــو في احلــصــول عــلـى أشــجـار
كـسـتنـاء أمـيركـيـة مقـاومـة للـفـطر

مـــســـتـــودع وتـــخـــضع لـــلـــدراســة
وتُــــســـتـــخــــدم إلنـــتـــاج نــــبـــاتـــات
مـسـتـقبـلـيـة. وقـبل أن يفـتك الـفـطر
بــهــا كـــانت أشــجــار الــكــســتــنــاء
األمـيـركيـة تـنـمو في الـغـابة عـالـيةً
ومـستقيمةً على ما يوضح الكوبا.
إال أنّ تــقـرحـات بــدأت تـظــهـر عـلى
أغـصان األشجار عـقب رصد الفطر
فـيهـا وهي حالـة تُسـمّى بــسرطان
ـرض ـكـافــحـة هـذا ا األشــجـار. و
تــنـبت األشـجـار أغــصـانـاً بـصـورة
ـا يــعــطـيــهـا عــشــوائـيــة فـيــهــا 
ـستقيم مـظهراً كـثيفاً بـدل الشكل ا
الــــذي كـــــانت عــــلــــيـه. ولم يــــجــــر
الـتـوصل حتى الـيوم إلى أي عالج
مـن شـأنه وضع حــدّ النـتــشـار هـذا

رض. ا
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وتـتمـثل مهـمة مـؤسسـة الكـستـناء
األمـيركـية في إيـجاد طـريقـة جتعل
أشـجار الكـستنـاء األميركـية تقاوم
هـذا الــنـوع من الـفـطـر. ولـلـتـوصل
إلى هـذا الهدف اعـتُمدت طـريقتان
بـحثيتان رئيـسيتان تتمثل األولى
الــتـي انــطــلــقت مــنــذ ســنــوات في

ثـمارها وأخشـابها. إال أنّ نوعاً من
الـفطـر رُصد عام  1904 فـي حديقة
حـيـوانـات بـرونـكس فـي نـيـويورك
عـلى شجـرة مُستـقدمة من الـيابان
انـتشر بـسرعة وقـضى على مالي
أشـجار الكسـتناء في أقل من ثالثة
عــقــود. ويــقــول فــاســيــلي الكــوبــا
لــوكـالـة فــرانس بـرس إنّ الــقـضـاء
على األشجاء حدث بسرعة كبيرة.
وحـالـيـاً ال يبـقى عـلى قيـد احلـياة
حــتى مـرحــلـة الــبـلــوغ سـوى عـدد
قــلــيل من األشــجـار. وتــقع مــزرعـة
ــؤســســة األبـــحــاث الــرئـــيــســيـــة 
الــكـســتــنـاء األمــيـركــيـة في جــبـال
األبـالش وتـمـتــد عـلى مــسـاحـة 36
هـكتـاراً فيـما تـضم عشرات اآلالف
مـن األشـــجــــار. وخالل أحــــد أيـــام
حـصاد الكسـتناء في أوائل تشرين
األول/أكـتوبر يـقول جيم تـولتون
ـزرعـة أحـد الـعـمّـال الـفـنـيـ في ا
مـــازحــاً إنّ األمـــر مــشـــابه لـــقــطف
الــتـفــاح لــكن مع أشـواك. ويــجـري
غلفة بقشرة ذات قـطف الكستناء ا
اشـواك كثيفة باستخدام رافعة ثُم
تُـــفــصَـل الــقـــشــرة عن  الـــلب دخل

{  Meadowview ا(لـــــــــواليــــــــات
ــتـحـدة) (أ ف ب)  –كــان ألشـجـار ا
الـكـسـتنـاء األمـيـركيـة عـصـر ذهبي
ــتــحــدة وأهــمــيـة فـي الــواليــات ا
فــائـقـة لـلـحـيــوانـات والـبـشـر عـلى
ــنـظــومــة الــبـيــئــيـة الــســواء في ا
لـلساحل الشرقي قبل أن تفتك بها
األمـراض الزراعـية ويـتسـبب نوع
الي مـن الفطر في القـضاء على ا
مـنها فـيما تـتكثف اجلـهود إلعادة
احلــيـاة إلى هـذا الـنـوع.   ويـشـيـر
فـــاســـيــــلي الكـــوبـــا وهـــو مـــديـــر
األبــحـاث في مـؤسـسـة الــكـسـتـنـاء
األمــــيـــركــــيـــة (ايه سـي اف) الـــتي
تـعمل منـذ ثمانـينات الـقرن الفائت
عـلى إعادة احلـياة إلى هـذا النوع
إنّ أشــجـار الـكـســتـنـاء األمــيـركـيـة
كــانت حتـظى بــأهـمــيـة كــبـيـرة في
ـنـظـومـة الـبـيـئـيـة لـشـرق أمـيـركا ا
الـشمالية قبل أن يُقضي عليه أحد

األمراض.
وشـجرة الـكسـتناء األمـيركـية التي
كـانت تـشكـل شجـرةً رمزاً لـلـساحل
الـشرقي استـخدمهـا سابقـاً البشر
واحلـــيـــوانــات مـــســـتـــفــيـــدين من
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مــسـيــرة مــهـنــيـة دولــيــة مـرمــوقـة
امـتدت ألكثر من ثالثـة عقود. وبعد
عـامـ عـلى رحـيـلـهـا رُمي رفـاتـها
فـي بـحـر إيـجه. وســـبق أن افـتُـتح
ــاريــا كــاالس مــتـــحف مــخــصص 
عـرض مـجـمـوعـة مـحـدودة لـها في
أثينا ب عـــامي  2002 و  2008.

