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وصف خـبراء  مـسـاع احلـكـومة
القــرار مـــوازنــة  2023تــوجـــهــا
مـــســــؤوال يـــخـــفف االعـــبـــاء عن
ــواطــنــ في ظل ازمــة الــغـذاء ا
التي يشهـدها العـالم التي خلفت
ـشـهد انـعـكاسـات سـلـبيـة عـلى ا
احملـــلـي بـــعـــد عـــام من االزمـــات
ــتـراكــمــة نـتــيـجــة الـصــراعـات ا
الـسـياسـيـة الـتي جـعـلت الـعراق
بال قـانـون يــنـظم ايـرادات الـعـام
اجلاري. واكد اخلـبراء ان (جدية
ــلف احلــكـــومــة واهــتــمــامــهــا 
سيخـفف اثار تـداعيات وازنـة  ا
نـقص الغـذاء  والسـيـمـا ان هذه
االزمـــة ال تـــواجه الـــعـــراق فـــقط
ـا هي عـلى مــسـتـوى الـعـالم وا
جراء استـمرار االزمة االوكـرانية
وتــــعــــنـت طـــرفـي الــــنـــزاع دون
الـوصـول الى تسـويـة مـنـاسـبة)
واشـــــاروا الى ان (احلـــــكـــــومــــة
ــــراعــــاة اوضـــاع مــــطــــالــــبــــة 
ـواطـنـ ودعم الـفـئـات الـهـشـة ا

لـلــنـهـوض بــواقـعـهـا بـاجملــتـمع 
ـزري وانــتــشــالــهــا من الــواقـع ا
فــضال عن تــلــبــيـة احــتــيــاجـات
الـعـقـود الـذي جـرى اسـتـبعـادعم
مــن الـــــــــــــــــوزارات وصــــــــــــــــرف
ـتــخـرة مـنـذ عام مـسـتـحقـاتـهم ا
بعدما عجزت احلـكومة السابقة
فـضال عن عن االيـفــاء بـوعـودهــا
ـتقـاعـدين الذين افـنوا انصـاف ا
اعـــمـــارهم في خـــدمـــة الـــدولــة)
واوضـح اخلـــبــــراء ان (جــــمــــيع
احلـــكـــومـــات تـــعـــد بـــانـــصـــاف
تقاعدين ورفع معاشاتهم التي ا
بـوضـعـهـا احلـالي ال تـكـفي لـسـد
احـتــيـاجـاتـهـم  ونـشـدد عـلى ان
ـوازنـة داعـمـة لـهذه تـكـون هذه ا
الفـئـات التـي تنـظـر الى تأمل من
احلـــكـــومـــة اجلــــديـــدة مـــراعـــاة
ظـــرفـــهـــا) داعـــ الى (ضـــرورة
انـــــشــــاء صـــــنـــــدوق االجـــــيــــال
واســتـثــمــار فـائـض االمـوال في
مشاريع تدعم حـاجة البالد اثناء
انـــخـــفـــاض اســـعــــار الـــنـــفط )
مــشــددين عــلـى (اهــمــيــة اشـراك

تـصــريح امس ان (هـنــاك شـرطـا
ـوازنـة تـعـيـنـات لـكي تـتـضــمن ا
جــديـدة ودرجــات وظـيــفـيــة هـو
تـوفـر ارادة لـلـحـكـومـة وبـرنـامج
خـــاص لــتـــنــظـــيف الـــقــوائم من
الفضائـي ومزدوجي الرواتب)
واســتــدرك (إذا مــا  هــذا األمـر
فـــــإن هـــــنـــــاك 600 الف درجـــــة
ـوازنة). وظيـفيـة جديـدة ضمن ا
واوعـــز رئــيس الـــوزراء مــحـــمــد
بــــإرســـال شــــيــــاع الـــســــوداني 
وازنة بـالسرعة مشروع قانـون ا
ـمــكـنـة.وقــالت األمـانــة الـعـامـة ا
لــلـــمــجـــلس في بـــيـــان تــابـــعــته
(الــزمــان) امـس ان (الــســوداني
ـــالــــيــــة بــــإرســـال وجـه وزارة ا
وازنـة العـامة  مشـروع قانـون ا
إلى اجملـلس الـوزاري لالقـتـصـاد
ـمــكــنــة لــدراسـته) بــالــســرعــة ا
مـشـيـرا الى انه (بـعـد ذلك تـرسل
ـــوازنـــة إلى األمـــانــة الـــعـــامــة ا
إلدراجـهــا في جـدول لـلــمـجــلس 
أعـمـال مـجـلس الـوزراء من أجل
اإلســـــــــراع فـي تـــــــــشـــــــــريـــــــــعه

ــهــام مــنح ــصــاحــبــة  الــعــمل ا
القروض في الـعراق التـخلو من
الـصعـاب حـيث ترتـبط بـطبـيـعة
الـــنــظـــر لـألمـــوال ووظـــائـــفـــهــا
وتوقـعات اجلـمهـور في التـعامل
مــــعــــهــــا) واضــــاف ان (بــــعض
األشـــخــــاص يـــعـــتـــقـــدون أنَّ كلَّ
عـمــلــيـات االقــراض هي نـوع من
نح ال يتطلب استردادها انواع ا
ــــصـــارف ـــا يــــتــــطـــلـب من ا
مضاعفة اجـراءات الضمان التي
تــكــفل اســتــرداد تــلك الــقـروض
وهـذه مشـكـلـة تتـبـعـها تـرتـيـبات
روتيـنـية يـرى البـعض انـها غـير

ضــروريـــة بــيــنــمــا
ـصرف يـرى ا
انــهـــا الزمــة
الســـــتـــــرداد

األموال).

