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اتـفق رئيس مجلس الوزراء محمد
شـــيــاع الــســوداني مع الــســفــيــر
الـسعودي لدى العـراق عبد العزيز
الــشـمــري عـلى تــعـزيــز الـعالقـات
الـثـنـائيـة بـ البـلـدين وتطـويـرها
في اجملاالت كافة. واكد بيان تلقته
(الــــزمــــان) امس ان (الــــســــوداني

تـسلم من السفير برقية خطّية من
الـعاهـل السـعودي سلـمان بـن عبد
الــعـزيـز  تـتــضـمن تـهــنـئـة رئـيس
ناسبة تـشكيل احلكومة الـوزراء 
ونـيلـها الثـقة في مجـلس النواب)
واضـــاف ان (الـــلـــقـــاء شــدد عـــلى
تــعــزيـز الــعالقــات الـثــنــائـيــة بـ
الــبــلـدين وســبل تـطــويـرهــا عـلى
ا فيه مـختلـف الصعد واجملـاالت 

.( مــصـلـحــة الـشـعــبـ الـشــقـيـقـ
وجــدد الــعــاهل االردني عــبــد الـله
دعم بالده لـــلـــســـوداني  الـــثـــاني 
لــلـعـراق السـتــمـرار دوره الـريـادي
وشـدد عـلى ضـرورة ـنـطـقــة  فـي ا
تــوطـيــد الـعالقــات الـثــنـائــيـة بـ
الـــــبــــلـــــدين. وذكــــر الـــــبــــيــــان ان
(الـسـوداني تـلـقى اتـصاال هـاتـفـيا
مـن الـــعــاهـل االردني  قـــدم خالله

ـنـاســبـة تـسـلّم مـهـامه الــتـهـاني 
وتـشـكيـل احلكـومة اجلـديـدة ونيل
ثــــقــــة مـــجــــلـس الـــنــــواب) واكـــد
اجلـانبان (اهميـة توطيد العالقات
الــثــنـائــيـة بــ الــبـلــدين) وابـدى
ــواصـلـة الــسـودانـي (اسـتــعـداده 
ـــا فــيه الـــتــعـــاون بــ الــبـــلــدين 
مـصلحة شعبي البلدين الشقيق

ـنـطـقـة واســتـقـرارهـا) من وأمـن ا
جـانبه  شدد الـعاهل االردني على
(دعـم بالده ألن يــضــطــلع الــعــراق
ــنــطــقــة). في بـــدوره الــرائــد في ا
غــــضـــون ذلك  اكــــد الـــســـوداني
أهـمـيـة الـشـراكـة والـعـمل الـثـنائي
بـ الـعراق وإيـران.واشـار البـيان
الـى ان (رئيس احلـكومـة استـقبل
الـــســفــيــر اإليـــراني لــدى الــعــراق
مـحـمـد كـاظم آل صـادق الـذي نقل
نـاسبة تـهنـئة الـقيادة اإليـرانيـة 
تـــســلم الــســوداني مــهــامه ونــيل
حــــكـــومـــتـه الـــثـــقـــة فـي مـــجـــلس
الـنـواب) مـبـيـنـا ان (الـلـقـاء شـهـد
اســـتـــعـــراض مـــجـــمل الـــعـالقــات
الــثـنـائــيـة بـ الـبــلـدين اجلـارين
وسـبل تعضيـدها وتنمـية التعاون
ــتــبـادل عــلى مــخــتـلف الــصــعـد ا
واجملـاالت) وأعرب الـسوداني عن
إدانـــته (لـالعــتـــداء األخــيـــر الــذي

شــهــدته مــديــنـة شــيــراز) مــؤكـداً
(تـضـامن الـعـراق حـكـومـة وشـعـباً
مـع الـضـحـايـا) وشـدد الـسـوداني
عــلـى (أهـمــيــة الــشــراكــة والـعــمل
الــثـنـائي بــ الـعـراق وإيـران من
ـسـتـدامـة أجـل تـعـزيـز الــتـنـمـيــة ا
ــصـلــحـة الــشـعـبــ الـصــديـقـ

والــعـمل عــلى تـرسـيـخ االسـتـقـرار
نـطـقـة). والـتقى لـعـمـوم شـعـوب ا
رئيس الـسـوداني في وقت سـابق 
اجلــمـهـوريـة عـبـد الـلـطـيف جـمـال
رشـيـد. واوضح الـبـيان ان (الـلـقاء
بـــحث مــجـــمل االوضــاع الـــعــامــة
الـسياسيـة واالقتصاديـة واالمنية
وتــأكــيــد أهـمــيــة تــضـافــر جــهـود
مــؤسـسـات الــدولـة كـافــة لـلـمـضيّ
قـدمـا بـتـحـقيـق اإلصالحات ودعم
جـــهـــود احلـــكـــومـــة فـي تـــنـــفـــيــذ
بـرنـامـجـهـا احلـكـومي في حتـس
الــــواقع اخلـــدمي واالقـــتـــصـــادي
وتـوفير مستلـزمات العيش الكر
). وتـرأس الـسـوداني لـلـمـواطـنـ
فـي مقـر وزارة الـصـحـة اجـتـمـاعا
يــــضمّ الــــوزيـــر اجلــــديــــد صـــالح
الكـــات اإلداريــة احلـــســـنـــاوي وا
تقدمة بالوزارة.وأكد في والفنية ا
مــسـتـهل االجـتـمـاع عـلى (ضـرورة
الـنـهـوض بالـقـطّاع الـصـحي الذي

ـثـل أولـويـة لـلـحـكـومـة اجلـديدة
ومـنهـاجها الـوزاري) الفتا الى ان
(الـوزارة وعملـها سيحـظيان بدعم
مــبــاشــر من رئــاســة الـوزراء وأن
فــريـقــا لـلــمـتـابــعـة جــرى تـكــلـيـفه
لـتقـصّي أدق التـفاصـيل في العمل
اخلـــــــــدمـي واإلداري والــــــــفـــــــــنّي
لــــــلـــــوزارة) ووجـه الـــــســــــوداني
(بـضـرورة تـطـويـر عـمل الـعـيادات
راكز الصحية الـطبّية الشعبـية وا
ـا فـي عـمـوم الـعــراق واالرتـقـاء 
تــقـدّمه من خـدمـة لــلـمـواطـنـ في
ـــنــاطق الـــســكــنـــيــة) ودعــا الى ا
(تــوطـ صـنـاعـة األدويـة مـحـلـيًـا
وضـرورة رعايـة الطـبقـات الفـقيرة
ــســتــلــزمـات وتــوفــيــر األدويــة وا
ـا يـتـنـاسب مع دخـلـهـا الــطـبـيـة 
احملــدود). الى ذلك  افــادت هـيــئـة
الـنـزاهـة العـامـة  بإفـصـاح رئيس
ــالـــيـــة بـــعــد الـــوزراء عـن ذمَــتـه ا
ـنــصب ونـيـل كـابـيــنـته تــسـنُّــمه ا
الـثـقـة.وذكـر بـيـان لـدائـرة الـوقـاية
فـي الهيئة تـلقته (الزمان) امس ان
(الــهــيـئــة تــلـقَّـت اسـتــمــارة كـشف
الـذمة اخلاصة بالـسوداني ليغدو
ــــســـؤولـــ في كــــابـــيـــنـــته أول ا
هـم بعـد نـيـلهم ـفـصـحـ عن ذ ا
الـثـقة من مـجـلس النـواب) واشار
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اسبـاب انفـجار عـزا مخـتصـون 
ــنــطــقـة صــهــريج الــغــاز قـرب ا
احملـصـورة بـ حـيي الـطـالـبـية
اسـفر الى خـلل فـنـي  والـبـنـوك 
عـن نحو  22بـ شـهيـد وجريح
 واثــــار احلــــادث الـــذي افــــجع
ــنـطــقـة وخــلف اضـرار اهــالي ا
ـــنــــازل اجملـــاورة كــــبـــيــــرة بــــا
جــراء ــواطــنــ  اســتـــغــراب ا
اخلــسـائـر الـتي اوقـعـهـا. ووجه
رئــيـس الــوزراء مــحــمــد شــيـاع
السوداني ببذل أقصى اجلهود
لـــعالج جــرحـى احلــادث.وقــالت
دائـرة صحة بغـداد الرصافة في
بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس إن
(سـكـرتـير الـقـائـد العـام لـلـقوات
ـثل رئـيس الوزراء ـسـلـحة و ا
الـفريق أول ركـن محـمد البـياتي
تـــــفــــقـــــد جــــرحـى احلــــادث في
يـرافـقه مــسـتـشـفى اإلمــام عـلي 

مـــــــديــــــــر عـــــــام الـــــــدائــــــــرة عالء
احملــمـداوي) واضـاف الـبـيـاتي ان
(الـــســـوداني  وجَّـه بــبـــذل اقـــصى
اجلــهــود لـعالج اجلــرحى وتــقـد
الـــدعـم وتـــوفـــيـــر االحـــتـــيـــاجـــات
اخلــــاصــــة لــــعـالجــــهم). ولــــقي 9
وأصـيب 13 أشــخـاص مـصـرعـهم 
آخــــرون جــــرّاء حـــادث انــــفــــجـــار
صــهـريج داخل مـرأب سـيّـارات في
شــرق بـغـداد.وقــال قـائـد عــمـلـيّـات
بــغــداد أحـمــد ســلــيم في تــصـريح
امـس إنّ (انفـجار صـهـريج للـغاز 

أســـفـــر عن تـــســـعـــة شـــهــداء و13
مـــصـــابًـــا) الفـــتـــا الـى ان (حــادث
االنــــفـــجـــار فــــنّـــيـــا ولــــيس عـــمال
إرهـابيا). بدوره  قـال مصدر طبّي
إنّ (عــــدد الــــشــــهــــداء بــــلغ  12في
االنــــفـــجـــار الـــذي ســــمع دويّه في
مــــنــــاطق عــــدّة بــــبــــغــــداد). ووقع
احلــــــادث في مــــــرأب مــــــفــــــتـــــوح
لـلـمركـبات قـرب مـلعب لـكرة الـقدم
ومــــقـــهـى في حيّ ســــكــــني.وأفـــاد

نازل شـهود عيان (بتـضرّر نوافذ ا
احملـيـطـة ومـركـبـات كـانت مـركـونة
هــنـــاك). وقــال مــحــمــد عــزيــز (40
عـاما) الـذي يقـطن حيًّـا يبـعد نـحو
مــئـة مـتــر عن مـوقع احلــادث (كـنّـا
ــنــزل وشــعــرنـا جــالــســ داخـل ا
بـــعــصف قــوي وغـــاز بــارد حــيث
تـــهــشـــمت األبـــواب والــشـــبـــابــيك

تكسّرت).
أعـــلن رئــيـس اجلــمـــهــوريّـــة عــبــد
الــلـطــيف رشـيــد في تـغــريـدة عـلى
تـوتيـر تابـعتـها (الـزمان) امس أنه
ـة ـؤ (يــتـابع بـاهــتـمـام الـنــتـائج ا
حلـادث انـفـجار الـصـهريج في حي
الـــبـــنـــوك الـــذي تـــســـبّـب بـــوقــوع
ضــحـايـا وأضـرار) ودعـا اجلـهـات
ـعـنـيّـة إلى (إجـراء حتـقـيق دقـيق ا
بــــــــاحلـــــــادث ومــــــــحـــــــاســــــــبـــــــة
ــقــصــرين).ووجه الــقــائــد الــعـام ا
ـسـلــحـة مــحـمــد شـيـاع لــلـقــوات ا
بتشكيل جلنة حتقيقية الـسوداني 
بـشأن حادث االنفجـار.وقالت خلية

اإلعـالم األمني في بـيان أن (الـقائد
ــســلــحــة اوعـز الــعــام لــلــقــوات ا
بـتـشكـيل جلـنة حتـقيـقـية بـإشراف
ـعـرفـة مالبـسات وزيـر الـداخـلـيـة 
احلـــــادث الــــذي وقـع داخل مــــرآب
للمركبات بواسطة صهريج). وكان

نــــائب رئــــيس مــــجـــلس الــــنـــواب
شـاخـوان عبـد الـله قد دعـا الـدفاع
ـــدني والــدوائـــر الــصــحـــيــة إلى ا
إسـتمرار اجلهـود لتطويق احلادث
إلخـالء الضـحايـا وإنقـاذ اجلرحى.
وقــال في بــيــان أنه (بــقــلق شــديـد

تـابـعـنا تـفـاصـيل إنفـجـار صـهريج
ـنطـقة الـواقعة غـاز الذي وقع في ا
بـ الـطـالـبـيـة وحي الـقـاهـرة قرب
جــســر الـبــنـوك وأدى إلى ســقـوط
عــدد من الـضـحـايـا واجلـرحى أثـر
احلـــادث األلــيم) داعــيـــا مــديــريــة

ــــدنـي وفــــرق اإلنــــقـــاذ الــــدفــــاع ا
والـدوائـر الـصـحيـة إلى (إسـتـمرار
ؤسف اجلـهـود لتـطويق احلـادث ا
وإخـالء الضـحايـا وإنقـاذ اجلرحى
ــــكن مـــطــــالـــبـــا بــــأســـرع وقت 
اجلــهــات اخملـتــصـة بــالــكـشف عن

مالبسات احلادث). 
مـن جــهــتـه  طــالب الـــنــائب األول
لــرئــيس مــجـلـس الـنــواب مــحـسن
ــــعـــنـــيـــة ـــنــــدالوي اجلـــهـــات ا ا
لـإلســــراع فـي كــــشف مـالبــــســــات
ـندالوي انـفـجار الـصـهريج.وقـال ا
في تـغـريدة (نـتقـدم بأحـر التـعازي
إلـى ذوي الـشـهــداء الـذي ســقـطـوا
بـأنـفـجـار الصـهـريج  ونـسـأل الله
ّـن عـلى اجلــرحى بــالـشــفـاء) ان 
مـطـالبـا وزارة الصـحة بـ(أسـتنـفار
كما ندعو صـاب  جـهدها إلنقاذ ا
عنية لإلسراع في كشف اجلـهات ا
مـالبـسـات هــذا احلـادث لــيـتــسـنى
جملــلس الــنــواب اتـخــاذ الــقـرارات
ـقـصـرين). وكـشف الـالزمـة بـحق ا

قــائــمــمــقــام قــضــاء الــشــعب عــلي
الـــبــخـــاتي حـــجم االضـــرار الــتي
سـببها انفجار صهريج الغاز.وقال
فـي تــــــــصــــــــريـح امـس أنه (وردت
مـعـلـومـات بـسـقوط كـتـلـة حـديـدية
العـب الـــــتـي كـــــان عــــــلى احــــــد ا
يـزاولـون فـيـهـا الشـبـاب لـعـبـة كرة
الــقــدم حـيث تــشــيـر الـى انـفــجـار
صــهـريج نـوع فــولـفـو داخل مـرآب
فـي مـنـطـقــة حي الـقـاهـرة ادى الى
تـطاير جزء مـنه باجتاه الطـالبية)
وأضــاف ان (احلـــصــيــلــة االولــيــة

لـلـحادث  9شـهداء و 14جـريـحا 
ستشفيات) مؤكدا ان نـقلهم الى ا
وبانـتـظار (طـبـيعـة االنـفجـار فـني 
تـقـاريـر االدلـة اجلنـائـيـة واجلـهات
اخملــتــصــة). وشــددت بــعــثـة األ
ـتـحـدة في العـراق يـونـامي على ا
اجــــراء حتـــقـــيق شــــامل بـــحـــادث
انــفـــجــار الــصــهــريج. وذكــرت في
بـيان تلقته (الزمان) امس (تعازينا
لــذوي الــضــحـايــا الــذين ســقــطـوا

بــانـفـجــار صـهـريج قــرب مـلـعب
ونـــتــــمـــنى ريــــاضي بـــبــــغـــداد 
لــلـمـصـابـ الــشـفـاء) واضـافت
(يــنــبـغي أن يُــفــضي الـتــحــقـيق
الــشـامل في ســبب وظـروف هـذا
ـــســـاءلــة ـــروع إلى ا احلـــادث ا
والوقاية).وغالبًا ما تقع حوادث
في الـعراق مرتبطـة بقلّة االلتزام
بــإجـراءات الـسالمـة.فـفي مـطـلع
الـــشــهـــر اجلـــاري لــقي أربـــعــة
أشـخـاص حتـفهم بـينـهم طفـلة
في انــهــيــار مـبــنى فـي مـنــطــقـة
ـاضي قضى الـكرادة. وفي آب ا
 8أشـخـاص في انهـيـار مزار في
كـربالء.اما في تمّـوز فلقد قضى
 64شـــخـــصًـــا جـــرّاء حـــريق في
مـستشـفى في مدينة الـناصريّة 
جنـم من انــفـــجــار اســـطــوانــات
.وفي نيـسـان من الـعام أكـسـجـ
نـــــفـــــسه لـــــقي  82شـــــخـــــصًــــا
مـصرعـهم في حريق اندلع داخل

مستشفى ببغداد.
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. وقـــال رئــيس الــعـــمــر 40 عــامـــاً
ـن يـــحــــيى الـــفــــريـق الـــطــــبي ا
القـاضي في بـيان تـلـقته (الـزمان)
ريض الى امس انه (تمت احالة ا
اســـتـــشـــاريـــة جـــراحـــة اجلـــهـــاز
الهـضمي. وكـان يـعاني من يـرقان
انـسدادي نـتـيـجـة اجـرائه عـمـلـية
ـرارة و مـعــقــدة الســتـئــصــال ا
اجــراء الـفــحــوصــات الــســريــريـة
والــشـــعــاعـــيــة و تـــبــ من خالل
نتـائج الـفـحـوصـات و جـود ضرر

لــضــمـــان جنــاحــهـــا) مــؤكــدا ان
مسـتـشفى الـواسـطي يضم نـخـبة
مـتـمـيـزة من امـهـر االطـبـاء ضـمن

هذا التخصص الطبي الدقيق).
على صـعـيد  مـتـصل اجـرى فريق
طبي متـخصص بـجراحـة اجلهاز
الـهـضـمي والـكــبـد في مـسـتـشـفى
اليـرمـوك التـعـليـمي عـملـيـة نادرة
مــعــقــدة الصالح اصــابــة الــقــنـاة
الـصـفـراويــة الـرئـيـســة و ربـطـهـا
ريض يـبلغ من باالمـعاء الدقـيقـة 

الالزمـة ادخل بــعــدهـا الى صــالـة
الـعـمــلـيـات اجلـراحــيـة عـلى وجه
الـســرعـة وقــد اجـريت له عــمـلــيـة
ــــبــــتـــورة اعـــادة زراعــــة الــــيـــد ا
اسـتــغــرقت زهـاء خــمس ســاعـات
مـتـواصـلـة حتت الــتـخـديـر الـعـام
جــرى خاللــهــا تـــثــبــيت الــعــظــام
وخـيــاطــة االوتــار واالعــصـاب ثم
ربط الشـرايـ واالوردة بـواسـطة
اجلـــراحــة اجملـــهـــريـــة وتـــكــلـــلت

العملية بالنجاح). 
واضاف ان (جناح العمـلية حتقق
شـاركة فـريق طـبي متـميـز عمل
الى جــانــبه وهـم كل من طــبــيــبــة
الـتـخـديـر االخـتـصـاص امـال عـبد
الــــقــــادر ونــــور حــــسـن مــــشــــتت
اخــتـصــاص جــراحــة جتــمــيــلــيـة
وضـيف رشـيـد اجلــمـالي وعـلـيـاء
عمـاد وسيف صـاحب هادي مـقيم
كسور ومسـاعد التـمريض احمد 
زغير ومسـاعد تخديـر احمد عزيز
الكـات الــتـمـريـضـيـة الى جـانب ا
اخلــافــرة في صــالــة الــعــمــلــيــات
الـتـجـمــيـلـيــة) الفـتـا الى ان (هـذا
الـنــوع من الــعـمــلـيــات الــنـوعــيـة
يــحــتــاج الى مـــهــارات مــتــقــدمــة
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جنح فـريـق طـبي مــتــخـصص في
مـسـتـشـفى الـواسـطي الـتـعـلـيـمي
الـتــابع لــدائـرة صــحــة الـرصــافـة
بــــبـــغــــداد فـي اعـــادة زراعــــة كف
مـبــتــورة بــالــيـد الــيــســرى لـرجل
ثالثــيــني من مــحــافــظــة الــنــجف
تــــــعــــــرض الى حــــــادث عــــــرضي
بــــواســـــطــــة آلــــة. وقـــــال مــــديــــر
ـسـتـشفـى عـبـاس محـمـد صـحن ا
الــنــصـــرواي ان (طــاقــمـــاً طــبــيــاً
متخـصصاً بـرئاسـة محمـد برهان
العامري تـمكن من اجراء العـملية
بـــوقت قـــيـــاسـي من خالل اعـــادة
ـبـتـورة احلـيـاة واحلـركـة لـلـكف ا
حيث تـكـللت الـعـملـيـة بالـنـجاح)
ستشفى سجل في الفتا الى ان (ا
فـتـرات سـابـقـة اجـراء الـعـديـد من
الـعـمــلـيــات اجلـراحـيــة الـنــوعـيـة

تميزة وبنسب جناح كبيرة).  ا
ــريض واضــاف الـــعــامـــري ان (ا
يــبـلـغ من الــعــمـر 30 عـامــا راجع
ـسـتشـفى بـحالـة حـرجة طوار ا
في وقت مـتـأخر حـيث اجـريت له
كــافـة الــتــحــالــيل والــفــحــوصـات

طبعة العراق 

الـى ان (وزيــرة االتــصــاالت هــيــام
الـيـاسري  بـادرت ايـضا بـالـكشف
ـهـام عـن ذمـتـهـا اثــنـاء تـسـنــمـهـا 
) مــؤكـدا ان (ذلك الــوزارة رسـمــيـاً
يــــأتي الـــتــــزامـــاً بـــتــــوجـــيـــهـــات
الـــــســــودانـي الــــتـي جــــاءت خالل
تـــرأسه اجلـــلـــســة األولـى جملــلس
ــاضـيــة الـتي الــوزراء اجلـمــعـة ا
شــدد فــيــهـا عــلى أهــمــيـة الــقــيـام
بــإجــراء كــشف الــذ لــلـكــابــيــنـة
الوزارية خالل أسبوع من مباشرة

مهامها).

عبدالله الثاني
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اســـتــــعـــاد الـــعـــراق االف الـــقـــطع
األثـــاريـــة خالل عــام ونـــصف من
اخلــارج بــحــسب وزارة الــثــقــافـة
تـحدث والـسـياحـة واآلثار. وقـال ا
الـــرســـمـي بـــإسم الـــوزارة احـــمـــد
الــعــلــيـاوي في تــصــريح تــابــعـته
(الـزمـان) امس ان (الـهـيئـة الـعـامة
لألثـار الـتابـعة لـلـوزارة استـعادت
ألول مـرة دفـعـة بـلغت  17,338الف

قـطـعـة اثريـة) وبـ ان (هـذا الرقم
يـــعــــد األكـــبـــر ضـــمـن عـــمـــلـــيـــات
اإلسـترداد في تـأريخ عمل الهـيئة)
مــضــيــفــاً انــهــا (اســتــردت لــوحــة
الـقـامش والـكـبش الـسـومـري التي
تــــعـــود الى  3,500الـف عـــام قــــبل
ـــــــــيالد) واوضـح ان (الــــــــوزارة ا
اسـتـعـادت األثـار وفق خـطة خالل
) مـــشـــيــــراً الى انـــهـــا  18شــــهـــراً
ـتـحـفـية (اسـتـردت بـعض الـقـطع ا
ـــســـروقـــة مـــنــذ اعـــوام من دول ا

اجـــنـــبــــيـــة امـــا الـــبـــعض اآلخـــر
مـسـتـخـرجة بـالـنـبش الـعـشوائي)
واكـد العلياوي ان (كثيراً من األثار
ــنـاطق الـنـائـيـة اسـتُـخـرجت في ا
بــالـنــبش الـعــشـوائي ونُــقـلت الى
خـارج البالد) الفتـاً الى ان (هنالك
تـعـاون بـ الـوزارة وبـعض الدول
فـي هــذا اجملــال بــالــتـــنــســيق مع
اخلـارجـيـة والـسـفـارات الـعـراقـيـة
إلسـتعادة القطع األثـارية قانونياً)
وكــشف عن تـقـد الـعـراق شـكـوى

لــدى اإلنــتــربــول الــدولـي لــغـرض
الـضـغـط وارجـاع األثـار الـعـراقـية
ـتـلك  15الف وتــابع ان (الـعــراق 
واقع مـوقع اثري مسجل وتصل ا
ــســجـلــة الى اضـعــاف هـذا غــيـر ا
الـعـدد) مـضـيـفـاً ان (بـعض اهـالي
ناطق النائية استخرجوا بعض ا
الــقــطع وجنــحـوا بــتــهـريــبــهـا مع
الــلــصـوص) وشــدد عـلـى حـمــايـة
ـواقع بـرعـاية الـداخـليـة وتـعاون ا

نع حاالت التهريب.  واطن  ا
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حـقق فـريـقـا نـاديـي الـقـوة اجلـوية
والـــــزوراء امـس الـــــفـــــوز ضـــــمن
مـــنــافـــســـات اجلــولـــة اخلــامـــســة

متاز بكرة القدم. للدوري  ا
وفـــاز فــريق الــقـــوة اجلــويــة عــلى
مـضيفه نادي نفط مـيسان برباعية
نـظـيـفـة وجـاء هـدف اجلـويـة األول
فـي الـدقـيـقة  18 عـن طـريق مـحـمد
قــاسم وفي الـشـوط الـثـاني سـجل
حـسـ جـبـار هـدف الـقـوة اجلـوية
الثاني في الدقيقة 60 وفي الدقيقة
 81 سـجل اجلوية هدفه الثالث عن
طــريق مــهــنــد عــبـد الــرحــيم وفي

الــدقـيــقـة  90ســجل اجلـويــة هـدفه
الــــرابع عن طــــريق مـــهــــنـــد عـــبـــد
الــرحـيم. وفي الـســيـاق نـفـسه فـاز
فـريق  الـزوراء عـلى مـضـيـفه فريق
نـادي نوروز بـأربعـة أهداف مـقابل
.  وسـجل حسـن عبـد الكر هـدف

هـدف الزوراء االول في الـدقيقة 28
وعـزز عالء عباس النتـيجة للزوراء
بـهدف ثان في الـدقيقة  39 لـينتهي
الــــشــــوط األول بـــتــــقــــدم الـــزوراء
بــــهــــدفــــ دون رد. وفي الــــشـــوط
الـــــثــــــاني ســـــجـل نـــــوروز هـــــدف
الــتـــقــلــيص في الــدقــيــقــة  81 عن
طـريق ابـراهيـم غازي وبـعـد دقيـقة
عــاد عالء عــبــاس لـيــوسع الــفـارق

لــلـزوراء ويــسـجل الــهـدف الــثـالث
لـــكن عــاد نــوروز لـــلــتــقـــلــيص في
الــدقــيــقــة  85 عــنــدمــا ســجل دانه
مـصـطـفى الـهـدف الـثـانـي لـنوروز

وفـي الــدقـــيــقـــة االولى مـن الــوقت
اإلضــــافـي ســــجل الــــزوراء هــــدفه
الــــرابـع عن طــــريق عــــلي يــــوسف

لينتهي اللقاء بفوز الزوراء 4-2.
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اســتـعـرض رئــيس حـكـومــة إقـلـيم
كــردسـتـان مـسـرور الـبـارزاني مع
الـــســفــيــر الــكـــنــدي لــدى الــعــراق
غـــريــغــوري غــالـــيــغــان خــطــوات
الــتــحــول االلــكــتــروني فـي تــقـد
اخلــدمــات بــاالقــلــيم . وقــال بــيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امس انـه (جـرى
تـبادل وجهـات النظر خـالل اللقاء 
إزاء الـوضع العـام في العـراق بعد
تـــشــــكـــيل احلـــكـــومـــة اجلـــديـــدة
بـاإلضافة إلى مـناقشة سـبل تعزيز
العالقات ب االقليم وكندا) ورأى
الــبـارزاني (وجـود فـرصـة مـواتـيـة
لـلـحـكـومـة اجلـديـدة بـالـتـعاون مع
جـــمــيع األطــراف مـن أجل خــدمــة
ــكــونــات دون أي تــمــيــيــز وحل ا
ــشـاكل الـعـالـقـة بـصـورة جـذريـة ا
ـــوجب الـــدســـتـــور وااللـــتــزام و
ـــبــاد الـــشــراكـــة احلــقـــيــقـــيــة
والـتـوازن والـتـوافق) من جـانبه 
أشـــاد غـــالـــيـــغـــان بـ(اإلصـالحــات
احلـكومـية التـي تنفـذها الـتشكـيلة
الـوزاريـة الـتـاسـعـة وال سـيـما في
مـا يتعلق بالـتحول اإللكتروني في
قدمة فضالً عن اخلدمات العامة ا
تـخذة بشـأن احلوكمة اخلـطوات ا
اإللــكــتــرونــيــة وأبــدى اســتــعــداد
بـالده لـتــقـد أي مــسـاعــدة الزمـة
بــهــذا الـصــدد) وتـابـع الـبــيـان ان
(اجلـــانـــبــ شـــددا عــلـى أهــمـــيــة
حــــمـــايـــة األمن واالســــتـــقـــرار في

ـنـطــقـة عـامـة االقــلـيم والـعــراق وا
واســـتــئـــصــال جـــمــيع األنـــشــطــة
اإلرهــــابـــيــــة فـــضال عـن  تـــنـــاول
ــنـاخــيـة وتــبـعــاتـهـا الــتـغــيـرات ا
.( ـواطـنـ الــسـلـبـيـة عـلى حـيـاة ا
قـد حضـر مراسم وكـان الـبارزاني 
تــشــغـيل مــصـفــاة النــاز في أربـيل
بــطـاقــة إنــتـاجــيـة تــبـلغ مــئـة ألف
بــرمـيل يـومـيـاً.وثـمن خالل كـلـمـته
(دور الــــــشـــــركــــــة ومالكــــــاتـــــهـــــا
ومـسـتـثـمريـهـا الـذين أجنـزوا هذه
ية مع ـعايير الـعا ـصفاة وفق ا ا
األخـــذ بــنــظــر االعـــتــبــار ضــوابط
حــمــايــة الــبــيــئــة) واشــار الى ان
صافي صفاة إحدى أكثر ا (هـذه ا
تــطــوراً في االقــلــيم  الـتـي دخـلت
حــيّـز الـتـشـغـيل لـتـصب في خـدمـة
ـواطـن وبـالـتالي فـإنـها سـعزز ا
الـبـنـية الـتـحتـيـة  فـضالً عن خلق
فــرص الــعــمل وهي من أولــويـات
الـبـرنـامج احلـكـومـي) وأضاف أن
(االقــلـيم يــنـعم بـثــروات طـبـيــعـيـة
ـتعـاقـبة هـائـلـة غيـر أن األنـظمـة ا
ـــاضــيــة كـــرّســتــهـــا في االعــوام ا
لـشراء األسلحة واضـطهاد الشعب
وزجـه في احلـــروب والـــنـــزاعـــات
بـــدالً من اســتـــغاللــهـــا إيــجـــابــيــاً
ووضـــعــــهـــا في خـــدمـــة الـــشـــعب
وبـــــضــــمـــــنه االقـــــلـــــيم) واعــــرب
الـبـارزاني عن (أسـفه لـعـدم تـنـفـيذ
وكنّا نتطلع إلى أن يُنفذ الـدستور 
دون أي تـمـييـز وأن تطـبقه بـغداد

كما هو دون انتقائية).
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واغالق تـام بـالـقـنـاة الـصـفـراويـة
الرئيسية حيث قرر الفريق الطبي
ـــــــريض الـى صــــــالــــــة ادخــــــال ا
الـعـمـلـيـات الـكـبـرى و بـعـون الـله
تـكـلـلت الـعـمـلـيـة بـالـنـجـاح الـتـام
حيث اجريت له عملـية استكشاف
ــتــضـررة الــقـنــاة الــصــفــراويــة ا
واعادة ربط الـقنـوات الـصفـراوية
الـكــبــديـة بــاالمـعــاء الــدقـيــقـة عن
ـــســار طــريـق عــمـــلــيـــة حتــويل ا

ريض بحالة صحية جيدة). وا

∫…«—U³

 جانب من

مباريات
الدوري
متاز ا

بتورة بعد اعادتها WŠ«dł∫ الفريق الطبي الذي اجرى جراحة الصالح القناة الصفراوية»œUŽ…∫ اليد ا

»U³I²Ý‰∫ رئيس الوزراء خالل استقباله في بغداد السفير السعودي



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

ــكـصـوصي وعـلـي احلـمـيـداوي وعـلي ا
نـعـمة الـبـنداوي لـبحـث مراحل انـدجاز
مـشـروع مـيـنـاء الـفـاو الـكـبـيـر. واوضح
الـبيـان ان (الشبـلي قدم تـفاصـيل لنسب
ـشــروع) واضـاف ان (الــنـواب اجنــاز ا
نــاقــشـوا امــكــانـيــة تــثـبــيت نــخــبـة من

ـتــعـاقـدين مع اخلـطـوط اجلـويـة عـلى ا
ـالك الـــدائم وفـق اوراق قـــانــــونـــيـــة ا
وخـدمة ألصـحاب العـقود). وبـاشر وزير
الــصـحــة صـالح احلــسـنــاوي مـهــمـامه
رسـمـيـاً بـوزارة الـصـحـة. واوضح بـيـان
تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (احلـســنـاوي

وقـرارات وتـوصـيات اجملـلس الـتنـفـيذي
لـــدورته 65  ومـــتـــابـــعــة الـــتـــوصـــيــات
الـصادرة عن اإلجـتماع  35 لـلجـنة األمن
ــســـتــجـــات احلـــاصــلـــة في امن واهـم ا
ـدني عــلى ضـوء مــخـرجـات الــطـيــران ا
اجلمعية العمومية لإليكاو) واضاف ان
(اإلجـتـماع نـاقش القـضايـا ذات اإلهمـية
ـســتـوى الـعــربي فـيــمـا يــتـعـلق عــلى ا
بـــزيـــادة الـــوعي وثـــقـــافـــة األمن وادارة
اخملــاطـر وفق نـهج مــشـتـرك لــلـتـصـدي
لـلتـهديـدات وتبادل الـتجـارب عبـر تقد
سانـدة الفنيـة للدول بـالتدقيق الـدعم وا

األمني لإليكاو).
ـــديــر الـــعـــام لــشـــركــة  الـى ذلك وجه ا
ــوانـئ فــرحــان الــفــرطــوسي اجلــهــة ا
شـروع اعمار شـعبة نفـذة  ـسؤولـة وا ا
الـنـقل بـإكـمـال الـعمـل في وقت قـياسي.
وذكـر البيـان ان (شعبة الـنقل لهـا اهمية
تــتــطـلـب دقـة في الــعــمل) الفــتـاً الى ان
(الـشـركة تـشهـد عمـلـيات اعـمار لـتطـوير
جـميع مفـاصيلـها) واجرى الـفرطوسي
جــولـة عـلى مــجـريـات الــعـمل واإلسـراع

باإلجناز.
 واجــتــمع وزيـر الــنــقل الـســابق نــاصـر
حـسـ بـنـدر الشـبـلي مع الـنـواب حا
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اجــتــمـع مع مالكــات الــوزارة لــتــوفــيــر
ـواطن اخلــدمـات الـصــحـيـة الالئــقـة بـا
وتــطــويــر الــواقع الــصـحـي). كـمــا وجه
وزيــر الـداخـلـيــة عـبـد األمـيــر الـشـمـري
بـالـغاء األوامـر الـوزارية الـسـابقـة كـافة.
وبـــحـــسب الــبـــيـــان انه (الـــغى األوامــر
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تـسلم رزاق محـيبس الـسعداوي حـقيبة
وزارة الـنقل خلفـاً للوزير الـسابق ناصر
حــســ الــشـــبــلي. وذكــر بــيــان تــلــقــته
(الـزمان) امس ان (السعداوي تعهد بأنه
سـيبذل قـصارى جهده ألسـتكمـال ملفات
الـوزارة فيما يتعلق بتطوير واقع النقل
بـجـمـيع قطـاعـاته وتـشـكيالته لـتـحـقيق
ـبذولة مـصلـحة البالد) وثـمن اجلهود ا
ـنـصرمـة ومالكـات الوزارة في الـفـترة ا
ســواء فـي مــقــرهــا او في الــتــشــكــيالت
دني التابعة لها كافة. وشارك الطيران ا
 فـي اإلجــتــمـاع  36 الــتــابع الـى جلــنـة

األمن والرباط.
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وقـــال الــــبـــيـــان ان (هــــدف اإلجـــتـــمـــاع
عـنـي في امـن الطـيران الـتـواصل مع ا
ــنـظــمـة الــعـربــيـة لــتـحــقـيق ــدني بـا ا
علوماتي) مشيراً الى ان (دور التبادل ا
الـعراق كبـير لفـعاليـة انشطـته في مجال
الــطـيــران وكـونه عــضـواً في جلــنـة امن
ـــنـــظــمـــة) واوضح ان الـــطـــيـــران في ا
(جـدول اعـمـال اجـتـماع الـلـجـنـة تـضمن
مـناقشة سـبعة بنود ابـرزها استعراض
قـرارات اجلمـعيـة العـامة في دورتـها 27
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ضـخات شـخاب- (أ ف ب) - يـقف الـفلّـاح جـبار الـفتالوي في حـقـله مراقـبـاً ا { ا
الذ األخير لريّ مـحاصيله الضـخمة وهي حتفـر بئراً في األرض باتت بـالنسبـة له ا
وإرواء ماشـيته وسط اجلـفاف الـذي يخـيّم على الـعراق لـكن تلك اآلبـار تهـدد بنـفاد
ـوسم جفـاف هو األسـوأ منذ  92 عـاماً مع رّ الـعراق  يـاه اجلوفـية في الـبالد.و ا
ـياه انـحـسار في األمـطـار ومـناسـيب األنـهـار لذلك تـكـثّف حـفر اآلبـار واسـتخـراج ا
زارعـون ما يـروون به محـاصيـلهم.يـروي الفـلّاح جـبار اجلوفـية من األرض لـيجـد ا
زارع "أبا عن جد" أنه يزرع منذ سنوات عدة األرزّ واحلنطة في حقله في محافظة ا

النجف في جنوب العراق.