مـهاجـرين يونـانيـ في أثيـنا ب
عامي  1937 و 1945 بـعد انـفصال
والـديـهـا. وتابـعت دروسـاً بالـغـناء
ـوسـيـقي الـوطـني ثم ـعـهـد ا فـي ا
هنية في أوبرا انطلقت مسيرتها ا
لـكـيـة عام 1941. وتـوفـيت أثـيـنـا ا
ـغـنيـة في بـاريس عام  1977بـعد ا

مـيتـروبولـيتـان ومسـرح ال فيـنيس
في الـبنـدقيـة ومدرج فـيرونا وهي
أمـــــــاكن ســــــطـع جنـم كــــــاالس من
خـاللــهـا فـي إيــطــالــيــا عـام 1947.
وعــاشت صـوفــيـا ســيـســيـلــيـا أنّـا
ـولودة عام مـاريا كـالوغيـروبولو ا
 1923 فـي نـــــيــــــويـــــورك ألبــــــوين

{ اثـيـنـا (أ ف ب)  –يُـفـتَـتَـح الـعام
ـقـبل في أثـيـنا مـتـحف مـخصص ا
ــغــنـيــة األوبــرا الـشــهــيـرة مــاريـا
يالدها ئوية  كـاالس في الذكرى ا
ــديـنـة عــلى مـا أعــلـنـت سـلــطـات ا
. وأشار بـيان لـبـلديـة أثيـنا االثـنـ
ُـرتــقب افـتـتـاحه ـتـحف ا إلـى أنّ ا
صـــيـف الـــعــام  2023 ســـيـــعـــرض
أعـمــاالً أرشـيـفـيـة تـاريــخـيـة قـيّـمـة
وتــــســـجــــيالت مــــبـــاشــــرة نـــادرة
لـكــاالس بـاإلضـافـة إلى مـجـمـوعـة
فـــــريــــــدة من أســـــطــــــوانـــــاتـــــهـــــا
ومـقـتنـياتـهـا. وتتـضـمن اجملمـوعة
ألـــبـــومـــاً من الـــصـــور يــعـــود إلى
ـدرســيــة وكـتــبـاً مــرحــلـة كــاالس ا
وعـالمــــــات مــــــوقّــــــعــــــة وصــــــوراً
فــوتـــوغــرافــيــة. وذكــر الــبــيــان أنّ
ـؤســســات الــيـونــانــيـة عــشــرات ا
وهـواة اجلمع من بـينـهم الفـنانون
الــراحـلـون ألــيـكـوس فــاسـيـانـوس
ـتريس ميتاراس وبانايوتيس ود
تــيــتــسـيـس سـاهــمــوا في إنــشـاء
ـتحف اجلديد. وأضاف أنّ بعض ا
ـتحف قـدّمه مسرح مـا سيـعرضه ا
ال ســـكــاال في مـــيالنــو ودار أوبــرا
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{ لـوس اجنـليس (أ ف ب)  –أعـلن مغـني الـراب كانـييه ويـست اخلـميس أنه خـسر
يت مـلياري دوالر في يـوم واحد إثر وقف الـتعاون مـع شركتي أديـداس وغاب العـا

بـسبب سـلـسلـة تعـلـيقـات أطلـقـها الـفنـان األمـيركي وُصـفت بـأنهـا معـاديـة للـسامـية.
وكتب ويست عـبر إنستغرام لـقد خسرت ملـياري دوالر في يوم واحد وال أزال على
قـيـد احلـيـاة. وأضاف مـغـني الـراب في مـنشـور حـظي بـأكـثر من  1,6مـلـيـون عالمة
ال ال يـحـدد من أنا بـل النـاس. وقد إعجـاب ال أزال أحـبكم الـله ال يـزال يحـبـكم ا
ـاضيـة على وقف عالمات ـغني الذي يـطلق عـلى نفـسه اسم يي في األيام ا شـهد ا
جتـارية كـبرى عقـودها مـعه رفضـاً لتـصريحـات أطلـقهـا عبـر الشبـكات االجـتمـاعية.
وبـعـد أشـهـر من الـتــوتـر في الـعالقـة أعـلـنت أديـداس الـثالثـاء اإلنـهـاء الـفـوري

لـعـقـدهـا مع يي لـتـوقف بـذلك تـعـاونـاً من بـ األكـثـر دراً لألربـاح في
ـتخـصـصة في مـجال ـانيـة ا ـوضـة. وقالت الـشـركة األ عالم ا
عدات الـرياضية إنهـا ال تتسامح مع معـاداة السامية أو ا
أي شــكل آخـر من أشــكـال خــطـابــات الـكــراهـيــة. وبـعـد
ـتخـصـصة في سـاعات من ذلـك أعلـنت شـركة غـاب ا
األلـبسـة اجلـاهزة عن قـرار مـشابه بـعـد أسبـوع على
قـطع دار بـالـنـسـيـاغـا لـلـمـوضـة تـعـاونـهـا مع كـانـيـيه
ويـسـت. ويـبــدو أن الـرســالـة الــتي نــشـرهــا كـانــيـيه
ويـست اخلـميس عـلى إنـستـغـرام موجـهة إلى أري
ـانــويل وهـو صـاحب شـركـة مــتـخـصـصـة في إ
قـطاع الـترفـيه في كالـيفـورنيـا دعا كل الـشركات

تعاونة مع ويست إلى قطع عالقاتها معه. ا
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