بـــعـــمــلـــيـــة تـــفــتـــيش واجلـــيش 
ــنــاطق غـرب وتــطـهــيــر واسـعــة 
ــــوصل مـن اربــــعــــة وجــــنـــــوب ا
مــحــاور. واوضـح بــيــان امس ان
(العملية تـهدف الى مالحقة فلول
ـنــاطق وسـد أي داعش في تــلك ا
ثغرة قـد يسـتغـلها داعش لـتنـفيذ
دنـي او الـقوات عمـليـاته ضـد ا
األمــنـيــة). فــيـمــا تــمـكــنت مــفـارز
الــشـرطــة اجملــتـمــعــيــة في دائـرة
الــــــــعالقــــــــات واإلعـالم بـــــــوزارة
الــداخــلــيــة  من إيــقــاف حــالــتي
ابتـزاز إلـكتـروني أحـدهمـا لرجل
يبتز زوجته إلجبارها على سحب
دعوى الـتفـريق. وقال بـيان تلـقته
(الــزمـان) امـس ان (الـعــمــلــيــتـ
نفذتا على خلفية ورود مناشدت
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أحبـطت قوة مـشتـركة من احلـشد
الشعبي واألمن الوطـني مخططا
داعشـيـا الستـهداف نـاحـية يـثرب
فـي مــــحـــــافـــــظـــــة صالح الـــــدين
بـاألحــزمـة الـنــاسـفـة. وقــال بـيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امـس ان (الـقـوة
ـشــتـركــة نـفـذت عــمـلــيـة امــنـيـة ا
خــاصـــة بــنــاء عـــلى مــعـــلــومــات
استخـباراتـية دقـيقـة اسفرت عن
احـــبـــاط مـــخــطـط داعـــشي بـــعــد
ضبطت احـزمة ناسـفة في منـطقة
الشهـابي جنوب سـامراء). بدوره
 افاد الـناطق بـاسم القـائد الـعام
ـســلـحـة الـلـواء يـحـيى لـلـقـوات ا
رسول بالقبـض على القيادي في
خالل تـويتي  داعش أبو حـمزة ا
ــحـافـظـة كـركـوك. وقـال عـمـلـيـة 
رسول فـي بيـان تـابـعـته (الـزمان)
امس انه (بــنـاءً عـلـى تـوجــيـهـات
سلحة نفذ القائد العام للقوات ا
جـهـاز مــكـافـحـة اإلرهــاب عـمـلـيـة
نوعـيـة اسـفرت عن إلـقـاء الـقبض
ُكنى أبو على القيادي الداعشي ا
الذي يعمل أمني تويـتي  حمزة ا
في قـاطع الـداخل ضـمن مـايـعُرف
بوالية كركوك والـذي شغل سابقًا
ـا تُعرف أمر كتـيبـة االقتحـامات 
بـفـرقـة الـفُــرقـان بـواليـة نـيـنـوى).
وشـرعت قـوة من قـيـادة عـمـلـيـات
نـــيــنـــوى في احلـــشــد الـــشـــعــبي
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حـيث تـنـاولت الـورشـة الـتـعـريف
ـــفــاهـــيم بـــالــدمـج الــتـــربـــوي وا
ـتـعـلـقــة به واسـتـعـرضت واقع ا
ـناهج حال الـدمج الـتـربـوي في ا
ــبــاد الــدراســـيــة وأدلــتـــهــا وا
ــعــلم الــرئـــيــســة إلنـــشــاء أدلـــة ا
للـمواد الـدراسيـة الداعـمة وبـناء
الــفــصــول الــدراســيــة الــشــامــلــة
ــرجــعي) ــقــدمـــة في الــدلــيـل ا ا
واشــــــــــــار الــى انـه ( بــــــــــــحـث
طلوب إجراؤها على التغييرات ا
ـنــاهج الـدراســيـة). من جــابـنه ا
أكـد مــسـتـشــار اجملـلس الــثـقـافي
الــبـــريــطـــاني مـــحــمـــد شــكــر أن
(الـورشــة نـاقـشت كــيـفــيـة الـدمج
ــنـاهـج الـوطــنـيـة الـتــربـوي في ا
ـنــاهج مــكــيَّــفـة مع وجــعل تـلـك ا
ذوي االحتياجات اخلاصة فضالً
ـكفوف عن منـاقشـة سبل تـكيّف ا

كفوف اآلخر). مع ا

ضــمن اجلــامــعــات احلـــكــومــيــة 
ــركــزي لـلــعـام قــنـوات الــقــبـول ا
الدراسي اجلـاري. وقـال بـيان انه
( قـــبـــول  205486طـــالــــبـــا في
ضــمن اجلــامــعــات احلـــكــومــيــة 
ــركــزي لـلــعـام قــنـوات الــقــبـول ا
الدراسي اجلـاري كـما  حتـديد
ـقبولة احلدود الدنـيا للـمعدالت ا
ضمن الكـليات). من جـهة اخرى 
أكــدت وزارة الـــتــربــيـــة الــســعي
لتـرسيخ مـفـاهيم الـدمج التـربوي
ناهج الـوطنيـة عبر سـلسلة في ا
مـن اإلجـــــراءات الـــــطـــــمـــــوحـــــة.
واشـارت الـوزارة في بـيـان تـلقـته
(الـــزمـــان ) امـس انـــهـــا (عـــقـــدت
ورشـــة عـــمل لـــلـــدمج الـــتـــربــوي
الـشــامل بــالـتــعــاون مع اجملـلس
الـثـقـافي الـبـريـطـاني وبـحـضـور
ـديـرية األعـضـاء الـرئـيـس فـي ا
الـعـامــة لـلـمـنــاهج و اإلضـافـيـ
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حــددت وزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالي
والبـحث الـعـلمي الـيـوم الـثالثاء
مـــــــوعــــــد إطـالق اســــــتـــــــمــــــارة
االعتـراضـات اإللـكتـرونـيـة.وقالت
الوزارة في بـيـان مـقتـضب تـلـقته
(الـــزمـــان) امـس إنه ( حتـــديـــد
الــيــوم الــثـالثــاء مــوعــدا إلطالق
اســــــتــــــمــــــارة االعــــــتــــــراضـــــات
اإللكترونية) واضاف انه (يسمح
للذين لم يـظهر لهم قبول التقد 
ن لم يـــحـــالــــفـــهم احلظ في او 
ـركـزية التـقـد على االسـتـمارة ا
او الطـلبـة الذيـن بلـغت معـدالتهم
وظـهـر قـبـولهم ئـة فـاعـلى   75بـا
ـعـاهـد). وأعـلـنت الوزارة  في با
وقت ســابـق من  قــبـــول مــئــتــ
وخـمـسـة آالف وأربــعـمـئـة وسـتـة
وثـــمــانـــ طــالـــبــاً وطـــالـــبــة في
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ال مؤشرات اكـدت وزارة الداخلـية 
جــنــائـيــة في انـفــجــار الـصــهـريج
ـنـطـقة ـادة الـغـاز قـرب ا احملـمل 
الــــواقـــعــــة بـــ حــــيي الــــبـــنـــوك
والــطـالـبـيـة. وقــالت خـلـيـة االعالم
االمـنـي في بـيـان تـابـعتـه (الـزمان)
امـس ان (حادث انفجـار الصهريج
يـعود ألسـباب فـي منـطقـة البـنوك 
فـنـيـة بسـبب تـمدد كـبـسولـة الـغاز
داخـل الــــصــــهــــريج) مــــؤكــــدا ان
(احلــادث عـرضي بـســبب اإلهـمـال
وفـقدان إجراءات الـسالمة) وتابع
الـبـيـان انـه (عـدم وجـود مـؤشرات
جــنــائــيــة أو إرهــابــيــة فـي حـادث
كــمــا سـيــتم انــفــجــار الــصــهــريج
اتـــخـــاذ إجـــراءات بـــشـــأن دخـــول
شـتـقات إلى ـركـبـات احملمـلـة بـا ا
بــغــداد). بـدورهــا  وجـهت قــيـادة
ـــنع وقــوف عـــمـــلــيـــات بــغـــداد 
ــشــتــقـات ــركــبــات احملــمــلــة بــا ا
الــــــنـــــفـــــطـــــيــــــة داخل االحـــــيـــــاء
الــسـكـنــيـة.وقـال قــائـد الـعــمـلـيـات
الـفريق الركن احمد سليم في بيان