طــرق الـري احلـديـثــة لـغـرض احلـفـاظ
عــلى اخلـزيـن االسـتــراتـيـجـي لـلــمـيـاه
كن استخدام مياه اآلبار اجلوفية". و
هـــذه فـي "إرواء احلــيـــوانـــات وســـقي
ـــزارع" وفق األســدي. الـــبــســـاتــ وا
لـكنـها ال تـصلح لـسقي مـحاصيل األرزّ
لوحة واحلـنطة نظـراً الرتفاع نسـبة ا
فــيــهـا.في عــمق الــصـحــراء في بــاديـة
الــــنــــجف الــــتـي تـــبــــعــــد حــــوالى 30
كـيـلومـتراً عن مـركـز احملافـظة ال أنـهر
ــزارع ــكــان ولــذلـك اعــتــاد ا تـــروي ا
حــسـ بـديــوي عـلى حـفــر اآلبـار لـري
مـــحــاصـــيــله مـن الــشــعـــيــر واألعالف
ألغـنـامه منـذ عقـود على غـرار ما يـفعل
جــيـرانه.لـكــنـهـا الــيـوم لم تـعــد كـافـيـة
ولــذلك دفع الــرجل أمــواالً لـلــسـلــطـات

حلــفـر بـئـر أكـثـر عــمـقـاً.ويـقـول الـرجل
الــذي تــبــلغ مــســاحـة أرضه  200دو

"ســابـقـاً كــنـا نــحـفـر اآلبــار بـعـمق 50
مـتراً وكـنـا نحـصل على كـميـات كبـيرة

ياه. من ا
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لـكن اليـوم نحفـر حتى مئـة متر و110
أمــتــار في األرض لــكي نــحـصـل عـلى
ـيـاه".ويضـيف "كانـت البـئر الـواحدة ا
تـــســقي الــكـــثــيــر اآلن كـــثــرت اآلبــار
ـــــــــيــــــــاه... أصــــــــبـــــــــحت وجــــــــفـت ا
ائية في وارد ا قليلة".وحذّرت وزارة ا
تـــمـــوز/يــولـــيـــو من أن "االســـتـــخــدام
اجلــائـــر لــلــمــيـــاه اجلــوفــيــة أدى إلى
مـشـاكل كـثـيـرة" مـشـدّدةً عـلـى ضرورة
"احلفاظ على هذه الثروة".وعلى سبيل

ـثـال جـفّت بـحيـرة سـاوة في جـنوب ا
الــعـراق هـذا الــعـام خـصـوصــاً بـسـبب
حـفـر حـوالى ألف بـئر بـشـكل عـشوائي
ــيـاه اجلـوفـيـة مــا تـسـبب بـتــجـفـيف ا
الـــتي كـــانت تـــغـــذيــهـــا.كـــذلك حــذرت
الـــوزارة من حتـــدٍّ آخـــر إذ "في حـــالــة
ياه اجلوفية سـحب كميات كبيرة من ا
ـلـوحـة".وفي الـعـراق سـتــزداد نـسـبـة ا
الــبـالغ عـدد سـكـانه  42مــلـيـون نـسـمـة
ـئـة حـيث تـمـثّل الـزراعـة نـسـبة  20 بـا
مـن الوظائف وثاني مساهم في الناجت
احملـلي اإلجـمـالي بـعد الـنـفط يـتـسبب
نـاخي واستـجـابة الـسلـطات الـتـغيـر ا
غـير الكافية له باضطرابات اجتماعية
ونـزوح.ويـتـظـاهر الـسـكـان أحـيـاناً في
طالبة السلطات باتخاذ جـنوب البالد 

إجــراءات أكـثـر صـرامــة إلرغـام تـركـيـا
ــــــــيـــــــاه من عـــــــلـى زيـــــــادة تــــــــدفق ا
سـدودها.يـروي صالح الفـرعون الـبالغ
مـن الـــعـــمــر  75عـــامـــاً أنه يـــعـــمل في
الــــزراعـــة "مــــنـــذ نــــشـــأتـه". في أرضه
الــبـالـغـة مــسـاحـتـهـا  100دو يـزرع
احلـنطة في الشتاء واألرز في الصيف
لـكن إمـكـانـيـة زراعتـهـا بـاتت مـحدودة
ـيـاه الـشــحـيـحـة وغـيـر اآلن بــسـبب "ا
الـكـافـيـة".ويـقـول "إذا أردنـا حـفـر آبار
ـلـوحـة فـيــهـا عـالـيـة جـداً وال نـســبـة ا
تــصـلح لــلـزراعــة".ويـضــيف الـرجل "ال
يـــوجــد أرزّ وال تــوجــد حـــنــطــة كــيف
يـعيش اإلنـسان?" مـتابعـاً بحـسرة "قد
نـهاجر. لكن أين نـهاجر? البـلد منهوب

ومسلوب".

الـــــصــــادرة من وكـالء الــــوزارة وقــــادة
ـدراء الـعامـ لـبدء مـرحـلة الـشـرطة وا

جديدة لصالح البالد). 
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وجــرى في مــقــر وزارة الــدفــاع صــبـاح
امـس مـراسم اسـتالم مـهـام الـوزارة من
قــبل وزيـر الــدفـاع ثـابت مــحـمـد ســعـيـد
الـــعـــبـــاسي بـــحـــضـــور رئـــيـس أركــان
اجلــيش و األمــ الــعـام وأمــ الــسـر
الـــعــام وكــبـــار الــقــادة والـــضــبــاط في
الـــوزارة الـــذين كـــانــوا فـي اســتـــقـــبــال
الـعــبـاسي لـكن بـغـيـاب الـوزيـر الـسـابق
جــمــعــة عـنــاد مــا عــد اخالالً بـتــقــالــيـد
الــتـسـلم والـتــسـلـيم في نــظـام االنـتـقـال
الــسـلــمي لــلـســلـطــات. وأكـد الــوزيـر أن
(وزارة الــدفـاع من الــوزارات الـســيـاديـة
ــهـمـة وتــقع عـلى عـاتــقـهـا مــسـؤولـيـة ا
كـبيـرة تتـمثل بـحفظ أمن الـوطن وشعبه
مـن أي اعتداء). كما أشاد (بدور اجليش
ــســلــحــة الــعـــراقي الــبــطل والـــقــوات ا
الـعراقية بدحر اإلرهـاب وحتقيق النصر
عـلى عـصابـات داعش اإلرهـابـية مـؤكداً
أنـنـا سـنـسـعى خالل مـدة تولـيـنـا مـهـمة
ؤسسة العريقة الى االرتقاء إدارة هذه ا

ا يخدم العراق وشعبه). بها  W∫  رئيس الوزراء يترأس جلسة جمللس الوزراء Kł

بــــرنـــامـج عـــمــــلي خلــــدمــــة الـــفــــئـــات
ـسـتـفـيـدة.وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) ا
امـس ان (األســدي تــســلم مــهــام عــمــله
بـشكل رسمي من الوزير السابق  وذلك
ان) واشار بـعد حصـوله على ثقة الـبر
الـى ان (مـــراســــيم الــــتـــســــلــــيم جـــرت
ـديــرين الـعــامـ بــحـضــور الـوكـالء وا
ـتـقـدمـة فـيـهـا  حـيث بـارك الكــات ا وا
ـنصب الـوزيـر السـابق لألسدي تـسلم ا
متـمنـياً اجلـديد لـهذه الـوزارة العـريقـة 
ــهـمـة له الــتـوفــيق والـســداد في هـذه ا
خـدمـة للـصـالح العـام وألبـناء الـشعب)
واكـــد الــبـــيــان ان (األســـدي عــقـــد فــور
الك اجتمـاعاً با ـهام عمـله  مـباشرته 
ـهـام وعمل كل ـتـقـدم فيـهـا واستـمع  ا
هـيئة ودائرة عـلى حدة) وشدد االسدي
على (ضرورة أن يكون هناك تعاون ب
ــوظف فـي سـبــيـل خــدمـة ــســؤول وا ا
ـــواطـن والســيـــمـــا أن الـــوزارة عـــلى ا
تــمـاس مـبـاشـر مـع شـرائح واسـعـة من
وأهــمــيــة تــذلــيـل الــصــعـاب اجملــتــمع 
وتـــخــفـــيف اآللـــيــات في الـــتــعـــامل مع
ـتوسـطة الـتي لـها الـطـبقـات الـهشـة وا
حـق عـلى الـدولـة) الفـتـا الى ان (خـطط
ودراســـات أعـــدت ســـابـــقـــاً فـــضالً عن
وضـع بـــرنـــامج عـــمــــلي واضح لـــهـــذه
كـون هــذه احلـكــومـة حــكـومـة الــوزارة 
ــواطـنـ الى خــدمـة وطـنــيـة) داعـيـا ا
كـونهـا سـتـفتح (الـتـواصل مع الـوزارة 
نـوافذ كثيـرة للمسـتفيدين مـن خدماتها

في احملافظات).

تـطوير الصنـاعة النفطـية و العمل على
تـعـزيـز دور العـراق في مـنـظـمتي  اوبك
واوابـك وتــوســيع افـــاق الــتــعــاون مع
ــــصـــالح ـــا يــــخـــدم ا دول اجلــــوار و
ـشتـركة) الفـتا الى (ضـرورة االهتـمام ا
بـقـطاع الـتصـفيـة والـتكـرير واسـتكـمال
ـشــاريع اخلـاصـة بـتـطـويـر الـوحـدات ا
االنــتــاجــيــة واضــافــة وحــدات جــديـدة
والـوصـول الى االكـتفـاء الـذاتي  فضال
عـن ايالء قــــــطــــــاع االســــــتــــــكــــــشـــــاف
واالســتـخـراج اهــمـيــة كـبـيــرة لـتــعـزيـز
االحتياطات الهايدروكاربونية للعراق)
واسـتـطرد بـالـقول ان (احلـكـومة داعـمة
وسـتعـمل الوزارة على ـشاريع الـطاقة 
ـسـتـويات ـعـوقـات لـالرتـقـاء  تـذلـيل ا
الــعـــمل واالجنــاز وصــوال الى حتــقــيق
والــعـــمل عــلى االهـــداف اخملــطـط لــهـــا
ــواطـنـيــنـا وفق تــوفـيــر فـرص الــعـمل 

البرنامج احلكومي) من جانبه.
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قــال اسـمـاعـيل (نـحن سـعـداء ان نـؤدي
االمـانة ونـسلم احلقـيبـة للوزيـر اجلديد
الـذي يـعـد احد اعـمـدة الـقطـاع الـنـفطي
ـنـصب هـو محل وان اخـتـيـاره لهـذا  ا
ــهــنـيــته الــعــالــيـة  تــقــديــر واحـتــرام 
وســيــعـمـل عـلـى انـضــاج عــمل الـوزارة
شـاريع التي تـرتـقي بالـعراق واكـمـال ا
ــتــقـــدمــة فـي مــجــال ـــصــاف الـــدول ا
صــنــاعــة الـنــفط والــغــاز). كــمــا تــسـلم
األســــدي مــــهــــامـه في مــــقــــر الــــعــــمل
والـشـؤون االجتـمـاعيـة  واوعـز بوضع

االســدي  من سـلـفــيـهـمـا احــسـان عـبـد
اجلــبـــار اســمــاعــيـل وســاالر مــحــمــد 
. واكـد  عـبـد الـغني حـقـيـبـتي الـوزارت
خـالل مراسم الـتـسـليـم واالستالم امس
ـقـراطـيـة ان (جنـسـد هـذه االجـواء الـد
ــراسم لـتــسـلم مــهـام الـوزارة  بــهـذه ا
سيرة الوطنية لتطوير القطاع الكـمال ا
الــنـفـطي الــذي يـعـد الـشــريـان الـرئـيس
لــلـمــوازنـة االحتــاديـة) واضــاف (نـحن
ــسـتــشـارين ســعـداء بــلـقــاء الـوكالء وا
ـديرين العـام للـتشكـيالت النـفطية وا
وسـنـعمل سـوية بـروح الـفريق الـواحد
ـــشـــاريع الكـــمـــال وإجنــــاز اخلـــطط وا
الـستراتيجية بتطوير االنتاج واالرتقاء
ـتـلكه ـا يـتـنـاسب مع مـا ـعـدالته  
الـعراق من مـخزون واحـتيـاطي نفطي 
ـتـعلـقة شـاريع ا فـضال عن اسـتـكمـال ا
باستثمار الغاز وايقاف حرقه وحتويله
الى طــاقــة نــظـيــفــة تــرفـد الــصــنــاعـات
ـرتـبـطة بـالـغـاز) مشـددا عـلى (الـعمل ا
اجلـاد في احلفاظ عـلى البيئـة والصحة
الــعـامـة  إضــافـة الى تــفـعـيـل مـشـاريع
تــطــويــر الــبـــنى الــتــحــتــيــة لــلــمــوانئ
الـتصديرية وزيادة الطاقات التصديرية
ـشاريع مد خطوط من خـالل التعجيل 
االنــابــيب  ومــحــطــات اخلــزن والــضخ
رافق االخرى) مجددا تأكيد (حرص وا
الــوزارة عــلى تــوفــيــر الــبــيــئــة اآلمــنـة
لالسـتثمارات االجنبيـة لتطوير احلقول
الــنــفــطــيـة والــغــازيــة  وتــقـد الــدعم
لـلجـهد الـوطني لـلمسـاهمـة الفـاعلة في

و إسـترجاع اكثر من  160 مـليار الى
اصـــحــــابه في عـــامي  2015 الى 2020
جــمـيـعـهــا خـضـعت الـى تـدقـيق ديـوان
ـــالـــيــة حـــســــب الـــكـــتــاب الـــرقـــابــة ا

ذكور).  ا
ـنـافذ في غـضـون ذلك ضـبطت هـيـئة ا
احلـــدوديــة ثالث حـــاويــات مــخـــالــفــة
لـشـروط اإلسـتـيـراد في مـيـنـاء أم قـصر
الـشمالي. وذكـر البيـان ان (فرق الهـيئة
ــــيـــنـــاء ضــــبـــطت ثالث فـي مـــنـــفـــذ ا

حاويات بالتعاون مع مركز الكمرك).
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مـوضحاً انها (حتتوي على مواد عازلة
تــوربــاين وفـالتــر وهــيـاكـل حــديــديـة
ـسمـوحة مـتـجاوزة لـلمـدة الـقانـونيـة ا
يـناء) واشار الى ان عـلى بقـائهـا في ا
(الـهيـئة شـكلت جلـنة ونـظمت مـحضراً
ــواد ومــحــاســبــة قــانــونـــيــاً إلحــالــة ا
). على صعيد متصل ضبطت اخملـالف
فـرق الـهـيـئـة بـعـد مـتـابـعـة الـبـضـائع
بــالـتــعـاون مع مــركـز الــكـمـرك ومــكـتب
جـهاز اخملابرات الوطني ست حاويات
في مــنــفــذ مـيــنــاء ام قـصــر اجلــنـوبي.
وبـحسب الـبيـان فإن (احلـاويات حتمل
اجـهـزة تـبـريد وسـيم بـنـاء و اقـمـشة)
ـواد احـيـلت الى مـضــيـفـاً ان (جـمـيع ا
مــركــز شــرطــة كــمــرك خــور عــبـد الــله
وتــســلـــيم اخملــالــفــ لــعــرضــهم امــام
الــتــحـقــيق ومــحــاسـبــتــهم قـانــونــيـاً).
mتـسلم وزيـرا النـفط حيـان عبـد الغني
والـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة احـمـد

ــنـصب لـتـحـقـيـق غـايـات شـخـصـيـة) ا
الفـتاً الى ان (مـاجرى فـي األيام الـقلـيلة
ــاضـيـة مـن تـداعـيــات قـضـيــة سـرقـة ا
ن يريد األمـانات الضريبيـة فتح الباب 
خــــلط األوراق واإلضـــرار بــــالـــهــــيـــئـــة
نصب بحجة األمانات لـلحصول على ا
الـكـمـركيـة) واضـاف انه (اليـوجد شيء
اســــمه امــــانــــات كــــمــــركــــيــــة لـألفـــراد
والـشـركـات) واكـد ان (مـجـلـس الوزراء
اصـدر كـتـابـاً فـي عام  2015إلسـتـقـطـاع
ـئة من مـزاد العـملـة وعمـلنا خـمسـة با
ــدة اربــعــ يــومــاً فــقط ثم الــغي) بـه 

وتـابع ان (اسـتـحصـلـنا في وقـتـها 351
مــلـيـار ديـنـار وجــرى حتـويل اكـثـر من
 185 مــلــيـار ديــنـار لــلــخـزيــنــة حـسب
ــادة  26 أوالً ــالــيــة ا قــانــون اإلدارة ا
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اوضـحت الهيئـة العامة للـكمارك بشأن
قــضــيـة ســرقــة األمـانــات الــضـريــبــيـة
ـحـاوالت خـلط األوراق واصــفـة ذلك 
ـحــاســبــة من يــشـهّــر بــهـا وتــوعــدت 
. وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) قــضـائـيــاً
امـس ان (بـــــعـض اجلـــــهــــــات حتـــــاول
الـــتـــشـــويه وبـث اإلتـــهــامـــات بـــخـــلط
االوراق وتــــمـــريـــر اجــــنـــدات ســــيـــئـــة
لـلـمحـافـظـة على كـرسي احلـكم) مبـيـناً
انـهم (يـنـشـرون مـعلـومـات مـضـلـلة الى
الـرأي الـعـام بـوصفـهـا حـقـائق دامـغة)
واشـار الى انها (زيـف واكاذيب الهدف
ـسـاس بـالـكـمارك) مـنـهـا الـتـشـهـيـر وا
واوضـح ان (احلــقـيــقــة مـن وراء هــكـذا
مـــحــاوالت الــســعـي لــلــحـــصــول عــلى
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ادة (48) من الدسـتـور الـعـراقي النـافـذ لـسنـة ٢٠٠٥م  (تـتـكون نصـت ا
السلـطة الـتشـريعـية اإلحتاديـة من مجـلس النـواب ومجـلس اإلحتاد) لكن
الغريب في األمر قـضيتـ أساسيـت  األولى أنه أسهب في تـنظيم عمل
واد من (49-64) في ح اقتصرت تفصيالت مجلس النواب من خالل ا
ادة (65) فقط والـقـضـية الـثـانـية إن ـادة واحـدة هي ا مجـلس اإلحتـاد 
اجمللسـ تشريـع  لـكن األول انتخـاب والثـاني (إنشاء) وال يُـعلم ماذا

يعني بإنشاء  هل ترشيح ام انتخاب ام ماذا..
ادة (65) من الدستور واجلانب األكثر أهـميه  هو تشريـعه فقط نصت ا
أنه يتم تشريع نظـامه وتكوينه من قـبل مجلس النواب وهـنا األمر الغريب
اآلخـر إن مـجـلس تـشـريعـي يـشـرع قانـون جملـلس تـشـريـعي آخـر  رغم
كن تساوي اإلثـن في الـدستـور وفي اإلختـصاص.. ومن زاويـة أخرى 
أن نـقدم الـعـذر لـلـمـشـرع  ونـقـول أنه فُـرض عـلـيه هـذا اجمللـس والدلـيل
ـشــرع فـيه فــأكـتـفى فــقط بـذكـره في مــادة واحـدة فـقـط وبـحـالـة جـهل ا
تشريعهِ ما مصير رأي الشعب فيه فهو يُسن بأغلبية الثلث من أعضاء
مـجــلس الـنــواب احلـالي  فــهـو غـيــر مـنــتـخب من الــشـعب ( أي مــجـلس
ثلـة في اجمللس احلالي اإلحتاد) وإذا لم تكن بـعض القوى الـسياسـية 
أيضا لن يـكون لـها تمـثيل في مـجلس اإلحتاد  وبـالتـالي يضعف الـغطاء
ــادة (5) من الــدســتـــور... كُــتب في (28/ ت1 / الــشـــعــبي الـــوارد في ا

2022م)..

ـطـر ال يـنزل إال األخـبـار كـلمـات مـتـقـاطـعـة واأليـام كِـبـاش مـتـنـاطـحـة وا
ـلؤون الشارع قطرات قطـرات والتالميـذ وهم يحملـون حقائـبهم الثـقيلة 
الـتـرابي بـأريج الـصـبـاح اجلـديــد وسـاعـاتي خـيـول تـركض وحـيـدة عـلى
البساط الرمـادي للدقائق والثـواني من غير هدف وأنـا أركض خلفها بال
ـائهـا الـشحـيح جتـعـني أجرُّ احلـسـرات عـلى النـعـناع جدوى واألنـهـار 
اليابس عـلى الضـفاف وأقول مـن غير تـبجُّح: إنـني ال أريد أن أعيش في
ـنطـقـة التي وصـفهـا ثـيودور روزفـلت بأنـهـا (رماديـة) حيث ال يـوجد تلك ا
ـة وذلك ألنني مـثل ابراهـام ليـنكـولن (أريد أن يـقول نصـر وال توجـد هز
عرفة إنه كان ينزع األشواك ليزرع األزهار أينما عني من يعرفني تمام ا
ظنَّ أن األزهـار قــد تــنـمــو) مـنــدفع أنـا نــحـو احلــيــاة وانـدفــاعي أعـمى
ـدمـجـة واالنـدفـاع األعــمى نـحـو احلـيــاة عـنـد شــوبـنـهـاور هــو (اإلرادة) ا
عرفة والوعي وها أنا أقف أقف كـلما سرت وأسأل نفسي واآلخرين با
واقف ومـا عـداها حـطام ـا اإلنسـان بـالقـيم وا ـواقف فإ عن: القـيم وا
وأقـول لـلــذين يـبـنــون قـصـورهم في الــهـواء: فـقط اجــعـلـوا أُســسـهـا عـلى
األرض لتـكـون صاحلـة لـلـسكن واحلـيـاة احليـاة: يـا لـها من كـلـمة كـامـلة
البـهاء مـثل قـصر مـلكـي وفائـقة اجلـمـال مثل حـديقـة غـنّاء وهي قـبل هذا
وبعده جامعة للمتناقضات فهي المَّة مفرقة قاسية حنونة بريئة ومتَّهمة

منفى ومالذ نعيم وجحيم وهي بال إطالة: الشيء وضده.
عقودة بطريقة احلياة غامضة مثل غابة مـعقَّدة مثل سلسلة من احلـبال ا
غـيـر مـنتـظـمـة وصـعـبـة الـفـهم مـثل قـصـيـدة جـاهـلـيـة فـيـهـا األلم والـلذة
والسعادة والتـعاسة والفـرح والترح والوصل والـفصل والربط والقطع
قـبُّل والـرفض ومَـثَل الدنـيـا عـند اإلمـام عـلي بن أبي طـالب (كـرَّم الله والتـَّ
وجهه) كَـمَـثَلِ الْحَـيَّـةِ لَين مَـسُّـهَا والـسَّمُّ الـنَّاقِعُ فِي جَـوْفِـهَا يَـهْـوِي إِلَيْـهَا
ب الْعَاقِـلُ هذه هي احلـياة منـذ أن حصل الْغِـرُّ الْجَاهِـلُ ويحْـذَرُهَا ذُو اللـُّ
اإلنفجار الكبير (The Big Bang) وحتى يومنا هذا احلياة واحدة والناس
ـرّون من حتته بـأحوال مـتضادَّة متعـددون احليـاة قوس كـبير والـناس 
فالنـاس متـفائلـون ومتشـائمـون أغنيـاء وفقـراء حزانى وفرِحـون كسالى
ومثابـرون جادّون وعـابثون عـميقـو النَّـظر وسطـحيّـون وال أحد يسـتطيع
ا سيكون إن الظلم سينتهي ا هو كائن و ا كان و أن يقول بالرغم 
وإن العنف سيـزول وإن الشَّرَّ سينـدحر ولكن على اجلـميع أن يعمل من
أجل انتهـاء الظـلم وزوال العنف وانـدحار الـشَّر وحتقـيق السالم وأنا ال
أخـاف أن أقــول كــلـمــتي الــتي أراهــا صـحــيــحـة وال أخــاف عــواقب تـلك
الكلـمة فالـكلـمة ليـست تهـمة وأذكر هـنا أن سقـراط حوكم بـتهمـة إفساد
عقلـية شـباب أثيـنا وهـو الذي جـعل الفلـسفـة جزءا من اهتـمامـات الناس
في األسواق واألماكن العامـة والفالسفة (ومـعهم أصحاب الـكلمة احلرة

الشريفة) هم أطباء الروح كما وصفهم (أبيقور).
باقة ورد للحياة التي نحيـاها ـــ أو علينا أن نحياها ـــ
ــان ونــشـــاط وعــز وكــرامــة بــصــدق وشــجـــاعــة وإ
وفاعليـة وحرية ونـحن نعلم أن التـصورات العـظيمة
ال تكـون واقـعا عـظـيـما إال بـاألعـمال الـعـظـيمـة بـاقة

ورد للحياة ومُثُلها العليا.

½jH∫  حقل نفط في اجلنوب

بغداد
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لــكن الــرجـل الـذي لـفّ رأسه بــكــوفــيـة
والـبـالغ مـن الـعـمر  54عـامـاً يـؤكـد أن
هـــذا الــعــام مــخــتـــلف ألنه "ال تــوجــد
مـــيــــاه".لـــذلك تـــســـجّـل جـــبـــار عـــنـــد
الـسـلـطـات احملـلـيـة ودفع أمـواالً حلـفر
بئر تسمح له بريّ "أشجارنا ونخالتنا
ـاشـيـة" كمـا يـشـرح هذا األب وإرواء ا
خلـــمـــســـة أوالد والــذي يـــزرع أيـــضــاً
الـفـجل والـبـصل والـشـبت.قـرب مـنـزله
ـطلـة عـلى نهـر الـفرات في في قـريـته ا
شـخاب كـانت آلـة حفـر البـئر قـضـاء ا
تــــغـــرز في األرض وتـــخــــرج مـــيـــاهـــاً
اضي إلى حفر مـوحلة.جلأ جـبار في ا
آبـار بالطـريقة التـقليـدية والتي حتذّر
الـسلـطات مـنهـا. ويقـول "أحيـاناً كانت
ياه مرة أو ماحلة" منها.ويعدّ تـخرج ا
الـعراق من بـ أكثـر خمـس دول تأثراً
تحدة ناخي بحسب األ ا بالتغير ا
فـهــو يـواجه ارتـفـاعـاً كـبـيـراً بـدرجـات
ــيــاه.وفــيــمــا احلــرارة ونـــقــصــاً في ا
الـعـراق "مـعـرض لـسـنـة جـافـة أخرى"
ائـيـة العـراقـية ـوارد ا أعـلـنت وزارة ا
ـياه اجلوفية في عن خـطة الستخدام ا
 6مــحــافـظــات "ألغـراض الــزراعـة" من
بـيـنـهـا الـنـجف في تـشـرين األول.لـكن
شــدّدت عـلى ضـرورة احـتـرام ضـوابط
فـي االســـتـــهالك لــــعـــدم "اســـتـــنـــزاف"
اخلــزين وتــعـرضه إلـى "هـبــوط كـبــيـر
بــشــكل ســريع". وخالل الــنـصف األول
مـن الــعـام   2022حــفــرت حــوالى 500

ـيـاه بـئــر. لـكن بـهـدف مـنع اسـتـغالل ا
اجلوفية بشكل متزايد تمنع السلطات
حـفر اآلبار بـطرق غير قـانونيـة.ويشير
ـتحدة االقتصادية تـقرير للجنة األ ا
واالجـتـماعـيـة لغـربي آسـيا (االسـكوا)
إلـى أنه عــــلـى الــــرغم من أن الــــعــــراق
وضع قـوانـ تـنـظّـم عـمـلـيـة حـفـر آبار
جـديدة ألهداف زراعية إال أن "البالد ال
تــســـتــخــدم نــظــام تــعـــرفــة لــلــحــدّ من

ياه اجلوفية". استخدام ا
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ويـتحـدث التـقرير الـذي نشـر في أيلول
عن غـياب مبادرات "لتـشجيع استخدام
وسـائل الـري احلديـثـة".ويلـجـأ غالـبـية
ــــزارعــــ في الــــعــــراق إلى وســــائل ا
تـقـليـدية في الـري عـبر غـمر أراضـيهم
يـاه لـكن ذلك يـتـسـبب بـهدر تـمـامـاً بـا
ـيـاه في وقـت حتـتـاج فــيه الـبالد فـي ا
إلى تـرشـيـد اسـتـهالكهـا.يـشـرح جـميل
ــديـر الـعـام لـلـهــيـئـة الـعـامـة األسـدي ا
لـلمياه اجلوفية فرع النجف أن غالبية
ـنـاطق اآلبــار حـفـرت خــصـوصــاً في "ا
الـزراعـيـة التـي كانت تـروى سـابـقاً عن
طـــــريـق جـــــداول األنـــــهـــــار".ومـن أجل
ــزارعـ عــلى الـلــجـوء إلى تــشـجــيع ا
الـسلطـات حلفر اآلبـار بدل القـيام بذلك
بــشــكل غــيـر قــانــوني خــفـضت وزارة
ــائــيـة إلـى الـنــصف تــعــرفـة ــوارد ا ا
ــقــابل احلــفــر كــمـــا يــقــول.لــكن في ا
اشــتــرطت عــلى الــفالحـ "اســتــخـدام
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التاريخ يقـول: احلكّام الـفاسدون يقـربون اخملادع
شعوذين والسراق ويبعـدون وينكلون ويسجنون وا
ـصـلـحـ واألمـنـاء لـيتـمـكـنـوا مـن نـشر الـعـلـمـاء وا

الوهم والزيف والفساد وصوالً للهالك.

بغداد
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لــيس لـــلــســيـــاســة عالقــة بـــاالخالق واليــزال بــعـــضــكم يــرى مـن مــعــظم
السياسي انهم على خلق عظيم .

ن يحيطون وقال لكم ايضاً اول طـرق تقدير تقـدير ذكاء احلاكم ان تنـظر 
به . ها نـحن نـرى من يحـيـطون بـحـكامـنـا رغم ذلك اتـخذهم الـبـعض آلهه
يــدعـونــهـم من دون الــله . ثم قــال لــكم مــيــكــافـيــلي : الــدين
ضـروري لــلــحـكــومـات ال مـن اجل الـفــضــيـلــة ولـكن
لـغرض الـسـيـطـرة عـلى الـنـاس وهـذا ال يـحـتاج الى
اخلـوض في تــفـاصــيـله من خـالل مـا نـشــاهـده من
تــخــلف مــتــنــامي يـــومــيــاً في الــعــراق دخــيل عــلى

الشعائر الدينية.

بغداد
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محمد عبد الصاحب

والـتقـيم الشامل  واسـناد الـقضاء في
فـــرض ســلــطـــة الــقــانـــون والــنــظــام 
واشـاعـة الـثـقـافـة الـقـانـونـيـة والـبـيـئة
ـستقرة  ودفع التعـليم والتربية الى ا
االمــام  ومــعـاجلــة كــافـة الــســلـبــيـات
بـقطـاع الصحـة والشـؤون االجتمـاعية
والـشبـاب والرياضـة  ورفع معـنويات
ـشتـركـة  ومـتـابـعة الـقـوات االمـنـيـة ا
مــشــاريع الـبــنى الــتـحــتــيـة واالعــمـار
والــســـكن واالســتــثــمــار واخلــدمــات 
وانــهــاء الــروتـ والــتــرهل ومــعــانـاة

واطن باخلدمات ودوائر الدولة . ا
ويـنـظـر بـائع الـصـحـف الـشـاب مـحـمد
بـــشـــارع الـــرشـــيـــد مـــنــذ 25عـــام  ان
الـــظــروف الــتي تــوالـت عــلى الــعــراق
والـعـاصـمة بـغـداد حـددت من الـتوزيع
والـشراء  ودخل التـطور التـكنولوجي
 رغـم ان الـصــحف نــادرا مـا تــتــنـاول
خـبـر غيـر دقيق وتـسـارع للـتصـحيح 
االن ان االثـــارة تـــعـــد عـــامـل لـــلـــكــذب
واجلـذب بـوقت واحد  واحلـل تشـكيل
فـريق من كـلـيـات االعالم والصـحـفـي
ـشـهـود لـهم  لـضـبـط ايـقاع ـهـمـ ا ا

الـصحافة واالعالم  واضافـة العامل
بـــالـــتـــوزيـع والـــبـــيع لـــلـــصـــحف الى
صـنـدوق تـقاعـد نـقـابـة الصـحـفـي او
عـــمــال الــقــطـــاع اخلــاص  واعــتــبــار
وثقة خـدمة وظيفيـة تقاعدية خـدمتم ا
 وال اعــتـقـد ان هـذا الــقـرار احلـكـومي

يتطلب شئ وتكلفة مادية .
Êu½U  l¹dAð

وطـالب البائع ابو زيـنب يعمل منذ 38
ـكتـبـات ومـجمع عـامـاً  وسط شـارع ا
ستـنصرية الـكليات بـجامعة بـغداد وا
ان تـــدرج مـــادة الـــصـــحــافـــة واالعالم
ـنـاهج وتــشـريــعـات الـقــانـون ضـمـن ا
لــوزارة الــتـــربــيــة والــتــعــلــيم  حــيث
ـعـارف الـتي تـاسست اهـتـمـام وزارة ا
مـع الــدولــة الــعـــراقــيــة مــنــذ 100عــام
وانـــشـــطـــرت الى خـــمس وزارات عــام
1970  وانــشـئت جــبل مـتــقـدم رصـ

ــتــابــعـة  جــراء الــقــراءة الــورقـيــة وا
واجــد الـصــحف واجملالت ثـروة ان 

االسـتغنـاء عنها تـشكل خسارة لـلبلد 
ولــعل دول الـيـابـان والـصـ وروسـيـا
وبـريطانـيا وفرنسـا وامريكـا والسويد
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دعا موزعو وباعة الصحف في العراق
 رئـيس مـجلـس الوزراء مـحـمد شـياع
الـســوداني  الى االهـتـمـام بـالـصـحف
الـورقـيـة ونـسـخـهـا االلـكـتـرونـيـة عـلى
مـواقع االنـتـرنـيت وشبـكـات الـتواصل
االجـــتـــمــــاعي  وايـــجـــاد ضـــمـــانـــات
تـشــريـعـيـة خلـدمـتـهم الـطـويـلـة وحـال
مــعــيـشــتــهم  كــونـهــا تــوصل احـداث
الـعراق والـعالم وتـوفر خـدمة مـجانـية
ـــان وشـــعب لـــلـــدولـــة حـــكـــومـــة وبــر
ومـؤسـسـات بـنـقل مـعـانـاة الـعـراقـيـ
ومـنـاشداتـهم  اضافـة لـنشـرها اخلـبر
ـواد الصـحفيـة الرصـينة بـاحلقـيقة وا
ــهــنــيــة الــبــعــيــدة عن والــصــيــاغـــة ا
الـشـائـعـات والـفـوضى واالسـتـهـداف 
واالسـتعانة بكـفاءات صحفيـة تنفيذية
وطـنية متمكـنة شجاعة مخـلصة امينة
 لــــضــــبط اخلــــطـــاب االعـالمي الـــذي
يــســتـغل ســيــاسـيــاً وديـنــيــاً  ويـصل

للصراع والقتل والعنف .
…b¹bł W uJŠ

ـوزع لـلـصـحـف احـمد وقـال الـبـائع وا
الــــطـــيـب الـــذي يــــعـــمـل بـــالــــصـــحف
واالصــدارات مــنـذ 30 عــامــاً في سـوق
احلـلة مـركز مـحافـظة بـابل  ان اهمال
طـبـوعة الـغـنيـة بـالبـحوث الـصـحف ا
ـعـلـومـات والـبـيـانات ـتـخـصـصـة وا ا
احـــد اســـبـــاب وصــول الـــعـــراق امــام
حتــديـات صــعـبـة يــتـطــلب قـرارات في
ــقـروءة غــايـة االهــمــيـة  والــصـحف ا
يـدوياً يـتم الـتركـيز عـلى محـاور مهـمة
ــا يــطـالب به وجتــعل االذهــان تـتــجه 
الـراي العام  والـدولة والشـعب يتطلع
الـى احلـــكـــومـــة اجلـــديـــدة بـــرئـــاســـة
الـــســـوداني  الـــذي ان اراد الــنـــجــاح
يــشــرع بـاعــادة اشــتـراكــات الــصـحف
الــــورقـــيـــة لــــلـــرئــــاســـات والـــوزارات
ــؤسـســات والــدوائـر احلــكـومــيـة  وا
الـتي الـغيت مـعظـمـها  وتـكون اجلـهة
اخملــتـــصــة بــاســنــاد الــدولــة وانــهــاء
فـوضى االعالم احلـالـية  وحتـقق عـبر
ـقاالت التي تنشر للمختص االراء وا
اوضـاع اقـتـصـادية افـضل .وقـال فـريد

الـكــتـبي صـاحب مـكـتــبـة مـتـخـصـصـة
بــبـيع وتـوزيـع الـصـحف واجملالت في
مــنــطـقــة الـعـالوي بـجــانب الــكـرخ في
الــعــاصــمــة بــغــداد مــنـذ 35عــام   ان
الـشـعب الـعـراقي لديـه طمـوح وحـكـمة
وثـقـافـة ومـعـرفـة رائـعـة  لكـن ما دخل
عـلى االعالم خالل الـسنـوات االخيرة 
يــهـــدد اجملــتــمع ويــربك الــرأي الــعــام
وتــصـاعــد الـشــائـعــات والـتــحـريض 
ويــنـال من مـسـتــقـبل الـعــراق بـالـسـلم
والـــتـــعـــايش  وادى الى اســـتـــهــداف
االســــرة واجملــــتـــمـع ســـلــــبــــيـــاً  وان
االهـتـنام واالعـتـماد عـلى مـا ينـشر من
ـاهـرين الـعـامـل فـريق الـصـحـفـيـ ا
همة  يضبط ايقاع العمل بـالصحف ا
الــصــحــفي واالعالمـي   كــون لـديــهم
خــبـرة ومـهـارة في احــتـواء ومـعـاجلـة
والـتـصدي حملـددات ال تتـمكن اجلـهات
ـوجود حـالـيـا من عمل ـؤسـسـاتيـة ا ا

شئ وتشخيصها وحلها .
ويـرى فاضل ابو زهراء صـاحب مكتبة
ـعـظـم مـركز ـرتـضى بـسـوق الـبـاب ا ا
الــرصــافــة مــنــذ 40 عــام  ان الــتــقــدم
الــعـلــمي في مـجــال االعالم واالتـصـال
ــعــرفـة يــتــطــلب اســنــاد بـالــعــلــوم وا
ـتقـدمـة  تمـثلت بـالصـحف بسـنوات ا
اخلـمسينات والـستينات والـسبعينات
وغـطت ونشـرت ووثقت مـلفات مـهمة 
 االسـتفادة مـنها اثنـاء اعداد اخلطة
اخلـمـسـيـة لـلـتـنـمـيـة الـشـامـلـة 1974-
1797 والتي جاءت  نتيجة استحداث
وزارة الـثـقافـة واالعالم والتـركيـز على
الـصحف واجملـالت  واهتمـت بشؤون
احلـيـاة العـامـة  تمـكنـت من النـهوض
ـهنية الـعلمي وتـوسع عمل النـقابات ا
فيدة  والـنشر الرصـ واالصدارات ا
وطـرح دراسـات وبـحـوث تعـالج الـفـقر
ـرأة  والــبــطــالــة واالقــتــصــاد ودور ا
والـــنــهــوض بـــالــزراعــة والـــصــنــاعــة
ـيـاه. وركـز احلـاج ابـراهيم وتـرشـيـد ا
ـتلك مـكتـبة الـدار الوطـنية الـعبـيدي 
في كــركـوك لـلــنـشـر وتــوزيع الـصـحف
مــنــذ  45 عــام  عـــلى مــهــام الــصــحف
تـودي دوراً مـهـمـا بالـرصـد والـتـحـليل

طـبـوعات والـصحف مـا زالت تـهتم بـا
عرفة الـورقية كاحد وسائل التعليم وا
والــتـــقــدم .وحتــدث صــاحـب مــكــتــبــة
كــهـرمـانـة حــمـزة الـكـرعـاوي 40 عــامـاً
مـتـخـصص بـيـع الصـحـف وتـوزيـعات
فـي الـــكـــرادة وســــاحـــة االنـــدلس  ان
الــصـحف الــورقـيــة تـراجــعت نـتــيـجـة
اهـمال الدولة وعدم االهتمام بها  وان
ـعـلـومـات االلكـتـرونـيـة تـدمر فـوضى ا
اجلـيـل الـصـاعـد حـالـيـا  ولـعل نـقـطـة
اعـــتـــمـــاد الـــفـــضـــائـــيـــات واالذاعــات
والـوكـاالت عـلى مـا يـنـشـر يـومـيـا مـنذ
الــصـبـاح الــبـاكـر  واسـتــمـرار بـرامج
صــــحف الــــصــــبـــاح بــــكل احملــــطـــات
قروءة سموعة وا رئية وا االعالمـية ا
 دلـــيل عـــلى اهـــمـــيــة دقـــة الـــصــحف
الــورقـــيــة ونــســـخــهــا عــلـى شــبــكــات
ــــوقع الـــــتــــواصـل االجــــتـــــمــــاعـي وا
االلكتروني . ويشدد ابو حيدر صاحب
مــكـتــبـة الــصــبـاح في حي االعــظـمــيـة
مـــنـــذ50 عـــام  ان الـــصـــحـف رائـــحــة
الـصـباح وتـقلـب الصـحيـفـة ذات نكـهة
ـشـتـركـ خـاصـة  ومـا زال الـقـراء وا

مــوجـودين  ومــنـهم من غــادر احلـيـاة
الى االخـرة  وتـقـدم الـعـمـر بـبـعـضـهم
واخـــرون هــجــرة لــلـــخــارج  وتــشــكل
االزدحـامات عامل عدم صعب للوصول
المــــاكن بــــيـع الـــصــــحف  ومــــا زالت
تـقـاطـعـات الـصرافـيـة ومـلـعب الـشعب
ــــســـــبح والـــــيــــرمــــوك واحلـــــريــــة وا
ـنصور  ومكتبات عتيدة في احياء وا
اجلــامــعـة والــكــاظـمــيـة و14 رمــضـان
والـصـدريـة والكـفـاح وشـارع فلـسـط
وبـغـداد اجلديـدة  ومراكـز احملافـظات
ــوصل في اربــيـل والــســلــيـمــانــيــة وا
والــبــصـــرة والــنــجف وكــربالء وبــابل
والــديــوانـيــة والــنـاصــريــة والـعــمـارة
والـــكــوت وديــالى وكـــركــوك  تــشــهــد
وصـــول الـــصــحف يـــومـــيــا ولـــديـــهــا
ــعــانــاة من جــمــهــورهــا احملــدود  وا
مـــوســـســات الـــدولـــة الـــتـــعــلـــيـــمـــيــة
واجلــامـعـيـة واخلــدمـيـة والـتــنـفـيـذيـة
بـاهمالـها  واستخـدامها لالعالن كون
الــوزارات والـدوائــر مــقـيــدة بـقــوانـ
وعدها تابعة  النشر  دون القراءة وا

همة . الصحفية الرصينة ا
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كننا القول :

واهب ما هي االّ أسلحة ذات حدين ..!! بان ا
ـكن ان تسـتثـمر في مـيادين شـريفة سـاميـة فتـكون حـصيلـتهـا االيجـابيـة باهرة

عايير . عاني وا بكل ا
ساءلـة الشديدة كن ان توظف الغـراض دنيوية رخـيصة ليـس وراءها االّ ا كمـا 

والندم العميق .
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ـواهب الـشِـعْـرُ  وقـد وظّف الـكـثـيـرُ من الـشـعـراء طـاقـاتـهم الـشـعـرية ومن هـذه ا
لوك وأصحاب الثروات واجلاه الصطياد اموالهم . خلدمة الطغاة وا

كمـا هاجموا وهَجَـوْا العديد مِنْ رجـال االصالح والصالح فكانت عواقـبهم سيئة
للغاية .