تــــابـــعـــته (الـــزمـــان) امس انه (
االيـعـاز بتـفتـيش وغـلق السـاحات
والـكـراجـات غـيـر الـرسـمـيـة ومـنع
شتقات ركبات احململة با وقوف ا
الـنـفـطـيـة القـابـلـة لإلنـفـجار داخل
االحـيـاء الـسكـنـيـة) واشار الى ان
(الــقــرار جــاء حــرصــاً عـلى أرواح

متلكات ـواطن واحلفاظ على ا ا
الـعـامـة واخلـاصـة وانـسـجـاما مع
تـوجيهـات القيـادة السابـقة في ما
يخص التفتيش الدوري للساحات
وغلق غير شكلة  من قبل اللجان ا
اجملـاز منها والتأكد من اإلجراءات
األمـنـيـة وشـروط الـسالمـة) ولفت
الـى ان (قـيــادة الــعــمـلــيــات أكـدت
جلــمـيع أصــحـاب الـســاحـات غـيـر
اجملـازة مراجـعة دائـرة التـصاريح
األمــنـيــة في أمـانــة بـغــداد إلكـمـال
مــــعـــامالتــــهم لـــلـــحــــصـــول عـــلى
زاولـة العمل ـوافقـات الرسـميـة  ا
ــعـدة من قــبـلـهم وفـق الـضـوابط ا
لــتــجــنب تــعــرضــهم لــلــمــســاءلـة
الــقــانــونــيــة). ولــقي  9أشــخــاص
وأصــيب  13آخـــرون مـــصـــرعــهـم 
جـــرّاء حـــادث انــفـــجــار صـــهــريج
داخـل مـــرأب ســـيّــــارات في شـــرق
بــغـداد.وقـالـت عـمـلــيـات بـغـداد إنّ
(انـفجار صهريج لـلغاز  أسفر عن
تـسـعة شـهداء و 13مـصـابًا) الفـتا
الـى ان (حــادث االنـــفــجـــار فــنّـــيــا
ولـيس عمال إرهـابيـا). من جانبه 
اكـد مصـدر طبّي إنّ (عدد الـشهداء
بــلغ  12فـي االنـفــجــار الــذي سـمع
دويّـه في مــنــاطـق عــدّة بــبــغــداد).
ووقـع احلــادث في مــرأب مــفــتـوح
لـلمـركبـات قرب مـلعـب لكـرة القدم
ومــــقـــهى فـي حيّ ســـكــــني.وأفـــاد
نازل شهود عيان (بتضرّر نوافذ ا
احملـيـطـة ومـركبـات كـانت مـركـونة

هــنــاك). وقــال مــحــمــد عــزيــز (40
عـاما) الـذي يقـطن حيًّا يـبعـد نحو
مــئـة مـتـر عن مــوقع احلـادث (كـنّـا
ــنــزل وشــعــرنـا جــالــســ داخل ا
بـــعــصف قــوي وغــاز بــارد حــيث
تـــهــشـــمت األبــواب والـــشــبـــابــيك
تــكــسّــرت). ووجه رئــيـس الـوزراء
مــحــمـد شــيــاع الـســوداني بــبـذل
أقــــصى اجلـــهـــود لـــعالج جـــرحى
احلـادث.وقالت دائرة صـحة بغداد
الـــــرصـــــافــــة فـي بــــيـــــان امس إن
(ســكـرتـيــر الـقـائــد الـعـام لــلـقـوات
ــثل رئــيس الـوزراء ــســلـحــة و ا
الــفـريق أول ركن مــحـمـد الــبـيـاتي
تفقد جرحى احلادث في مستشفى

يــرافـــقه مــديـــر عــام اإلمـــام عــلـي 
الـدائرة عالء احملمداوي) واضاف
الـبياتي ان (السوداني وجَّه ببذل
اقـــصى اجلــهــود لــعالج اجلــرحى
وتـقد الدعم وتوفير االحتياجات
اخلـاصـة لـعـالجهـم). وكـان الـقـائد
قـد اوعز سـلـحـة  الـعـام لـلـقـوات ا
بــتـشـكـيـل جلـنـة حتـقـيــقـيـة بـشـأن
حـــادث االنــفـــجــار.وقـــالت خـــلــيــة
اإلعـالم األمــــــــنـي في بــــــــيـــــــان أن
(الـسـوداني اوعـز بـتـشـكـيل جلـنة
حتـقيقيـة بإشراف وزير الـداخلية
ــعــرفــة مالبــســات احلــادث الـذي
وقـع داخل مــــرآب لــــلــــمــــركــــبـــات

بواسطة صهريج).
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عــقــد ألهـــمــيــتــهــا).وفـي تــطــور 
السـوداني اجتـمـاعا مع مـحافظ
ـركــزي مـصـطــفى غـالب الـبــنك ا
مــــخـــــيـف. وذكــــر الـــــبـــــيــــان ان
(الـــــســــــودانـي اســــــتـــــمـع خالل
االجــــتــــمـــاع إلى إيــــجــــاز قـــدمه
عن ســـــيــــر مـــــحــــافـظ الــــبـــــنـك 
ـصـرفـية الـتعـامالت الـنـقـدية وا
ـصـرفي وبـاقي جـوانب الـواقع ا
في العراق) مؤكدا ان (االجتماع
شـهـد اسـتـعـراض سـائر جـوانب
ــركـزي وأهم الــتـحـديـات عـمل ا
التي تـواجه اإلقتـصاد الـوطني).
كـــمــــا أكـــد احملـــافظ  أن هـــنـــاك
جــهـوداً لــقـيــادة نــظـام مــصـرفي
ومــالي وطـني قــادر عـلى تــلـبــيـة
متـطـلبـات اجلمـهـور في مخـتلف
اجلـــوانب. وقـــال خالل مــؤتـــمــر
بـــرنــامـج االقــراض إنَّ (اآللـــيــات
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اإلرهـاب األعـمى حتـز نـفـوسـنا
وقــلـوبــنــا وتــوخـز ضــمــائــرنـا
ونــــســـتـــذكـــر تــــلك الـــســـاعـــات
الـــعـــصــيـــبـــة الـــتي مـــرت عــلى
الـعـراقـيـ أجـمع وهم يـتـلـقـون
ة عن احتجاز العزل ؤ األنباء ا
أثـــنــاء تـــأديــتـــهم لـــطــقـــوســهم
الــديـــنــيــة الــرحـــمــة واخلــلــود
لــشـهـداء تـلك الـفـاجـعـة األلـيـمـة
ولشـهداء العـراق جمـيعا). وفي
اخلــــامس من اذار ? 2021اقـــام
بابا الفاتـيكان فرنسيس االول 
قدسا في الـكنسيـة ذات الرمزية
الـــــتـي كـــــانت اول اخلـــــاصـــــة 
مـــحـــطــاتـه خالل زيـــارته الـــتي
وصفت بالتاريخية الى العراق.
وتـأتي رمزيـة هـذا القـداس بأنه
يقام في كنيسة ضربها اإلرهاب
في العام ? 2010حيث لقي أكثر
من  58مـسيـحيـا مـصرعـهم إثر
عمـلية حتـرير عشـرات الرهائن
احتجـزهم تنظـيم القاعدة داخل
ــنــطــقـة الــكــنـيــســة الــواقــعـة 

الكرادة.

سيـحي في الـعراق من بعد (ا
عـام ? 2003يـــعــيـــشــون مــأسي
ومـــضــــايـــقــــات من تــــهـــجــــيـــر
فـضال عن التهميش واختطاف 
لـــــدورهـم ومــــشـــــاركـــــتـــــهم في
مــنــاصـب الــدولــة الــتـي بــنــيت
اســــاســــا عــــلى الــــطــــائــــفــــيــــة
واحملـاصـصـة) بـحـسب تـعـبـيـر

البيان
 وتــابع ان (اجملــلس يــســتــنــكـر
ـة ويسـتـذكر ـؤ هـذه الفـاجـعة ا
الــشـــهــداء الـــذين ســقـــطــوا في
مـذبحـة الـكنـيـسة) مـطـالبـا بإن
(يــكـون لـلـمـسـيـحـيـ الـتـواجـد
والـتـمـثـيل احلـقـيـقي في جـمـيع
مــــفـــاصـل الـــدولــــة في بــــغـــداد
واالقـــلـــيـم وكـــذلك وقف نـــزيف
الـهـجـرة والـتـجاوزات عـلى دور
ـــكــــون). من واراضي ابــــنــــاء ا
جانبه  قال رئيس تيار احلكمة
عمار احلكيم في بيان امس انه
(مـا زالت فـاجعـة كـنـيسـة سـيدة
النجاة األليـمة التي طالت أبناء
ـــســــيـــحي عــــلى يـــد ــــكـــون ا ا

سـقى دم انه (في هــذه الـذكــرى 
ــصـلـ مــذبح كـنـيــسـة سـيـدة ا
الــــنــــجـــاة بــــبــــغـــداد وارتــــقى
الـــعـــشـــرات في تـــلـك الـــنـــكـــبــة
في األمس كان حافزا اإلرهابية 
لـــنـــزداد تــــمـــســـكــــا بـــأرضـــنـــا
ووجـودنـا ودفـاعنـا عن أنـفـسـنا
كـــيـــفـــمـــا تـــقـــتـــضي احلـــاجـــة
فـمن من جــراح هـذا والــقـضــيــة
الـشـعب انـبـثـقت حـركـتـنـا وفي
يوم فداء كـهذا نصلي لـلشهداء
والـعراق). بـدوره  قـال اجمللس
الــشـعـبي الــكـلـداني الــسـريـاني
االشـــوري في بــــيـــان تـــابـــعـــته
(الــزمــان) امس  (تــمــر عــلــيــنــا
الـذكـرى الـثـانـيـة عـشـرة جملـزرة
كــنــيـســة ســيــدة الــنــجـاة الــتي
اقـتــرفـتــهـا جــمـاعــات ارهـابــيـة
اثــنــاء اداء مــراسـيم مـســلــحـة 
الــقـداس الــتي انـتــهت بــحـادثـة
ا سـلحـ انفـسهم  تفـجيـر ا
ادى الى اســــتــــشــــهــــاد وجـــرح
ن كــــانـــــوا بــــداخل ــــئـــــات  ا
الـــــكـــــنـــــيـــــســـــة) واضــــاف ان

ـفـجـوعـة بـابـنـائـهـا الـشـهـداء. ا
وقـال امـ عـام حـركـة بـابـلـيون
ريان الـكـلداني في تـغريـدة على
تـويـتـر تابـعـتـهـا (الـزمان) امس

الـنــجــاة واســتـشــهــاد عــشـرات
ــصـلــ فـيــهـا عـام 2010 دون ا
اهـتمـام حـكـومي بالـذكـرى التي
مــا زال اثـرهــا في قـلــوب االسـر
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اســــتـــذكـــر الـــعــــراقـــيـــون امس
فـجـيعـة اقـتحـام كـنـيسـة سـيدة