ومنهم مَنْ ناجى رَبَّهُ ووقف ب يديه خاشعا متبتال يقول :
أسيرُ اخلطايا عند بابِكَ واقِفُ 
ا بِهِ أنتَ عارِفُ على وَجَلٍ 

يخافُ ذنوباً لم يغب عنك غَيُّها 
ويرجوك فيها فهو راجٍ وخائِفُ

ومَنْ ذا الذي يرجو سواكَ ويتقي 
ومالكَ في فصل القضاءِ مُخالِفُ 

فيا سيدي ال تُخْزِنِي في صحيفتي 
اذا نُشرت يومَ احلسابِ الصحائفُ 
وكُنْ مؤنسي في ظُلمة القبر عندما 

ؤالِفُ  يَصدُ ذوو القربى ويَجْفُو ا
لئن ضاقَ مني عَفْوُكَ الواسعُ الذي 

أرّجي إلسرافي فاني لَتالِفُ 
وقد تسألني اآلن وتقول :

من هو هذا الشاعر ?
فأجيب :

انه ( عبد الله بن محمد االندلسي الفرضي ) 
تقرأ شعره فتلمس آثار اخلشية من الله جلية واضحة 

واذا كان الـكثير من الشعراء يتغـزلون باحلسناوات فانّ الرجل وضع ذنوبه أمام
عينيه وانطلق يسأل ربه العفو والغفران ولم يغفل عما ينتظره من حساب .

صارف واذا كان الـكثيرون يلهثون من أجل تضخيم أرصدتهم وحساباتهم في ا
فانّ الرجـل لم يفكر االّ بصـحيفته الـتي سوف تنشر يـوم القيامـة ب الصحائف

ا ال يرضاه ..!! ا قد ينكشف فيها  وهو في غاية الوجل من ربه 
ثم هــو يـفـكــر في مـا ســيـلـقــاه إنْ أغـمضَ احلِــمـامُ جَـفَــنَـيْهِ حــيث يـتــركه األقـربـاء

واألصدقاء وحيداً في حفرته  فمن الذي يؤنس وحشته في تلك الظلمة ?
ليس له االّ التضرع الى الربّ الرحيم ليتواله بفيض رحمته .

-3-
والسؤال اآلن :

اذا تـخلو دواوين الكـثير من شـعراء اليـوم من أمثال هذه الـنجاوى والـتضرعات
ان والعبودية الصادقة لله رب العا ? وارة بعبق اال ا
ا يـحزن ويـؤلم ويـؤشر الى أنّ الـدنيـا بكل ألـيس ذلك 
ما فـيهـا من زخارف واغـراءات ولذاذات اجـتذبت الـيها
مـــعــظم الـــشــعــراء وصــدتـــهم عن األشـــواق الــروحــيــة
والـهموم اآلخـروية وبـقي كل منـــــهم مع ( لياله ) يدور

معها وكأنها الغاية النهائية ..!!
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اهـمـلت مـديـريـة بلـديـة كـربالء حـقوق
44 عــامل نـظــافـة بــحـجــة انـهـم كـبـار

السن. 
واوضـــحـــوا لـ (الـــزمــان) امـس (نــحن
عـــمــال نـــظـــافــة في الـــقـــسم الــبـــلــدي
اخلــامس الــتــابع الـى بــلـديــة كــربالء
ـلــحق والــبــهـادريــة نــعـمل قــاطــعي ا
بـــأجــر يـــومي مـــنــذ عــام 2004 حـــتى
2019 ثـم حتــولــنــا عــقــوداً مــنــذ عــام
ـــاضي بــســبب 2010 حـــتى الــعــام ا
اعـمارنا) مـبينـ (خرجنـا من اخلدمة
بـدون حقـوق تقاعـدية مايـجعلـنا امام
ي او ترك خـيـارين امـا العـمل بـأجـر 
اخلـــــدمــــة) وتــــســـــاءلــــوا عـن ســــبب

تـعرضهم لهذا اإلهمال والتقصير بعد
ان افـنـوا حيـاتهم في الـعمل مـطالـب
ركـزية بردهـم الى وضعهم احلـكومـة ا
الــطــبــيــعي ومــنــحــهم اســتــحــقــاقــهم
بـصفتـهم عقد وقـال قانوني فـي بلدية
كــربـالء لـ (الــزمــان) امس ان (هــنــالك
قـــراراً من احملــكــمـــة اإلحتــاديــة يــلــزم

بإحالة العقود الى التقاعد).
ÊËUFð oOI%

داعــيـاً اصـحــاب الـقـود الى (مــراجـعـة
احملـكمـة لغـرض الطـعن باألمر اإلداري
الـصادر من البـلدية خالل ثـالث يوماً
إلحـالتهم الى التقـاعد). وبحث محافظ
كــربالء نــصـيف اخلــطـابي مع مــديـر
عـام الـطرق واجلـسـور حسـ جاسم

ــشــتـرك حتــقــيق الــتــعــاون والــعــمل ا
لــلــنــهـوض بــواقع شــبــكــة الــطـرق في

احملافظة. 
وقــال اخلــطـابـي في تـصــريح تــابــعـته
(الــزمــان) امس ان (احملـافــظـة حتــتـاج
الى جتـديد وتـطويـر في شـبكـة الطرق
يـليها بربط احملافظة باخلط الدوليعبر
ـسـيب) مـنـافـذ غـيـر مـنـفـذي الـكـفل وا
شروع الثاني هو انشاء مـضيفاً ان (ا
دوار االمـام احلس الـثالث بطول 66

 .( كيلومتراً
في ســيـاق مـتــصل بـاشـرت مــحـافـظـة
ـشـروع تـأهـيل شـارع اإلمـام كــربالء 
ـمتـد من مجـسر اإلمـام علي الـهادي ا
بــإجتــاه مـلــعب كــربالء الــدولي حـيث

جتـري فـيه اعمـال اإلكـساء بـعـد اجراء
البنى التحتية. 

فـي غـــضـــون ذلك كـــشــــفت مـــديـــريـــة
ـتابعة في مـحافظة بابل الـتخطيط وا
ــنـاطـق اخملـدومــة بــشـبــكـات نــســبـة ا
مـــجـــاري الــصـــرف الــصـــحي ومـــيــاه
األمـــطـــار مـــشـــيــرة الـى وضع خـــطــة
اســتــبــاقـيــة من خالل تــقــســيم مــهـام
ســـحب مــيــاه األمـــطــار عــلـى مــنــاطق

احملافظة. 
ــديــريــة مــحــمــد عــبــد وذكــر مــديـــر ا
الصاحب في تصريح تابعته (الزمان)
امـس ان (بــــابل تـــــعــــاني مـن ضــــعف
شــبـكـات لـلــمـجـاري فـنــسـبـة اخملـدوم

بـشــبـكـة مـجـاري الـصـرف الـصـحي ال
ـئـة امـا مـجـاري يـتـجـاوز نـسـبـة 6 بـا
ئة في مـياه األمطار فال يتجاوز  10با
عـــمـــوم احملــافـــظــة) مـــشـــيــراً الى ان
(احملـافـظة تـستـعد لـفـصل الشـتاء من
خـالل وضع خــطــة لــتــأهــيل شــبــكــات
اجملـــاري وصــيــانـــتــهــا إلســـتــيــعــاب
األمـطــار) وبـ ان (تـقـسـيم مـحـافـظـة
بـابل جرى بـإشراف احملـافظ علي وعد

عالوي).
ـيـاه في مــوضـحـاً ان (مـهـمــة سـحب ا
مـــنـــاطق الـــصـــوب الــكـــبـــيـــر يـــكــون
ـسـؤولـية مـديـريـة مجـاري بـابل اما
مـــنــاطق الـــصــوب الـــصــغــيـــر ضــمن
مــديـريــة بـلـديــة احلـلــة بـإســنـاد فـرق
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عمّان 30 تشرين األول  2022
اضـي بارتفاع نسبته 52 أعلنت مجـموعة كابيتال بـنك عن حتقيق صافي أرباح بلغت  80 مليون ديـنار أردني لنهاية أيلـول من العام احلالي مقارنة مع 52.7 ملـيون دينارأردني للفـترة ذاتها من العام ا

زيد من النجاحات. ئة  ليواصل بذلك معها البنك حتقيق ا با
ا ئة أي ما يعادل 2.3 مليار دينار أردني  مدعومة باسـتكمال االستحواذ على بنك سوسيته جنرال  –األردن و ت موجودات مجموعة كابيتال بـنك بشكل ملحوظ خالل الفترة نفسها وبنسبة 54 با و
يشكل 1.6 مليار دينـار أردني  لتصل إلى ما يقارب 6.7 مليـار دينار أردني  مقابل 4.3 مليار دينـار أردني  في نهاية العام 2021. فيـما ارتفعت صافي محـفظة التسهـيالت االئتمانية إلى 3.3 مليار دينار

ئة . اضي 2021 وبنمو نسبته 56 با أردني لنهاية أيلول من العام احلالي مقابل 2.1 مليار دينار أردني  في نهاية العام ا
ئة  لتصل إلى 4.6 مليار دينار أردني  مقابل  2.8 مليار دينار أردني  في نهاية العام 2021. كما سجلت ودائع العمالء ارتفاعاً في نهاية أيلول من العام احلالي بنسبة 67 با

اضي. ئة لتصل إلى 638 مليون دينا رأردني  مقابل 392 مليون دينار أردني لنهاية العام ا لكية بنسبة 63 با وتشير البيانات األولية إلى ارتفاع صافي حقوق ا
ـالية واإلجنازات التي حـققتها مـجموعة كابيـتال بنك في نهـاية أيلول من العـام احلالي مثمناً هذا وأعرب رئـيس مجلس إدارة مجمـوعة كابيتال بـنك باسم خليل الـسالم عن فخره واعتـزازه بالنتائج ا

بذولة التي أسهمت بشكل واضح في حتقيق هذه النتائج. اجلهود ا
ا يتماشى مع استراتيجية اجملموعة اضية حـزمة من اخلطوات واإلجراءات التي عززت من مكانتها في السوق األردني واإلقليمي و وأشار السالم إلى أن مجموعة كابيتال بنك طبّقت خالل الفترة ا
التـوسعية من أهمها تـعزيز قاعدة رأسمال اجملـموعة هذا العام عن طريق إصـدار سندات الشق األول بقيمة  100 مليون دوالر وإدراجـها في ناسداك دبي باإلضافـة الى رفع رأسمال اجملموعة عن طريق
ئة أي ما يعادل 131.2 مليون دينار ا نسبته 23.97 با دخول صـندوق االستثمارات الـعامة السعـودي الذي يعد واحداً من أكـبر الصناديق السـيادية في العالم  كـمستثمر اسـتراتيجي في اجملمـوعة و

أردني  وتسميته لعضوين جديدين لتمثيله في مجلس إدارة اجملموعة. 
ـاليـة في السـوق السعـودي الذي يـعد الـيوم ضـمن أقوى االقـتصادات في الـعالم من خالل افـتتـاح أول فرع لـلمـصرف األهلي صرفـية وا ولفت السـالم الى بدء مـجمـوعة كـابيـتال بنك بـتقـد خدمـاتهـا ا

ا سيدفع بزيادة وتيرة النشاط التجاري ب هذه الدول.  بادالت التجارية ب العراق والسعودية واألردن  العراقي في الرياض مبيناً أن هذه اخلطوة ستسهم في زيادة حجم ا
صرفيـة لبنك سوسيته جنرال -األردن وانـتقال أعمال شركة سوسـيته جنرال -األردن للتأجيـر التمويلي لكابيـتال بنك حتت مسمى كابيتال كما نوه الـسالم الى انتهاء اجملموعة من عـملية دمج األعمال ا

الية إلى شركة كابيتال لالستثمارات  –الذراع االستثماري جملموعة كابيتال بنك.   للتأجير التمويلي باإلضافة الى ضم شركة سوسيته جنرال - األردن للوساطة ا
ا صافي تحـققة لنهـاية الربع الثالـث من العام احلالي جاءت تـرجمةً الستراتـيجية اجملـموعة الطمـوحة حيث  الـية ا من جانـبه أكد الرئيس الـتنفيذي جملـموعة كابـيتال بنك داود الغـول أن النتائج ا
ئة وذلك بـعد استبعاد ـلكية ليصل الى19.4 با ا انـعكس إيجاباً على الـعائد على حقوق ا ئة مقارنـةً بنفس الفترة من العام 2021 إي ما يقارب 20 مـليون دينار أردني   الربح التشـغيلي بنسبة 37 با

تكررة الفتاً الى أن البنك قد تمكّن من حتس إيراداته وهيكلة رأسماله بكفاءة.  كافة البنود غير ا
واً في صافي األرباح بعـد الضرائب حيث وصلت إلى 11.1 ملـيون دينار أردني لنـهاية أيلول من الـعام احلالي مقابل 8.6 مليـون دينار أردني لنفس الية للـمصرف األهلي العـراقي  وأظهرت النتـائج ا

ئة . ا نسبته 29 با اضي و الفترة من العام ا
ئة مدعومة بزيادة في حجم األصول و وصلت إلى  46.5 با أما بالنسبة لشركة كابيتال لالستثمارات فقد بلغت أرباحها الصافية لنهاية الربع الثالث من العام احلالي 4 مليون دينار أردني  وبنسبة 

دارة التي وصلت إلى 543 مليون دوالر امريكي. ا
ياً والتي تخدم عمول بها عا صرفية ا مارسـات ا ومن اجلدير بـالذكر أن كابيتال بنك مستمر في تنفيـذ خططه في التحول الرقمي من خالل تقد أحدث التطبيـقات اإللكترونية والرقمية ضمن أفضل ا
ية. صرفي احمللي تهدف إلى االسراع في مـواكبة التطورات التكـنولوجية العا قطاعي األفراد والـشركات حيث أطلق في بداية الـعام احلالي البنك الرقمي Blink في خطـوة رائدة على مستوى القطـاع ا
نـصة "كـابيتـال بنك اإللـكترونـية لألعـمال" اجلديـدة اخملصصـة للـشركات وذلك في إطـار سعـيه لالرتقاء كمـا أعاد البـنك إطالق تطـبيقه الـبنـكي لألفراد بخـصائص ومـيزات جديـدة باإلضـافة الى إطالقه 

بتكرة لهم. صرفية وتوفير اخلدمات الرقمية ا بتجارب عمالئه من خالل مواكبة التطور التكنولوجي وأتمتة العمليات ا
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قـبل احلـديث عن اولـويـات احلـكـومـة اجلديـدة الـتي تـنـدرج في مـكـافـحـة الـفـساد
ودعم الفئـات البسـيطة واالهتـمام بالقـطاع الصحي يـجب التفـكير بجـدية بالوعي
رض... القضاء الذي تفتقده اغلب فئات اجملتمع نتيجة انتشار اجلهل والفقر وا
على هـذا الثالـوث اخمليف هو األسـاس الذي يجـب ان تبنى عـليه أية سـتراتيـجية

ستقبل. حكومية حالية لبناء ا
وفي مجـتمع عانى من احلروب اخلـارجية وديـكتاتوريـة بغيضـة جثمت على راس
السـلطة لعـدة عقود واعتى حـصار اقتصـادي بالتاريخ واحـتالل غاشم واحتراب
داخـلي وارهـاب أعـمى وفـسـاد اكـل االخضـر والـيـابـس  ال بد ان يـغـيـب ويـغرق
ـعـانــاة مـا زال يـقـدم اجملـتـمع بــاجلـهل والــتـخـلف اال ان الــواقع الـعـراقي رغـم ا
جتارب عـلمية وثقافية وكـفاءات تبهر العالم لـكنها ومع االسف محاوالت فردية ال

جتد من يحتضنها وينميها بدال من ان تهرب الى اخلارج.
ـستقبل يجب ان يقتـرن ببناء االنسان وتنـمية الوعي الفردي واجلماعي ان بناء ا
بكافـة اجملاالت والنـهوض بالتـعليم وتـرسيخ الثوابت الـقيمـية والدينـية واألخالقية
ــسـتـقــبل والـقــوة الـقـادرة عــلى االنـتـاج لـدى الــنـاشـئــة والـشــبـاب النـهم عــمـاد ا

والتغيير.
عـلـيه فان احلـكومـة اجلـديدة مـطالـبـة بالـتركـيـز اوال وقبل كل شيء عـلى الـتعـليم
االبـتـدائي والــثـانـوي وتـوفــيـر مـسـتــلـزمـات الـعــمـلـيـة الــتـربـويـة وتــأهـيل الـكـوادر
الـتـدريـسيـة لـتـنـشـئـة جـيل واعي قـادر عـلى مـواجـهـة حتـديـات الـواقع والـنـهوض

ـسـتـحـيـلـة مع تـوفـر ـهـام مـسـتـقـبال  وتـلك مـهـمــة لـيـست بـا بـا
ادية والـبشريـة  وهي ليست مسـؤولية وزير اإلمكـانات ا
التـربية منفردا او بـاالشتراك مع رئيس مجلس الوزراء
فــحــسب بـل هي مــســؤولــيـــة كل الــوزارات... ونــرجــو
ـدارس والتـعليم الى النـجاح بـها بـعدمـا تراجع واقع ا
أدنى مـستـويـاته وبـاتت نـسب األمـيـة في تـصـاعـد يدق

ستقبل مجهول.  ناقوس اخلطر; وينذر 
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روى لي رجل تقيّ هذه الواقعة والله أعلم إن كان صادقاً أو مختلقاً لها:

رض سـبّب لي الـهزال سـريعـاً واكـتشف الـطبـيب أن الـطحـال عنـدي تورّم أُصـبتُ 
بـسبب مـرض فيه ويـجب استـئصـاله. أجريتُ عـملـية رفع الـطحـال وحتسّنـت صحتي
وعـدتُ أمارس عـمـلي. بعـد أقلّ من سـتـة أشهـر عـاودتني أعـراض مـرضي السـابـقة
وراجعت طبـيبي. أجرى لي الفحوصات وظلّ يستـشير غيره من األطباء ثم أخبرني

ريض الـذي رفعـته خلّـف أعضـاء عديـدة تشـبهه بـأن العـضـو ا
في الشكل لكنها أصغر في احلجم. نحن ندعوها الطحيّل.

ـ وما العمل?
سألته. أجاب:

ـ ال توجد حتى هذه اللحظة أيّ طريقة للعالج!
هـنيّـة طـاغيـة حتى أني لم إشكّ كـان كالمه بـنبـرة فيـهـا ا

حلظة بصدق ما قال.

جـمـعتـني بـرئيس الـوزراء مـحمـد شـياع الـسودانـي ثالثة أو أربـعـة لقـاءات لكن
أعرف عـنه خيراً عندمـا إستوزر مرات عدة وجنح في أداء مـقبول نتج عنه رأي
ـظـلومـة وتـاريخ عـائـلته في الـعـمـارة.. والده رجل حـسن يـتضـافـر مع جـنـوبيـته ا

مبدئي أعدم إلنتظامه في حزب الدعوة.
تسـلم شياع رئـاسة الوزراء من مـصطفى الـكاظمي.. أسـوء حاكم فرضـته سلطة

سار عسير. همة صعبة وا جائرة على شعب مستلب... لذلك فا
تفـاؤلي.. واألمل الذي يـعلقـه الشعب عـلى حكـومة الـسوداني ال يـحمـله مسـؤولية
ـتجـذرة في العـراق بعـصا سـحريـة وهو غـير مـطالب بـحلول ـعضالت ا حسم ا
ـئـة ألن الـكـمـال لـله وحـده لـكـنـني وفـئـات الـشـعب نـأمل بـاحلـد األدنى.. 100 بـا

إقتراباً من احللول.
ظلوم وأعني باحلـلول تفهم معاناة الفـقراء بعد يأس من إلتفات الـسلطة الى ا

عبـر حكـومة الـكـاظمي الـتي أريد بـها ردم فـجوة فـصارت
ـقراطـية وحتت غـطاء هي فجـوة بـحد ذاتـها بـإسم الد

الشفافية الفاضح من دون حياء.
حـكــومـة الـكـاظـمـي نـهـبت الـعــراق... يـأمل الـشـعب أن
يــوقف الــســوداني نــزيف الــثــروات في أرصــدة أفـراد
يـحـرمــون الـعــراقـيـ مــنـهـا.. نــحن مـعــكم مـنــتـظـرون.
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
دنـية وبـطـاقة الـسكـن ويكـون علـيه مـراجعـة مديـريـة بلـدية ـتـرتبـة علـى ذلك وبنـسبـة (٢%) مع جـلب هويـة االحـوال ا ـصاريف ا 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

قطعة ارض لنصب١
مولدة اهلية

سنة واحدة١٦ م٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

قطعة ارض لنصب٢
مولدة اهلية

منطقة حي الشهداء
اء قرب اسالة ا

سنة واحدة١٦ م٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

واد القابلة الالزالة والغير ثابتة ١- ان يكون التشييد من ا
ذكورة دون اللجوء الى احملاكم او القضاء العراقي ٢- يتم التنازل عن التأجير في اي وقت حتتاج البلدية الى الساحة ا

٣- االلتزام بالغرض الذي من اجله يتم التأجير
٤- ان يكون التأجير بصورة مؤقتة

زايدة - على الـراغبـ باالشـتراك جـلب براءة ذمـة من الهـيئـة العـامة لـلضـرائب / فرع مـيسان وبـخالفه ال يـسمح له بـاالشتـراك في ا
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

قطعة ارض لنصب٣
مولدة اهلية

علم القد سنة واحدة١٦ م٢حي ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣  استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينة في تعـلن جلنـة البيع وااليـجار في مديـرية بلـدية الـعمارة عن اجـراء مزايدة عـلنـية لتـأجير (انـشاء مشـتل العـرضات ٩٨٧٦/٥٥ مغـربة) ا
زايدة مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلدية العمارة خالل فترة (٣٠) ادناه والعائدة الى مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب باالشـتراك في ا
ثالثون يومـا تبدأ من اليوم التالي لـنشر االعالن مستصـحبا معه التأميـنات القانونية الـبالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) سنويـا  وينادى للمزايدة
دة اعاله من تاريخ الـنشر وعلى قاعة مديريـة بلدية العمارة واذا صادف يوم في الساعة العـاشرة والنصف صباحا في اليـوم التالي النتهاء ا
ترتبة على ذلك من نسبة صاريف ا زايدة اجور النشر وكافة ا زايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتـحمل من ترسو عليه ا ا
صادقة دنية وبطاقـة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلـدية العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا (٢%) مع جلب هوية االحوال ا

زايدة. الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

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

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
ساطحة ساطحة في حال عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمان ويعتبر عقد ا ستأجر بتقد مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل ا ٦- يلتزم ا

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

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

شكلة من مديريتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠- يتم جرد ا
زايدة ١١- تتم معاينة موقع العقار قبل دخول ا
زايدة رفع التجاوز ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا

ـزايدة وحـسب كتاب -على الـراغبـ باالشـتراك جلب بـراءة ذمة من الـهيـئة العـامة لـلضـرائب / فرع ميـسان وبـخالفة اليـسمح باالشـتراك في ا
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥   هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

انشاء مشتل
العرضات

٥ سنوات٢٠٠٠ م٩٨٧٦/٥٥٢ مغربة ٢٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف
دينار

١

ت

حي الغدير ©©t¹uMð®®
ــنـشــور في احلــاقـا" بــالــتــبــلــيغ ا
جــريــدة احلــقــيـقــيــة أالن بــالــعـدد
(٢٨١٦ فـي ٢٠٢٢/٨/٢٢) حــــــــــيث
ورد ســهـوا اسـم الــشـريـك (احــمـد
) خطاء والصحيح هو داود حس

(احمد حس داود) لذى
اقتضى التنويه
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تــبـيع مـديـريــة تـنـفـيــذ الـعـزيـزيـة حــصـة الـعـقـار
تـسلـسل ١/١ م ٩ زكيطـات الواقع في الـشجـيرية
العـائد للـمدين فـاروق هاشم خـلف احملجـوز لقاء
طـــــلب الـــــدائـن كـــــاظم جـــــواد صـــــالح الـــــبـــــالغ
٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ديــنـــار فــعـــلى الــراغب بـــالــشــراء
ديرية خالل مدة ثالث يوما تبدا مراجعة هذه ا

شتري من اليوم التالي والداللية على ا
  UH «u*«

١- موقعه ورقمه :- ١/١ م زكيطات
٢- جنسه ونوعه :- ارض زراعية

٣- حدوده واوصافه :- ٥ دو حتتوي دار سكن
٤- مـــشــــتــــمالتـه :- مع قــــاعــــة دواجن مــــزرعـــة

مغروسات ونخيل
٥- مساحته :-  5دو

٦- درجة العمران :- /
دين ٧- الشاغل :- شركاء ا

قدرة ٢٧٫٩١٣٫٥٨٠ مليون دينار ٨- القيمة ا

‰bF « cHM

wLOL² « bN  ÊU ſ
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تبـيع مديـرية تـنفيـذ العزيـزية حـصة العـقار تـسلسل
٣/٣٥ م ١٣ شـجـيـريـة الـواقع في الـشجـيـريـة الـعـائد
للمدين فاروق هاشم خلف احملجوز لقاء طلب الدائن
كاظم جـواد صالح الـبالغ ٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ديـنار فـعلى
ـديـريـة خالل مـدة الـراغب بـالــشـراء مـراجـعـة هــذه ا
ثالثـ يـومـا تـبـدا مـن الـيـوم الـتـالي والـداللـيـة عـلى

شتري ا
  UH «u*«

١- موقعه ورقمه :- الشجيرية ٣/٣٥ م ١٣
٢- جنسه ونوعه :- ارض زراعية

٣- حـدوده واوصـافه :- ١٠ دو مــشـيـد عـلـيـهـا دار
سكن عدد (٧)

٤- مشتمالته :- مغروسة نخيل وحمضيات
٥- مساحته :- ١٠ دو
٦- درجة العمران :- /

دين ٧- الشاغل :- شركاء ا
ـقـدرة :- ٥٦٫٦٧٨٫٠٠٠ ستـة وخمـسون ٨- الـقيـمة ا

مليون وستمائة وثمانية وسبعون الف دينار
‰bF « cHM
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 الوزن الـنـسـبي لـلـصورة الـنـمـطـية لـلـسـيـاسـي في الـعـراق بـعـد عام 2003 ال
تمـتـلك أي جـاذبيـة أو تـأثيـر بـاجملتـمع مـقـارنة مع سـابـقيـهم من سـيـاسيـ ومـنذ
نشوء الـدولة العراقـية احلديثة يـقول آالن دونو في كتـابة نظام الـتَّفاهة ((صارت
السلـطة في يد التافه وصارت إمبراطـورتيهم تمتدّ إلى جميع جوانب احلياة :
االقتصـاد العلوم القانون والسياسة)) فأي جنون وارتياب يساورنا إزاء هؤالء
ـتـلـكـون قوة ـعـصـومـ وقـسـطـاسـهم أو أنـهـم  الـذين يـعـتـقـدون أن لـهم عـدل ا
ـتعارف عليها والتي تلك اللياقـة الدبلوماسية ا قدسية رهـيبة تبهرنا أغـلبهم ال 
هي من خصال الـسيـاسي فال تزال الصـورة الذهنـية لشـخصيـة مثل شخـصية
ـقـارنات الـتي ـقـاربـات وا الـبـاشـا نـوري الـسـعـيـد تُظـهـر أكـثـر لـكـاريـزمـيـته في ا
جتريهـا الكثير من وسائل اإلعالم ب احل واآلخر لثقافته وثقته بنفسه وذكائه
وعـقالنـيـته في التـعـامل مع أبـنـاء الـشـعب أو كـما يـصـورهـا لـنـا اإلعالم واجليل
ــشــاجــرات ّــا يــشــاع عـــنه أنه كــثـــيــر ا الــذي عــايش عـــصــره وعــلى الـــرغم 
ـشاحـنـات وعـصبـي وسريع الـغـضب لـكـنه لم يعـاني من أمـيـة سـياسـيـة كـما وا
ن يـسمـون أنـفـسهم سـيـاسـي في يـعـاني منـهـا الـكثـيـر 
عـراقــنـا الــيـوم كــاريـزمـا الــسـيــاسي تـكــمل شـخــصـيـته
ـفـقـود لـدى الـكثـيـر من هم في وتـضـفي عـلـيـها الـوقـار ا
الـوسط الــسـيـاسـي في الـعـراق أو مـن يَـعـدون أنــفـسـهم

سياسي مع السياسي حسبنا الله وَنعم الوكيل.

بغداد

ÍË«d « wIŠ

تواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حتديات وصعوبات..
لف األمـني خـطـر األرهـاب واخلـطـر الـقـاتل تـفـشي أفـة اخملدرات وسالح أبـرزهـا ا

نفلت والرشوة واألجتار باألعضاء البشرية.. العشائر ا
جهـاز األمن الوطـني بقـيادتهِ الـشابـة برئـاسة الـدكتور حـميـد الشـطري أسـتطاع أن
يـحـقق أجنازات عـظـيـمـة أذكر مـنـهـا األطاحـة بـشـبـكة دولـيـة تـتاجـر بـاخملـدرات ب

العراق ودول اجلوار وألقاء القبض على عصابات أجرامية خطيرة..
هذا النجـاح لن يتحقق بسهولـة رئيس جهاز األمن الوطني الدكـتور حميد الشطري
أثـبت وبـالـدليـل الدامغ والـقـاطع قـائد وطـني كـفـوء شجـاع ال يـهـاب الصـعـاب يـعمل
بصمت بـعيداً عن الـتزويق األعالمي وبتـخطيط علـمي مدروس حقق أجنـازات أمنية
عظيمة للعراق على صعيد األمن الداخلي  وخاصةً خطر األرهاب وأفة اخملدرات..
فمن واجـبي الوطني واألخالقي أنبه وأطالب رئيس الوزراء مـحمد شياع السوداني
أن يـضع نُصبَ عـينـيه ما حقـقهُ جهـاز األمن الوطـني بقيـادة الشـطري من أجنازات
عـظـيمـة وجنـاح باهـر في مـلـفات أمـنـية خـطـيرة يـصـفق لـهذا الـنـجاح حـتى اجلـماد

معجباً..!!
بناء جـهاز أمني نـاجح يادولة الـرئيس ليسَ بـاألمر السـهل ..!? حتديات وصـعوبات

لف األمني مهم جداً.!? جسيمة تواجه حكومتك جناحك با
 لذلك أطـالبك أن تقف سـداً منيـعاً بـوجه كل من يطمع بـجهاز

األمن الوطني من األحزاب ..!?
أللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول أال البالغ..

الشـك بان الـنـاس يـتـعرضـون كل يـوم الى مـواقف حـيـاتـيه جـميـلـة مـفـرحه و اخرى
ـواقف احملـزنه هي االكـثر تـاثـيـراً ضاغـطـاً على سـيـئـة محـزنه ولـكـننـا قـد جند ان ا
ـفــرحه وقــد تـســيـطــر هي االخــرى عـلى كل ــواقف ا الـنــفس الـبــشــريه مـقــارنـة بــا

شاعر وتضعفها جتاه عدم االستمتاع باحلياة ومعانيها اجلميله . االحاسيس وا
نطـقيه واالستمـتاع باحلـياة بطرائق غـير مكلـفة وحتقيق قـارنة ا وبـهدف التـعزيز وا

تقدمه والوقاية من حدة تأثير متغيراتها . راحل العمرية ا الرضا في قبول ا
واقف احملـزنه اكثر من احـتفاظه ـكنـنا االشاره الى ان الـعقل الـبشري يـحتفظ بـا
ستوى فـرحة عاليه الـدرجة وا واقف ا ـفرحة وال يغـادرها مهمـا كانت ا للمواقف ا
تقـدمه (مرحلة الـشيخوخه ) بل راحل العمـرية ا السيما عـند دخول االنسـان الى ا
عـرفي او ما يسمى حتى عنـد تعرضه الى االضطـرابات اخلاصه بفـقدان اخلزين ا
ـواقف احملـزنه من الـصعب جـداً ان تـفارق ـر ) فان ا بالـنـسـيان الـقـهري ( ألـزهـا
النفس البـشريه النها االكثر تكرارا في النشاط الفـكري وارتباطاً متالزماً بالضمير
كن ان تعـد دخيلـة على الطـبيعه االنسـانيه مقـارنة باالحداث االنساني كـمدخالت 

االخرى .
كننا القول  . وفي هذا الصدد 

ـواقف احليـاتيه الـسيـئة ذات الـتاثيـرات احملزنه بل حـاول قدر االمـكان ان تـتدارك ا
ـواقف اخرى اكثر جـماالً ومتعة في ينبغي ان تـغض الطرف عنـها مستـبدالً اياها 
عالقـاتهـا مع الفـكر االنـساني بهـدف حتقـيق الدعم الـنفـسي في االستـرخاء خلاليا

ا ينبغي ان تكون عليه . خ  النك مفتاح احلياة  ا
ـر الـذي قـد يـكن مـؤشراً وفـي ضوء مـاتـقـدم وبـهـدف الـوقـايه من اضـطراب ألـزهـا

للدخول في مرحلة الشيخوخه .
ن يـقـتربـون من يـنـبـغي ان جنـد الـرعـايه واالهـتـمـام و نـزيـدهـما اكـثـر من ذي قـبـل 
مـرحـلة الـشـيـخـوخه بل ونـعـتـني بـهم ونـشـجـعـهم عـلى مـواصـلـة الـعـمل واحلـركة و
ــواقـفـه في الـود واحلــنـان اسـتــبـدال الــروتــ احلـيــاتي بـســلــوك مـتــجـدد اجــمل 
ــســـتــمــر لـــتــحــقـــيق االمن واالمــان فـي صــيــانــة والـــتــواصل ا
االسـتشـعار بـالـكرامه الـنفـسـية جتـاة معـنى احلـياة والـتي قد
تضـعف تـدريـجيـاً عـنـد تقـدم الـعـمر وهـذا يـعد تـدريـبـاً فاعالً
ــعــرفي الالئق لــتــنــشــيط اخلـاليــا اخملــيــة في االســتــدعــاء ا

والتواصل االنساني الفاعل .