اخلبراء واالسـتمـاع الى وجهات
النظر عند اجراء مناقشات بشأن
ـــوازنــــة قــــبـل ارســـالــــهــــا الى ا
حـتى تـكـون مــتـكـامـلـة ـان  الـبــر
ــواطن وتـــغــطي احـــتــيــاجـــات ا
االساسية). بـدوره  كشف عضو
ـالـيـة الـنـيـابـيـة جـمال الـلـجـنـة ا
كـوجـر عن إمــكـانـيـة تـخـصـيص
وإدراج  600ألف درجة وظـيـفـية
ــقــبـــلــة.وقــال في ـــوازنــة ا في ا
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الى الــشــرطــة اجملـتــمــعــيــة عــبـر
خــطــهــا الـــســاخن اجملــاني ٤٩٧
تـفـيـد بـتـعــرض فـتـاة الى عـمـلـيـة
ابـــتـــزاز من قـــبل زمـــيل لـــهـــا في
اجلـامــعـة وكــذلك تـعــرض امـرأة
الى مـــحـــاوالت ابــــتـــزاز من قـــبل
زوجــهــا الجــبـــارهــا عــلى ســحب
دعــوى الــتــفــريق الــتي رفــعــتــهـا
ـبتزين للـطالق منه) مـؤكدا ان (ا
هددا ضحيتاهمـا بنشر صورهما
الشخـصيـة على مـواقع التواصل
االجــتـمــاعي  مــا لم يــتــخــضــعـا
لهما األمر الذي دعا الشرطة الى
الــــتــــحـــــرك الــــســــريع واتــــخــــاذ
بتزين اإلجراءات الالزمة بـحق ا
والقـيـام بحـذف مـحتـوى االبـتزاز

.( وتأم حسابي الضحيت
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كمـا قدم  رئـيس تيـار احلكـمة عـمار احلـكيم الـتعازي
لـلـهـنـد بـضــحـايـا انـهـيـار اجلـسـر.وقـال في بـيـان امس
(نشـارك الهـند حـكومة وشـعبـا مشـاعر احلزن واآلسى
ونـعــبــر عن حــزنــنـا ــعـلـق  بــحــادث انــهـيــار اجلــســر ا
وتضـامننا مع أسر الضحايا وأملنا للمصاب بالشفاء
الـعاجل). ولـقي أكثر من  140شـخصـا حتـفهم عـندما
انــهـــار جــســر مـــعــلق لــلـــمــشــاة فـي غــوجــارات غــرب
الهـند.ووعدت السلطات في الوالية بإجراء حتقيق كامل
في انــهـيــار اجلـســر الـذي يــعـود تــاريــخه إلى احلـقــبـة

االستعمارية البريطانية.
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الـهنـد االحزان بـضحـايـا انهـيار جـسر شاطـر العـراق 
دينة جوجارات. واعربت وزارة معـلق في نهر ماتشـو 
اخلارجـية في بـيان تلـقته (الـزمان) امس عن ( تعـازيها
إثر ضـحـايـا إنـهـيار الـصـادقـة وتـضامـنـهـا مع  الـهـنـد 
ق في نهـر مـاتشـو بـواليـة جوجـارات أسـفر جسـر مـعلـَّ
ـواطـن وإصـابة آخـرين) واضاف عن وفـاةِ عددٍ من ا
(نتقدم باحر التعازي إلى الهند حكومةً وشعباً سائل
الــرحــمــة لـلــضــحــايــا والــشــفــاء الـعــاجل الــله تــعــالى 

.( والسالمة للمصاب

ـناسـبـة تـسلّم مـهـامه وتـشـكيل
احلكـومـة اجلـديـدة) وأضاف أنه
(جرى خالل االتـصال اسـتعراض
الــــعالقـــات الــــثـــنـــائــــيـــة وســـبل
ــا فـــيه مـــصــلـــحــة تـــعــزيـــزهـــا 
) وأعـرب الــشـعــبــ الـشــقــيـقــ
الـــســودانـي عن (ســـعي الـــعــراق
إلدامــــة الـــعـالقـــة مـع مـــصــــر في
ـا مـخـتـلف اجملـاالت والـصـعـد 
يـــعـــضــد الـــشـــراكــة والـــتـــعــاون
الـــــثــــنــــائـي). من جــــانـــــبه أكــــد
الــــســـيـــسـي (أهـــمـــيــــة الـــعالقـــة
الـتــاريـخــيـة بــ الـبــلـدين ودعم
مــصـــر لــلـــعــراق في حـــربه عــلى
اإلرهــاب وأهـــمــيــة تـــعــزيــز أمن
العراق واستقراره وتدعيم دوره
نطقة). على صعيد احليوي في ا
طـالب الـسـوداني الـقادة مـتـصل 
االمــــنـــيـــ بــــإنـــفـــاذ الــــقـــانـــون
واسـتـعـادة هـيـبـة الـدولـة. واشار
عــقـد الـبــيــان ان (رئـيـس الـوزراء
اجـتـمـاع مع الـقـادة االمـنـيـ في
ـشـتـركـة مـقـر قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
واسـتــمع الـى عـرض مــوسع عن
سير اخلـطط األمنيـة والعسـكرية
التي تـنفـذها الـقوات في مـختلف
قـواطع الـعــمـلـيـات والــتـحـديـات

التي تواجهها).

السابق برهم صالح الى التقاعد.
وبـحـسب الـوقـائع الـعـراقـيـة فـإن
ـوجب (صـالح احــيل لـلـتــقـاعـد 
رسوم اجلمهوري رقم  33للعام ا

اجلاري).
الى ذلـك شـــــدد رئـــــيس الـــــوزراء
مـــــحــــمـــــد شــــيــــاع الـــــســــوداني
ـصـري عـبـد الـفـتـاح والـرئـيس ا
الــسـيــسي عــلى ادامــة الــتــعـاون
الثـنـائي وتـعضـيـد الشـركـات ب
الـــبـــلــديـن. وقــال بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــســـوداني
تــــلــــقى اتــــصـــاالً هــــاتــــفـــيــــاً من
الـســيــسي قـدم خاللـه الـتــهـنــئـة

لــلـــجــمــهــوريـــة) واعــرب رئــيس
اجلمـهـوريـة عن (شـكره وتـقـديره
للدليـمي على تهانـيه وتبريكاته).
كـــمـــا اســتـــقـــبل رشـــيـــد  وزيــر
الــتــعــلــيـم الــعــالي األســبق عــلي
األديب. واكــد الــبـيــان ان (االديب
اسـتـهل الـلـقــاء بـتـقـد الـتـهـاني
نصب ـناسبة تسـنمه ا لرشيد 
في مـا ابـدى رئـيس اجلـمـهـورية
شكره  للتهاني  متمنياً للجميع
الــــنـــــجــــاح والــــســــداد خلــــدمــــة
الــعــراقــيــ بــكــافــة مــكــونــاتــهم
وانتماءاتهم). على صعيد متصل
 اوضحت وثيقة  احالة الرئيس
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ان يـــــصـل رئـــــيس ـــــقــــــرر  مـن ا
اجلـمهـوريـة عـبد الـلـطـيف جـمال
الــــيـــــوم الــــثالثــــاء الى رشــــيــــد 
اجلــزائـر لــلــمـشــاركــة في اعــمـال
الــقـمــة الــعـربــيــة الـتي انــطــلـقت
ـسـتـوى الوزاري اعـمالـهـا عـلى ا
قـــبل ايـــام. وقـــال بــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمــان) امس ان (رشــيــد غـادر
مــتــوجــهـاً إلـى اجلــزائـر بــغــداد 
لـلمـشـاركـة في اجـتمـاعـات الـقـمة
الــعــربــيـــة في دورتــهــا احلــاديــة
والثالثـ التي انـطـلقت اعـمالـها
ستوى الوزاري قبل ايام) على ا
وتــابـع ان (وفــدا رفـــيــعـــا يــرافق
حـيث سـيـلـقي رشـيـد الى الـقـمـة 
فيـها كـلمـة الـعراق الـتي تتـضمن
عالقــاته مـع مــحــيــطه اإلقــلــيــمي
ــسـتــقـبــلـيـة والـدولـي واخلـطط ا
لــلــحــكــومــة اجلــديــدة). والــتــقى
قــبـل مــغــادرتـه بــغــداد  رشــيـــد 
األمـ الــعـام حلــزب الـتـصــحـيح
الــوطــني كـــامل الــدلــيــمي. وقــال
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(رشيـد استـقـبل في قصـر السالم
الــدلـــيــمي الـــذي قــدم الـــتــهــاني
ـــنــاســـبـــة انــتـــخــابـه رئــيـــســا
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وقـع  مـــحـــافـظ مـــيـــســــان عـــلي دواي
الـتـؤامـة مع مديـنـة اناديـا الـبـرتغـالـية
ـديـنة  لـتـفعـيل بـرنامج خالل زيـارته ا
الــتـــوأمــة والــتــعــاون بــ اجلــانــبــ
واحلـث عـلى االســتـثــمــار في مـيــسـان
وقــال بـيـان  تـلـقـته (الـزمـان) أمس  ان
دواي رافــقــة وفــد كـبــيــر من الــصــحـة
وجــامــعــة مــيــســان ونــقــابــة األطــبــاء
وومـثل عن التـربيـة  ودوائر أخرى زرا
مـديـنه  أناديـا الـبرتـغالـيـة مشـيرا إلى
أن ذلـك جاء من أجل اسـتـكـمال تـفـعيل
بــرنــامج الــتــوأمــة واتــفــاق الــتــعـاون
ــشـتـرك واخلـاص بــتـبـادل اخلـبـرات ا
والــتــجـــارب بــ مــحــافــظــة مــيــســان
ومـــديـــنــة أنـــاديــــــا الـــبــرتـــغـــــــالـــيــة
واوضــــح ان( الـزيـارة تــتـضـمن وضع
إلــيه لــلــعــمل والــتــعــاون في مــجـاالت
(الـصـحـة واجملـال الـعـلـمي والـتـربـوي
والتعاون في اجملال الرياضي واجملال
الـثقـافي والسيـاحي كذلك الـتعاون في
مـجال البنى التحتية وتقد اخلدمات

واجملال االقتصادي) . 
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واضـاف انه( الـزيـارة برنـامـجـاً مكـثـفاً
لـلعـمل حيث زار الوفـد في اليوم األول
كل مِـنْ جـامـعــة كـومــبـرا الـبــرتـغــالـيـة
والـتي هي واحـدة من أقـدم اجلـامـعات
ـيـة وأقـدم جـامـعـة في الـبـرتـغـال الـعـا
وواحـدة من أكـبـر مـؤسـسـات الـتـعـليم
الــعـالي عـلـى مـسـتـوى الــعـالم وزيـارة
مـعهد (الـفنون الـتطبـيقيـة في كومبرا)
ـعـهـد والـلــقـاء مع رئـيس اجلـامـعـة وا
ؤسست بغية تفعيل واألسـاتذة في ا
الـــتــــعـــاون بـــ جــــامـــعـــة مــــيـــســـان

مــحـافـظــة أنـاديـا وبــحـضـور الــسـفـيـر
الـعـراقي في الـبـرتـغـال وبـعـد الـتـوقيع
أجته الـوفد إلكـمال سـلسـلة زيارته إلى
سـتشـفيات في ـنشـآت الصـناعيـة وا ا
ـدينة .ونقل البيـان دواي تاكيدة بانة ا
مــحـافـظــته مـســتـمـرة في فــتح قـنـوات
إضـافـيـة لـلـبـنـاء واألعـمـار والـتـشـغـيل
واالســتـــفــادة مِنْ الــتــجــارب الــدولــيــة
خلـدمة محافـظة ميسان وذلك من خالل
الـتـنــسـيق لـتـنـفـيـذ مـشـاريع مع الـدول
ائيـة الدولية ـنظمـات اإل ـتطورة وا ا
لـدعم الـتـطـويـر والـتـشـغـيـل والـعـمران

واالستثمار في احملافظة .
 وبـ مدى جناح هذه االتفاقات والتي
ــنح وتــنــفــيـذ  من خـاللــهـا تــقــد ا
ــشــاريـع في مــحــافــظــة الــعـــديــد من ا
مــيـســان ومـنــهـا :- (مــشـروع مــيـسـان
اجلـميلة والذي تضمن إنشاء كورنيش
مـعبـد الصـابئة ووفـر فرص عـمل ألكثر
من  400شخص ومشروع إنشاء سوق

ــذكـورتـ مــبـيـنـا إلى ــؤسـسـتـ ا وا
بــــحث احلــــصــــول عـــلـى الـــبــــعــــثـــات
والـزمـاالت ألبنـاء مـحافـظـة ميـسان مِن
الـطلبة وتـفعيل برنـامج األستاذ الزائر
واالسـتـفـادة من اخلـبـرات الـتـعـلـيـمـيـة
والـــعـــمـــلـــيـــة والـــتــعـــاون فـي مـــجــال
الـدراسـات والبـحوث الـعلـميـة وتوفـير
ـيـة عــلـيـا لــلـطالب مِنْ مــنـاصب أكــاد