دني رقم  40لـسـنة شـرع الـعـراقي أحـكام الـرجـوع في الـهبـة في الـقـانـون ا نـظم ا
ــواد من  620 الى  625 مــنه وإن الــهــبـة هـي تـمــلــيك مــال آلخـر بال  1951في ا
وهوب له كـما إن الهـبة عقـد من العقود وهـوب إلى ا وجبـها ملـكية ا عـوض تنتـقل 
وهوب وهوب إلى ا ال ا ـلزمة للجانب ويجب أن تتوافر فيه نية التبرع با سماة ا ا
له والتي يـجب إلنـعقـادها الـتسـجيل في دائـرة التـسجـيل العـقاري إذا كـانت متـعلـقة
بعقـار وقد يقـوم األب أو األم حال حيـاته بهبـة أحد األبنـاء ذكرا أو أنثى عـقارا ويتم
تسـجـيـله حسب األصـول في دائـرة الـتسـجـيل الـعقـاري اخملـتـصة سـواء كـانت هذه
ـوهـوب له الـهـبـة تـتـضـمـن شـرط اإلعـاشـة الـسـكن واإلنـفـاق مــدى احلـيـاة من قـبل ا
لـلـواهب أو ال تتـضـمن أي قيـد أو شـرط وقد يـحـصل بعـد وفـاة الواهب األب أو األم
ينـشب نزاعـا ب الـورثة أمام الـقضـاء بدعـوى يقيـمهـا أحد الورثـة يطـلب فيـها فسخ
الهبة وإبـطال تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وإعادة العقار إلى إسم مورثهم
ومن ثم إزالـة شـيـوعه وتـوزيع ثـمـنـه بـيـنـهم بـعـده من تـركـة مـورثـهم فـيـكـون الـسـؤال
ـطــروح هـنـا هـو هل يـجــوز قـبـول الـقـضــاء دعـوى فـسخ عـقـد الــهـبـة في مـثل هـذه ا
ادة ( / 623ط) االحـوال لإلجابـة علـى ذلك نقـول إن الهـبة تـعد صـدقة وقـد منـعت ا
حض إرادة الواهب دني الرجوع في الهبة عندما تكون الهبة صدقة  من القانـون ا
ا كـان الواهب لم يـطلب الـرجوع عن الـهبة قـبل وفاته قـاصدا بـها وجه الـله تعـالى و
وإن عقد الـهبة في الـعقار مـسجل حسب األصـول في دائرة التـسجيل الـعقاري ولم
ـثل جحـودا عـظيـما بـالواهـب حال حـياته لـذلك تـكون مـطالـبة ا  ـوهـوب له  يخل ا
الـورثة بعـد وفاة الواهب مـورثهم بفـسخ عقد الـهبة فـاقدة لسـندها الـقانوني ومـوجبة
لـلرد وتـطبيـقا لـذلك قضت مـحكمـة التـمييـز االحتاديـة بتأريخ  2016 / 9 / 18بأنه
ا وهب مورثهم ألن الرجوع وهوب له  ليس لورثـة الواهب بعد موته الرجوع عـلى ا
وهوب له إذا توافر وجبه أن يستـرد هبته من ا عن الهبـة هو حق للواهب يستـطيع 
له عذر يبـرره ولم يكن هناك مانع من مـوانع الرجوع ويكون عـدم قبول دعوى الورثة
بـفـسخ الـهــبـة في األحـوال الـتي تــكـون فـيـهـا هـبــة الـواهب ألحـد أوالده بـدون شـرط
االعاشة خـاصة وقد مضت سـنوات عدة ب تـأريخ إجراء عقد الهـبة لألبن أو البنت
وبـ تــأريخ وفـاة الـواهب األب أو األم وتـسـتـدل احملـكــمـة عـلى ذلك بـجـلب إضـبـارة
وهوب من دائرة التسجيل العقاري ومن شهادة وفاة الواهب وبذلك ال يقوم العقار ا
سـبب قـانـوني لـقـبول دعـوى الـورثـة بفـسخ الـهـبـة ألحد إخـوانـهم أمـا إذا كـانت وفاة
وت كمـا لو تمت الهـبة بتأريخ  2012 / 9 / 4وحصلت ـورث في مرض ا الواهب ا
الـوفـاة بـتأريخ  2012 / 10 / 16مـثال أي قـبل مـضـي مدة سـنـة واحـدة فـفي مـثل
هـذه األحـوال يجـوز قـبول الـدعوى وتـطـبيـقا لـذلك قـضت محـكـمة الـتمـيـيز االحتـادية
ـطـالـبـة ـدعـيـة قـد إنــصـبت عـلى ا بـتـأريخ  2018 / 7 / 18بــأنه إذا كـانت دعـوى ا
ـدعى عليه في الـعقار الى ـشروطة اجلـارية على سـهام مورث ا بـإعتبـار الهبـة غير ا
وت وعـدم نفاذه إال ـدعى عـليه تـصرفـا مضـافا إلى مـا بعـد ا ا
ـثل طعنـا في تصرف مورث في حدود الـثلث وحيث إن ذلك 
ـمـيـز عـلـيه وإن هـذا الـتـصـرف يـتـعـلق بـالـتـركـة فـكـان عـلى ا
احملكمـة قبول الدعـوى ونظرها بـعد ما أقـيمت إضافة لـلتركة

وإصدار احلكم الذي يتراءى لها وفق القانون .

ـــتــحـــدة إلى مـــجـــاعـــة.ودعت األ ا
احلفاظ عـلى اتفـاق تصديـر احلبوب
ــتــحــدث بــاسم األمــ الــعـام وقــال ا
سـتــيـفــان دوجـاريك "مـن احلـيـوي أن
ــتــنع كـل األطــراف عن أي عــمل من
شـأنه أن يـعـرض اتـفـاق احلـبـوب في
البحر األسود للخطر" مؤكدا أن لهذا
االتفاق "أثـرا إيجـابيا" لـتأمـ الغذاء
لـــلــــمـاليـــ فـي مــــخــــتـــلـف أنــــحـــاء
ـــد الــرئـــيس الـــروسي الـــعـــالم.وصـــعّ
ير بوت انتقاداته لالتفاق في فالد
األســابــيع األخــيــرة مــشــيــرا إلى أن
الــصــادرات من روســيـا وهـي مـنــتج
رئـيــسي لـلــحـبــوب تـضــررت بـسـبب
الـعــقـوبــات.وبـررت مـوســكـو تــعـلـيق
سـيرات عـلى سفن االتفـاق بهـجـوم 
روسيـة في خـليج سـيـفاسـتـوبول في
شــبه جــزيــرة الــقــرم الــتي ضــمــتــهـا

موسكو.

".وأضــاف خالل حـــديــثه إلى "مــشـــ
صحافـي "ليس هنـاك سبب ليـفعلوا
ذلك".أمــا وزيـر اخلــارجـيــة األمــيـركي
أنــتـوني بــلـيـنــكن فـقــال "بـتـعــلـيــقـهـا
االتــفــاق تــســتــخــدم روســيــا مــجـددا
الــــغــــذاء سـالحــــا في احلــــرب الــــتي
شـنتـهـا مـا يخـلف تـداعـيات مـبـاشرة
ـــنــخــفض عــلـى الــدول ذات الــدخل ا
ــيـــة لــلـــســلع وعـــلى األســـعــار الــعـــا
الغـذائيـة ويـؤجج األزمات اإلنـسانـية
وانــــعـــدام األمـن الـــغــــذائي اخلــــطـــر
أساسا".وسمح االتـفاق الذي أبرم في
ـتـحـدة تـمـوز/يـولـيـو بـرعـايـة األ ا
وتــركــيــا بــتــصــديــر ماليــ أطــنــان
ــــوانئ احلـــــبــــوب الــــعــــالــــقــــة فـي ا
األوكـــرانـــيـــة مـــنـــذ بـــدء الـــنـــزاع في
شباط/فـبرايـر. وتسبب هـذا احلصار
ــواد بـــارتــفـــاع كــبــيـــر في أســـعــار ا
الـغذائـيـة مـثيـرا مـخـاوف من حدوث

صـورة اليـوميـة عبـر االنتـرنت أكد ا
ـــيـــر الـــرئــــيس األوكـــرانـي فـــولـــود
زيلنسكي أن الـقرار الروسي "ال يعود
لليوم فـقط. فروسيا بـدأت تفاقم أزمة
ـيـة في أيـلول/سـبـتمـبر األغذيـة الـعا
عنـدمـا باشـرت تـعطـيل حـركة الـسفن
الــــــتي تــــــنــــــقل مــــــنــــــتـــــجــــــاتــــــنـــــا
الزراعيـة".وأضاف "إنـها نيـة واضحة
لـروســيـا لــلـتـلــويح مـجــددا بـهـاجس
اجملاعة على نطـاق واسع في إفريقيا
وآســيــا". وقـــال إن مــوســكــو عــطــلت
حركة ما ال يقل عن  176سفينة حتى
اآلن.وِشـدد عـلى ضـرورة حـصـول "رد
دولـي صـــارم عــــلى مــــســــتـــوى األ
ـــتـــحـــدة وال ســـيــــمـــا مـــجـــمـــوعـــة ا
العشرين".وقال الرئيس األميركي جو
بــــايــــدن الـــســــبت إن قــــرار روســــيـــا
االنـسـحـاب من االتــفـاق الـذي يـسـمح
بـــتــصـــديــر احلــبـــوب من أوكـــرانــيــا

تـابعـة ألسـطـولهـا في الـبـحـر األسود
ـتـمـركـز في خــلـيج سـيـفـاسـتـوبـول ا
بـشـبه جـزيــرة الـقـرم.إال أن اوكـرانـيـا
نـددت بـهـذه "احلـجـة الكـاذبـة" ودعت
ــارســة الـضــغط عــلى روســيـا إلى 
"لـتـلـتـزم مـجـددا احـتـرام واجـبـاتـهـا"
ـوجب هــذا االتـفــاق الـذي ابـرم في
ــاضي بـرعـايـة األ تـمـوز/يــولـيـو ا
تحدة وتركيا والوحيد ب موسكو ا
وكـيـيف مـنـذ بـدء الـنـزاع.وأكـد مـركـز
ـكلـف اإلشراف ـشـتـرك ا الـتـنـسـيق ا
عــلى تــطـبــيق االتــفــاق أن أي حــركـة
لــــســــفـن شــــحـن تــــنــــقـل احلــــبــــوب
األوكــرانـــيــة لم تـــســجل فـي الــبــحــر
األسـود األحـد. وتــمـكـنـت تـسع سـفن
ــمـر شــحن الــسـبـت من اســتـخــدام ا
الــبـحــري في الــبـحــر األسـود "وثــمـة
أكثـر من عشـر (سـفن) أخرى" جـاهزة
.وفـي كـــلـــمـــته لـــذلـك في االجتـــاهـــ

سيـفاسـتوبـول في شبه جـزيرة الـقرم
الـتي ضـمـتـهـا مـوسـكـو من أوكـرانـيا
الـعـام .2014أعـلـن مـركــز الـتــنــسـيق
كـلف اإلشراف على تطبيق شترك ا ا
اتـفـاق دولـي وقع لـتـصــديـر احلـبـوب
األوكرانـية أن أي حـركـة لسـفن شحن
تـنـقل احلـبـوب األوكـرانـية لـم تسـجل

في البحر األسود األحد.
»u³(«  «—œU

و تــــوقــــفت حــــركــــة نــــقل احلــــبـــوب
األوكـرانيـة عـبـر الـبـحـر األسود امس
األحـد بـعــدمـا عـلـقت روســيـا الـسـبت
االتـفـاق بـشـأن صادرات احلـبـوب من
وانئ األوكرانـية احليـويّة إلمدادات ا
الـغـذاء في الـعــالم في قـرار انـتـقـدته
بـــشـــدة كـــيـــيف وواشـــنـــطـن.وبــررت
مـوسـكـو تـعـلـيق مـشـاركـتـهـا بـهـجوم
مـكــثّف بـطـائــرات مـسـيّــرة اسـتـهـدف
صباح السبت سفنـا عسكرية ومدنية

{ بــروكـسـل (أ ف ب) - حث االحتـاد
األوروبي روســيــا عـــلى "الــعــودة عن
قرارهـا" تعـليق الـعمل بـاالتفـاق حول
ــــــرافئ صـــــــادرات احلــــــبــــــوب مـن ا
األوكـــرانــــيـــة احلـــيـــويـــة لالمـــدادات
ـية على ما قال مسؤول الغذائية العا
ملـف الشـؤون اخلـارجـيـة في االحتاد
جــوزيب بــوريل.وقــال بـوريـل إن هـذا
الــــقـــرار "يـــعـــرض لـــلـــخـــطـــر طـــريق
الـــتـــصـــديــر الـــرئـــيــسـي لــلـــحـــبــوب
واألسمـدة الذي نـحـتاجه لالسـتجـابة
ية التي سببتها لألزمة الغذائية العا
احلــرب في أوكــرانــيــا" الــتي غــزتــهـا
روســيــا في نــهــايــة شــبــاط/فــبــرايـر
ــاضي.وأعــلـــنت مــوســكــو الــســبت ا
تـــعـــلــيـق مــشـــاركـــتــهـــا في االتـــفــاق
مــتــحــجـجــة بــهــجــوم شن بــواســطـة
مـــســـيـــرات واســـتـــهـــدف األســـطـــول
ــــنـــــتــــشـــــر في خـــــلــــيج الــــروسـي ا
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أن هـذه الـسـلـسـلـة الـتي أبـدأهـا الـيـوم والـتي حتـاول كـشف بـعض جـوانب طـبـيـعة
اجملتـمع العـراقي مأخـوذة من الـكتـاب الذي أنـتهـينـا للـتو مـنه أنا وزمـيلـتي ميـشيل
ولم ينـشر كـيـلفـاند أسـتـاذة السـلـوك األجتـماعـي في جامـعـة ستـانفـورد األمـيركـيـة
بـعد.وهـو يـسـتـند الـى دراسة جتـريـبـيـة مـيدانـيـة لـلـمجـتـمع الـعـراقي أمـتـدت لثالث
سنوات تـقريباً. سأتنـاول في كل مقال جانب من جوانب األجتـماع العراقي أبدأها
وحتى بعض اخملـتص هو مفهوم الشخصية فـهوم شاع كثيراً ب العامة اليوم 
العراقـية. لم يكتف أرسطو بالقول أن اإلنسـان هو حيوان اجتماعي بطبعه بل زاد
هو أما خارج نطاق إدراكنا او هو أكثر عليه قـائالً أن الفرد غير االجتماعي بطبعه
ـكـنه الــعـيش لـوحـده. ولم يــكـتف ابن خـلـدون من كـونه إنـسـان ?ألن اإلنـسـان ال 
بالتأكـيد على احلاجـات االجتماعيـة لإلنسان حيـنما قال أن اإلنسـان مدني بطبعه
بل اسـتفـاض في مقـدمـته في شرح احلـاجات االقـتـصاديـة والسـيـاسيـة لالجتـماع
ـكن أن يتم دون تعاون يـضمن أشباع البشـري الذي أسماه (الـعمران) والذي ال 

كن أن يتم دون وجود وازع(سلطة). تلك احلاجات وهذا التعاون ال 
ان حـديث ابـن خـلـدون ومن جـاء بـعـده من عـلـمـاء االجـتـمـاع عن ضـرورات تـنـظـيم
االجتماع الـبشري ضمن اجملـموعات التي يـنشأ فيهـا ذلك االجتماع يـعني ضمناً
نـشـوء عادات وقـيم ومـعـاييـر اجـتمـاعـية تـنـظم ذلك الـتفـاعل اإلنـساني االجـتـماعي.
عايير األجتماعية التي تسود في مجتمع أطلق البعض على هذه القيم والعادات وا
مـا ويـتــبـنـاهـا أفــراده  بـالـشــخـصـيـة الــوطـنـيـة National Character. تـعـرف
الشـخصـية الوطـنيـة بأنـها مجـموعـة السـمات الشـخصـية الـتي تصف شـعب مع
.كمـا تعـرف بأنـها مـجمـوعة اخلـصـائص والصـفات الـسلـوكيـة التي يـتسم بـها كل
سـكـان شـعب ما او غـالـبـيـتـهم .وقـد تبـنى الـكـثـيـرون ومنـهم أسـتـاذنـا الـوردي هذا
ـفـهـوم حـ قـال " أن األفراد الـذين يـعـيـشـون في مـجـتـمع مـعـ يـتـشـابهـون في ا
بـعض اخلـصـائص الـتي تـمـيـزهم عن غـيـرهم من أبـناء اجملـتـمـعـات األخـرى. وإنـنا
ـا نالحظه ب أفراد اجملـتمع الواحد من تـباين وتفاوت نـراهم مشترك بالرغم 

في صفة عامة جتعلهم يختلفون عن غيرهم في فوارق شخصية واضحة" .
لقد خضع مـفهوم الشخصية الوطنية أو اجلماعية إلى انتقادات كثيرة منذ أواسط
ــفــهـوم ــشــاكل الــكـثــيــرة الــنــاجــمـة عن تــبــني هــذا ا الــقــرن الـعــشــرين بــســبب ا
فـهوم فـهوم. فـقـد  أنتـقـاد ا عـلـميـاً.وتركـزت األنـتقـادات حـول علـمـية وأخالقـيـة ا
علمياً ألنـه يتبنى مفهوما تنميطياً لـلسلوك االنساني ثبت علمياً في أكثر من دراسة
عـدم وجوده. واسـتنادا الى دراسـة علمـية جتريـبيـة فقد تـوصل أحد البـاحث إلى
اسـتنـتـاج مـفـاده ان ما يـعـتـبـر سمـات لـلـشخـصـيـة الـوطنـيـة مـا هـو في الواقع اال
ـا عـانيـنا في طـية نـادراً مـا تكـون صـحيـحة او دقـيـقة. ولـطا مـجمـوعـة تعـميـمـات 
الـعـراق من كـثـرة احلـديث والـتـعـمـيم (بـخـاصـة الـسـلـبي) بـخـصـوص الـشـخـصـية
وثـالــثـة "بــدويـة" ورابــعـة مــتـمــلـقـة وأخــرى مـأزومــة الــعـراقــيـة فــهي تـارةً مــزدوجـة
وخـامسة "عـشائرية" وغـير ذلك من الصـفات التي بات الـبعض يتـشدق بها "لوكية"
ـعـنـاهـا وال هــو أخـتـبـر فـحــواهـا! وفي مـعـظم احلـاالت ال تــسـتـنـد تـلك دون وعي 
األحاديث إلـى منـهجـية عـلمـية رصـينـة بل تـستـند إلى مالحـظات ورؤى شـخصـية
). وصار كل من يـريـد أن يـقال عـنه(مـثقف) أو (مـتـحجي) تـفـيهـقـ لـلـمتـحـثـ و(ا
يطلق مـصطلحاً يـعجبه واألدهى أنه ينـسبه أحياناً لـكاتب(كالوردي) أو سواه دون

أي مصداقية.
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ـصـطلح الـشخـصـية اجلـماعـية أما اجملـموعـة الـثانـية من األنـتـقادات الـتي وجهت 
فــهي أنـتـقـادات أخالقـيـة. فـتــاريخ الـكـتـابـة عن شـخــصـيـة الـدول واجملـتـمـعـات في
يــرتــبـط مع احلــروب والــغــزوات الــتـي خــاضــتــهــا الـــدول ضــد بــعــضــهــا الـــعــالم
البـعض.وكان الـكـتاب يـحاولـون دائمـا تبـسيط االمـور لقـادتهم فـيقـولون هـذا شعب
بربـري أو جـبان أو غـيـرها من الـصـفات. وغـالبـاً مـا أُطلـقت تـلك الصـفـات من قبل
اشخاص يـكنون العـداء لذلك الشـعب أو يرون أنفـسهم أكثـر ثقافـةً وحتضراً منه.
لـذا جاءت كثـير من الـكتابـات عن الشخـصية اخلـاصة بـشعب ما او أمـة ما ملـيئة
بـالتميـيز العـنصري والثـقافي فيـقال هذه شعـوب متحـضرة وأخرى متـخلفـة وثالثة
ــا أســـتُــخــدمت مــصــطــلــحــات غــربــيــة (أي مــتـــطــورة) وهــكــذا. وفي الــعــراق طــا
ـصطلحات للـتمييز ب الـعراقي بأدعاء وسواها من ا ومـعيدي وجرياوي شروكي

أن هناك مجموعة أفضل هي"الناجية".
من هـنـا رفضـنا أسـتخـدام مـصطـلح الشـخـصيـة العـراقـية في كـتابـنـا وأستـبدلـناه
والذي صطلح أكـثر علميةً وأقل أنتقاداً هـو مصطلح الثقافة األجتـماعية العراقية
سبق ألستـاذنا الوردي أستـخدامه قبل أن يـتخلى عـنه لصالح مـصطلح "الـتراثية".
فما هي الثـقافة األجتمـاعية العراقـية? وكيف تشـكلت وأثرت في سلوكـنا وعالقاتنا
والـشخصية األجتماعيـة?وماهي عالقتهـا بكثير من الـظواهر األجتـماعية كالـطائفية
والـفسـاد وغيـرهـا من اجلوانب الـبارزة في والـعشـائريـة ؤامـرة ونـظريـة ا اجلمـعـية

حباتنا. هذا ما سنناقشه تباعاً في احللقات القادمة أن شاء الله.
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أربيل

الـدسـتـور والـنـظـام الـقـانـوني الـعراقي
ـتكون من كل قـوان التـقاعد  والتي ا
حـددت حـاالت ايقـاف الراتب الـتقـاعدي
بـاخليانـة العظـمى والهروب الى جانب
الـعدو ومن يـحكـم باإلعدام يـؤول راتبه
الـى خـلــفه  وبـالــتـالـي واسـتــنـادا الى
ثـــوابت احـــكـــام االسالم الـــتي حـــرمت
ـــادة (2) مـن الــدســـتـــور سن قـــانــون ا
يــتـعــارض مـعـهــا يـنــبـغي تــنـفــيـذ امـر
الــرحـمن الــرحـيـم ((وَلَـا تَـزِرُ وَازِرَة وِزْرَ
أُخْـرَى)) واعـتـبـار احلـقـوق الـتـقـاعـديـة
لـلخلف واالرامل وااليتام حقا مقدسا ال
س به حتت ايـة ذريعـة كانت . يـجـوز ا
 وفـي نــفس الـــســيــاق يـــنــبـــغي طــلب
ـدة الـزمـنـيـة لـسـريـان قـوان حتـديـد ا
الـــعــدالـــة االنـــتــقـــالـــيــة مـن احملــكـــمــة

االحتادية العليا
ـــتــقـــاعــدين ســـادســا . زيـــادة رواتب ا
حـسب نـسبـة التـضخم حق اورده نص
قــانــوني واضح وال داع لــلـتــهــرب مـنه
خـــصــوصـــا وأن الــتــضـــخم صــنـــعــته
احلـــكــومـــة بــقـــرار رفع ســـعــر الــدوالر
لـتـدارك عـدم قـدرتـهـا على دفـع الرواتب
الــذي ســـبــبه تــراكـم الــهــدر والــفــســاد
لــلــحـكــومــات الـســابــقـة .                 
ســابــعـــا . يــنــبــغي الــعــودة الى جــادة
الــقـانـون في مــوضـوع صـرف الـرواتب
ـــعــاش حق الـــتــقـــاعــديـــة  حــيث ان ا
قــــــــانــــــــوني  وأصـل ذلـك احلـق هـــــــو
الــتـوقـيـفـات الــتـقـاعـديــة الـتي اودعـهـا
ــوظف في صـنــدوق الـتـقـاعــد تـدعـمه ا
ـئـة وال ـوازنـة الـعـامـة بـنـسـبة 15 بـا ا
يـجوز قـانونا في كل دول الـعالم صرف
اي راتـب ألي كان وهو غيـر مساهم في
هـذا الصندوق  ولـلمشرعـ خياراتهم
ــتـعـددة عـدا خـيــار الـتالعب بـحـقـوق ا
ـــســاهــمــ فـي الــصــنـــدوق  كــمــنح ا
ـوظــفــ وحـاالت الــشــهـداء من غــيــر ا
تـكـر التـضـحيـة والـفداء  الـهـبات من
ـوازنـة او قـطع االراضـي او بـناء دور ا
ســكـنــيــة لـهم  او كل ذلـك مع الـتــأمـ

الــصـحي اجملـاني وغـيــر ذلك الـكـثـيـر 
ووفق هـذا الفهم الـقانوني السـليم يعد
ساهم في الصندوق " اي قـطع لراتب ا
ـســاهم في خــيــانـة امــانــة" وضـعــهــا ا

الصندوق .

ادة (9) ـكـونـات) الـتي تـطـرز حـتى ا (ا
كن ـسـلحـة ?? اال  ـتـعلـقة بـالـقوات ا ا
اســتـبـدال تـلك الــكـلـمـة بـعــبـارة تـعـدنـا
شــعـبـا عــراقـيـا ??  هــذا وأن اسـتـمـرار
ـــهــــمـــة تـــعـــديل الـــهــــروب الى امـــام 
الـــدســـتــــور بـــحـــجـــة حق االعـــتـــراض
ـكن حـلـهـا فـالـسـيـاسـة ال الـدسـتـوري 
تـعـدم وسائـلهـا  وعـلى كتـبـة الدسـتور
ان يــتــحــمـلــوا وزر مــا فــعـلــوا عــنــدمـا
وافــقــوا عــلى الــفـيــتــو الــكــردي والـذي
رفــضه سـمــاحـة الـســيـد الــسـيــسـتـاني
ــكن ــر قــائال " هل  بــرســالــة الى بــر
لــــثالث واليـــات ان تــــنـــقـض خـــيـــارات

الشعب االمريكي برمته ??? "
ثـانيا . ال يوجـد اخطر من مهـمة حتديد
االولـــــويــــات  وأرى بــــكـل تــــواضع ان
االولـويـة االولى تكـمن في كـشف جرائم
االبــادة اجلـمـاعـيـة الــتي ارتـكـبت بـحق
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ اوال  والـبـاقي ا
حــسب تـسـلـســلـهـا الـتـاريــخي وبـسـلـة
واحـدة ( الـزركـة  –احلـويـجـة  –قـاعـدة
الـبـطل الـتـمـيـمي الـذي جـنـدل بـطـائرته
طـائـرة الـغـازي سـبـايـكر  –الـصـقـالوية
ـكن (مــديـنـة الــنـسـاء)  –الــرزازة) فال 
بـنـاء سلم اهـلي ومـرتكـبي تـلك اجلرائم

لم ينصفهم القضاء .
امـا األولـوية الـثـانيـة فـتكـمن في حـصر
ـــنـــفـــلت اي كـــان نـــوعه ألنه الـــسالح ا
مــحـظــور دســتـوريــا  وتـفــعـيل قــانـون
ــا يـضــمن تـفــعـيل احلــشـد الــشـعــبي 
ـادة اخلامـسة من قـانون احلـشد التي ا
تـؤكد انهم قوات مسلـحة رسمية ترتبط
بــالــقــائـد الــعــام  والــعــمل الــســيـاسي
محظور على كل افرادها اسوة بالقوات
ــســلــحــة االخـرى  نــاهــيك عن سالح ا
الــعـشـائـر  او ايـة قــطـعـة سالح خـارج

سيطرة الدولة .
ثـالـثـا. أن حل مـشـكلـة الـبـطـالـة الواردة
ـــادة (1) مـن الـــبــــرنـــامج يــــكـــمن فـي ا
قـنعة " جنـاحهـا في معاجلـة "البطـالة ا
اوال فــهـي اخــطــر من الــبــطــالــة ذاتــهــا
يــتـزامن مـعـهــا تـرشـيق وزارات الـدولـة
ــتــرهـلــة الـى حـد مــؤلم   الــعــراقــيــة ا
واعــطـيـكم مـثال عن وزارة الـدفـاع الـتي
فــيـهـا (15) فــرقـة يــقـودهـا (15) فــيـلق
"قـيادة عمـليات"  وهـذا امر غيـر مقبول

ولــســنـا عــراقــيـ بل اصــبــحـنــا ســنـة
ــصــلــحـة وشــيــعــة ولـذلـك لم نـحــقق  ا
الـوطنيـة العليـا لشعب الـعراق  وبدأنا
ــر بــاالجــتـــثــاث لــعــمــنــا الــغــازي بــر
ــســاءلــة وعــظــمــنــاهـا وطــورنــاه الى ا
بــاحلـظـر وعــززنـاهــا بـقـطع االرزاق عن
ارامـل وأيتام هم اكثـر براءة من البراءة
نــفـسـهـا  ورســخـنـاهـا بــقـوانـ عـدالـة
انـتقالية اخرى تفيد باغتصاب اموالهم
ـــنــقـــولــة  وأقــول ـــنــقـــولــة وغـــيــر ا ا
ـوجب اغــتــصـاب بــثـقــة ألنــهـا جــرت 
طلق  وتشددنا قانون غير دستوري با
فـي حتــــريف تـــــلك الــــقـــــوانــــ غــــيــــر
الـدستوريـة من خالل تطبـيقات لـهيئات
تــنـفـيــذيـة عـاشت عــلى جـســد الـقـضـاء
واضـرت بــكـيـانه  وقـد سـاهم الـقـضـاء
فـي ذلك بــإقــرار بـعـض الــقـرارات الــتي
اتــخــذتـهــا تــلك الـهــيــئـات والــتي يــعـد
بـــعـــضـــهـــا قـــرارات مـــعـــيـــبـــة بـــعـــيب

االختصاص اجلسيم .
 4- تـابعت تصـريحا لـلسيـد السوداني
قـــبـل ســـنـــ مـــفـــاده ان الـــوضع سيء
لـلـغـايـة وأنه بـحاجـة الى حـلـول ثـورية
وجـذريـة  وسـأنـطـلق فـي نـقـدي الـبـناء
والـسـريع لـبـرنـامج يـريـد ازالـة كل هذه

الكوارث  واسمحوا لي باآلتي
5- مناقشة فقرات البرنامج احلكومي
اوال . ان تـقو العـملية الـسياسـية كما
اشـرنـا ال بد له من خـطوة اولى مـحددة
( واضـحة .. تبدأ بالتشريعات (القوان
ولـــعل تــعــديـل الــقــوانــ لـن يــكــتب له
الـنجاح قبل تعديـل الدستور (( القانون
االســـــــــمـى واالعــــــــلـى فـي الـــــــــبالد..))
خـصـوصـا وأن الـبـرنـامج احـتـوى على
فـقـرة " تعـديل قانـون االنـتخـابات خالل
ثالثـة اشهـر " فهل ان النـية متـجهة الى
ادة (70) مـن الدسـتـور والـثلث ابـقـاء ا
ــعــطل وتــعــود حـلــيــمــة الى عــادتــهـا ا
ــة تـلك احلــلـيــمـة نــفـسـهــا الـتي الــقـد
دمـرت لبـنان حـ ادخلت في دسـتورها
ادة ـعدل نصا يقول با للعــــام  1927ا
قاعد النيابية وفقاً (( توزع ا 23   منه 
لــلـقــواعــد اآلتـيــة :أ - بـالــتـســاوي بـ
سلـم  ب- نـسبـياً ب ـسيـحيـ وا ا
.  ج - نــسـبـيـاً طــوائف كل من الـفــئـتـ
ـنـاطق. )) ??? وهل سـتـبـقى كـلـمة بـ ا

"يــغـلس" ومـرورا بـحــاالت الـتـسـقـيط 
وصــوال الى ضــرب داره بــطــائـرة دون
طـيــار ... الـنـظـام الـسـيـاسي اتـاح ذلك
وقــــد يــــتح تــــكــــرار ذلك مع الــــســــيـــد
ـدعــوم بـأكــبــر كـتــلـة في الــسـودانـي ا
تـأريخ الـنـظـام بـفـضـل الـسـيـد مـقـتدى
الـصدر الذي هو عمـليا لم يعط  االطار
الـتنسـيقي مقاعـده السبـع بل اعطاه
مـقاعد حلفائه من عرب السنة والكرد 
خــصـوصــا وأن الـتـحــالـفــات عـادة مـا
بـعـدها تـزدهـر حلـ اقتـسـام الـكـعكـة 
(team spirit ) تــــبــــدأ روح الـــفــــريق
ــكـلف انــهم صـاروا بــالـتــآكل لـيــجـد ا
جـمـاعـات  وعـلـيه ان يـرضي كل طرف
عـلى حدة واضـعا نـصب العـ جتربة

جونسون وليزا تراس وسوهاك
3- دعــونـــا نــســأل الــســؤال اخلــبــيث
اذا تـمـكن االقـلـيم من "صـنـاعة اآلتـي: 
االمـن" وال اقول التـطور والتـحضر ألن
الـنجاح عمره لم يكن بـتبليط الشوارع
ــصـانع ومـراكــز الـبـحـوث بل بــبـنـاء ا
ــصـــاحلــة (وحتـــقـــيق االســتـــقـــرار وا
الـسيـاسيـة واجملتـمعـية ) وقـد جنحوا
بـتــحـقـيق اجنح وأسـرع مـصـاحلـة في
ــــعـــاصـــر دون الــــتـــاريخ احلــــديث وا
نــظـريــات ومـؤتــمـرات مــزيـفــة ووعـود
كـاذبة .. بـاختصـار وبساطـة عرفوا ان
ـصـلـحـة الـوطـنـية ـتـطـلـبات ا عـلـيـهم 
الــعـلـيــا لـلـكــرد ان يـرمـوا صــراعـاتـهم
ـــآسي خــلـــفــهم ـــضــرجـــة بــالــدم وا ا
ــسـتــقــبل  ونـحن ويــتــجـهــوا نـحــو ا
ـستـقـبل خلـفنـا واجتـهنـا بكل رمـيـنا ا
اصـرار وحماس لنصبح لسنا عربا بل

qšb

1 - لعله من الذي ال تنتطح به عنزتان
ان اخلـلل في العملية السياسية والذي
اورثــتـه لــكل مــا غــيـــرهــا من عــنــاصــر
grand strat-) االسـتراتيـجية الـشاملة
 (egyبــــأقــــســـامــــهــــا االقـــتــــصــــاديـــة
والـسيـاسيـة والعـسكـرية واالجـتمـاعية
كن القول هـو خلل بنـيوي وخطيـر و
ــكن تـســمـيــة الـنــظـام الـســيـاسي بل 
ـاضيـة بأنه الـقائم بـحكـوماته الـسبع ا
سـتدامة والفـساد العارم نـظام االزمة ا
 وهـــو نــظـــام الالدولــة الـــذي يــؤسس

للفوضى الشاملة .
2- عـــلـــيـه ونـــحن بـــهـــذا الـــوضع اآلن
واسـتلم السيد السوداني زمام السلطة
الــتــنـفــيــذيـة وفــشل ال ســمح الــله فـهل
نـلـومه ?? وهـل يحـق لـنـا توجـيـه الـلوم
ن ألسـالفه ?? وهل نــتـوقـع جنـاح اي 
سـيأتي من بعـده?? كال ان كنا مـنصف
ذلك ألن اخلـلل البـنيـوي هو في الـنظام
الـسياسي الـقائم واحلكومـات كلها هي

احد مفرزات نظام.
”bI  Àu UŁ

(الــتــوافق/احملــاصــصــة /الــشــراكـة) 
ـــقــدس هــو ثــالــوث وهـــذا الــثــالــوث ا
الـدولة العميقـة (االحزاب وداعميها من
ـــــكـــــاتب االجـــــانـب ومـــــواردهـــــا من ا

وسالحها غير الدستوري(
ودعـونـا نـتـذكـر الـظـروف التـي احاطت
بـالسـيد الـكاظـمي ابتـداء من ان يدوس
جــنــود احلــشــد عــلى صــورة "قــائــدهم
الـعام"" كما يقول قانون احلشد  مرورا
بــالـتـهـديـد بـقـلـع آذنـيه او نـصـحه بـان

حـتى في قـبائل الـزولو  ولـدينـا قيادة
قـوات بريـة شكلت بـعيدا عن الـدستور
يقودها فريق وعدد ال بأس به من كبار
ـــراتب ضـــبـــاط اجلــيـش الــعـــراقي وا
عـددهم (500) وقـوة حـمـايـتـهـا عددهم
(500) فـــضال عن وجــود دوائــر تــضم
عـدة مديريات زائدة عن احلـاجة تماما
 والــزيــادة في اي هــيـكـل تـنــظــيـمي 
وكـل هــذا الـــتـــضـــخم هـــو في االعـــلى
ـقــاتـلـة يــقـابــله نـقـص في الـوحــدات ا
ـكـن وصـفه بـأنه خـطـيـر .. امـا بـاقي
الــوزارات الـتي كـانت قـبل 2003 تـدار
بــأقـل من ربع األعــداد احلــالــيــة ومــنه
الــشــركــة الــعـامــة الســتــيــراد احلــديـد
ــواد واخلـــشب الـــتي تـــســـتــورد كـل ا
االنــشــائــيــة ايــام الــبــنــاء في اخلــطــة
االنــفـــجــاريــة كــان مــوجــودهــا (175)

موظف فقط في عموم العراق .
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ادة رابـعـا . نقـترح اضـافـة مبـدأ الى ا
باد وهـو " ال موازنة ـتعـلقة بـا (3) ا
ا اال بـعد مـناقـشة احلـساب اخلـتامي 
قـــبــلــهـــا " حــيث ان غــيـــاب احلــســاب
ــة بـحـق الـشــعب اخلــتــامي هــو جــر
الـعـراقي والذي لم يـتـحقق بـعد 2003
اال مــرة واحـدة ايـام الــسـيـد الــعـبـادي

ولم يتكرر .
ـادة 3- خــامـسـا . اضـافــة فـقـرة الى ا
اوال احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة ومـكـافـحـة
الـفقـر تنص  عـلى " العـمل على تـعديل
وحـد الذي نص على قـانون الـتقاعـد ا
ـسـتـقـيلـ وفـئـات اخـرى راتـبا مـنح ا
ــئـة من راتب تــقـاعــديـا يــعـادل 75 بــا
احلــد االدنى ألن احلــد االدنى هــو حـد
ادنـى ال يـجــوز الــنــزول عــنه اخـالقــيـا

على االقل .
سـادسا. "العراقيـون متساوون " وعلى
كن منح نائب العريف اسـاس ذلك ال 
ـتـقـاعـد في اجلـيش الـسـابـق مـكـافأة ا
ئة من راتب نـهاية خدمة تعادل 15 بـا
عـامـلة تـنظـيف في روضـة اطفـال  اما
الـــلـــواء الـــركن في اجلـــيـش الــســـابق
فـمـكـافـأته تعـادل مـكـافـأة تلك الـعـامـلة

التي اكن لها كل التقدير.
ادة اعاله سـابعـا . وفي سيـاق نفس ا
نــقــتــرح اضــافـة فــقــرة " اســتــنـاد الى

كن ان أو إهـماله أو اإلنتـقاص منه ال 
تـبـنى اي مـرحـلـة من مـراحـل الـتـنـمـية.
وأمــا اإلجتـاه الـثـاني الـتـخـلف: ال أريـد
اخلـوض في الـتعـريـفات الـعلـمـية ألنـها
ـكن الـرجـوع إلي مـصدر تـأخـذ وقت و
لــلـتـعـرف ولـكـنـي سـأذكـر بـعض مالمح
الـتــخـلف فـالـتـخـلـف يـعـني الـفـشل في
االســتـفـادة الـكــامـلـة من اإلنــتـاج نـظـرا
عـرفة الـفنـية والـفشل الـناجم لـتخـلف ا
ـــــــــؤســــــــســــــــات عـن مــــــــقـــــــــاومــــــــة ا
االجـتماعية.يـعني ايضا الفشل في أداء
االقـتـصـاد وانـخـفـاض مـسـتـوى الـدخل
وقد تـقدمـة ـقارنـة بالـدول ا الـقـومي با
يـعـني الـتخـلف (الـفـقر االقـتـصادي) أي
ـــعـــنى الـــفـــشل في حتـــقـــيق الـــرفــاه
عـظم سكـان الدولـة وأب االقـتصـادي 
تـخلـفة فـهناك أهم خـصائـص الدولـة ا
اخلـصـائص االجتـمـاعيـة واخلـصائص
الـــســـيــاســـيــة واخلـــصـــائص اإلداريــة
واخلـصـائص االقـتصـاديـة ومـا يهـمـنا
ـوجــزة هي اخلـصـائص ـقـالــة ا هــذه ا
االقــــتـــصـــاديــــة وهي غــــيـــاب الــــفـــكـــر
االقـتـصادي/ ضـعف اإلنـتاج الـصـناعي

بـالـتــأكـيـد أن الـتـنـمـيـة تـعـني  تـوفـيـر
ادية فـرص العـمل اشبـاع احلاجـات ا
ـــاديــة لــلــمــجــتــمع حتــســ وغــيــر ا
ـــســـتـــوى الــصـــحي والـــتـــعـــلــيـــمي ا
والـــثــقـــافي حتــقـــيق االمن الـــقــومي
ــدفــوعــات تــقـلــيل حتــســ مــيــزان ا
الــفــوارق االجــتــمـاعــيــة بــ طــبــقـات
اجملــتـمع احملـافـظـة عــلى بـيـئـة انـقى
مـسـاواة وحريـة شخـصيـة اإلستـدامة
لـــو نــتـــفــحـص مــحـــاور هــذا اإلجتــاه
لــوجـدنـا أن اإلنـسـان هـو احملـور وهـو
الوسيلة والغاية.//وبدون هذا احملور

شـاكل االقـتصـادية ـا نتـحـدث عن ا طـا
ــر عـــبــر والـــتــنـــمـــيــة كـــان ال بـــد ان 
مـوضـوع الـتـخـلف وفي حـالـة مـرتـبـطة
بـهذه احملاور حتى نتـفهم موقفنا وأين
عـادلة نـحن من الـعالم فـعلـيـنا األخـذ 
الـصـراع بـ التـنـميـة والـتـخلف فـهـما
يـتـصارعـان إليـجاد أسـبـاب وجودهـما
ـعـايـيـر وســوف أبـ بـإيـجـاز بــعض ا
عادالت التي تب طرفي ؤشرات وا وا
ـعادلـة بإجتـاه الـتنـميـة والتـخلف ا
أمـا اإلجتاه األول: الـتنمـية االقتـصادية
والـتـسـاؤل ماذا نـريـد من هـذا اإلجتاه?