أبناء محافظة ميسان . 
ولـفت البـيان الى انه (  االطالع على
جتـاربـهم الـنـاجـحـة مِنْ حـيث الـتـعـليم
ـنشـئات ـقدمـة للـطلـبة وا واخلـدمات ا
الـعـمـرانـيـة ). واشـار الى انـه  زيارة
ـنشآت الـرياضيـة في محافـظة أناديا ا
كل مِـن قاعات لـعبة اجلـمناسـتك وقاعة
كــــرة الــــســــلــــة ومـالعب كــــرة الــــقــــدم
وأحـــواض الــســبـــاحــة ومــراكــز األداء
الـعالي ومجمع سانغالهوس الرياضي
بــاإلضـــافــة إلى زيــارة عــيــادات الــطب
الــريـاضـي لـغــرض مـعــاجلـة إصــابـات
الـرياضيـ واالجتمـاع أيضاً بـالكوادر
ـســؤولـة عن إدارة هـذه الــبـرتـغــالـيـة ا
ــرافق وحـثــهم عـلـى أقـامـة مــثل هـذه ا
األنـــشـــطـــة في مـــحـــافـــظـــة مـــيـــســـان
واالســتــفــادة مِنْ خــبـراتــهم في اإلدارة
والـبناء العمراني . وأكد البيان إلى ان
الـوفـد زار   السـفـارة العـراقـية والـتقى
بـالسفير وناقـشا  دعم ورعاية السفارة
خملـرجـات الزيـارة وتقـد الـتسـهيالت
لـــلـــمـــســـتـــثــمـــريـن األجــانـب لـــغــرض
االسـتثمـار في محافـظة ميـسان إضافة
إلـى تــقـــد الــدعـم في أجنــاح اتـــفــاق
الـتوأمة مع مـحافظة أنـاديا البرتـغالية
. وبـــ إلى أن زيـــارة الـــيـــوم االخـــيــر
تـضمنت الـلقاء بـرئيس  مجـلس مدينة
أنـاديـا و توقـيع   اتـفاق الـتـوأمة مع

الـعـمـارة الـعـصـري اخلـاص بـالـتـوأمـة
واتـفـاق الـتعـاون الـذي  توقـيـعه ب
مـحافظة ميسـان ورابطة احتاد بلديات
الـبـانـيا ومـشـروع بـنـاء وتأثـيث بـنـاية
شــعـبــة الـشــرطــة اجملـتــمـعــيـة ومــركـز
اإلرشـاد اجملتمعي والـذي نفذ بدعم من
مـنـظـمـة الـهـجـرة الـدولـيـة  IOMكـذلك
إنـشاء مشـاريع عديدة كتـجهيز وتـنفيذ
 100وحدة سكنية مسبقة الصنع

إلســكـان الــعـوائل الــنـازحـة ومــشـاريع
لـدعم الـنـسـاء كأفـتـتـاح مشـغل خـيـاطة
ـيــمـونـة وتــأهـيل عـدد من في قــضـاء ا
ـــدارس بـــالــتـــنـــســيـق مع مــنـــظـــمــة ا
الــيـونـســيف وجتـهــيـز أجـهــزة تـنـفس
اصـطناعي مع ملحقاتها وجتهيز أثاث
طــــــبي وإنــــــشـــــاء وحــــــدات عـــــزل في
مـســتـشـفى الـشـهــيـد الـصـدر وجتـهـيـز
مــواد تـعــقــيم ومـواد طــبـيــة ووقـائــيـة
ــــســــاعــــدات الــــصــــحــــيـــة وتــــوزيع ا
لـلمـتضررين من الـسيـول والفيـضانات

ونـصب  66حـمام و  66مـرافق صـحية
و  80خــزان مـاء ســعـة  1000و 2000
لـتر في قرى وأرياف احملافـظة وجتهيز
مـحـوالت كـهـربـائـيـة سـعـة  400كي في
ـوقع الـسـياحي في مـركـز احملـافـظـة وا
اجملتمع في االهوار).كما طالب العراق 
الــــدولي الى مــــواجـــهـــة اجلــــمـــاعـــات
زدوج الذي بـعد االنـفجـار ا ـتطـرفة  ا
اتــســهــدف الــعــاصــمــة الــصــومــالــيـة
مــقـديـشـو. واعــربت وزارة اخلـارجـيـة
فـي بــيــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس عن
(إدانــتــهــا واســتـنــكــارهــا الــشـديــدين
ـزدوج الذي إستـهدف مقر لـلتفـجير ا
وزارة الـــتــربــيّــة والـــتــعــلــيّـم الــعــالي
الـصــومـالـيّـة في مـقـديـشـو الـذي راح
ضــــحــــيـــتـه عــــدد من األفــــراد وجـــرح
آخــرين) واضــاف ان (مـوقف الــعـراق
رافـض لإلرهاب بـكل أشكـاله وصوَره
ووقـــــوفه مـع اجملـــــتــــمَـع الـــــدوليِ في
مـواجَـهـة اإلرهاب والسـيـما أنه واجه

الــتــكـفــيــر والــتـطــرّف بــكل أشــكـاله)
مــــشـــددا عــــلى (ضــــرورة الـــتــــعـــاون
لـلـمـواجـهة الـفـكـريّـة لهـذه اجلـمـاعات

ُتطرفة).  ا
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بــدوره  كــشف الـرئــيس حــسن شـيخ
أن حصيـلة ضـحايا الـهجوم مـحمـود 
ـركــبـتـ مـفـخـخـتـ في مـقـديـشـو
ارتفعت إلى مئة قتيل و 300جريح.
ووقـع االنفـجاران  اول أمـس بالـقرب
من مـقـر وزارة التـعـليـم.وأشار شـهود
عــــــيــــــان إلى ان (االنــــــفــــــجـــــار األول
دنـي يسـتخدمون اسـتهدف جتـمعا 
وســائل الــنـقـل الـعــام و الــثـاني وقع

.( واطن أمام مطعم مزدحم با
 واتــهـمت احلـكـومـة في وقت سـابق 
حــــركـــــة تــــعــــرف بــــاسـم الــــشــــبــــاب
ــســؤولــيــة عن الــهــجــوم.بـحــسب بــا
ـــتـــحـــدث بـــاسم الـــشـــرطـــة صــادق ا
عزى رئيس حتالف دوديـش. الى ذلك 
قـوى الـدولـة الـوطـنـيـة عـمـار احلكـيم
كـوريا اجلـنوبيـة بوفاة الـعشرات في
حادثة تدافع خالل احتفاالت محلية.
وقـــدم احلــكــيم فـي بــيــان امس (أحــر
ـــواســــاة الى كــــوريـــا الــــتـــعــــازي وا
اجلـــنــوبـــيــة  بـــعـــد حــادث الـــتــدافع
ــــؤسـف الــــذي شــــهــــدته مــــراســــيم ا
وأسـفــرت عن احــتــفــاالت الــهــالـويـن 
( ـواطــنـ وفــاة وإصــابـة عــشــرات ا
مـعـربـا عن (عـميق احلـزن والـتـضامن
مع أســـر الـــضـــحــايـــا وأمـــنــيـــاتـــنــا