تــســمى (ثــقــافــة اإلخــتـالفــات) ومــنــهـا
انـبـثـقت ثقـافـات فرعـيـة أخـرى (كثـقـافة
اإلتـهامـات) و(ثقـافة النـقابـية) وغـيرها.
ــــوضـــوع بــــرأيي يــــجب أن يــــبـــدأ فــــا
بـاإلعــتـراف أن لـديـنـا فـشل في إسـلـوب
الــتـفــكــيـر وفــرصهِ وتـوجــهــاتهِ قـبل ان
شاكل نفتح ملف الفشل االقتصادي وا
االقـتـصـاديـة وليـس عيـبـا أو نـقـصا إذا
شـكلة اعـترفـنا بـذلك بل ان اعتـرافنا بـا
هـو جـزء من تـشـخـيـص احلـالـة وصوال
ـا يـجب لــلـحل.. وعـلى ذات الــسـيـاق 
الــتــذكــيــر عــنه أنه البــد مـن اإلقـرار أن
ـنظـمة ظهـر في العراق مـفهـوم الدولة ا
مـا ب الـرافدين قـبل خـمسـة آالف سنة
تـقـريبـا ومـاذا يعـني لـنا هـذا? أقول أن
هـذا يكـفي ألن يكـون حافـزا ألعادة بـناء
دولــة عــصــريــة تــواكب كـل الــتــطـورات
احلـديثـة بجـذور تأريـخيـة وهذا نادرا ً
أن يـــحــــدث بـــكـــثـــيـــر مـن دول الـــعـــالم
ـتـقـدم.ولـنـا إستـكـمـال لـلـمـوضوع في ا

مقالة قادمة إن شاء الله.
{ بـروفيـسـور دكـتور- األمـ الـعـام للـرالـطة

الدولية للباحث العلمي

كـما تقول النظريـة التجذيرية وهو ما
ـاضية نـتذكـره جمـيعـا خالل العـقود ا
اربـع أو خمـسن سنة مـاضية أو اقل
مـن ذلك وصــوال الى هــذا الـزمـن نـزلت
الى الـسـاحـة الـعـربـيـة مـشـاكـل كـثـيرة
سـياسـية واقتـصادية شـلت أو حجمت
قـــدرات (الــــعـــقل والـــفــــكـــر الـــعـــربي)
ولـــلـــعـــراق من هـــذا حـــصــتـه كــبـــاقي
ا الـبلدان ونقلت الـفكر العربي من (
يــجب ان يـكـون الـى مـا هـو كـائن)..وال
نـسـتثـني من ذلك أحدا فـالعـالم أصبح
مــقـسم الى تـوزيــعـات نـوعــيـة جـديـدة
سـواء عـلـمـنـا ام جـهـلـنـا...لـيس مـجال
ذكــرهـا أآلن ولــو نـتــفـحص الــتـفــكـيـر
خـاصة عند قطاع الـشباب واخملتص
واحملـلـلـ واإلعالم تـراهـم مـنـشـغـل
بــإجتــاه ديـنــامــيـكــيــة (الـتــبــريـر) ألي
مـوقف والـتـحـلـيل لـه وهذا سـاعـد في
وجــود أسـبـاب الـفـشل الــتـنـمـوي بـكل
الـــنــشـــاطــات...نـــعم هــنـــاك مــفـــكــرين
يـتـكلـمون لـكن الفـكـر أصبح مـستـحوذ
عــلـيه في مـنــاقـشـات اإلخــتالفـات بـكل
أنــواعـهــا  بل أصـبـحـت هـنـاك ثــقـافـة

/اإلعـتماد على األحادية كمصدر للدخل
ــدخــرات ــديــونــيــة وقــلــة ا الــقــومـي ا
والـتـفـاوت في تـوزيع الـدخل والـبـطـالة
وضـــعف اإلنــتــاج الــزراعـي وبــالــتــالي
انــخـفــاض مـتــوسط الــدخل الى آخـره
أمــا في مـوضـوع اخلــصـائص اإلداريـة
هــــنـــاك فــــقــــرة حتـــتــــاج الى مــــقــــالـــة
مــتــخــصــصــة وهي الــفــســاد وأعــتــقـد
بـإيـجـاز جدا دقـيق ان سـبب زيـادة هذا
عـاجلات غيـر العلـمية الـفساد بـسبب ا
احملـكومـة( بنـظريـة السـبب والنـتيـجة)
ـــعــلـــول) ...وال اريــد أن او (الـــعــلـــة وا
ـوضـوع لـكـني كـتـبت في ادخـل بـهـذا ا
هــذا  واصــدرت عــنه كــتــبــا كــان آخـره
(الـدولة البيضاء) سـيأتي الحقا مقاالت
ـا تـأخذ مـجالـها ـواضيع ر عن هـذه ا

. لدى اخملتص
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دعـوني اب وجـهة نـظري في الـسطور
ـقال ـسـمـوح بـهـا في هـذا ا األخـيـرة ا
وهـو رؤيـتي فيـمـا يخـص هذا الـصراع
بـ الــتـنـمـيـة والـتـخــلف ومـا تـتـطـلـبه
شـروط التنـمية  وبشـكل واقعي وعلمي
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أوالً  وعــنـــدمــا وجــدنــاهــا في اآلخــر 
ـا ظــهــر لـنــا إنـعــكـاس ذواتــنـا في كــإ
اآلخـرين...هكـذا يبـدو لنـا  وإن كان في
الــواقع  أن هـذا الــتـشـابه قــد يـتــخـلـله
اختالف في جوانب أخرى لم نلحظها .
أمـا من خالل أضـدادنا فـإنـنا نـقف على
جــوانب لم نــألـفــهـا  جـوانـب جـديـدة 
جتـعـلـنـا نـبـحث عـن تـفـسـيـرات مـقـنـعة
واجـابات عن كثـير من التـساؤالت التي
تـواجهنـا ونحن نلتـقي بأولئك األضداد
...قــد تــكــون تــفــسـيــراتــنــا صــحــيــحـة
وإجــابـاتــنــا عـلى تــسـاؤالتــنـا أجــابـات
مُـصيبة  وقد تكون لـيست كذلك نسبياً
عــلـى األقل . وعــلى كل حــال...األشــبــاه
ــثالن أحــد ركــائــر جتــربـة واألضــداد 
االنـسـان في احلـيـاة  وبـقـدر عـمق تـلك
واقف اخملـتـلـفة  الـتـجـربة وغـنـاهـا بـا
ـا يـحيط بـه من عالقات تـتـكـون رؤيـته 
ـكـنه من تـقـيـيم كل ـا  وارنـبـاطـات  
كن أن مـوقف إيجاباً أو سلـباً وهو ما
نـطـلـق عـلـيه اخـتـبـاراتـنـا ...وبـطـبـيـعـة
احلــال فـإن تـلك اإلخـتـبــارات تـتـيح لـنـا
إخـتـيـارات قـائـمة عـلى أسس نـتـعـقـلـها
وفـق مـــانــــؤمن به مـن مـــبــــاديء وقـــيم
وحـصـيـلة ثـقـافـيـة واجتـمـاعـية....الخ .
وفـي احلـــــــقـــــــيــــــــقـــــــة ان االشـــــــبـــــــاه
واالضـــــداد...مــــــســـــألـــــة نــــــســـــبـــــيـــــة
كــذلك...ألخـتالف الــنـاس في طـبــائـعـهم
وسـلوكياتهم ...فمـا يكون على النقيض
مـني قـد يـكـون مـتـوافـقًـاً مع أخـر ...لكن
حــتـى يــكــون إمــكــانـــنــا ان نــنــظــر الى
االشـباه واالضـداد كمفـاهيم موضوعية
 عــــلـــيـــنــــا ان نـــتــــصـــور جـــمــــلـــة من
قبولة ما يقابلها الـسلوكيات الطبائع ا
ـعــايـيـر ــقـبـولــة ضـمن ا من غــــــــــيـر ا
الـــتي نــؤمن بـــهــا  فــفـي هــذه احلــالــة
يــتـجــاوز مـوضــوع االشـبــاه واالضـداد
دائــــــرة االفــــــراد الـى دائــــــرة الــــــوسط

االجتماعي .

ـرارة  شــبـيــهـة أحــيـانــاً  لـكن هــذه ا
ـــرارة الـــدواء الـــذي أعـــد لـــلـــعالج 
فــالـعـبــرة بـالـنــتـيـجــة ولـيس بــالـطـعم

ؤقت .  ا
لـكي نرتـقي  البد أن نُـحسن اإلنـتقاء 
وهـذا اإلنـتـقـاء البـد أن يـسـتـنـد ويـقوم
عـلى تفـكيـر عقـلي سلـيم  التؤثـر عليه
والمـايـبرزه رغـبـات النـفس وأهـواءها 
ــشــهـد الــذي يــظــهـر لــنــا في حلــظـةٍ ا
والـرجوع إلى مـعـينـة أو موقف مـع 

شهد بتأني العقل لدراسة ا
وتـــأمل الـــصــورة مـــرةً اخــرى ومــرات

طلوبة . وصوالً الى القناعة ا
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تقـدم مثالـياً  بعض قـد يكون الـكالم ا
الـشيء ولكن تلـك هي احلقيـقة...وألننا
نـستعـجل أحيانـاً في خياراتـنا ونغفل
دور الـعقل في اإلنتقاء  نقع في نتائج
التـرضــيـنـا في الـنـهـايـة. بـ اإلنـتـقـاء
واإلرتـــقــاء تالزم وإرتـــبــاط  ومن أراد
اإلرتـقاء فليـحسن اإلنتقـاء .العقل قائد
 والـوعي دليل  طبعاً مع التوكل على

الله سبحانه وتعالى .
من الــطـبـيـعـي انـنـا نـقــتـرب ونـتـوافق
ونــنــســجـم مع أشــبــاهــنــا  لــكن هــذا
اإلقـتـراب والتـوافق واإلنسـجام اليـقدم
لــنـا كــشـفـاً جــديـداً  ألنــنـا ألِــفـنـا ذات
الــصـفـات وذات الـطـبــائع في أنـفـسـنـا

تـــتـــيح لـــنــا احلـــيـــاة  في كل خـــطــوة
أوحــركــة  مــجــمــوعــة من اخلــيـارات 
ومـــتـى مـــاأحـــسن اإلنـــســـان إنـــتـــقـــاء
اخلــيــاراإلفــضل  فــبـالــتــأكــيــد أن هـذا
اإلنـتقاء يعـطيه فرصة لإلرتـقاء  وكلما
كـــان إنــــتـــقـــاءه لألشــــيـــاءوالـــعالقـــات
ـسارات صائـباً كانت فـرص اإلرتقاء وا
أكـثر...لـكن كيف ننـتقي ? كيف نـختار ?
ــتــاحــة ــيــز بــ اخلـــيــارات ا كــيـف 
أمـامـنـا ?...بـالـتـأكـيـد أن اخلـيار األمـثل
ـا عن طـريق اليــأتي بـضـربـة حظ  وإ
ــتــفــحــصــة لــكل الــنــظــرة الــعــقــلــيــة ا
ـــتـــاحــــة في كل مـــوقف  اخلـــيـــارات ا
وتـأمل مـواطن الـقـوة والـضـعف في كل
خــيــار  ومن ثم اخلــروج بــحـصــيــلـة 
تـــقـــود اإلنــســـان الـى ســلـــوك اخلـــيــار

األفضل ...
قــد يـحــصل صـراع بــ مـيـول الــنـفس
وبـــ مــايـــقــرره الـــعــقـل من قــنـــاعــات
...الــنــفس تــلح عــلى تــلـبــيــة رغــبـات 
والـعقل يشير الى األصلح ...وهنا تبرز
احلــكـمــة وحــسن اإلنـتــقـاء  والشك أن
اإلنـقـياد لـلـنـفس فيـمـا تشـتـهي وترغب
وتــمـيل يـضـع غـشـاوة وغـطــاء يـحـجب
الـرؤيـة الـكافـيـة ويـحول دون اإلخـتـيار
األفــضل ...بـيــنـمــا اإلنـتــصـار لـلــعـقل 
واإلنـصـيـاع ألوامـره  وسـمـاع صوته 
رغـم مــايــرافـق نــداء الــعـــقل من مــرارة
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في الــقـــرنــ الــتــاسع عــشــر والــعــشــريـن  كــان الــعــالم مــزدحــمًــا بــالــقــوى
االسـتـعـمـاريـة كـان لـبـريـطـانـيـا دور مـهم في احـتالل دول و الـبـلـدان الـكـبـيـرة
والـصـغــيـرة في آسـيــا والـشـرق األوسط  حــتى أصـبـحـت أكـبـر إمــبـراطـوريـة

استعمارية على اإلطالق  وكانت الهند جوهرة ثمينة لبريطانيا العظمى. 
يتـحدث الـناس كـثيـًرا عن اإلرث االستـعمـاري البـريطـاني  وما إذا كـان سيـئًا
ـلـكي. اسـتـمـر االسـتـعـمـار حـقًـا  نـظـرًا ألهـمـيـة الـهـنـد الــبـريـطـانـيـة لـلـنـظـام ا
كان البريـطانيون قادرين على ا يقرب من قرن مـن الزمان  البريـطاني للهنـد 
حكم شـبه القارة الـهنـدية  والتي كـانت تضم في ذلك الـوقت الهـند وباكـستان
وبنغالديش وسريالنكا  من عام 1750 م إلى عام 1947 م  أي االستعمار

البريطاني للهند.
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حــسب مالحــظـاتــنـا لألحــداث الـتــاريـخــيـة  نــرى أن االحـتالل االســتـعــمـاري
الـبـريطـاني لـشبـة  اجلـزر الـهنـديـة من أكـبر وأقـدم الـقضـايـا االسـتعـمـارية في
ـواطن الهندي  العالـم  من حيث معامـلة القوى االسـتعمـارية البريـطانية مع ا
ـقـاومـة والـتـجسس وكـذلك في شـروط الـتـعـامل مـعـهم  ظـلت إحـدى قضـايـا ا
مخـفية في اإلعالم حتى اآلن  ألنها كانت من األمور الالفـتة للنظر حيث كانت
هنـاك أحداث خـفيـة لم يعـلن  حـتى اآلن  ولم يكن سـبب هذه الـسريـة معـروفًا
على الـرغم من وجود العديد من الكتب التاريـخية .. ومرات يسلط الضوء على
تـلـك الـفـتـرة االسـتـعـمـاريــة أيـضًـا من خالل الـفن والـثـقــافـة خـاصـة الـسـيـنـمـا
والتـلـفزيـون ولـكن ال يوجـد شيء أو دلـيل واقعـي لتـلك الـفتـرة .. بـعد زمن من
انـتـهاء االحـتالل الـبـريـطاني لـشـبـة اجلزيـرة الـهـنـدية في اواسط األربـعـيـنات 
لكة بريطانيا تمكن هندي االصل من الصعود إلى أعلى منصب حكومي في 
العـظمى بلد عـريق  في تاريخـها وحاضرهـا  تمكـنت ريشي سوناك من أصل
هندي من الوصول إلى أعلى منصة تاريخية في لندن أصبح رئيسًا لإلنكليز 
بعـد أن احتل الـبريـطانـيون بـلده األصـلي منـذ ما يـقرب من قـرن من الـزمان.
اضي واآلن أصبح الـتاريخ مختـلفًا  ولم يـكن التاريخ كمـا كان من قبل في ا
 كانت بـريطانيا مسـتعمرة قوية  ولـكن اآلن البنجاب الهـندي قادر على قيادة

بريطانيا العظمى  هذه هي احلياة  يوم من القاع ويوم آخر إلى القمة.
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تـعزيـز النـــــــزاهة ومـكــــــافـحة الـفساد
من األولــويــات ألهــمــيــتــهــا الــوطــنــيــة
والـدولية أمـام رئيس الوزراء 40 ملف
كــمــا في الــســابق مــبــني عــلى حتــلــيل
ـؤسـسات وتـقـيـيم مـعـمق لـلـبـيـئـة في ا

العامة.
التفاصيل حينها لكل حادث حديث.

قــيــادة رئـيـس مـجــلس الــوزراء جملـلس
الــــتــــنــــســــيــــقي مـع إعــــادة الــــرقــــابـــة

اإلستباقية.
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بغداد
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واجلـوع والــقـحط  ولــكن جـاء الـرد
ســـلـــبـــا في حـــرمــانـــهم مـن ثــروات
الــبالد الـهــائـلــة واشـتـعــال الـفــتـنـة
الطـائـفيـة والـقومـيـة وحدثت كـارثة
لـم يــتــوقــعــهــا احــد  في الــتــرحــيل
والـتــهـجـيـر والــلـجـؤ داخل وخـارج
البـالد بحـثـا عن االمان واالسـتـقرار
وتــــامـــ الــــعــــيش في وقـت كـــانت
يزانية السنوية وصلت الى اعلى ا
سـتويـات التى لم تـصل اليـها في ا

تاريخ العراق   .
االمر احملـير هـنا هـو إن السـياس
الـذين اسـتـلـمـوا زمـام احلـكم كـانوا
اشد معارضي االنظمة االستبدادية
الـــســـابــقـــة في الـــعــنف والـــفــوارق
الــوظـيـفـيــة والـطـائــفـيـة والــقـومـيـة
ـــنـــاطـــقــيـــة والـــتـــجــؤا الى دول وا
قراطيـة كبيـرهم خادمهم  ولكن د
ظـهـر تـعـامـلـهم في الـسـلـطـة كـانـهم
ـبـادة دون اخذ نـسخ من االنـظـمـة ا
الـــعـــبــــرة من احلـــالـــتــــ الـــلـــتـــ
عاصروهما االولى في اصالح نظام
احلـــكم الـــذي كـــانـــوا يـــعــارضـــونه
والـثـانــيــــــــة في نـقل انــظـمـة حـكم
الـدول الــتي الـتـجـــــــــؤا الـيـهـا الى
عراق جـديد بـكافـة مكـوناته وجـعله
جـــنـــة الـــلـه عـــلى االرض بـــثـــرواته
ــــــــسـاوات الـهـائـلـة وبـالـعـدالـة وا
وبــايــجـــاد فــرص الــعــمل والــســكن
ـالئم لــلـــجــمـــيع وإدارة الـــرعــايــة ا
االجــتـمـاعــيـة بــنـزاهـة أن اليــحـتـاج
ـــرأ الى الـــتـــســول او الـــعـــمل في ا
امــاكن غــيـر الئــقــة ووطــنه كــنـز من
الذهب ولـكن يـصاغ بـايادي خـبيـثة
لــيـعـود الــيه جـمــيع الالجــئـ بـكل
ا فـخـر واعـتـزاز  و لـكن اسـفـا لـر
ادى بـهم حب الـسـلـطـة والثـراء إلى
هذه احلـالـة من االفـتعـال في افـشاء

الفساد داخل البالد  .
ان الالجئـ الـعراقـيـ في اخلارج
وإكثـار عددهم يومـا بعـد يوم وعدم
عـودتـهم  واعـادة جـثـمـان أي مـنـهم
إلى ارض االم او دفـنـهــا او حـرقـهـا
في ارض الـغربـة وسـمـة سوداء في
جــبــ وضــمـيــر كل الــفــاشــلـ في
السلطة وخاصة الالجئ العائدين
مــنــهـم لــعـــدم تــهــيـــئــتـــهم االجــواء
ــنـــافــســــــــة لــعــودة ـــنــاســبــة وا ا
نظـراءهم الى ارض الـوطن  بـالرغم
ادية من من توفر كافة االمكانيات ا
ثــــــروات بالدهـم الـــــتـي هـــــدرت في
الــــســـــــــــرقــــة والــــفــــســـــاد في ظل

سلطتهم   .

الــــوضـع الــــســــيـــاسـي في الــــبالد
وتــوالت االنــقـالبــات الى ان تــولى
حــزب الـبــعث الــسـلــطـة في 1968
بـــنــظــام احلـــزب الــواحــد الـــقــائــد
وحظـر االحـزاب االخـرى في البالد
ـعـارضة بـشـكل قـطعـي وتصـفـيـة ا
اينـمـا وجدت في الـداخل واخلارج
ومـن هــنـــاك بـــدأت مـــوجـــات جلــؤ
النـاشطـ السـياسـ الى اخلارج
خـــشــيــة الــعــقــاب الــصــارم وبــعــد
احلــربـــ اخلــلــيــجــيــتــ وفــرض
احلـصار االقـتـصـادي عـلى الـعراق
وانـــتـــشـــار الـــفــــوضى واجملـــاعـــة
والــقـحط   وتــعــامل الـنــظــام بـكل
ــــواطــــنــــ عــــنف وقــــســـــوة مع ا
وجـــعـــلـــهم حتـت الـــســـيـــطـــرة في
اجلــــيش والــــشــــرطـــة او اجلــــيش
الشـعبي والـنخـوة  بدات مـوجات
واطن غـير السياس الى جلؤ ا
ـــعــــيــــشـــة اخلـــارج بــــحــــثـــا عـن ا
والــهــروب من الـظــلم واالســتــبـداد
الـى يــوم ســـقـــوط الـــنــظـــام  في 8
نـيـسـان 2003 وعـاد الـكـــــــثـيـرين
مـــــنــــــهم الـى الــــــبالد وبــــــاالخص
الـســيـاسـ الـطـامـعــ بـالـسـلـطـة
وحظــوا بـاستالمهـا على طبق من
ذهب وعــــــاد مـــــعــــــهـم بـــــعـض من
الالجــئـ االخـريـن امال بـصــنـاعـة
عــراق جــديــد تــشـــــــع مــنه الــوان
قـــوس قـــزح رمـــزا جلـــمـــال تـــآخي

مكوناته  . 
ـعارض بعد اسـتالم السـياس ا
لــــلــــســـلــــطــــة في عـــام 2005 وفق
االنــتـخــابـات تــامل الــشـعب مــنـهم
حتــقــيق امــنـــيــاتــهم إســـتــلــهــامــا
بــآنــــــــظـمــة الــدول الـتي الــتــجـؤا
الـــيـــهــــا هـــؤالء الـــســــيـــاســـ في
ـــــــــــســاوات بــ الـــعـــــــــدالــة وا
ــــــــــرؤس واالمن الــــــــــرئــــــــــيـس وا
واالسـتــقـرار وتــعــــــويـضــهم عـمـا
عـــانـــوا من الـــظـــلم و االســـتـــبــداد

كتـبـــــت هـــــذه الـــــسطـور بـتاريخ
ــفـاجع 2022 / 10 / 17 تــوثـيــقــا 
ـــغــتـــربــ بـــعــد عـــودتي من اداء ا
ــغــتــرب تــوارى مـــراســيم الــعـــزاء 
جــثـمــانه الــثـرى فـي ارض الـغــربـة
بنـاءا على طلـبه واستـكمل تـكاليف
دفـــنه عــلـى نــفــقـــته اخلــاصـــة قــبل
رحيـله إلى عالم اخلـلد  دلـيال على
قــسـوة مــا عــانـاه من احلــكــام عـلى
ارض وطــنه وعـدم تــامــله لـتــغـيــيـر
نظـام حـكم مـوروث في الـبالد حتى
في رقــــدته االخــــيـــرة في ارض االم
الجنــراف مـقـابــر كـثــيـرة ومــحـوهـا
باالرض السباب سياسية وباالمس
حـضـرت عزاء مـغـتـرب اخـر تـكـفلت
ـــتــــواجـــدين فـي الـــداخل اســــرته ا
تـــكــالــيـف وعــنــاء اعــادة جـــثــمــانه
لـيــوارى الـثـرى حتت اشــرافـهم في
مـسـقط راسه  فـارجـو الـله الـعـزيز
الـقـديـر ان يـرحمـهـمـا ويـغـفـر لـهـما
ويـسـكـنـهمـا اجلـنـة ويـلـهم ذويـهـما
الـصــبـر والـســلـوان وهـو الــسـمـيع

اجمليب .
rJ(« WLE½«

إن وجود الالجئـ في ديار الـغربة
إشـارة تامـة إلى إن الـتـغـيـيرات في
انــظــمــة احلــكـم لم تــكن إال العــتالء
كرسي السلطة والثراء على حساب
دماء الضحـايى  حيث كانت اعداد
الـالجــئــ الــعــراقــيــ في الــعــهــد
ــلـــكي ال تـــتـــعـــدى اصـــابع الـــيــد ا
الـــــواحــــــدة  وأقـــــتـــــصــــــرت عـــــلى
ـعـارض الـنـاشـطـ الـسـيـاسـ ا

لـلــنـظــام وبـعـد االطــاحـة به في 14
تـموز 1958 عادوا الـى البالد امال
العمل في السياسة في ظل ماسمي
بـالـنـظـام اجلـمـهـوري ولـكن لم يـكن
ـــا يــحـــلــوا لـــهم فــاعـــلــنت االمــر 
احلــكــومــة حـظــر االحــزاب لــيــكـون
ــــــيـــــول نــــــظـــــام احلــــــكـم  فـــــوق ا
واالجتاهات السـياسية ولم يـستقر
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بغداد



فـور اعالن قـرعـة كـاس اخلـليج 25 ناشـدت اجلـمـاهـيـر اخلـليـجـيـة احلـكـومة
العـراقية الى الغاء تاشيرات الـدخول الى البصرة واثناء اقـامة بطولة خليجي
٢٥ واشارت مـصادر صحـفيـة الى وجود عزوف جـماهيـري عن الذهاب الى
البـصرة نتـيجة صـعوبة احلـصول على تـاشيرات الـدخول من قبل الـسفارات
العـراقية في اخللـيج والتي تستـمر اياما مع الـروت الذي تتبـعه في التعامل
تـحدث الرسمي الحتاد الكرة مع جمـاهير اخلليج.ورغم التطـمينات من قبل ا
طلوب ان تبادر وزارة اخلـارجية او الداخلية اال انني اجـد انها غير كافيـة وا
فـوراً لالعالن رسـمـيا عن الـغـاء تاشـيـرات الدخـول وتـقد كـافـة التـسـهيالت
الالزمة جلـماهيـر اخلليج واللـقاء في البـصرة يدا بـيد حتت شعـار كرة القدم

جتمع الشعوب واهل اللحمة الواحدة سالم ومحبة واخوة صادقة.
ـدينـة كـربـالء اثـناء وسـبق لـلـحـكـومـة الـعـراقـيـة ان الـغت تـاشـيـرات الـدخـول 

ناسبات الدينية ودخول اكثر من ثالثة مالي زائر. ا
ــديـر الـعـام لــسـكك احلـديـد ـنــاسب ان احـيي بـأكــبـار مـبـادرة ا  وأجـد من ا
العـراقي في تخصيص قطارات حديـثة تنقل جماهيـر العراق يوميا من بغداد
بـادرة تـسـتحق ـشاهـدة مـبـاريـات البـطـولـة وهـذه ا الى الـبـصرة وبـالـعـكس 
ؤسسات احلكومية ان تضع جميع امكاناتها للبصرة التقـدير والثناء وعلى ا
من اجل سـمعة العراق في تنظيم خليجي 25 والزالت بعض وسائل االعالم
ـقدرة العـراق على تنظـيم خليجي 25 مـرة تطرح اجلانب حتاول الـتشكيك 
االمني واخـرى التـنظيـمي وتارة عـدم اكتـمال الـبنى الـتحـتيـة واخيـرا ماطرح

حول عدم السماح جلماهير اخلليج في الدخول الى البصرة.
شـكـك اصـيب بـالعـمى اثـناء اجـراء الـقرعـة الـتي جنحت ويـبـدو ان بعـض ا

جناحا باهرا وبدأ يحاول توجيه االنتقاد لها.
ودعـوة خالصـة جلميع وسـائل االعالم الى الوقوف
مـعا من اجل اجنـاح خلـيجي 25 والـتي ستـكون
ع الـبـطـوالت والـتي سـتـبـهـر واحـدة من اجنح وا
ونديال اجمل مافي كرة القدم انها العـالم بعد ا

رسالة سالم ومحبة واخوة جتمع الشعوب.
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و قع 15باربع فيـهـا القـاسم الى ا
نــقـاط جــمــعـهــا من خــارج مـلــعـبه
بـالفـوز عـلى نفط الـبـصرة وتـعادل
مــقــبــول ان من الــصــنــاعــة وشيء
يـنـتـهـز فـرصة الـظـهـور ذهـابـا لكن
االهم ان يــــحــــدث الــــتـــغــــيــــر  في
مــبـاريــات عــقــر الــدار الـتـي كـانت
وراء اســـتـــمـــراره في الـــبـــطـــولـــة
لـلـمــوسم الـثـالث تـوالــيـا ويـتـعـ
عـــلى جــهــازه الــتـــدريــبي اهــمــيــة
الـتــعـامل مـعــهـا لـتــجـاوز خـطـورة
ــرتــبــكــة كــثــيــرامن هــذه االمــور ا
االوقــــات والــــتـــعــــامل مـع فـــر ص
االرض كـلـمـا امـكن واالنـطالق بـها
ـقبل من لـقاء ضـيفه زاخـو الدور ا

اجلمعة.
jHM «Ë WO½«u¹b « ‰œUFð

وفـــــشــــــلت مــــــســـــاع
الـــــديــــــوانـــــيـــــة
والـــنــفـط ســويــة
ـــهـــمــة الجنــاز ا
وحتــــــــقــــــــيق اي
منهما الفوز االول بعد اربع هزائم
اضـية قبل ان مشـتركـة للجـوالت ا
يـخـرجـا بـتعـادل بـهـدف والـنـقـطة
االولى لكل منهما من ملعب الكوت
وانـتظـر الـنفط  16دقـيـقة لـيـفـتتح
الـتـسـجـيل عن طـريق ديـنـيس قـبل
ان يــــدرك حــــســـــ جنم من ادارك
الــتـعــادل واحــراز الـهــدف الــثـاني
الــديــوانــيــة قــبل ان يــعــود إكــبــار
لـــيـــحـــقـق الـــتـــعـــادل لـــلـــنـــفط في
ــــــوقع17ثـم االخـــــر  18ومـــــازل ا
ـنــافـسـة الـفــريـقــان بـعـيــدين عن ا
رغم ضــغط احلـــاجــة إلى الــنــقــاط
ـؤخـرة التي لالبـتـعاد عن مـواقع ا
توقع يواجهها النفط على عكس ا
 بــــعــــد تـــألـق واضح ومــــؤثـــر في
ـــواسم الــقـــريــبـــة والزال العــبــو ا
ـرون في فـتـرة استـرخاء الـفريق 
ولم يـصـلوا بـالـفريق الى مـسـتوى
ـشــاركـات الــقــريـبــة وان الـوضع ا
ـال امــام ادارة الــســـلــطــان بــات 
بـحـصـول الـفريق عـلى نـقـطـة امام
معاناة مشاركة متراجعة من جولة
الخـرى  ويــبـدو ان االعــبـ بــغـيـر
القادرين على التغير واللعب بقوة
بـشـكل مؤثـر وهـو مـا ينـطـبق على
الـديـوانـيـة الذي نـعم قـدم مـا يـقدر
عليه امام الشرطة والزوراء وامس

الالعـب حـــسن مــــحـــمـــد د 61 من
الــــلــــقــــاء الــــذي اقــــيم امس االول
مـؤمنـا كامل الـنـقاط ورفع رصـيده
ـركـز الــرابع مــؤقـتـا الى  10 فـي ا
بـعدمـا تمـكن من الـظهـور الواضح
وسيـطر عـلى اغلب الـوقت وارتقى
ـهمـة محـقـقا الـفوز الى مـستـوى ا
الثـالث والزال يـركز عـلى مبـارياته
بــــشــــكـل مـــتــــوازن داخـل وخـــارج
االرض عـبـر مـجـموعـته الـشـبـابـية
الـتي اسـتـمـر يـعـول عـلـيـهـا احـمد
عـبـد اجلـبار وهي تـسـتـمر بـتـقد
طـلوبـة فيـما عـاد كربالء الـبدايـة ا
باخلسارة الـثالثة من قلب

الــعــاصــمــة بــعــدمــا حــاول
ادارك التـعـادل في اخر الـوقت لكن
دون جدوى ليتجـمد رصيده باربع
وقع الرابع عشر والزال نقاط في ا
يـــعـــاني مـن مـــبـــاريـــات الـــذهـــاب
ـشـكــلـة الـتي حتــتـاج إلى حـلـول ا
انيـة قبل ان تـتعـقد االمور  في ظل
االعتماد على مباريات االرض رغم
االسـتـفـادة مـنـهــا بـجـمع الـرصـيـد
احلــــالي من فــــوز عـــلـى اربـــيل
وتعادل مع نفط البصرة لكنها
حتــتـاج الى دعم مـن الـذهـاب
والـتـركيـز عـليـهـا كلـمـا امكن
ويـامل جـمـهـوره الـكـبـيـر في
ان يـــتـــغـــيـــر مـــســـار االمــور
والــــتـــــوجه بـــــثـــــقــــة أكـــــبــــر
ـقــبـلــة عـنــدمـا لــلـمــواجـهــات ا
يـستـقبل الـصـناعـة اخلمـيس فيـما
يـحل الـكـرخ ضـيـفا عـلى الـكـهـرباء
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وحـصـد الـصـنـاعـة الـنـقـطـة االولى
من خمس مباريات بعدما فشل في
كـسـر نـتـائجـه الـهزيـلـة فـي ملـعـبه
أمــــــــــام الــــــــــقــــــــــاسـم امـس االول
وقع وقـبلـهـاخسـر من نـوروز في ا
الـثـامن عـشـر وبـات امـام مـواجـهة
الـصـعـوبـات احلـقـيـقـيـة من جـولـة
الخــرى واســتــمــر الــظــهــور بــأداء
ـوقع الـثـامن عـشـر مـتــواضع في ا
ـنـافـسـة الـتي تـقدم والزال خـارج ا

بـــبـــلــوغ الـــفـــوز مـــقـــابل الـــعــودة
بـالتـعادل اخلـامس لكـنه ظهـر هذه
ـركز الثاني رة بشـكل مؤثر في ا ا

عشر بخمس نقاط .
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حقق الـكرخ فوزا مـهما
في مـــــــيـــــــدانه عـــــــلى
حـــــســــاب ضـــــيــــفه
كـــــــــــــــربـالء
بــهــدف
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ارتـقى الـشــرطـة مـؤقـتــا لـلـصـدارة
بـــعــد احلـــصــول عـــلى نــقـــطــة من
ضيـفه الوسط بـالتعـادل بهدف في
اجلـــولـــة اخلـــامـــســـة مـن الــدوري
مـتاز بكـرة القدم وذلك في الـلقاء ا
الذي جـمع ب الفـريقـ في ملعب
الـشـعب امس االول ووضح احلـذر
عـلى االداء في الـشـوط االول فـكـان
توسط قبل ان االداء اجماال فوق ا
يظهر الوسط بـشكل مؤثر وجتاوز
مـخـاوف االنــدفـاع لـلــهـجـوم  امـام
تلك مفارز مـتكاملة وتمكن فريق 
ــضـيف عن طـريق من هــز شـبـاك ا
مـنـتـظـر عـبـد الـسـتار د 26من كرة
مـتــقـتــة مــا زاد من حـمــاس العـبي

الــفــريق والــرغــبـة في
تعـزيز تـقدمهم
بعـد الـسيـطرة
النسبيـة لكنها
لـم حتـــــــــــــد مـن
ظــهــور الـشــرطـة
واالنـــــــدفـــــــاع من
أجــل تـــــــــــــــــــــدارك

الـتـعـادل لـكن دون جـدوى  لـيـخرج
الـوسـط مـتـقـدمـا في الـشـوط االول
بالـهدف ودانت الـسيطـرة للـشرطة
مـع بـدايـة الـشــوط الـثـاني وانـدفع
ـرمى عـبر ـنـطقـة الـوسط وهدد  ا
محاوالت من العمق واجلانب  ما
أثـمـر عن احلصـول عن ركـلـة جزاء
مثـيرة للـجدل قبل ان تـثير حـفيظة
غني شهد وااليـعاز لالعبي الفريق
باالنسحاب في قـرار متسرع وغير
مــسـوغ حـتى لــو فـرضـنـا جـدال ان
القرار غير صحيح فما بالك عندما
يـخـطـأ الفـار في مـثل هـكـذا حاالت
اضافة الى عدم احـتساب االهداف
الـصـحـيـحـة قـبل ان يـعـود الـفـريق
وتــنــفــذ الـركــلــة من قــبل مــحــمـود
ــــواس د 56وادارك الـــــتـــــعــــادل ا
لــفـريــقه الـذي اســتـمــر بـالــضـغط
والـسـيـطـرة الـعـامـة عـلى االمور
وكـان األقــرب لـتــسـجــيل هـدف
احلــسـم عــبــر الـــفــرص الــتي
تـــســـابق عـــلى اهـــدارهــا

واس وبـسام ا
شــــــــــاكــــــــــر
وتـــــــــــــدخـل
الــــــــقـــــــــائم
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قامة في لونـة ضمن منافسات البطولة األفريقية ا بية العراقية على عدد من االوسمة ا حصد رباعو اللجنـة البارا
بـياد باريس 2024.وحـصل الربـاع العراقي ثـائر عـباس على اربـعة وسـام ذهبي وواحد ؤهلـة الى بارا مصـر وا
ـنـافسـات نفـسهـا.كمـا حقق ـيـداليـة البـرونزيـة ضمن ا فضـي وبرونـزيتـان فيـما فـاز زميـله الـرباع حـيدر نـاجي با
الـربـاع العـراقي مـسلم عـقـيل بوزن 49 كغم أربع مـيـداليـات ذهـبيـة اثنـتـان منـهـا لتـمـثيـله فـئة الـشـباب ووسـامان

ية جديدة للشباب. تقدم وسجل ثالثة أرقام عا لتمثيله ا
ـشاركـة فيـها بـحسب ـفتـوحة لـرفع األثقـال التـي يحق لـرباعي آسـيا وأوروبـا ا وجـرت في مـصر بـطولـة افريـقيـا ا
ثلون قارات شاركة أكثر من 46 منتخبا  بياد باريس 2024  بي الدولي والتي تعد مؤهلة لبارا القانون الـبارا
. مـواجـهة: تـقـدم ـخـتلف األوزان لـفـئتـي الشـبـاب وا أفريـقـيا وآسـيـا وأوروبـا وقد مـثل الـعراق عـشـرة العـب و

متاز بكرة القدم. احدى مواجهات الدوري ا
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انـــتَــــهَى اجلــــزءُ األول من الـــدورةِ
الـتــدريـبـيّـةِ اآلســيـويّـةِ فــئـة أ الـتي
أقامـها االحتادُ الـعراقيّ لكُـرةِ القدم
في جـامـعـةِ بـغـداد/ كـلـيـة الـتـربـيّـة
الـبـدنـيّة وعـلـوم الـرياضـة بـإشرافِ
ُـحـاضرِ اآلسـيـويّ الدكـتـور وسام ا
ُـحاضر اآلسيوي جنيب يساعده ا
رحيم حميد واشتملت الدورةُ على
مُــحــاضــراتٍ نـظــريّــةٍ وتــطـبــيــقـاتٍ

عمليّة.
ُـقبلة وسيـكون في الثالثـةِ أشهر ا
قـبل اســتـئــنـافِ اجلُـزءِ الــثـاني من
الـدورةِ هـنـاك حتـلـيل لـ٦ مـبـارياتٍ
لــــكل مُــــدربٍ مُـــشــــاركٍ في الـــدورة
فــضـالً عن تــصــويـــرٍ فــيــديــوي لـ٦
ـشاركُ وحـداتٍ تـدريبـيّـةٍ يـقودهـا ا
عـــلى أن تـــكــــون مـــحـــددةً بـــهـــدفِ
الـــوحـــدةِ الــــتـــدريـــبــــيّـــةِ من خالل

اكــتــشــافِ األخــطـاء والــعــمل عــلى
تـــطـــويــرِ الـالعب فــرديـــاً وســـيــتم
ُــــشـــاركـــ عــــلى أربع تَـــقــــســـيمُ ا
مَـجـامـيع من أجل تَـحلـيلِ مُـبـارياتِ
كــأس الـعــالم فـي قـطــر وســتــكـون
هـنـالك أيـضـاً مـراقـبـة واجـتـمـاعات
ُــشــاركــ في في كلِ أســبــوعٍ مع ا
ُـقـبـلـة عـبـر تـقـنـية الـثالثـة أشـهـر ا
ُــتــابــعــةِ Zoom وكــذلك من خالل ا
ُــــحــــاضـــرُ ـــيــــدانــــيّــــة.وأشــــارَ ا ا
درب اآلسيوي مدير قسم تعليمِ ا
في االحتـادِ الــعــراقيّ لــكُـرةِ الــقـدم
الـــدكـــتــــور وســـام جنـــيب إلى: إن
ُـديـرِ الـفـنيّ ُـتـواصل مع ا الـعــملَ ا
لـالحتــاد "جـون ويــتـل" الـذي كــانت
رؤيـته بـشــأنِ الـدوراتِ الـتــدريـبـيّـةِ
ُكثفة مع االحتادين واالجتماعات ا
الـدوليّ واآلسـيـويّ من خالل بـدايةِ
دوراتِ الـ (A) البــــدَّ أن تــــخــــتــــلفَ

جـذريــاً عن سـابــقـاتـهــا والـتــقـيـيم
يكـون على أسَاسِ اجلَـدارةِ والعمل
.يـذكــرُ أن واحـداً من أهَمّ احلــقـيــقيّ

أسُسِ الـقبـول في هـكـذا دوراتٍ هو
الترشح من قبـل األندية وأن يكون
اسـمه مـوجـوداً ضـمن نِـطـاقِ جلـنةِ
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عـــبـــد األمـــيـــر اكــد ان 4 العـبـ
احـــرزوا االوســــمـــة الـــفــــضـــيـــة
وكــانـوا قـريـبــ جـداً من خـطف
عـامـاً الـذهب: فــفي فـئـة دون 20 
تــمـكـنت الالعـبـة سـاره مـسـعـود
ــيــدالــيـة عــبــد الــله من احــراز ا
الـفـضـيـة بـعـد ان تـمـكـنت العـبـة
ـنتـخب الـسوري فـاطـمة احـمد ا
مــراد من حتــقــيق الــذهب كــمــا
تــــوجت الالعــــبـــة وداد صـــبـــاح
نــوري بــالــوســام الــفــضي بــعــد
ركـز الـثاني لـفـئة دون أحـرزت ا
18 عــام كــمـــا أحــرزت الالعــبــة
ركز الثاني طيبة مهدي عـطية ا
ايضاً في منـافسات فئة دون 16

عام
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وفي فــئـة دون 18عـــــــــام احـرز
العب منـتخـــــــبـنا الـوطني علي
ـيـدالـيـة الـفـضـية فـراس قـاسم ا
(Blitz) في الــشـطــرجن اخلـاطف
حــــيث تــــمـــكـن عـــلـي فـــراس من
ــــركــــز الــــثــــاني حتــــــــــــقــــيق ا
ــشــاركــة 79 العـــــــب والعــبــة
وخملتلف الـفئات العـمرية حيث
جـــــمع (7.5) نـــــقـــــــــــطـــــة من 9

جوالت.
وكـــــــان قـــاب قـــوســ او ادنى
مـن احــراز الــذهب الــذي احــرزه
الالعب الــلـبـنـاني اركـادان اديب

برصـــــــيد 8 نقاط
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ــــيـــــدالـــــيــــات مــــوضـــــحـــــاً ان ا
الــبــرونـزيــة حتــقــقت عن طــريق
الالعـــبـــ احـــمـــد جـــزا جـــمــال
وحـــسن عــبـــد الــكـــر كــشــوش
وبــروا بــيــشــتــوان احـمــد فــفي
مـنـافـسات دون  20 عـامـا تـمكن
الالعب احـــمـــد جــزا جـــمــال من
ــيــدالـيــة الــبــرونــزيـة حتــقــيق ا
بـــرصــيــد (5.5) نــقـــطـــة والــتي
احرز مـيداليـتها الـذهبيـة العبنا
مــعـزز ظــاهــر حــبــيب وأحـرزت
الالعــبــة بــروا بــشــتــوان احــمـد
ـيـدالـيـة الـثـانـيـة لـفـئة دون 16 ا
ـيدالـيـة الثـالـثة فـقد عـامـاً اما ا
جـــــــــــاءت عـن طـــــــــــريـق الـالعـب
الـــصــغــيــر حــسـن عــبــد الــكــر

كــــشــــوش لـــفــــــــــئـــة دون (6-8)
أعوام
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واستطرد عبـد األمير في حديثة
الـى مـــشـــاركــة 5 من حـــكـــامـــنــا
الدولي من العراق في البطولة
وهـم: احلـــكم الــــدولي ضــــمـــيـــر
ـان اكـبـرعـلي جـبــار مـوسى وا
وعـلي شوجـة وبيـشـتوان احـمد
وعـــبـــاس عــبـــد الـــزهـــرة حــيث
ساهموا بإدارة جـوالت البطولة
وبـكل جـوالتـهـا ونـالـوا خاللـها
الـثـنـاء والـتـقـديـر من لـدى الـبـلد
ضيف للبـطولة وجلنة احلكام ا

التابعة لها.
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حقق منـتخبـنا الوطني لـلشباب
والـناشـئـ واالشـبال  9اوسـمة
ملـونة وبـواقع وسامـ ذهبـي

وأربـــعـــة اوســـمـــة فـــضـــيــة و 3
اوســمــة بــرونــزيــة في اخــتــتــام
بطولة العرب بالشطرجن للفئات
الــعــمــريـة دون (-6-8-10-12-14
20-18-16) والـتـي احـتـضـنـتـهـا
الــعـــاصـــمــة الـــســـوريـــة دمــشق
لــــلـــفــــتـــرة 27-18 من الــــشــــهـــر
ـــــشـــــاركــــة 6 دول اجلـــــاري و
عـــربــيـــة هي ســـوريــا والـــعــراق
والــــكـــويت ولــــبــــنـــان والــــيـــمن
ــنــتــخب وفــلــســطــ وتــمــكن ا
الـــــســــوري من الـــــفــــوز بـــــلــــقب
البطولة وجاء منتخبنا الوطني
ـركـز الـثـاني وحتـدث رئـيس بـا
احتـاد الـلـعبـة ظـافـر عبـد األمـير
من الـعــاصـمــة الـسـوريــة قـائالً:
شهدت الـبطولـة منافـسات قوية
ـشـاركـة ــنـتـخـبــات ا جـداً بـ ا
ـشــاركـة عـدد كـبـيـر من نـتـيـجـةً 
الـالعــبـــ وخـــاصــةً مـــنـــتــخب
سـوريا الـذي زج بـعدد كـبـير من
ـــخــــتـــلف فـــئـــاته الالعـــبـــ و
العمرية من اجل احراز اللقب
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مــضــيــفــاً ان العـــبــيــنــا ظــهــروا
ـسـتـوى مـشـرف وتـمـكـنـوا من
ـــلـــونـــة ـــيـــدالـــيــــات ا خـــطـف ا
ـشاركـة ففي وخملتـلف الفـئات ا

فـئة دون 20 عـامـاً تـمـكن العـبـنـا
مـعــزز ظـاهـر حــبـيب مـن اظـهـار
شــــخــــصـــيــــة الـــبــــطل والــــفـــوز
ـيدالية الـذهبيـة بعد مـنافسة با
قــويــة مع الالعــبــ الــســوريـ
والـلـبــنـانـيـ اذ ان مــنـافـسـات
هذه الفئة دائماً ما تكون شرسة
جـــداً وجــمـع العــبـــنــا الـــذهــبي
مـــعــزز ظـــاهــر (7.5) نـــقــطــة من
خـالل خــــــوضه  9جــــــوالت ومن
دون خــسـارة تـذكــر حـيث حـقق
الفوز في 6 جوالت  وتعادل في
3 مـنــهــا مـتــفــوقـاً عــلى الالعب
الـلــبـنــاني فـرهــاد جـواد بــفـارق
نـــقـــاط الـــطـــاوالت وجـــاء العب
مـنــتـخـبـنــا الـوطـنـي احـمـد جـزا
ــركــز الـثــالث مــحـرزاً جــمـال بــا

الوسام البرونزي
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وتمكنت العبة منتخبنا الوطني
نــهــاد صــبــاح نــوري من احــراز
ـنــافــسـات الــوسـام الــذهـــــــبي 
االنـــــــاث دون 18 عـــــــام حـــــــيث
تـمــكــنت من الــفـــــــــوز بــالــلـقب
بعـد ان جـمعت (7.5)  نقـطة من
9 جــــوالت مـــتـــــــــــفــــوقـــة عـــلى
شــقـيــقـتــهــا وداد صـبــاح نـوري
يـدالـيـة الفـضـية الـتي أحـرزت ا
بــرصــيــد (6.5) نــقــطــة وجــاءت
الالعــبـــة الــســـــــوريــة أوال بالل
ــركـــز الــثـــــــالث بـــرصــيــد 6 بـــا
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االول وهي مــبـاريـات صـعـبـة عـلى
الفريق وتظهـر احلاجة امام سامر
ســعــيــد لـــتــرتــيب االمــور من اجل
تـقـليـص الفـجـوة القـابـلة لـلـتوسع
اذا لم يـتـوقف نـزف النـقـاط وكـسر
عــقـــدة الـــنــتـــائج وسـط تــصـــاعــد
مـصــاعب الــفـريق ومــعــانـاته  ولم
ــشــاركـة يــرتق الى مــســــــــتــوى ا
الـتـي تـتـطـلب الـظـــــهـور من حـيث
االداء والـــنــتــائج عـــنــدمــا يــخــرج
جلــيــرانه الــوسط والــنــــــــفط الى

الزوراء.
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وتنـطلق يوم غـد الثالثاء االول من
الــشــهـر اجلــاري مــبــاريــات الـدور
شـاركة فرق األول لكـأس العـراق 
الـدرجـتـ االولى والـثانـيـة عـنـدنا
تــقــام 12مــو اجــهــة في مــخــتــلف
مالعب احملــافـظــات عـنــدمـا يــعـود
ســامـراء لـلـدرجـة االولى ويـسـتـهل
وسم باستقبال بلدروز ويتواجه ا
ـيـنـاء االخـر الــذي هـبط لـلـدرجـة ا
االدنى شـبــاب الـبــصـرة ويــضـيف
فريق السـماوة االسرة ويـلتقي في

ـوصل عـمـال نيـنـوى واحلـويـجة ا
من كـــركـــوك وبـــتــقـــال في كـــربالء
فـريــقـا احلــر واوروك  ويــسـتــقـبل
الصادق الناصرية ويلعب مصافي
عقل الشمال والصوفية ويضيف ا
فـي الــبـــصـــرة الــكـــوت وبـــتــواجه
األمـواج بـوابـات ويـلعـب احملاويل
واجلــزيـرة ويـضـيف نـفط الـشـمـال
الـــبــيـــشــمــركـــة ويــلـــعب الـــكــرمــة
والـرمادي وتـكتـمل مـواجهـة الدور
ـــذكــــور الـــتـي جتـــري بــــخـــروج ا

غلوب بعد غد األربعاء. ا

والعارضة في انقاذ مرمى الوسط
الــذي دافع عــنـه بــشــكل جــيــد
عــلي كــاظم وقــبــلــهـا فــشل
العــبي الــوسط في تـرجــمـة
اكــثــر من فــرصــة لــلــعــودة
بـكـامل الـنـقـاط قـبـل انـتـهاء
ـواجـهـة بـالـتـعـادل بـهـدف ا
لـيـرفع الشـرطـة رصـيده الى
11نـفـطـة بـعـد الـتـعـثـر مـرة
ثانـية من خـمس مبـاريات
مــا يـجــعل من الــصـدارة
مــهــددة قــبل ان يــخـرج
الــدور الــقــادم الربـيل

فــــيـــــمــــا فــــشل
الـــــوسط
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{ الــدوحــة (أ ف ب) - ردّت "الــلــجــنـة
ــنـظّــمـة الــعـلــيــا لـلــمـشــاريع واإلرث" ا
ـونديال قطر اخلـميس على االنتقادات
الـتي وجّهها مـنتخب أستـراليا في كرة
الــقـدم إلى الــدولـة اخلــلـيــجـيـة بــسـبب
ســجــلّـهــا في مـجــال حــقـوق اإلنــسـان
مـؤكّـدة أنّ "ما من بـلد مـثـالي".وتعـقيـباً
ــنـــتــخب األســتــرالي عــلـى مــطــالــبــة ا
لــلـدوحــة بــتـحــسـ مــعــامـلــة الـعــمّـال
يم في األجانب وحقوق أفراد مجتمع ا
اإلمــارة قــال مـتــحــدّث بــاسم الـلــجــنـة
الـقطرية في بيان إنّ التطبيق "الصارم"
ــثّل "حتــدّيــاً" حـتّى لــقــوانــ الـعــمل 

بالنسبة ألستراليا.
ـــنــــتـــخـــبـــات الـ 32الــــتي ومـن بـــ ا
سـتشـارك في نهـائيـات كأس الـعالم في
ــنـتــخب األســتـرالي األول قــطــر كـان ا

الــذي يـصــدر العـبــوه بـيــانـاً مــشـتــركـاً
يـــهــاجم الـــســجـلّ احلــقـــوقي لــلـــدولــة

ضيفة للمونديال. ا
وقـال العب الوسط جاكسون إيرف في
مـــقـــطع فـــيـــديـــو أدلى فـــيه 16 العـــبـــاً
بـتـعلـيـقات "لـقـد أدركنـا أنّ قرار تـنـظيم
ــونـديــال في قـطــر أدّى إلى الـتــسـبّب ا
ـــعــانــاة وأذى لـــعــدد ال يـــحــصى من

زمالئنا العمّال".
ــنــتــخب األســتــرالي وإذ أقــرّ العـــبــو ا
بـاجلـهـود الـتي بـذلـتهـا قـطـر لـتـحـس
ـــهــــاجـــريـن عـــلى ظــــروف الـــعــــمّـــال ا
أراضـــــيــــهـــــا شـــــدّدوا عــــلـى أنّ هــــذه

التحسينات "لم تكن متّسقة".
بـدوره حـضّ االتّحـاد األسـتـرالـي لـكرة
الـقدم الـدولة اخلـليـجيـة الغـنيـة بالـغاز
عــلـى تــلــيــ مـــوقــفــهـــا من الــعالقــات

ثـلية التي يجـرّمها القانون اجلـنسية ا
اجلــنــائي الــقــطــري.واخلـمــيس قــالت
الـلــجـنـة الـعـلـيـا لـلـمـشـاريع واإلرث في
بـيـانـهـا "نـشـيـد بـاسـتـخـدام العبـي كرة
ــنــصّــاتــهم من أجـل الــتــوعــيـة الــقــدم 

بقضايا مهمّة".
وأضــاف الـبــيـان "لــقـد بــذلـنــا قـصـارى
ونديال جـهدنا لضمان أن يـكون لهذا ا
تـأثيـر في حتسـ حيـاة النـاس".وشدّد
ـتحدّث القطري على أنّ "حماية صحّة ا
وسـالمة وأمن وكرامة كـلّ عامل يساهم

في كأس العالم هي أولويتنا".
وسـلّـطت الـلـجـنـة القـطـريـة في بـيـانـها
الـضـوء على اإلصالحـات الـتي أجرتـها
ـاضية الـدوحة في الـسنـوات اخلمس ا
لـنـاحـيـة سالمة مـواقع الـبـنـاء وظروف

العمل.

ُسابـقاتِ ولن يسـمح ألي مُشاركٍ ا
بالـدخولِ فيـها مـا لم يكن عامالً في

النادي بصفةِ مُدرب.

∫…—Ëœ

ـشارك في ا
الـــــــــــــــــــــــدورة
الــــتـــدريــــبـــيـــة

االسيوية
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تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مشروع (تشييد وتأهيل شبكات كهرباء في الشطرة - الغراف - النصر) ضمن خطة تنمية األقاليم لعام
عـدلة الـصادرة من وزارة ٢٠١٩ عـلى حسـاب النـاكل (ارض الهـيثم) واسـتنـادا لتـعلـيمـات تنـفيـذ العـقود احلـكومـية رقم (٢) لـسنـة 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 ٢٠٢٢/١١/٣ في الـشركة الـعامة ـناقـصة عنـد الساعـة (١٢) ظهرا من يـوم اخلمـيس ا ـشارك في ا بـاالجابات عـلى استـفسارات ا
ـصنفـ من الدرجة ـؤهل وا قاولـ العـراقي ا لتوزيـع كهربـاء اجلنوب فـرع كهربـاء شمال الـناصريـة فعـلى الراغبـ من الشركـات وا
ذكورة ادناه على االقل والـشركات العربية واالجنبية من اصـحاب االختصاص مراجعة ديوان محفـاظة ذي قار - قسم العقود احلكومية ا
ـشروع علـما ان سعـر العطـاء الواحد (وكـما مـؤشر ازاءه) غيـر  قابلـة للرد عـلى ان يتم تقـد هوية لشراء نـسخة من الـوثائق اخلـاصة با
التـصـنـيف األصلـيـة لـلشـركـات الـعراقـيـة غـير نـافـذة واوراق التـسـجـيل لـلشـركـات االجنـبـيـة عنـد شـراء الـعطـاء عـلى ان يـتضـمن الـعـطاء

ستمسكات التالية:- ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا ب- ا
بـلغ اكبـر او يساوي (٣٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ـشروع  الـية لتـنفـيذ ا ـالية ( الـسيـولة الـنقديـة) من خالل تقـد ما يـثبت القـدرة ا وارد ا اوال-  ا

ثالثمائة وخمسة وخمسون 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 
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تعلن محافظـة ذي قار عن مناقصة مـشروع (تأهيل شبـكات كهربائيـة ونصب محوالت ٢٥٠ كي في أي وتشيـيد شبكات كهـربائية جديدة -
ناحيـة العكيكـة) ضمن قانون الدعـم الطار لألمن الغذائي والـتنمية رقم (٢) لـسنة ٢٠٢٢ خطـة تنمية األقـاليم  واستنادا لـتعليمـات تنفيذ
وازنـة العـامة لـحقـة بهـا وتعـلـيمـات تنـفيـذ ا ـعـدلة الـصادرة من وزارة الـتخـطيط والـضـوابط ا الـعقـود احلكـوميـة رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
ـشروع سـوف تنـشر في نـاقصـة العـامة لـهذا ا االحتـادية الـنـافذة وقـانون الـدعم الطـار ان وثيـقة الـدعوة لـتقـد العـطاء (االعـالن) عن ا
قدمي ـعتمـدة للمـناقصـات (الوثائق الـقياسـية) والتي تتـيح  اجلرائد الـوطنيـة. وسيتم الـعمل عند فـحص وتقيـيم العطـاءات وفق االلية ا
تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا العطاءات كافة من الدول ا

ؤهلة). ا
قدمي العطاء ان وبإمكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملـدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسـوف يتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حسـابـات ا اسلـوب الـدفع سيـتم 
صـادف ٢٠٢٢/١١/٣ في مديـرية توزيع ـناقصـة عنـد الساعـة (١٢) ظهـرا من يوم اخلمـيس ا شـارك في ا بـاالجابـات على اسـتفسـارات ا
ذكـورة ادناه عـلى االقل والـشركات صـنفـ من الدرجـة ا ؤهـل وا ـقاولـ العـراقيـ ا كـهربـاء ذي قار  فـعلى الـراغبـ من الشـركات وا
العربية واالجنـبية من اصحاب االخـتصاص مراجعة ديـوان محفاظة ذي قار - قـسم العقود احلكـومية لشراء نسـخة 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 (١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ـشروع  الـية لتـنفـيذ ا ـالية ( الـسيـولة الـنقديـة) من خالل تقـد ما يـثبت القـدرة ا وارد ا اوال-  ا

مائة وثمانون 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 الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفيه العمالة الـوطنية عن طريق مراكز 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 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.
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 
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

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.
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 
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 (تـأهيل الـشبكـة الكـهربائـية واسـتبدال مـحوالت الـتوزيع في قـضاء سيـد دخيل) ضـمن قانون
الدعم الطار لألمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ .

لحقـة بها وتعليمات عدلة الصادرة من وزارة التخـطيط والضوابط ا  واسـتنادا لتعليـمات تنفيذ العقـود احلكومية رقم (٢) لسنـة ٢٠١٤ ا
شروع ناقصة العامة لهذا ا وازنة العامة االحتـادية النافذة وقانون الدعم الطار ان وثيقة الدعوة لتـقد العطاء (االعالن) عن ا تنفيذ ا
عتمدة للمناقـصات (الوثائق القياسية) والتي سوف تنشـر في اجلرائد الوطنية. وسيتم العـمل عند فحص وتقييم العطاءات وفـق االلية ا
تحدة (اخلاصة ؤهلة االشـتراك فيها كـما هو محدد في الـنشرة التوضـيحية الصادرة مـن اال ا قـدمي العطاءات كافـة من الدول ا تتيح 

ؤهلة). بتعريف 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 
صـادف ٢٠٢٢/١١/٣ في مديـرية توزيع ـناقصـة عنـد الساعـة (١٢) ظهـرا من يوم اخلمـيس ا شـارك في ا بـاالجابـات على اسـتفسـارات ا
ـذكـورة ادناه عـلى االقل والشـركات ـصنـف من الـدرجة ا ـؤهلـ وا ـقـاول الـعراقـي ا كهـرباء ذي قـار فعـلى الـراغبـ من الشـركات وا
العربية واالجنـبية من اصحاب االخـتصاص مراجعة ديـوان محفاظة ذي قار - قـسم العقود احلكـومية لشراء نسـخة 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 (١٦٨٫٠٠٠٫٠٠٠) ـشروع  الـية لتـنفـيذ ا ـالية ( الـسيـولة الـنقديـة) من خالل تقـد ما يـثبت القـدرة ا وارد ا اوال-  ا

مائة وثمانية وستون مليون دينار عراقي 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 ٢٠٢٢/١١/٨ 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 منـاقـصـة مشـروع (تـشـييـد شـبـكة (ضـغط واطئ) مع نـصب مـحـوالت حلي الزهـراء والـشـهداء مـع شبـكـة انارة
نار) ضمن قانون الدعم الطار لألمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ خطة تنمية األقاليم  واستنادا لتعليمات تنفيذ ديكورية في ا
وازنـة العـامة لـحقـة بهـا وتعـلـيمـات تنـفيـذ ا ـعـدلة الـصادرة من وزارة الـتخـطيط والـضـوابط ا الـعقـود احلكـوميـة رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
ـشروع سـوف تنـشر في نـاقصـة العـامة لـهذا ا االحتـادية الـنـافذة وقـانون الـدعم الطـار ان وثيـقة الـدعوة لـتقـد العـطاء (االعـالن) عن ا
قدمي ـعتمـدة للمـناقصـات (الوثائق الـقياسـية) والتي تتـيح  اجلرائد الـوطنيـة. وسيتم الـعمل عند فـحص وتقيـيم العطـاءات وفق االلية ا
تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا العطاءات كافة من الدول ا

ؤهلة). ا
قدمي العطاء ان وبإمكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملـدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسـوف يتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حسـابـات ا اسلـوب الـدفع سيـتم 
صـادف ٢٠٢٢/١١/٣ في مديـرية توزيع ـناقصـة عنـد الساعـة (١٢) ظهـرا من يوم اخلمـيس ا شـارك في ا بـاالجابـات على اسـتفسـارات ا
ذكـورة ادناه عـلى االقل والـشركات صـنفـ من الدرجـة ا ؤهـل وا ـقاولـ العـراقيـ ا كـهربـاء ذي قار  فـعلى الـراغبـ من الشـركات وا
العربية واالجنـبية من اصحاب االخـتصاص مراجعة ديـوان محفاظة ذي قار - قـسم العقود احلكـومية لشراء نسـخة 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
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 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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سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني
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وقع ا

تشييد شبكة (ضغط
واطئ) مع نصب
محوالت حلي الزهراء
والشهداء مع شبكة
نار انارة ديكورية في ا

شروع اسم ا

مديرية
توزيع
كهرباء ذي
قار

الدائرة
ستفيدة ا

ت
١

الكوادر الفنية
مهندس كهرباء

العدد
١

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.
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 
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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وبالشروط التالية:-
ـا يقتضي مراعاة ذلك ١- يتم تـقد العروض وفقا لـلوثائق القيـاسية وفي حال عدم التـزام مقدم العطاء فـي تطبيق الوثيـقة القياسيـة بكافة اقسامـها فانه سيتم اسـتبعاد عطاءه 

. عند التقد
ـلئ القسـم الرابع من الوثـيقـة القيـاسيـة واخلاص باسـتمـارات العطـاء والذي يـكون بصـيغة (word) ثم تقـدم ورقيـا بعد خـتمـها بـاخلتم احلي اخلاص ٢- يلتـزم مقـدموا العـطاء 

كونة للعطاء مع تقد عرض فني وفي حال عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات. قدمة للعطاء مع الوثائق ا بالشركة ا
صـرف اخلاص لشـركتـنا (مصـرف الرافـدين) الفرع بـلغ الى ا بلغ ٢٥٠٠٠٠ (مـائتـان وخمسـون الف) دينـار عراقي غـير قابل لـلرد او حتـويل ذلك ا ٣- يـتم بيع مـواصفات الـطلـبيـة 

بلغ الى اجملهز بعد تقد طلب من قبله. الرئيسي ورقم احلساب هو (٩٠٩٥٦) اال في حالة الغاء الطلبية من قبل شركتنا يعاد ا
ـستمسـكات االصولـية والقانـونية اخلاصـة بالشـركة (شهادة تـأسيس حديـثة ونافذة ومـصدقة حسب شاركة (اجـنبيـة عربية عـراقية) تقـد كافة ا ٤- على الشركـات الراغبـة في ا
لحقـية التجارية الـعراقية في بلد الـشركة ومن مسجل الشـركات للشركات العـراقية - براءة ذمة صادرة من الـهيئة العامـة للضرائب تتضمن االصـول من السفارة او القنـصلية او ا
الي متمثل بتقد كشف حساب مصرفي او كفاءة مالية وقف ا قاولة) ا الرقم الضريبي - الهوية الضريبية - الهوية التجارية النافذة - هوية تصنيف مقاول اخلاصة بشركات ا
صرفية وللفترة التي تسبق تاريخ الغلق وان يكون احلد االدنى لرأس مال الشركة (٢٠٠٠٠٠٠) اثنان مليون دينار عراقي وال يقل احلد االدنى طلوب من خالل التسهيالت ا بلغ ا با
لـرأس مال الـشركـة احملدودة عن ( ١٠٠٠٠٠٠) مـليون ديـنار وال يـقل احلد االدنى لـبقـية الـشركـات عن (٥٠٠٠٠٠) خمـسمـائة الف ديـنار عـراقي - الهـوية الـتجـارية الـنافـذة) مع تقد

ها سابقا. قدم في حال عدم تقد عنية قبل شراء الطلبية او  ترفق مع العرض ا ماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد ا االعمال ا
ستمسكات التالية: بخصوص الشركات الغير عراقية فيتطلب تقد احدى ا

<  نسخة واضحة من شهادة تأسيس الشركة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية في بلد التأسيس مع نسخة مترجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الشركة من مكتب
او جهة معتمدة ومتخصصة.

< نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الشركة في العراق صادر عن دائرة تسجيل الشركات (مصادق اصوليا).
ثلي الشركـات الى مقر شركتنا عـند الساعة العاشرة ٥- يتم فتح العروض (في اليـوم الذي يلي تاريخ الغلق) وفي حالـة مصادفة عطلة تـؤجل الى اليوم التالي وباالمكـان حضور 

ثبت في الفقرة (٣١) ادناه. من اليوم الذي يلي تاريخ الغلق وا
٦- يتم تـقد االسـعار بـعمـلة الـدوالر - يورو - دينـار عراقي (DDP + بولـيصـة تأم لـصالح شـركتـنا واصل بـغداد/ مـخازن مـصفى الـدورة) وتكون االسـعار نـهائـية وغـير قـابلة

للتفاوض وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
ـفوض مع تـثبـيت االسم الـكامل وعـليه خـتم الشـركات في ـدير ا ديـر الـعام او ا نـاقصـة وعنـوانهـا وتـاريخ الغـلق وموقع من قـبل ا ٧- يتم تـقد الـعرض بـظرف مـثبـت علـيه رقم ا

الصندوق اخلاص في استعالمات شركتنا تقبل العروض التي ترسل مغلقة بالبريد او  D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق البريد االلكتروني.
٨- يجب حتديد فترة نـفاذية العرض وتثبيتها على الظرف اخلاص بالعرض وكذلك حتديـد تاريخ نفاذية التأمينات االولية في العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن (١٢٠

يوما).
رفقات. ٩- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع ا

ساهم في الـشركة وحسب التـعليمات وتـرفق مع العروض على شكـل (خطاب ضمان او صك مـصدق او سفنجة) ١٠- يـتم تقد تأميـنات اولية من قبل مـقدم العطاء او من احـد ا
نصة يهمل العطاء نـصة االلكترونية واذا لم يكن خطاب الضـمان داخل ضمن ا قدم داخل ضمن ا صارف داخل بغداد على ان يـكون خطاب الضمان ا نسخة اصلية تـعتمد جميع ا
ركزي. وتطلق هذه الـتأمينات في حالة عـدم احالة الطلبيـة عليكم وتهمل العـروض التي لم ترفق بها تأميـنات اولية. ويجب ان تكون هـذه التأمينات نافذة وحسب تعليمات الـبنك ا

دة ال تقل عن (١٢٠) يوما (تهمل العروض اذا كانت التأمينات االولية على شكل سويفت).
 ١١- حتديد فترة التنفيذ بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من  –الى).

 ١٢- تفرض غـرامة تأخيريـة على اجملهز ال يـتجاوز نسبة ١٥ % من مبلغ عـقد  للعقـود التي تقل مبـالغها عن ٥ ملـيار  دينار  عراقي و١٠ % للـعقود التي تسـاوي مبالغـها ٥ مليار
ثبتة في العقد. واد بفترة التجهيز ا دينار عراقي فاكثر في حالة عدم جتهيز ا

ـئة من مبـلغ العقـد بعد التـبليغ بـكتاب االحالـة وقبل توقـيع العقد  ١٣- تـقدم التأمـينات الـنهائـية على شـكل خطاب ضـمان حسن تـنفيذ (حـصرا) للـعقد بـنسبة (٥ %) خمسة من ا
نصة  االلكـترونية وخالل مدة ال تـتجاوز (١٤) يوما وفي حـالة التأخر تـهمل االحالة ويحال قدم داخل ضـمن ا صارف داخل بغداد عـلى ان  يكون خطاب الـضمان ا تـعتمد جمـيع ا
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دة العقد او تمديده عـند تمديد فترة التجـهيز او حل انتهاء فتـرة الضمان في حالة وجود (فتـرة ضمان) تطلق كفالة حسن االداء . وتبقى الكفالة نافـذة  اجملهز الى جلنة الناكـل
نصوصة في العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا. واد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد اجناز اجملهز كافة التزاماته ا بعد استالم ا

تحققة) ال تعاد الى اجملـهز اال بعد جلب براءة ذمة من الهـيئة العامة للضرائب وخالل  ١٤- الشـحن للمواد دفعة واحدة  (يتم حجز نسبة (١٠  %) من قيمة العـقد الكلية (للمبـالغ ا
تـحقـقة). لـكون تـسديد ذكـورة) الشـحن للـمواد عـلى شكل دفـعات (يـتم حجـز نسـبة (٢٫٧ %) من كل دفعـة (للـمبـالغ ا ٣٠ يوم من اجنـاز العـمل وبخالفه يـتم ارسالـها الـى الهـيئـة ا
سـتحقات عـلى شكل دفعـات ويتم حجـز نسبة (١٠ %) من قـيمة الـدفعة االخـيرة ال تعاد الـى اجملهز اال بعـد جلب براءة ذمـة من الهيـئة العـامة للضـرائب وخالل ٣٠ يوم من اجناز ا

ذكورة). العمل وبخالفه يتم ارسالها الى الهيئة ا
 ١٥- تستقطع نسبة (٠٫٠٠٣) من مبلغ العقد كرسم طابع.

سجلة في العراق.  ١٦- ال تصرف اي مستحقات الى اجملهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للشركات العراقية او ا
سـجلة في العـراق والستحصـال صحة صدور م رة واحدة خالل السـنة من الشركـات العراقيـة والشركات ا ١٧- يتـم استقطاع مـبلغ (٢٥٠٠٠) خمسـة وعشرون الف دينـار عراقي 

غرفة جتارة بغداد.
ـوجب ما يتم حتديده من وزارة التجارة (الشركة العـامة للمعارض واخلدمات التجارية  ١٨- (للمواد الكيمـياوية حصرا) سيتم استقطاع مبـلغ اجازة االستيراد بعد اصدار العقد 

العراقية).
ـلحقية التجارية العراقية او السفارة في اخلارج صنعة للمواد فاتورة بـيع ووثيقة التأم باسم اجملهزين وتكون مصدقة من قبل ا نشأ من الشركة ا ١٩- االلتزام بتقد شهـادة ا

نشأ او بلد اجملهز ام في بلد الشحن). سواء كان (بلد ا
واد الكيمياوية). وجب ما يتم حتديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات ا ٢٠- سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد 

ناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه. قدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات ا ٢١- ال يجوز 
طلوبة وثابت (لن يتغير الي سبب كان) مع حتديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول. ناشئ ا واد ينبغي ان يحدد في العرض ويكون من ضمن ا  ٢٢- منشأ ا

راسالت ديـر العام لـلشـركة او من يخـولهم في الـعروض وا ديـنة - الـشارع - البـنايـة - العنـوان البـريدي والهـاتف) واسم ا  ٢٣- يـقوم اجملهـز بتـثبيـت عنوانه الـكامل (الـدولة - ا
وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.

نشـأ (نسـخة اصـلية) وحـسب التـعلـيمات لـحقـية التـجاريـة في بلـد ا صنـعة مـصدقـة من وزارة اخلارجيـة او السـفارة او الـقنصـليـة او ا  ٢٤ - تقد كـتاب تـخويل من الـشركـات ا
تخصصة). واد ا لطلبيات (جتهيز ا

ناقصة اجور نشر االعالن مقدارها (١٥٠ دوالر).  ٢٥- يتحمل من ترسو عليه ا
عـمول بـها في العـراق في حالـة وقوع منـازعات او في كل مـا لم يرد به نص ويكـون النـزاع خاضعـا لواليـة القضـاء العراقي مـع تطبـيق قانون  ٢٦- تـطبيق الـقوانـ والتعـليـمات ا

الية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر. ستحقات ا حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ بان ا
واد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فترة الغلق (مع العرض) وخالف ذلك لشركتنا احلق في اهماله. ٢٧- في طلبيات ا

قدمة للعطاءات سواءا كانت عـراقية او اجنبية او عربية يتم توقيع العقـد في القسم القانوني في شركتنا وبخالفه تلغى االحالة ناقصة عـلى احدى الشركات ا ٢٨- في حال رسو ا
ويتم اتخاذ كافة االجراء القانونية بحقها.

شاركـة في اي طلبـية والتي تـطلب اي معلـومات فنـية شراء الـطلبـية ويتم ارفـاق وصل الشراء مع الـرسالة وقـبل مدة مناسـبة من تاريخ  ٢٩- يتوجب عـلى الشركـات التي ترغب بـا
ناقصة وسيكون يوم ناقصة وقبل موعد ال يقل عن (٧) ايام من تاريخ غلق ا شترك في ا ؤتمر اخلاص باالجابة عن استفسارات ا الغلق وستقوم شركـتنا بتحديد تاريخ انعقاد ا

. ٢٠٢٢/١١/١٣
ـواد سوف تعـتبر غـير مـطابقـة للـمواصفـات عند ورود مـستـندات الشـحن غيـر مطابـقة لشـروط العـقد او لشـروط االعتـماد (في حال عـدم قبـول الطرف االول لـلخالفات في  ٣٠- ان ا

مستندات الشحن).
 ٣١- تاريخ الغلق الساعة (١) بعد الظهر ليوم  ٢٠٢٢/١١/٢٠ .

٣٢- كافة االجراءات لطلبيات الشراء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط والتعديالت.
  ٣٣- سيـتم استـبعاد الـعطـاء الذي يـقل او يزيـد مبـلغه عن٢٠ % من الكـلفة الـتخـميـنيـة اخملصـصة الغـراض االحالة وجلـميع انـواع العـقود تـقبل الـعطـاءات التي تـقل عن الكـلفة
ناقصة تطلبات والشروط الواردة في وثائق ا نشأ احملدد من قبل جهة التعاقد عالوة على جميع ا طلوبة وا واصفات ا التخمينية دون تقييد ذلك بنسبة معينة شريطة االلتزام با

طلوبة فيما يتعلق بالسلع اجملهزة او اخلدمة ا
 ٣٤- للشركات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الصرف (١٤٥٠) دينار عراقي لكل دوالر امريكي.

شـرق الشرق الـعراق االخـبارية كل ـدى الزوراء الـصبـاح اجلديد الـبيـنة اجلديـدة ا  ٣٥- سـيتم نـشر االعالن في صحـيفـة الصبـاح احلكـوميـة + صحيـفتـ من االتي (الزمان ا
واطن النهار الدستور العدالة العالم). ستقبل العراقي ا االخبار ا

٣٦- سيتم استقطاع (١٠٠٠دينار) الف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال.
شاركـة التعـهد بعدم الـعمل في عـقود او مشاريـع في قطاع الـنفط في اقلـيم كردستـان العراق وفي حـال وجود عقـود او مشاريع حـالية تـتعهـد الشركات ٣٧- - على كافـة الشركـات ا

بانهائها خالل ثالث اشهر من تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها .
www.oil.gov.iq :وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا مالحظة 

www.mrc.oil.gov.iq                                                                                                    
مع التقدير
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tube bundle.
Fin Tube For Heat
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$ 5 900First.$ 590 000
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availability

$ 118 000
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فــقـــدت هـــويــة صـــادرة من نــقـــابــة
بأسم (ياسر الصحفـي العراقـي 
مـحـمـد عـلي عـمـران) بـصـفـة عـضـو
مــشــارك عـــلى من يــعــثـــر عــلــيــهــا
تـســلـيــمــهـا الى جــهــة االصـدار مع

الشكر.

d U½ wMG « b³Ž WOKŽ p¹dA « v ≈

اقتضى حضورك إلى مديرية بـلدية العمارة لغرض احلصول على
إجازة بناء للعقار تـسلسل (٣٩٠/١٩٧ / نهر دجلة) كونه مناصفة
بيـننـا وخالل فترة (٣٠  يوم) من تـاريخ نشـر اإلعالن في اجلريدة
وبـعـكـسه يـتـم الـسـيـر في إجـراءات احلـصـول عـلى إجـازة الـبـنـاء

ويسقط حقك في االعتراض مستقبال"

ÊU Š rÝUł Ê«Ëeſ Øp¹dA «

d U½ wMG « b³Ž WOKŽ p¹dA « v ≈
اقـتـضى حـضورك إلى صـنـدوق اإلسـكـان فرع مـيـسـان كوني أروم
احلصول عـلى قرض بناء للعقـار تسلسل (٣٩٠/١٩٧ / نهر دجلة)
كونه مناصفة بيننا وخالل فترة (٣٠  يوم) من تاريخ نشر اإلعالن
في اجلـريــدة وبـعـكــسه يـتم الــسـيــر في إجـراءات احلــصـول عـلى
الـقــرض من صــنــدوق اإلســكـان فــرع مــيــســان ويـســقط حــقك في

االعتراض مستقبال"
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وبـحسب مجلة "بـيبل" توصل الثنائي
إلى اتـفاق يـتعـلق خصوصـاً بحـضانة
طــفـلــيـهـمــا.ولم تـخف عــارضـة األزيـاء
الـبرازيلية في السنـوات األخيرة قلقها
عــلى صــحــة زوجــهــا بــسـبـب الـطــابع

العنيف لرياضة كرة القدم األمريكية.
وقـالت جمللة "إيل" في أيلول "أرغب في
أن يـكون حاضراً أكثر" "لكن في نهاية
ـا يــســعـده ــطــاف عـلــيه أن يــقــوم  ا
ـــصــنف أيـــضــاً".وكـــان تــوم بــرادي ا
أفــــضل العـب في تـــاريـخ كـــرة الــــقـــدم
األمـــريـــكــــيـــة والـــفـــائـــز ســـبع مـــرات
بـالـ"سـوبر بـول" وهـو رقم قيـاسي قد
أعــــلن في شــــبـــاط اعـــتــــزاله قـــبل أن
يــتـراجع عن الــقـرار.وتُـصــنف جـيـزيل
بــونـدشن من أبـرز األســمـاء في مـجـال
عـرض األزيـاء وقـد ظهـرت عـلى مـئات
أغـــلــفـــة اجملالت وشـــاركت في عــدد ال

{ لـوس اجنلـوس (أ ف ب) - أكد جنم
كـــرة الــقـــدم األمـــريــكـــيــة تـــوم بــرادي
وعـارضـة األزياء الـبـرازيلـيـة الشـهـيرة
جــيــزيل بـونــدشن اجلــمـعــة عــزمـهــمـا
الــطالق في انــفـراط لـعــقـد ثــنـائي من
ــتــحـدة. بــ األشــهــر فـي الــواليــات ا
ويـنـهي اإلعالن أسابـيع من الـتـكهـنات
ـشـاهـيــر بـشـأن تـوتـرات في مــجالت ا
زوجــيــة تـــســبــبت بــهــا عــودة الالعب
ـنـافــسـات بـعــد شـهـر الــشـهـيــر إلى ا
ونـصف شـهـر فـقط من إعـالن اعتـزاله.
وكـتب توم برادي البالغ  45 عـاما على
ـاضـية أنـهيت إنـسـتغـرام "في األيام ا
مـع زوجتي طـالقنـا بـعـد زواج اسـتـمر

. ت  13 عاماً
وصـلـنـا إلى هـذا الـقـرار رضـائـيـاً ومع
االمـــتــنــان لـــلــوقت الـــذي أمــضـــيــنــاه
ســويـاً".وأشـار إلى أن قـرار االنـفـصـال
اتُّـخذ بعد "تـفكير مـسهب" واصفاً ذلك
بـــأنه أمـــر "مــؤلـم".وكــتـــبت بـــونــدشن
الـبـالـغة  42عـامـاً من جـانبـهـا أن "قرار
إنـهاء الزواج ال يـكون سهالً الـبتة لكن
بـتنا متبـاعدين أحدنا عن اآلخر ورغم
صـعوبة هـذا الوضع أشعر بـالسعادة
إزاء الـــوقت الــذي أمــضـــيــنــاه ســويــاً
وأتــــمـــنى األفــــضل لـــتــــوم".وأضـــافت
"أولــويـتي كـانت وســتـبـقى لـطــفـلـيـنـا"
و"سـنواصل حتمل مسؤولية تربيتهما
".ولبرادي وبوندشن وهما جنمان مـعاً
ــلـكــان ثــروات طـائــلـة تــزوجـا ســنـة
 ?2009صـبي وفـتـاة يـدعـيـان بـنـجامن
وفــيــفـيــان.وطـلــبت بــونـدشـن رسـمــيـاً
الـــطالق اجلــمــعــة فـي فــلــوريــدا وفق
ــــتـــــخــــصص في مــــوقـع "تي ام زي" ا

شاهير. أخبار ا

أن األمـور تسـير بـينـهما
عـــــلى مـــــا يـــــرام كــــأي

 . صديق
وأشـارت أنها أعادت
إحــــيـــاء عالقــــتـــهـــا
بـبـراد بـعـد أن فسخ
خــطـبـتـهـمـا فى عـام
 1997 بعد عالقة

اســــــــتــــــــمــــــــرت ثالث
سـنـوات قـائلـة "عـنـدما
انــفـصــلـنــا ألول مـرة لم
نــكن أصــدقـاء لــفــتـرة من
الوقت  ثم وجدنا نوعًا ما
ا يـعـتبـر طـريق العـودة ر
مـنـذ  18 أو  19عــامًـا  شيء
مـن هـذا الــقــبـيـل  ثم بـقــيــنـا
عــــــلـى اتــــــصــــــال عـــــــلى مــــــر

." الســــن

يـحصى من عروض األزيـاء خصوصاً
لــصــالح "فــرســاتــشي" و"فــيــكــتــوريـاز
سـيـكريت". كـذلك شـاركت بـدور صغـير

في فيلم "ذي ديفل ويرز برادا".
ية جـوينيث كـما حتـدثت النجـمة العـا
بـــالــــتـــرو عن شــــعـــور زوجـــهـــا بـــراد
فـالتشـوك حينـما علم أنـها ال تزال تكن
كل االحـتـرام خلطـيبـها الـسابق الـنجم
بـراد بيت رغم االنـفصال قبل  20عـاما
واحـتفـاظهمـا بصداقـتهـما من حيـنها
قـــائــلـــة فى تــصـــريــحـــات لــبـــرنــامج(
ــا يــكــون انــتـــرتــنــمت تــو نـــايت) (ر
زوجي حـكيـماً لـلغـاية لـذلك أعتـقد أنه

يحترم الصداقة تمامًا".
وأضـافت بالتـرو تعلـيقاً عـلى ذلك أنها
وبـراد ال زاال يسـتشـيران بـعضـهما في
أمـور عـديـدة بسـبب صـداقـتهـمـا التي
حـافـظـا علـيـهـا رغم االنفـصـال مـؤكدة
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ي الــعــراقـي صـدر لـه عن مــكــتــبــة دجــلـة الــكــاتب واالكــاد
لـلــطـبـاعـة والـنـشــر والـتـوزيع كـتــاب بـعـنـوان (رحالت نـاجي
ـوضـوع والـبـناء ) وهـو الـكـتـاب الفـائـز بـجـائزة الـسـاعاتي ا

ناجي جواد الساعاتي ألدب الرحالت الدورة 12/2022.

ÊuFLý nÝu¹

ــطــرب الــســوري يـســتــعــد لــعـدة ا
جــوالت غــنــائــيــة في عــدد من دول
الــعـالم .اولــهـاحـفـل في مـونــتـريـال
بكـندا في الثالث من كانون االول 
ـــتـــحـــدة لـــيـــعـــود إلـى الـــواليـــات ا
األمريكية إلحياء حفل في واشنطن
و في والية بنسلفانيا ثم بفلوريدا.

 œuL×  d Uý ¡ôË

اجستير في طالب الدراسـات العليا العراقي ناقـش رسالة ا
ـوسـومـة (الـبـنـاء الـفـني لـلـمـضـامـ االخبـاريـة في االعالم ا
مواقع وكـاالت االنبـاء وتطـبيـقاتهـا الرقـميـة/ دراسة حتـليـلية

وقع وتطبيق وكالة االنباء العراقية).
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ـطـربـة الــسـوريـة اعــلـنت  عن اقـامــة حـفـلـهــا الـسـنـوي في ا
مسـرح دار األوبرا بدمشق الـيوم االثن  31 تـشرين األول
ـايسـتـرو عـدنان فـتح الـله والـفـرقة اجلـاري ويـرافقـهـا فـيه ا

وسيقية. ا
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الـفـنان الـعراقي والـتـدريسي في كـلـية الـفنـون اجلمـيـلة نـعته
سائل وت الـسبت  نقابة الـفنان العـراقي بعـد ان غيبه ا

ولى أن يتغمده بواسع رحمته. ا

WŽUOÐ W1œ

مثلة السورية اعلنت عن بدء التحضير للجزء السادس من ا
مـسلسـل صبايـا وان التصـوير ينـطلق خالل كانـون الثاني

على أن يُعرض في رمضان 2023.
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ـركز ي الـعراقـي حصل عـلى شـهـادة حـضـور من ا االكـاد
االقليمي لـلجودة والتميز في التـعليم عن حضوره افتراضيا
ي نـاسـبة الـيوم الـعا فـعالـيات الـنـدوة الفـكريـة االحـتفـائيـة 
ـعـلم في عــالم مـتـغـيـر:الـتـحـوالت ـعــنـونـة (جـودة ا لـلـمـعـلم ا

والتحديات واآلمال).
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ي مـحـمـد عيـسى ـيـة الـعـراقـيـة شـاركت مع االكـاد االكـاد
اخلــاقـاني في نـدوة اقـامـهــا الـسـبت مـشـروع رحــلـة الـتـعـلم

عنونة (رحلة مع العالمة الدكتور علي الوردي). العراق ا

wM √ ”—UŠ WO½U ½≈

أبو ساره  حـارس أمني يعمل  بأحدى مدارس مدينة الكاظـمية ببغداد احزنه مشاهدة طلبة ال
تلـكون كتبـا واولياء امورهم امـكانياتـهم ضعيـفة وال يستـطعيون شـراء الكتب ألطفـالهم فبادر

بشراء الكتب لهم على نفقته اخلاصة.    
 { عن مجموعة واتساب
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اللـقطات السي وهو يستشـيط غضباً خالل احلفلة حيث
ـعـجـبـ وحطـمـهـا عـلى أرضـية تـنـاول كـامـيرا مـن أحد ا
سـرح وخرج بـعدهـا ولم يكمل الـغنـاء.وعلق الحـقاً على ا
: "شـكراً لـلـذين جـاؤوا إلى احلفل من أجل احلـادثة قـائالً

{ نيـو أورلينـز- وكاالت - أثارت مـقاطع مصـورة للنجم
ـي ستـيف السي اجلـدل عـلى مـواقع الـتواصل في الـعا
ــتـحــدة بــعـدمــا رمى بــكــامــيـرا تــعــود ألحـد الــواليــات ا
ـنـطقـة نـيـو أورليـنـز.فقـد أظـهرت ـعـجبـ خالل حـفـلة  ا

تـعة وليس ليرموا كاميرات علي. ال أدين ألحد باعتذار. ا
مكن أن يكون رد فعلي أفضل من هذا ولكنني كان مـن ا
إنسـان وأتعلـم من أخطائي. أنـا لست منـتجا أو شـخصا

آليا".

ـعـدة لـذا حـاول أن قـد تـعـاني من اضـطـرابـات في ا
اء. تلتزم بحمية مع تناول ا
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 عـلــيك الــتــزود بــالــثــقــة بــالـنــفس واإلقــدام من دون
خوف.يوم السعد االربعاء.
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قد تشـعر باضطـراب ال تستـطيع التـعبير فـكر بهـدوء 
عنه يوم السعد االربعاء.
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 ال تــخش وضع الــشــروط وتـوســيع اآلفــاق بــاآلمـال
الكبيرة حتقق بعض األحالم.
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 في نهاية الشهر يحدث أمر يؤدي لعودة االستقرار
العاطفي والتفاهم .
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تـــعــــمل بــــوعي وحـــكــــمـــة و تــــبــــتـــعــــد عن األوهـــام
واالرجتال.رقم احلظ  6.
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تـتــعـاون مع  الــشـريك  لــتـحــقـيق هــدف مـهم يــسـعـد
األسرة .رقم احلظ 2.

ÊUÞd «

هـني وتكون  تـسنـد إليك مسـؤوليـة هامة في اجملـال ا
مترددا بقبولها .
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ادي ,وفي مـنـتـصف هـنـاك مـفـاجـأة علـى الـصـعـيـد ا
العام ستتمكن من تسوية ما كان معلّقا.
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مهـمة تـتردد من الـقيـام بها   ,علـيك االتكـال على الله
ألنك جدير بها.
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تتـوصل إلى اتفاق مع شـركاء أو مع طرف كـان بينك
وبينه تناقض.
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 حتــقق بــعض األمــنــيـــات الــتي راودت أحالمك فــفي
منتصف العام يحالفك احلظ .

 u(«
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اكتب مـرادفات ومـعاني
الـــكــلـــمــات الــتـي تــقــرأ
وتـكتب افـقـيا وعـمـوديا

في الوقت ذاته:
 1- لـــقب االب الـــروحي
جلائزة السالم والعلوم
 2- مـــــنـــــصب احلـــــاكم

ا قد
 3- أول مـــــــــــــــــؤذن فـي

االسالم
 4- أمسية
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أثارت جنمة

تلفزيون الواقع األمريكية كايلي جينر اجلدل ب
تابع بحديثها عن عالقتها بحبيبها ووالد ا

طفليها مغني الراب ترافيس سكوت.وقالت جينر
أن العالقة التي تربطها بترافيس هي عالقة

مفتوحة وان بإمكانهما إقامة عالقات مع أشخاص
آخرين: "أنا وترافيس في عالقة مفتوحة".وتعرّفت

جينر على سكوت في عام 2017  ووضعت
مولودهما األول ستورمي ويبستر وأصبحت اماً
للمرة األولى عام 2020.  وظهرت في فيديو كليب
لسكوت  قبل أن ينفصال عام 2019  ويعودان

خالل أزمة كورونا. وعام 2021  أعلنت كايلي أنها
تنتظر مولودها الثاني ووضعته عام 2022

لكنهما لم يتزوجان حتى اآلن.
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ـهــرجــان الـقــاهـرة ــهـمــة  من الــتـقــالـيــد ا
لـلـمـسـرح الـتـجــريـبي بـنـسـخـته الـتـاسـعـة
والــعـــشــرين والـــذي تــشــرف عـــلــيه وزارة
ـــهــرجــان ــصـــريــة أن إدارة ا الــثـــقــافـــة ا
إصــدرت مــجــمــوعــة كــتـب  تــعــنى بــالــفن
ـهـرجـان ـسـرحي بـالـتـزامن مع انـعـقـاد ا ا
ويـأتي هـذا االهـتـمـام عـلى اعـتـبـار"ليـست
ـصاحـبـة وحـدها الـعـروض والـفعـالـيـات ا
هـرجان فـالكـتاب يـبقى هي مـا يبـقى من ا
ـتد أثـره إلى أجـيال ا أكـثـر و ـا ور أيـضً
هـرجان وأجـيـال"هذا مـا أشـار إليه مـديـر ا
جــمـال يــاقــوت في كــلـمــته الــتي تــصـدرت
مــعـــظم االصــدارت . ومن بــ االصــدارات
كــتـاب بــعــنـوان " إيــو جــيــنـيــو بــاربـا في
درامــاتـورجـيــا الـعــرض في أصل مــسـيـرة
مــخـرج" تــولى عـمــلــيـة تــرجـمــته واعـداده
ـقيم في اخملـرج العـراقي قـاسم البـيـاتلي ا
مـدينة فلـورنسا اإليطـالية منـذ ما يزيد عن
أربــعـــ عــامـــا والــكـــتــاب يـــقع في  278
صـفــحـة تـضم  أربـعــة فـصـول أضـافـة الى
قـدمة وخمسـة عناوين اخرى الـبرولوغ وا
.والـبــيـاتـلي بـحــكم جتـربـته الــطـويـلـة في
ــســـتــمــر ــغـــتــرب اإليـــطــالي وعـــمــلـه ا ا
أصــبح عــلـى درايـة ــســرح والــدؤوب في ا
سرحية سواء في إيطاليا بـأهم التجارب ا
وعــــلى وجـه خـــاص تـــلـك الـــتي أو اوربـــا
ـــشـــغل تـــنـــحت مـــفــــاهـــيم جـــديــــدة في ا
والشك في أن إوجينـو باربا يعد ـسرحي ا
من ابـــرز األســمـــاء الـــتي لـــهــا فـــضـــاءهــا
ـفاهـيمي اخلـاص وقد تـرسخت جتـربته ا
بعد أن ـاضي مـنذ نـهايـة ستيـنات الـقرن ا
ـسـرحـيـة في اوربـا رافق ابـرز الــتـجـارب ا
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ـسرحـية مـنهـا جتربة في مـطلع مـشواره ا
في مطلع ستينات غـروتوفسكي في بولندا
لكنه في مـا بعـد بدأ تفـكيره ـاضي الـقرن ا
حتى أصبح يـنضج ويـستـقل في تطـلعاتـه
سرح تمثل  سرحي اخلاص ا له كيانه ا
والــبــيــاتــلي كــان ومــا يــزال وثــيق األودن
ومن وعلى تواصل وتـماس معه الـصلـة به
هـنا قدم لـلمكـتبة الـعربيـة إسهامـات مهمة
سـرحي ـفـكـر ا لـلـتـعـريف بـتـجـربـة هـذا ا
واالصـدار اجلديـد يأتي تـتمـة لهـذا اجلهد
وبــهـــذا الــشــأن يـــشــيــر إلى ان الـــعــنــوان
األصـلي للكتاب بـاللغة اإليطـالية كان بهذه
الـصــيـغـة "حـرق الـبــيت" مع عـنـوان فـرعي
"أصل مـــخـــرج" إالّ أنه اخـــتـــار أن يـــجــري
تـعديال وتغيـيرا على العـنوان باالتفاق مع
ـؤلف لـيـكـون" دراماتـورجـيـا الـعرض في ا
أصل مـسيرة مخرج" وعنـوانًا فرعيًا "حرق
الـبيت" والغـرض من ذلك لكي ال يبـتعد عن
ويـضـيف الـبـيـاتلـي"جاء الـعـنـوان األصـلي
اخـتـيـاري لـلعـنـوان وفق مـحـتـوى الـكـتاب
ُـخرج الـذي تـنـاول تـفاصـيل عن مـسـيـرة ا
ـعلم أيوجينو باربا احلياتية والفنية في ا
آن واحـد وطرحها من خالل نسج نوع من
حـيث ربط فـيـها ـتـوازية  الـدرامـاتـوجيـا ا
بـاد الفنـية والـتقـنيـات التي تدخل بـ ا
في تــــكــــويـن الــــعــــرض وبـــــ جتــــربــــته
الـشـخـصـية وكـأنه دمج كـتـابـ في كـتاب
واحـد"  ويؤكـد البيـاتلي عـلى ان باربا في
هـذا الكتاب اليريد أن يـبث لآلخرين طريقة
ــخــرج لـكــنه يــطــرح بـعض مــحـددة بـه كـمُ
ـــعـــطـــيـــات والـــتـــقـــنـــيــات اإلجـــراءات وا
سـرحية الطويلة والـنصائح من جتربته ا
ويــريــد أن يــوفي الــقــرض الـذي عــلــيه من
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سـرح بـالـفراشـات  أمـا عـناوين مـعـلـمي ا
كـتبه فيلجأ فيهـا إلى صيغ علمية وشعرية
في آن واحـد وهذا ما يـبدو  في أول كتاب
صــدر له ســنـة  1965بــعـنــوان"الــبـحث عن
ـسـرح الـضـائع مـقـتـرح حـول الـطـلـيـعـية ا
الـبولـندية"تـناول فـيه جتربـة غروتـوفشكي
في مـسـرح اخملـتـبـر في بـولـنـدا.وقـد شـمل
أسـلـوبه في الـعـنـونـة كـتـبه الـعـديـدة الـتي
مــثل:"مـا وراء صــدرت بـالـلــغـة اإليــطـالــيـة
ـــســرح - احلــرفــة اجلــزيــرة الـــعــائــمــة ا
عـاكس – االنتـفاضة مـسيـرة ا والـعزلـة 
زورق من الـورق- ــسـرح أنــثـروبـوجلــيـة ا
ـبــاديء الـعـامـة ألنـثــروبـولـوجـيـة عـرض ا
ــــمـــــثل - مــــعــــجم أســــرار فن ا ــــســــرح ا
ـسـرح; والكـتـاب األخـير أنـثـروبـولوجـيـة ا
إضافـة إلى آخر سـبق أن ترجـمه البـياتـلي
كـتـاب أصـدره عام 2017 بـعـنوان" الـقارات
اخلـــمس لـــلـــمـــســـرح - وقــائـع وطـــقــوس
ـاديـة لـلـمـسـرح" وقـد وحـكـايـات الـثـقـافـة ا
اشـتـرك مع في الـتـألـيف نـيـكوال
ســافــاريـسي.  وقــد يُــطـرح
ســــؤال عـن أهــــمــــيــــة
الــــــكـــــــتــــــاب الــــــذي
نـستـعرضه في هذا
ــا أن ـــقــال طـــا ا
هـــنــاك مـــؤلــفــات
كــثــيــرة لــبــاربـا
فـالكتـاب يكتسب
كما يؤكد أهـميته
في أنه الــبـيــاتـلي
يـــقــدم ألول مــرّة
ــؤلف ســـيــرة ا
الــــــــذاتــــــــيــــــــة

من خالل ــســـرح ــعـــلــمـــ في ا أجـــداده ا
مــواجـــهــتـه لــتـــعـــالــيـــمــهـم والــتـــوغل في
اسـتـيـعاب مـتـاهـات عـمـقهـا لـكي يـضـعـها
عـلى احملك في جتـربـته الـفنـيـة. ولم يـكتفِ
بل جعـلها مـحفزا بـتطبـيق طرقهم كـما هي
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يــوضح الــبـيــاتــلي بـأن أغــلب كــتب بــاربـا
تـمـيـزت بـتنـاول اجلـانب الـتـطـبـيـقي لـعمل
ـثـلي مـسـرح ـمـثل وعــمـله كـمُـخـرج مع  ا
األودن لـيـربط بـينـهـا وبـ رؤيته الـفـنـية
ومباد أنثروبولوجيا وعمله البيداغوجي
ـسـرح الــتي وضع أسـسـهـا ويـطـرح ذلك ا
من خـالل سـرد حـكــايـات ونــوادر وقـصص
لـلولوج إلى عمقـها ليضيئـها بنور جتربته
الـشخـصـية أو يـغذيـها بـأمـثلـة ناصـعة من
سرح األوربي في القـرن العشرين تـاريخ ا
ـسـرح الكـالسيـكي ـعـطـيـات ا ويـقـاربـهـا 
الـشــرقي الــيـابـانـي والـهــنـدي والـصــيـني.

ويــســتــخــدم بـــاربــا في حتــلــيالته
مـصـطـلـحـات عـلـمـيـة وتـقـنـيـة
لـيُطـعمـها بـصور من الـشعر
والــتــشـــبــيه والــتـــلــمــيح
واالســـتــعــارة واجملــاز
حـيث  يسـمي مسارح
اجملـــامــيع بـــاجلــزر
وفــضـاء الــعــائـمــة
الــعـرض بـالــنـهـر
اجلــــــــــــــــــــــاري
والعرض الذي
يُــخــرجـه أبـو
الــــــــــهـــــــــول
ويــــــــســــــــمي

بــــامــــتــــيـــاز مــــتــــحــــدثـــا عـن جـــراحــــاته
واضــطـــرابـــاته الـــشــخـــصـــيــة وعـــائـــلــته
وعــمــله.كــمـا يــتــوقف عــنــد  حــكـايــات من
رحالته فـي بــلــدان مــخــتــلــفــة في الــشــرق
والـغرب ومـنهـا حكايـة اختـبار قـبوله عام
ـــســـرح في وارشـــو  1961 في مـــعــــهـــد ا
مـستـحضـرا عالقته بـتجـربة غـروتوفـسكي
ـسـرحـية الـتي ـسـرح اخملـتـبـر وثـورته ا
ـسرح خـلـخلت واقع تـطبـيـقات ومـفـاهيم ا
اضي. الـسائد مـنذ مطلع سـتينـات القرن ا
ـضني في تأسيس ثم يـتوقف عنـد جهده ا
مـــســـرح األودن عـــام  1964 فـي الــنـــرويج
ـارك سـنة 1966 لـيـنـتـقل بعـدهـا إلى الـد
ثليه الذين عملوا معه أكثر مع ثالثة من 
وال زال البعض مـنهم يعمل من نـصف قرن
مـعه وقـد أعـطى لـهم فـسـحـة فـي مـ هذا
الـكتاب ليتحدثوا عن عـملهم كممثل وعن
رؤيـتهـم له كمُـخرج في عـمـله معـهم.و بقي
سرحية في هاجر يبحث عن ذاته ا باربا ا
ـسـرح فأسس رحـلـة تـفـكـيـر وعـمل داخل ا
ـسرح ـدرسـة الدولـيـة ألنـثروبـولـوجيـة ا ا
"إيـستا" عام 1980 . كـما يروي بداية بحثه
وتكوين نفسه سرح الـضائع الـعملي عن ا
ولعل أبرز ما فـنيا من خالل إعداده الذاتي
يـطرحه في كـتابه تلك األسـئلـة احملَفزة في
ـشـتـغلـ في ـسـرحـيـ ا مـواجـهـة عـمل ا
أوربـا بـحـثـا عن فـحـوى طـريـقـة تـفـكـيـرهم
ـــارســتـــهم لـــلـــمـــســـرح واليــفـــوته أن و
ـسـرح كـمـا يـسـتـنـطق إشـكـالـيـات تـاريخ ا
ــألــوف.  ويـــتــطـــرق بــاربــا عن ــتـب في ا كُ
ـسـرح الـثـالث الـتي أطـلـقـهـا في تـسـمـيـة ا
مـؤتـمـر  تـنـظـيـمه في بـلـغـراد عام 1976
ـناقشة واقع مسارح مهمشة استجدت في

ســبـعــيـنــيــات الـقــرن الـعــشــرين في أوربـا
وأمـريكـا الالتيـنيـة. استـطاعت أن تـتجاوز
ـســارح الــتــقــلــيــديـة هــيـمــنــة مــعــايــيــر ا
سرح يـة ومبـتعـدة عن خصـال ا واألكـاد
ســالـكـة الـطــلـيــعي الــذي ظـهـر فـي أوروبـا
طـريقا ثـالثا حـيث إقتربت في تـوجهها من
ـسرح بـحث وتـطبـيـقـات أنثـروبـولـوجيـة ا
الـتي شــخَّص بـاربـا مـبــادئـهـا األسـاسـيـة
سارح في انتمائها لبيئات وتـنوعت هذه ا
كما تميزت بـتعدد طرقها وثـقافات متعـددة
ــمـثل داخل كل مـجـمـوعـة عـلى في إعـداد ا
انـفـراد واعـتـمادهـا عـلى إجـراءات عـمـلـية
ـسـرحـيـة مـخـتـلـفـة في تـكـوين الـعـروض ا

وفي طرق إنتاجها وبتمويل ذاتي.  
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ـا ان مــصـطــلح الـدرامـاتــورجـيــة يـشـكل
فـيوضح مـعناه مـتنـا أساسيـا في العـنوان
ــــســــرح الــــذي كــــان ســــائــــدا في رؤيــــة ا
الـذي كــان مـحــصـورا بـكــتـابـة الـتــقـلــيـدي
الــــــنـص الـــــدرامـي فــــــتـــــنــــــاول بــــــاربـــــا
الـدرامــاتـورجـيــا بـنـاء عــلى طـريـقــة عـمـله
ــثــلـــيه في األودن بـــشــكل ـــخــرج مـع  كــمُ
ـــكـن أن جنـــد صــــداهـــا في حـــصــــري و
إجــراءات وتـقـنــيـات عـمل مــسـارح أخـرى.
وشـخّص مصطـلح الدراماتـورجيا مـعتمدا
عـلى مــرجـعــيـة مـعــنـاه اإليـتــمـولـوجي في
أي الـطريـقة الـلغـة الالتيـنيـة:شغل األفـعال
الــتي تـدخل فــيـهـا  درامـا  –آرغــون مـعـنى
ـكـتوب األفـعـال في نـسيج حـبـكـة النص ا
ــنـطـوق أوالـنـص الـروائي أو الـدرامي أوا
ــســرحي بـــتــكــوين كل أو نص الــعـــرض ا

مكوناته. 
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(زعالن بس يـازعل ) قصيدة لكاظم اسمـاعيل الكاطع  وضعتـها عنوانا لبوست
كــنت اود مـكــاشـفــة (اصـحــابي ) االفـتــراضـيــ واحلـقــيـقــيـ عن نــوبـة زعل
مصـحوبة بـسعال وقلـت: ال تنسخـوا قصيـدة الكاطع فاذا هم يـقطعـونها إربا

إربا وينثرون علي مقطاعها البالغة  75 بيتا اثر بيت ..
ـنـادي اجي وشـلـون !! جيه ...قـبل ا ن تـرد لـلـصـدكَ زعالن بس يـا زعل...
لوالك وين الـكَه مثـلك هوى يا لـلذتك بـريتي اركض ...ركض مـحتـركَ اجي

والله اختنكَ ..
وقـلت اسـألـونـي عن كل شيء  فـقط اعـفـونـي من سـؤال بـغـيض لم اعـد
احـبه ..هم يعـرفـونه قطـعـا : كيف رأيت الـدنـيا   ?   تـكرر  20 مـرة من
اصل  40 سـؤاال في  10 دقـائق? ومازالـوا حتى هـذه اللـحظـة يسـألون
رغم إني اجـبت مـسـتـعـيرا مـسـتـعـيـنـا بـصـديقـي طبـيب االنف واالذن
ـطر واحلـنجـرة ولـيـد الصـراف ..رأيـتـهـا كجـارح مـخـلبـاه الـريح وا

دقائقا عندهنّ الدهر يُختصر. لكننا اليوم حتى الليل ننتظر
يـكـتب لي مـحب : انت التـعـلم حـال البـلـد ثم تـضـحك مـتـأنـقا  –بـعـد
انـتصاف الليل بوسط البـلد بعمان ! انا لم ازرها  –يـكمل صاحبي :

وانا لم اشك غربتي الحد !   لكنك تبدو سعيدا بغربتك 
طرب اجملهول داخل الوطن تغنى   فاالرض هنا تتكلم عراقي  كل ا
اغـانـيــهم في االعـراس ومــشـمـات الـهــوا واجلـاهـات ;  وانــا حـ افـتح
درسة الـتي تضم  الطلـبة من التاسيـسي الى التوجيهي نـافذتي اسمع ا

يرددون  : لست ادعو مسقط الرأس وطن موطني كل بالد العرب !
وانا االن شبه حزين لدواع شتى واحلزن بال سبب له الف سبب .

 فجأة فقدت شهيتي للحوار .... 
ـكـوجي - وانا امـرق من بـابه يـهتف بي : يـادكـتور  كـان ابو الـدراي كـل  ا

اواعيك جاهزين بدكاشياهم . (مالبسك جاهزة االتريدها )?
ن جمالي  في الـتاكسي الـتي اقلتـني سمـعت  اغنيـة كنا نـحفـظها عن نـزار :  
إرجع كما أنت صـحوا كنت ن ضـفـائري مـنذ أعــوام أربيهـــا ن شـال احلرير 

فمــا حياتي أنا إن لم تكن فيهـا. أم مطر
 بعـد هـدنـة طـفيـفـة عـدنا وعـاد الـعـود( احـمد ومـحـمـد وحـس وبـشـرى وعـدوية )وهم
الـضيـوف الـقادمـون من كل االصـقاع والـبـقاع لـلـمثـول في بالط اطـراف احلديث (وهب
نـسيم االمس فـارتـعش الـوقت  والحت لنـا روح من الـقلب التـرى يـرد جيـوش الـقول عن

وصفها الصمت)
دهش وانا اردد رآه ا زعالن انـا الني لم اتابع هذا الكسـوف الذي خص الله شمالـنا 
: " حــبــيــبي أنت يــا فــيـــلــســوف..يــا بــونــظــارات عــيــنــهـم مــني..مــقــدرش أحــبك يــادي
ـتوحـشـة بطـولة ا قـبال تـعلـمـني..علـمـني.. علـمـني.. علـمـني" (من فيـلم ا غيـر  الكـسـوف

سعاد حسني ومحمود عبد العزيز).
ثـل أمامي في (اطـراف احلـديث) ...اذكر حـزين انـا الن جعـفـر اخلفـاف حـتى االن لم 

ـية الـفنـون اجلمـيلـة وقد سـرح في اكاد تـخرج في قـسم ا وهـو ا
ارتـقى طاولـة تـنس عنـد مـكـتبـة الـكلـيـة .. وصاح بـاعـلى صوته :

ايتها الشمس اشرقي  وان لم تشرقي يطبج مرض!
 زعالن انـا الني من دون العـا الاعـرف سر االسـرار في ازمة

بنت (عبد الوهاب ) شيرين ?!

قاسم بياتلي
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رء بالرهـبة في اللـحظات الـتي ينحـجب فيهـا ضوء الشمس يشعـر ا
ا يـعرف بــ(كسوف عن األرض بسـبب مرور القـمر من أمامـها اي 
الـــشــمس ) وكــذلك (خـــســوف الــقــمـــر)  أي حــجب األرض لــضــوء
الـشمس الـسـاقط على الـقـمـر بشـكلٍ كـلي أو جزئي فـهـذه اللـحـظات
رعبـة التي تؤدي بنـفس االنسان  إلى اخلوف العـميق جتعله يؤمن ا
بـوجــود اخلـالق الــعـظــيم الـذي يــسـيــطـر عــلى تـمــاسك ودوران تـلك
األجـسام الـثـقيـلـة في هذا الـفـراغ الكـوني اخملـيف وهي حبـيـسة في
أفالكـهـا مـنــذ ماليـ الـسـنـ فــتـلك األحـداث الـتي تـتــجـلى أمـامـنـا
بـشكل واضح جتـعلنـا نفكـر بخطـر تصادم الكـواكب فيـما بيـنها وما
ـوت وهذه إرادة إلهـية جاء يحـدق باإلنسـان من الكوارث والـدمار وا
بها اخلـالق العظيم لـكي يب للبـشرية في مشـارق االرض ومغاربها
صـحة مـسـير تـلك األجسـام الـعمالقـة بـالعـ اجملـردة بعـد أن كانت
رؤيـــاهــا مــقـــتــصــرة عـــلى الــعـــلــمــاء فـــقط أصــحــاب
الــتـلــســكــوبــات وأجـهــزة الــتــحـسـس الـعــلــمــيـة....
(سـنـريـهم آيــاتـنـا في اآلفـاق وفي انــفـسـهم حـتى
يـتــبـ لــهم انه احلق ) ســورة فـصــلت اآليـة 53

فسبحان الله اخلالق العظيم.
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قـلوب وهي عـند الـنـاس عالمة لـقيـام السـاعة كـما الدنـيـا تسـير بـا
توقعـة ليسوع سيـح الدجال أو العـودة ا نتـظر أو ا ـهدي ا ظهور ا
سـيح لألرض; تفسيـرات ورؤى بعضـها من اخليـال أو هو موجود ا

في كتب األديان واألساطير. 
ثقف عـرفية والتربوية واحـتجبت مكانة ا دنيا اختـفت منها القدوة ا
علم ومربـي العائلـة مقابل ظـهور الغبي فكـر وتراجعت صـورة ا وا
االفتراضي الـذي يُثـقف الناس بـاخلزعبالت الـبصـرية والسـخافات

علبة بالبالهة ومستنقعات االبتذال. والتفاهات والسلوكيات ا
فـالــدنـيــا الـتي نــتـحــدث عـنــهـا الــيـوم هي أقــبـيــة وسـائل الــتـواصل
االجـتمـاعي ومجـاريهـا االفتـراضيـة هي عبـارة عن ثقب اسـود يقوم
ـكن تصـورها للـحصول عـلى خمس دقائق الناس بـأشياء بـليدة ال 
من الشهـرة. حيث جنـون األفراد بشهـرة زائفة تخـفي خلفـها "عقوال
فـارغة فـحـولوا مالعـبـها إلى فـوضى لـتدمـيـر األذواق وقتل اجلـمال
اإلنــسـاني وقـلع جـذور الــثـقـافـة الـفــطـريـة عـنـد إنــسـانـيـة اإلنـسـان.

قابل هناك بشر متابع مهووس بالوناسة والضحك والتسلية.  با
هـذه الوسـائل خلقت شـريحـة مجـتمعـية جـديدة من مشـاهيـر العالم
يطـلق عـليـهـا " فاشـيـنسـتـات" بعـيـدا عن العـمل اإلعالمي الـتـقلـيدي;
تـعـتـمـد عـلى يـومــيـات اإلنـسـان ومـواهب مـتـواضـعـة خـلـقت من قـاع
يـوعة واالبتذال اط ا األميّة اجملتـمعيّة مـثلما خـلقت ثقافـة معتّلـة بأ
والقرف. صـارت الدنيا كـأنها جنون لـبشر يَحـلّمون بشـهرة حتى لو

كانت من صنف سلوك احلمير والبعران والضفادع.
صـارت الـشهـرة على مـواقع الـتواصل االجـتـماعي أسـهل من شرب
ـاء وبـابـاً لـتـحـقـيق مـكـاسب كـبـيـرة لـبـعض من ال يـسـتـحـقون وال ا
ـتـلـكـون سوى عـبث الـغـرابـة وجـنون األفـعـال غـيـر السـويـة. هـناك
ن يـتابـعون أفـراداً يصنـعون مـحتوى الي  ـا ا مئات اآلالف ور
عـنى والسـلوك; رقـصـات غريـبة خـادشه لـلحـياء وسـلوكـيات بلـيـد ا
عــابـثـة بـاألجـسـاد بـطــريـقـة مـقـززة ومـؤخـرة أمــرأه مـتـعـرجـة بـفـعل
ـة الـتــنـفــيخ والــتـحــديث وشـيف مــعــدة مـخــتص بـالــتـبــولـة أو الــدو
الي العراقـية وحركة عبثيـة ساذجة تقلب الدنـيا ومن فيها حيث ا

. عجب من ا
فـكـر بـيـنـما ـثقـف وا ـعـلم وا ـاً نـأخذ احلـكـمـة من األب وا كـنـا قـد
ـريض الـنـفسي من نـأخـذها الـيـوم من األبلـه والفـاشل والـضائع وا
ـزق وصبيـة مشغـولة بالـبوتكس والـفيلر. صبي مهـووس بسروال 
الكل أصـبح معـلـماً ومـصلـحاً وحـكيـماً وطـبـيبـاً وصيـدالنيـاً ومفـكراً

وواعظا دينياً في العالم الرقمي. أختلط احلابل بالنابل.
صـارت أيامنـا هلـوسة عقـليـة افتراضـية وفضـاء ملـوثاً بيـورانيوم
ُـضللـة تُعلم الـصبايـا فنون تـشويه الوجوه ـعلومـات القبـيحة وا ا
ـا قـد تنـقـذنا والـشفـاه وقـلع قـيم الشـبـاب وتـشويه أذواقـهم ر
نـصات اجلادة الـتي نرى فيهـا العقل يتـحرك واجلمال بعض ا

يتألق حضوراً لتنقذنا من القمامات الرقمية.
وبـتفـسير الـعلم والـعلمـاء فهـناك ثالثـة أسباب مـحتـملة: األولى
الـنـرجـسـيـة وهي عـنـصـر رئـيـسي في الـرغـبـة بـالـشـهـرة حـيث
تكون مـتمحورة حـول الذات واالستحقـاق واحلاجة إلى اإلعجاب

وهم يعتقدون أنهم يستحقون أن يكونوا مركز االهتمام. 
والثانـية عدم الثقـة بالنفس حـيث الشعور غـير اآلمن للذات ووجود
الـتـقـلـبـات وهـذا يـدل عـلى أن الـنـرجـسي يـرغب في الـشـهـرة لـكـنه
صادقة يعاني من عـدم ثقة بالنـفس حيث يعتمـد بشكل كبيـر على ا

. واالنتباه للخارجي
والــثــالـثــة كـيــمــيـاء الــدمــاغ في الـكــشف عن الــذات حــيث وجـد أن
اإلفصاح عن الـذات يرتبط ارتباطًا وثيقًـا بزيادة التنشيط في مناطق
الـدمـاغ الــذي يـعـتــمـد عـلى نــظـام الـدوبــامـ احلـوفي وهــو الـنـاقل
العصـبي الذي يلعب دورًا رئيسيًا في شعور الناس بالسعادة.وكلما
ــعــلــومــات عن نــفــسه فــأنه يــطــلق كــان الــشـخـص مــشــاركــاً في ا

الدوبام في الدماغ بهدف الشعور بالسعادة والفخر والتباهي 
فكر وأصحاب االختراع ؤثر هو القائد السـياسي وا اً كـان ا قد
ؤثـر صـانع احملتـوى الـرقمي بـينـمـا صار الـيوم "االنـفـلونـسـرز" أو ا
الـذي يُصـدرّ لـنا هـلوسـات وخـزعبـالت على الـيـوتيـوب واالنـستـغرام
ئة والفيـسبوك. لذلك ال نستغرب حسب نتائج البحوث بأن 70   با
ـؤثرين ـدونـ أو ا ـستـهـلـكـ يتـأثـرون في قـرارات الـشراء بـا من ا
ـؤثـر الـرقـمي أيـضـاً يـساهـم في تـسهـيل . بل صـار هـذا ا الـرقـمـيـ
. ومع ذلك جـرائم تـبيض األمـوال وجتـارة الـبشـر ومـخـالفـة الـقـوان
لـديـهـم مـؤتـمـرات وندوات وبـرامـج وجـوائـز وحـظـوظ عـنـد الـشـركات

لوك. الكبرى والرؤساء وا
قبل فتـرة قصيرة التقـيت صدفة بأحد طلبـتي في مقهى بأحد موالت
دبي. بدأنـا نسـرد ذكريـات الدراسـة قبل  10 سـنوات والـسؤال عن
العـمل واألحوال. ومنذ الدقائق األولى الحظت بأن هناك شيء غريب
يحـدث; صبـيان وصـبايـا يقـتحـمون جـلسـتنـا ويطـلبـون التصـوير مع
طـالبي وبـعـضـهم يـريد تـوقـيـعه مـوجات تـأتي وأخـرى تـخـرج وانا
أفـكــر مع نـفــسي مـا الـذي يــحـدث: هل صــاحـبي أصـبح مــطـربـاً أم

مقدماً لبرنامج تلفزيوني ? 
عجب مرات عديدة كما الحـظت عليه اخلجل في قطع حديثنا من ا
باهاة: وكان يحـرص في كل مرة على يقدمـني لهم بطريقة الـفخر وا
ـؤلفات. وبالـطبع لم أحصد إال أستـاذي كاتب إعالمي وله عشرات ا

على ابتسامات سريعة مع جملة مختصرة: ما شاء الله!
قـلت له: شنـو القـصـة ياطـيب على الـطريـقـة اإلماراتـية? وبـدأها: مـنذ
ـناسب الذي تخـرجي من قسم اإلعالم منـذ سنوات لم أجـد العمل ا
تـواضـعـة فـقـررت دخـول الـعـالم الـرقـمي وبدأت يـنـاسب قـدراتي ا

شهورين.  ابحث عن فيديوهات ا
وقـلت مع نــفـسي مــا أسـهـلـهــا ومـا أحالهــا من مـهـنــة. فـذهـبت إلى
الـصحـراء ألنهـا بـيئـتي فوجـدت الـبعـير الـذي أعـرف أسرار غـضبه
وهـديـر صوته ونـوعـيـة رفـساته مـن اجلانب ولألمـام ولـلـخـلف. وقلت
في نفسي مـالضـير إذا حتمـلته لدقـائق مقـابل دقائق الشـهرة. وهذا
اليــ وكـان هـذا ــشـاهــدات بـا مـا حــدث; "انـهــالت اإلعـجــابـات وا
ـؤثرين الـبعـيـر سبب شـهـرتي واحتاللي مـواقع مـتقـدمة مـن صنف ا

." الرقمي
دنـيـا مـلـعـونـة بـحق; هـديـر بـعـيـر ورفـسـته جتـعل اإلنـسـان مـشـهوراً
ومؤثراً وغـنياً بينما أصحاب العقـل والفكر يؤلفون الكتب واألشعار
والروايـات دون أن يكـون لهم شـهـرة شعـبيـة في األرض. فال إشارة
عـابــرة من مــعــجب ضـيــعه الــزمن والمــعـجــبــة "بـوتــوكـســيــة" تـرفع
ـعنـويات. دنيـا اختـفى فيـها الـعقل و"الـقلم ومـا يسـطرون" وحـكمة ا
القـول والفعل واحلـلم وما يـفعلـون. ال نسـمع في دنيا
اخلــرابــيـش الــرقــمــيــة ســوى جـــعــجــعــة األهــبل
وسـطـوع اجملـنـون االفـتـراضي  ونـهـيق احلـمـير

الرقمي وصوت سفاهات آخر زمن!

والـنقود وهم يرتدون ازيـاء تنكرية
"مـــــرعـــــبـــــة" حـــــسب تـــــقـــــالـــــيــــد
الـهـالـويـن.وذكـر احـد االصـدقاء ان
البس الـتنـكرية اجلـميع يـرتدون ا
لــكي ال تـعــرفـهم األرواح الــشـريـرة
حـــيث تـــقـــول األســـطــورة بـــأن كل
األرواح تــعـود في هـذه الــلـيـلـة من
الـبرزخ إلى األرض وتسود وتموج
حــتى الــصــبـاح الــتــالي. ويــتــنـقل
األطـفـال من بـيت آلخـر وبـحـوزتهم
أكـيـاس وسالل لـتـمأل بـالـشـكـوالتة
واحلـــلــــوى ومن ال يـــعـــطي األوالد
ــتــنــكــرين الــشــكــوالتــة وحــلـوى ا
الـــكــرامــيل "تـــغــضب مــنه األرواح

الشريرة".
نـاسـبـة اسـتغالال وتـسـتـغل هـذه ا
جتــاريـا  بـصـنع وبــيع الـعـديـد من
ـــنــتــجـــات اخلــاصـــة بــالــتـــنــكــر ا
والــرعب.وحـسب مـا اطــلـعت عـلـيه
هـــذه االيــام فـــان الــنـــاس ســعــداء
ـــــوت بــــــتـــــقــــــلــــــيــــــد الـــــرعـب وا
واالشــــبــــاح.قـــلـت الصـــدقــــائي ان
الـــهـــالـــوين  في بـالدنـــا حــقـــيـــقي
فـالرعب  عنـدنا يفوق خـيال صناع
الــهـالـوين.اذكـر تـعـلــيـقـا لـصـحـفي
مــصـــري صــديق: " نــاس فــاضــيــة

يابا"

واســلــحـــة الــقــتل حــتى اني رحت
ابـــحث فـي احملل عــمـــا اذا كـــانــوا
يـعـرضـون شـيـئـا يـرمـز الى داعش
وقـــتل ضــحــايــاه ذبـــحــا فــلم اجــد
ســــوى الــــســــيــــوف واخلــــنــــاجـــر
والحـظت ان موظـفي احملل يرتدون
مـالبس الـــهــــالـــوين والــــفـــتـــيـــات

لون. باروكات الشعر ا
وفـي الــشــوارع الحــظت ان بــيــوت
الـناس تـضع عالمات تدل
عـلى الـهـالـوين كـااليدي
ـقـطـوعـة او اجلـمـاجم ا
واالكـــثــريــة تـــصــنع من
ثـمرة القرع اشكاال تتفق
ناسبة. وقيل لي ان مع ا
قـنوات الـتلـيفـزيون ودور
الــســيــنــمــا تــتــســابق في
عـــــــــــرض بــــــــــعـض أفـالم
الــــــرعـب.وقــــــد احـــــــتــــــقل
نـاسبة الـليلة الـكثيـرون با
ـــاضــيــة قــبـل يــومــ من ا
ــوعــد مـســتـغــلــ عـطــلـة ا

نهاية االسبوع.
 ومـن تقـالـيـد يـوم الـهـالـوين
ــاجـــيـــنــة) في مـــا يـــشــبـه (ا
بـالدنا اذ يطوف االطفال على
الــــبــــيـــوت جلــــمع احلــــلـــوى

مـــواد خــاصـــة لــعـــيـــد الــهـــالــوين
ودخـلت محال كـبيرا فـي برلنـكتون
رفـعوا كل مـحتويـاته ليـعرض فقط
البس بـضـائع الـهـالـوين ومـنـهـا ا
الـغريبة واألقنعة وجماجم وعضام
ـوتى ومالبس األشـباح واضـوية ا
االنــارة مـع اصـوات تــثــيــر الــرعب
وكل مــا يـخــطـر بــالـبـال عـن الـقـتل

مــنـتــهى الــغـرابــة ابــرزهـا تــقـلــيـد
االشــبـاح واخلــدع وكل مـا يــتـعـلق

بالرعب.
مــوعـد الــهـالــوين يـوم  31تــشـرين
االول  مــــتــــزامـــنــــا مع احــــتــــفـــال
ــســيــحــيــ بــعــيــد يــوم جــمــيع ا
. و الـهـالـوين ال يقـتـصر الـقـديـس
ـــارس في ذلك ــا  عـــلى كـــنـــدا ا
اليوم عل نطاق واسع في الواليات
ـتـحـدة وبـريـطـانـيـا والـكـثـيـر من ا
الــدول االوربـيـة ويـقـال ان جـذورة

تعود إلى آيرلندا.
والحــــــظـت في كـل احملالت بــــــيع
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وردت مـــــنــــذ صـــــبــــاح امس االول
اخـــبـــار الــــرعب احلـــقـــيـــقي حـــ
يــحـتـفل الـنـاس في عـدد من الـدول
ـا يـسمى عـيـد هالـوين. فـقد ادى
االحـتفال به الـسبت الى مقتل 146
قـــــتـــــيـال عـــــلى األقـل في كـــــوريـــــا
اجلـنـوبيـة كانـوا  ضحـايا الـتدافع

الذي وقع في سيؤل.
وحـــ كـــنت في كـــنـــدا عــام 2016
وفـي هــذه االيــام  ال حــديث هــنــاك
ـنــاسـبــة الـهــالـوين غــيـر الــرعب 
وهـــو يــوم تــمــارس فـــيه امــور في
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شيّـعت امس االحـد االوسـاط الفـنـيـة اخملرج الـرائـد فيـصل الـيـاسري
وانطـلق موكب التـشيـيع من مبـنى نقابـة الفـنان الـعراقـي في شارع
الرشـيد بـبغـداد بـحضـور ذويه الفـنـانة هـند كـامل وجنـليه اكـرم وديار
وعمـيد السادة اليـاسري واخوته واقاربه وجنـوم الفن تصدرهم نقيب
سرح احمد حسن الفـنان جبار جودي ومديـر عام دائرة السينـما وا
ــثال عن  وزيــر الـثــقــافـة والــســيـاحــة واآلثــار احـمــد فــكـاك مــوسى 
البدراني ومدير عام دائرة الشؤون الثقافية العامة عارف الساعدي .
وتـوفي الــفـنـان الـراحل عن  89 عـامـا ًعـصـر اخلـمــيس في الـعـاصـمـة
االردنيـة  عمّـان و وصل جثمـانه مسـاء السـبت إلى صالة الـتشـريفات
في مطـار بغداد الدولي حيث اقـيمت مراسيم استـقبال رسمي  شارك
ثال عـن رئيس الـوزراء مـحمـد شيـاع الـسوداني فيـها وزيـر الـثقـافـة 
ونـقـيب الــفـنـانـ .وقــال جـودي ان (رحـيل الــفـنـان فـيــصل الـيـاسـري
ـراسم رئاسة خسـارة كبيـرة للفن الـعراقي ) وتـقدم (بالـشكر والـثناء 
الوزراء وجـوق وزارة الدفاع وقيـادة عمليات بـغداد وعملـيات الرصافة

بذولة) . نشآت على جهودهم ا ومرور الرصافة وحماية ا
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قــوله إنّه رأى ضــحــايـا يــدهــسـون
وت.وأضاف الـشاهد "تكوّم حـتّى ا
الــنـاس بـعـضـهم فـوق بـعض. كـان
الـبعض يـفقـد وعيه تـدريجـا بيـنما
رحلة". بـدا البعض مـيتا في تـلك ا
ّ نـقل 74 وأشــار تـشــوي إلى أنّه 
ــسـتــشـفــيـات احملــلـيـة جــثّـة إلى ا
ووضـعت  46جـثة أخـرى في صالة
ألـــعـــاب ريــاضـــيّـــة قــريـــبـــة.وكــان
ـــســؤول قــد أفـــاد في حــصـــيــلــة ا
ــصــرع  120شـــخــصــا ســـابــقـــة 
وإصابة  100آخرين. وأعلن الدفاع
ـــدني فـي بــدايـــة األمـــر تـــعــرّض ا
عـشـرات األشخـاص لـسكـتـة قلـبـيّة
فـي حـي إتــــــــــــايـــــــــــوان فـي وسـط
العاصمة خالل احتفاالت هالوين.
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والــفــوضى.وقــال "عـنــدمــا حـاولت
إجــراء اإلنــعـاش الــقـلــبي الــرئـوي
لـــــلـــــمــــرة األولـى كـــــانت هـــــنــــاك
ضـحيّـتان مـلقيّـتان عـلى الرصيف.
لـكنّ العـدد تزايـد بعـد فتـرة وجيزة
ستجيب األوائل في ليفوق عدد ا
مــــكـــان احلــــادث". وأضـــاف "جـــاء
ــسـاعـدتــنـا في ـارّة  الــعـديــد من ا
اإلنــعـاش الـقــلـبي الــرئـوي".وتـابع
الـــطـــبــيـب "يــصـــعب وصـف األمــر
بـالكلمات... كانت وجوه الكثير من
الــضـحـايـا شـاحــبـة. لم أتـمـكّن من
رصـــد نــبــضـــاتــهم أو أنـــفــاســهم.
وعـنـدمـا حـاولت اإلنـعـاش الـقـلـبي
الـــــرئـــــوي خـــــرج دم أيــــضـــــا من
أفـــواهــهم".ونـــقــلت وكــالـــة أنــبــاء
يـونهاب عن شاهـد لم حتدّد هويّته

الءات وعــنـاصـر إنـقـاذ مــغـطّـاة 
يـرتدون ستـرات برتقـاليّة يـحملون
جـــثـــثًـــا أخـــرى عــلـى نــقّـــاالت إلى
سؤول سيّارات اإلسعاف.وصرّح ا
ــدنـي تـشــوي ســونغ فـي الـدفــاع ا
بـوم لـصحـافيّـ في مكـان احلادث
بــأنّ الــتـدافع وقع قــرابــة الـســاعـة
الــعــاشــرة لـيال ( 23,00ت غ) وقــد
لـقي كـثيـر من الـضحـايـا مصـرعهم
دهـسًـا.وأضـاف "الـعـدد الـكـبـير من
الــضــحــايــا هــو نــتــيــجــة تــعـرّض
كــثــيـــرين لــلــدهس خالل احــتــفــال
هـالـوين" الفتًـا إلى أنّ عـدد القـتلى
مــرشّـح لالرتــفــاع.في مــقــابــلــة مع
مـحطّـة محـلّيـة وصف الطـبيب لي
بــيــوم ســاك الــذي قــدّم إســعــافـات
ـأساة أوّلـيـة لـلـضـحايـا مـشـاهـد ا

مـــرتــديًـــا زيّ اإلســعـــاف األخــضــر
"قـلبي مُـثقل ويـصعب عـليّ احتواء

حزني" معلنًا احلداد الوطني.
وأعلن رجال اإلطفاء من جهتهم أنّ
هـناك  19أجـنبيًا بـ قتلى التدافع
الـذي حصل ليل السبت خالل حفل
لـعيـد هالـوين في وسط سيول من
دون أن يُــحـدّدوا كلّ جــنـســيّـاتـهم.
وذكـرت وكـالـة يـونـهـاب لألنـباء أنّ
بـ القـتلى األجـانب أشخـاصًا من
إيـــران وأوزبـــكـــســـتـــان والـــصـــ
والــنــرويج.ووفـقًــا لــلـســلــطـات في
ّ اإلبالغ عن فــقـدان 355 ســيــول 
شـــخــصًـــا في وقت بـــاكــر صـــبــاح
األحـــد. وأظــهـــرت صـــور لــوكـــالــة
ـوقع عــشـرات فــرانس بــرس من ا
اجلــثث مــنــتــشــرة عـلـى الـرصــيف
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شـــخــصًــا عـــلى األقلّ بـــيــنــهم 19
أجـنبيًا مصـرعهم السبت وأصيب
عـــشــرات آخــرون في تـــدافع بــحيّ
وسـط سـيول حـيـث احـتـشد اآلالف
في شـوارع ضـيّقـة لالحـتفـال بعـيد
هـــــــالــــــويـن وفق مـــــــا أعــــــلـــــــنت
الـسلـطات.وأعـرب الرئـيس الكوري
اجلـنوبي يون سـوك يول عن أسفه
ــأســاة وكـارثــة مــا كــان يـجب أن "
حتــــدث" واعــــدًا بـــأنّ حــــكـــومــــته
سـتُجري حتـقيقًـا "صارمًا" لـتحديد
ــأســاة وهي من أخــطـر أســبــاب ا
الــــــكـــــوارث فـي تــــــاريخ كــــــوريـــــا
اجلنوبيّة.وفي خطاب متلفز وجّهه
إلـى األمّة قال الرئـيس الذي توجّه
ــأســاة صــبــاح األحـد إلـى مـكــان ا

نـــــــظـــــــام الـــــــســــــــكك احلـــــــديـــــــد
الـسـويـسري.واجـتـاز القـطـار الذي
ـكـون يــبـلغ طـوله  1910أمــتـار وا
من  25قـطـاراً مـجـمّـعـاً مـسـافة 25
كـيلومتراً في أقل من  45دقـيقة ب
بـــريـــدا وألـــفــانـــيـــو في كـــانـــتــون
غـراوبوندن السويسري.وقال مدير
شــركـــة الــســكك احلــديــد ريــنــاتــو
فـاسيـاتي لصحـيفـة "بليك" احملـلية
"بــالـنــسـبـة لي هــذا األمـر يــجـسـد
بــــــــبــــــــســـــــــاطــــــــة الــــــــكــــــــمــــــــال
الـسـويسـري".وأوضح نـاطق باسم
الــشـركــة لـوكــالـة فــرانس بـرس أن
الـقطـار األحمـر التابع لـلشـركة كان
ـئات األمـتـار من ذلك الذي أطـول 
سـجل الـرقم الـقـيـاسي الـسابق في
بــلـجــيـكــا في تـســعـيــنـيــات الـقـرن
ــاضي.وقــد سـافــر الـقــطـار الـذي ا
كــــان فـــيه  150راكــــبـــاً عــــلى خط
ألـبوال لـلسـكك احلديـد أحد مواقع
ي للـيونـسكـو مروراً الـتـراث العـا
بـ 22 نــفــقــاً و 48 جــســراً فـي هـذه

نطقة من جبال األلب. ا

مـارتا ستـيوارت اجتـمعن في إطار
بــرنـامج تـلــفـزيـوني فـي نـيـويـورك
hgعام .2005وخطرت فكرة حتقيق
مـثل هـذا الـرقم الـقـيـاسي عـلى بال
الــقـائم عـلــيـهـا عـام  ?1994عــنـدمـا
ســـــــمع فـي األخـــــــبــــــار اسـم العب
الــبــيــســبـول هــيــروكــازو تــانــاكـا
وشــعـر بـ"فـرح عـارم" لـتــشـاركـهـمـا
االسـم عــيـــنـه.وفـــشــلـت مـــحـــاولــة
حتـــطـــيم هـــذا الـــرقم الـــســـيـــاسي
مـــرتـــ ال ســيـــمـــا في عــام 2017
عـندمـا التقى  87 مـن أصحاب هذا

االسم فقط.
عــلى صــعـيــد آخــر شـهــدت جــبـال
األلب الـسويـسريـة السـبت تشـكيل
أطـول قطـار ركاب في الـعالم يضم
مــجــمـوعــة من مـئــة عــربـة بــطـول
إجــــــــــــمــــــــــــالــي يــــــــــــقــــــــــــرب مـن
كـيـلومـترين.وأعـلنت شـركة الـسكك
احلـديد احملـلية أنـها حـطمت الرقم
ي ألطــول قــطــار الـــقــيــاسي الــعـــا
ـنـاسـبـة لـلــركـاب في حـدث أقـيم 
الــذكـرى الــسـنــويـة الـ 175إلنــشـاء

هـيروكازو تاناكـا وقد اجتمعوا
لــتــحــطـيـم الـرقم
الـــــقــــيــــاسي
ــســجل ا

طـــوكــيــو) ,أ ف ب) - يـــصــعب أليّ
كـــان تـــذكّـــر أســـمـــاء جــمـــيع
األشـــــــخـــــــاص الـــــــذين
يـقـابلـهم في احلفالت
لـــــــكن ذلـك لـم يــــــكن
احلــال الــسـبت في
طـــوكــيـــو حــيث
ــدعــوون كــان ا

الـ178
يــــحــــمــــلــــون
جـمـيـعـاً اسم
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األكل. ويــحــتـوي الــفـيــلم الــوثـائــقي الـذي
أنــتـجــته نـتــفـلـيــكس عن ســويـفت والـذي
يـحمل اسم "ميس أميريكانا" على مونتاج
ا هيـنة حول مظهرها -  من الـتعليقات ا
يـسلط الـضوء عـلى التـدقيـق الشـديد الذي
تـواجـهه.وأعـلـنت مـنـظـمـة "بـيت" اخلـيـرية
ــمــلــكـة ــواجــهــة اضـطــرابــات األكل في ا
ــــتـــحــــدة عن تـــرحــــيــــبـــهــــا بـــتــــعـــديل ا
الـفــيـديـو.وقـال تـوم كـوين مـديـر الـشـؤون
ـنـظــمـة: "عــنـدمـا تــخـتـار اخلــارجـيـة فـي ا
شــخـصــيـات عــامـة مــثل تـايــلـور ســويـفت
الـتـحـدث عن رحالتـهـا مع اضـطراب األكل
ـــــــكـن أن يـــــــكـــــــون لـــــــذلك تـــــــأثـــــــيـــــــر
إيـجابي".وأضاف: "ومع ذلـك فإننا نـحثهم
كن أيـضا على االنتباه إلى الـتأثير الذي 
أن حتــدثه تـصـوراتـهم وعــلى أن يـفـعـلـوا

ذلك بحذر".
ــشــاهــيـر الــذين وتــعــد ســويــفت أحــدث ا
تـعـرضـوا لـضـغوط إلجـراء تـغـيـيـرات على
أعـمالـهم مؤخرا. فـفي يونـيو  غيـرت ليزو
كـلمات أغـنيتـها "غرلـز" إلزالة كلـمة مهـينة
وبـعد بضعة أسابيع فـعلت بيونسيه نفس

الشيء مع أغنيتها "هيتيد".

شـيء مروع يـجـب أن تشـعـر به".وأضـافت:
ـزيد "بـصـراحـة نحن لـسـنـا بحـاجـة إلى ا

من هذه األشياء".
ـــغـــنـــيـــة ومـع ذلك أثـــنى آخـــرون عــــلى ا
األمـريكـية وأعـربوا عن دعـمهم لـها إذ قال
الـــكــثــيـــرون عــبــر اإلنـــتــرنت إنـــهــا كــانت
بـبـسـاطة تـعـبـر عن جتـربتـهـا اخلـاصة مع

صراعات تتعلق بشكل اجلسد.
وكــتب أحــد مـســتـخــدمي تـويــتـر: "أخــيـرا
عـنــدمـا تـتـحـدث عن مـخــاوفـهـا جـعـلـوهـا
تـشعر وكـأنها يـتع عـليهـا أن تصمت وال
تــتـحـدث عـنــهـا مـرة أخــرى أنـا أكـره هـذا

العالم".
وقــالت صــنـي هـوســ الــتي تــشــارك في
تــقــد الـبــرنـامـج احلـواري األمــريـكي "ذا
فـيو" (وجـهة النـظر) إن النـقاد "لم يفـهموا
ـغـزى".وأضافت وفـقا لـلبي بي سي: "لـقد ا
كـانت تـصف جتربـة شخـصيـة وبصـراحة
تــامـة فـهــذه جتـربــة شـخـصــيـة تـمــر بـهـا

الكثير من النساء".
وكـانـت سـويـفت الـفـائـزة بـجـائـزة غـرامي
اضي عن  11مرة تتحدث بصراحة في ا
مــعـانـاتـهــا من شـكل جـســدهـا واضـطـراب

وبـيونسيه كلـمات مهينة.وتـعد أغنية "ضد
الــبــطل" إحــدى أغـنــيــات األلـبــوم اجلــديـد
لـسـويـفت والـذي يـحـمل اسم "مـيـدنـايتس"
(مـنتـصف اللـيل). وصـدر األلبـوم األسبوع
ــاضي وحــطم بــالـفــعل الــرقم الــقــيـاسي ا
لأللــــبـــومــــات األكـــثـــر اســــتـــمـــاعــــا عـــلى
"سـبـوتـيفـاي" في يـوم واحـد.ومع ذلك كان
هـناك جـدل وانتـقادات بشـأن فيـديو أغـنية
"ضـــد الــبـــطل" الــذي كـــتــبـــته وأخـــرجــته
ســويـفـت.ونـشــرت سـويــفت تـغــريـدة عــنـد
إصــدار الــفــيــديـو قــالت فــيــهــا: "شــاهـدوا
ســـيـــنــاريـــوهـــات الــكـــوابـــيس وأفـــكــاري

الفضولية".
وكــتــبت أمــانــدا ريـتــشــاردز وهي كــاتــبـة
مـقـيـمـة في نـيـويـورك تـغـريـدة علـى موقع
ـاذا تـعـتـبـر الـسـمـنة تـويـتـر قـالت فـيـهـا: "
مـرادفا للـفشل?".وكتـبت في نشـرة إخبارية
خـاصة بـها على اإلنـترنت: "أنا مـتأكدة من
أن هـنــاك الـكـثـيـر من الـفـروق الـدقـيـقـة في
جتربة تايلور الشخصية لكن هذه الفروق
الدقيقة ليست هي ما حتصل عليه من هذا
ـشهـد - وبدال من ذلك فـإنك حتصل على ا
تــذكـيــر سـريع آخــر بـأن كــونك بـديــنـا هـو

{ لـوس اجنـلوس
 –وكاالت - عدلت
ــغــنــيــة األمــريــكــيـة ا
تـايـلـور سـويـفت مـقطع
فـيديو إلحـدى أغنياتـها بعد
أيـام من صـدوره بـعـد رد فـعل عـنـيف
ــشـــاهــد.وفي الـــفــيــديــو عـــلى أحــد ا
األصــلي ألغــنــيـة "آنــتي هــيــرو" (ضـد
الــبــطل) تــقف ســويــفـت عـلـى مــيـزان
مـكتوب علـيه كلمة "بـدينة" بيـنما تهز
رأســهـا في تـعـبـيــر عـلى مـا يـبـدو عن

خيبة األمل.
ـشهـد كان يـسخر وقـال النـقاد إن ا
مـن أصحاب الوزن الـزائد في ما
يـــعــرف بـ "رهــاب الـــســمــنــة"
مـشـيرين إلى أنـه قد عـزز تلك
الــدالالت الـســلـبــيـة بــكـلــمـة
"بــديـنـة" الـتي ظـهـرت عـلى
ـيـزان.أصبـحت سـويفت ا
أحـــدث مـــغــنـــيـــة جتــري
تـغييرات على أغـنياتها
اجلـــــديــــدة بـــــعــــد أن
غــــــــيـــــــــرت لــــــــيــــــــزو
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قــبالً من  164امــرأة يــحــمــلن اسم
مــارتـا سـتـيـوارت.فــمن هـيـروكـازو
تــانـاكــا الـبــالغ ثالث ســنـوات إلى
رجـل ثمـانـيـني يـحـمل االسـم عيـنه
أتـى من هـــانـــوي ارتـــدى جـــمـــيع
ــشــاركــ في احلــفــلــة قــمــيــصـاً ا
ـشـترك وجـلـسوا يـحـمل اسـمهم ا
ـدة  5دقــائق فـي مــسـرح مــزدحـم 
بـحـسب قواعـد موسـوعـة غيـنيس
ـنظـمة قـبل أن يـعلـن مسـؤول في ا
رســمـيـاً تـســجـيل الـرقـم الـقـيـاسي
اجلــديـد. وقـال هــيـروكـازو تــانـاكـا
( 53عاما) القائم على هذا التجمع
بـــــعــــــد ســـــنـــــوات مـن اجلـــــهـــــود
واإلخــــفــــاقــــات "لـم أتــــوقع قط أن
نــحـطـم مـثل هــذا الـرقـم الـقــيـاسي
الـسـخـيف".ولـتمـيـيز  178شـخـصاً
يـتشـاركون اسم هيـروكازو تـاناكا
أُســنــد لــكلّ مــنــهم اسم مــســتــعـار
مــــســــتــــوحى مـن هـــوايــــاتــــهم أو
ـفـضل. وكان مـهـنتـهم أو طـبـقهم ا
ي "ألكــبــر الــرقـم الــقــيــاسـي الــعــا
جتــمع ألشـخـاص يــحـمـلـون االسم
والـشـهـرة نـفـسيـهـمـا" قـد سـجـلته
ســــابــــقـــاً  164امــــرأة
يــحــمــلن اسم

تايلور
سويفت

وعــــنــــد إرســــالـــهــــا إلـى مـــتــــحف
دوســــلــــدورف عــــام 1980  أعــــيــــد
تـرتـيب اللـوحة بـالطـريـقة نـفسـها.
وقــد يــكــون اخلــطــأ عـائــداً إلى أن
"الــلــوحــة لــيس عــلــيــهــا تــوقــيع"
بـحسب ماير بوسر.لذلك  حتديد
اجتـاه عرضها باالستناد إلى "اسم
الـــفــنــان الـــذي نُــقش عـــلى اجلــزء
اخلــــــلــــــفـي من اإلطــــــار مـن قــــــبل
ــســؤول عن الـتــركـة" إبــان وفـاة ا
مـونـدريـان في عام .1944يُـعـد بيت
ـولـود عـام  ?1872من مـونـدريـان ا
الـشخصيـات الرئيسـية في احلركة
ـــســمــاة الـــفــنـــيــة الــهـــولــنـــديــة ا
ـعـروفـة بـخـطـوطـهـا ("الـنـمط") وا
األفــقـــيــة والــعــمــوديــة وألــوانــهــا

األساسية.
فـي عـام  ?1940غــادر الــرســام إلى
نـيويـورك. وقد استـوحى الشـبكات
ـستقـيمة في لوحـاته من تخطيط ا
ــديـــنــة األمــريــكـــيــة ونــاطــحــات ا
ياً الـسحاب فـيها.وهـو مشهـور عا
Victory" بـفضل خـصوصـا لوحته
 "Boogie Woogieالـتي تُـعتـبر من
أهـم األعــمــال الـــفــنــيـــة في الــقــرن

العشرين.

-(أ ف ب) - اكــــتـــــشف { بـــــرلـــــ
ــديــنــة مــســـؤولــون في مــتــحف 
ــانــيــة أن لــوحــة دوســلــدورف األ
ـــوقع لـــلـــرســـام مـــعـــروضــــة في ا
الـــتـــجــــريـــدي الـــهـــولـــنـــدي بـــيت
مـوندريـان معـلقـة بطـريقـة خاطـئة
مــنــذ  77عــامــاً. وانــطــلق مــعـرض
اسـتعـادي كبـير لـلرسـام الهـولندي
الـسبت فـي متحـف كونـستامـلونغ
يـشمل من ب أبرز فعالياته عرض
ـنجزة لـوحة "نـيويـورك سيتي  1 ا
ـتحف كـشف هذا عـام 1941. لـكنّ ا
األســبـوع أن هـذه الـلـوحــة مـعـلّـقـة
ــوقع رأســاً عـلى مــنــذ عـقــود في ا
ـــعــرض عـــقب.وقـــالت مــفـــوضــة ا
ســوزان مــايــر بــوســر لــصــحــيــفـة
ـانـية "سـودويـتـشه تـسايـتـونغ" األ
"فـي صــورة عــائــدة لــلــعـام ?1944
رأيـت أن اللوحة معلقة في االجتاه
ــعــاكس" وقــد "أثـار ذلك الــريــبـة ا
ـكـونــة من تـقـاطع لــدي".الـلـوحــة ا
خــطــوط حــمـراء وصــفــراء وزرقـاء
بـزوايا قـائمة عُـرضت بعد ذلك في
عاصر فـي نيويورك مـتحف الفـن ا
"في الـعام التالي" بطـريقة خاطئة

بحسب ماير بوسر.
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