للجرحى بالشفاء العاجل).
وكـان  153شــخـصـا لــقـوا مــصـرعـهم
وأصـيب ما ال يقل عن  82شـخصا في
حـادث تـدافع وقع أثنـاء احتـفاالت في

منطقة إيتايون بالعاصمة الكورية.
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دوسلدورف

لن اذكـر الـسـيـد الـرئـيس عـبـد الـلـطــيف جـمـال رشـيـد بـاألهـوار بل هـو يـعـرفـهـا
ائـية لوزارت عـرفها جيدا ويذكـرها جيدا ألنه يوم كـان سيادته وزيرا لـلموارد ا
وكنت شـاهدا انه حاول وبجهـد كبير أن يطـور من بيئة االهوار ويُـحسن وضعها
ــا كــان هـــو الــوزيــر ــائي والـــزراعي بــالـــقــدر الــذي يـــهم جــهـــد وزارته  ور ا
ـعـرض خاص ـتـخـصص الـوحيـد في مـعـظم الـوزارات الـعـراقيـة من يـحـتـفظ  ا
كـتبه ومن بـينـهم انا . وحتى لرسـومات ولـوحات عن االهـوار يريه الى كل زائـر 
ستشـارين في زمن الراحل مام جالل والرئيس فؤاد عنـدما انتقل ليكـون كبير ا

معصوم نقله معه الى مكتبه. 
ـا يـشـاهـد حـزنـهـا وجـفـافـهـا واآلن ال اظن  إن االهـوار تـغـيب عن خـاطـره  ور
والتـغير البيئي واالجتماعي والكارثـي الذي حل بها  واالمكنة التي كان سيادته
شاحـيف إن اراد أن يزورها اآلن فـسيزورها بـالعجالت والـسير على يزورهـا با
ـكان أصـبح يبـاباً واخـتفت من األرض غـابات الـقصب االقدام  وهـو يدرك ان ا

. وقطعان اجلواميس بدأت تنتحر عطشا او بسكاك القصاب
تـلك الـصـورة احلزيـنـة ال أريـد ان أذكـر بهـا الـسـيـد الرئـيس  فـهي تـعـيش امام
ناظريـه حتما كلما استعاد مشاهد لوحات معرض االهوار الذي يقتنيه واظن انه
ا اعاده اآلن الى جدران حمله معه الى مدينته السليمانية ور

القصر الرئاسي .
ولـكن انا فقط الفت سـيادته أن يتـلفن الى رئيس الوزراء
ألنـني ـكـان  ويـضع امـامه خـطـطـا مـسـتـعـجـلـة ألحـيـاء ا
اعــرف ان الـســيــد الــرئــيس لــديه بــعض مــفـاتــيح احلل

كان وتخصصه. بسبب جتربته مع ا
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الناصرية

من ب بيـوت شارعنـا  يطلُ جارنـا الطيب ابـو حس  يـتلقى الـصغيـر والكبـير بالـتحية
والـترحـيب والـسؤال والـدعوة بـالـتفـضل الى الـدار....في عبـاراتٍ كـلهـا طيـبـة وكرم وإلـفة
ومـحبـة....عبـارات إعتـدنا ان نـسمعـها من جـارنا الـعزيـز ...لقـد كان اإليـقونـة البارزة في
الشارع ...جتدهُ حـاضر في كل مناسـبة...جاهز ألي مـساعدة ...يسـارع ألعمال اخلير 
يـشـعـرك أن الـدنـيـا الزالت بـخـيـر وأن الــطـيـبـ الزال لـهم وجـود...ولـلـحق أن جـارنـا أبـا
حس يضيـف لشارعنا حياة ونشاط وحيـوية وتواصل  الزلت أتذكر احلفاوة والترحيب
الـذي تـلقـيـنـاه منهُ ومـن عائـلـتهِ عـندمـا إنـتـقلـنـا لـلسـكن بـجـوارهم...الزالت صـور قدورهم
ـتـعـاقـبة الـى دارنا إكـرامـاً وتـقـديـراً حـاضـرة في اخلـيـال والـوجـدان ...طـبـعاً وأوانـيـهم ا

الننكر فضل وطيبة بقية جيراننا األعزاء .
أكـتب هذه األسطـر بعدمـا أخبرني األهل عن إنتـقال سكن جـارنا الغـالي ابي حس علي
نطـقتـنا...ومع تمـنيـاتنـا لهم ان تكـون الدار اجلـديدة دار راحة عواد الى منـطقـة مجـاورة 
وسعادة وأمان وطمـأنينة أال ان الشعور بألم ابتعادهم عنا كان له األثر البالغ في نفوسنا
وقلـوبنـا .كم هو جـميل أن يـترك اجلار مـثل هذا األثـر اجلمـيل في نفـوس جيرانه  بل كم
هـو رائع أن تـكـون الـعالقـات بـ اجلـيـران عالقـات طـيـبـة مـبـنـيـة عـلى مـشـاعـر اإلحـتـرام
والـتــواصل والـتــعـاون.واألروع أن تـأخــذ هـذه الــعالقـات إمــتـداداً أوسع من اإلرتــبـاطـات
اإلجـتـمـاعـيــة  واألواصـر بـتـأثـيـر ذلك اإلنــدمـاج واإلنـسـجـام والـتـنـاغـم وتـشـابه الـطـبـائع

شاعر . والعادات والتقاليد وتبادل ا
ـا ورد في األثـر من تـأكـيـد عـلى حـسن اجلـوار والـتـوصـيـة بـاجلـار  ومـراجـعـة بـسـيـطـة 
يـوقــفـنــا عـلـى ذلك اإلهـتــمـام الــكـبــيـر الـذي أولــتهُ الــشـريــعـة الـســمـحــاء وتـراثــنـا األدبي

واإلجتماعي ...حتى قال شاعرهم :
ناري ونارُ اجلار واحدة

     ُوإليهِ قبلي ينزلُ القدر
أعمى إذا برزت جارتي

حتى يواري جارتي اخلِدرُ
أقـول : حتـية جلـارنـا  وحتـيـة لـكل من حَـسُن جـواره  وطابت

عشرتهُ وترك أثراً طيباً في نفوس اآلخرين .
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أصــــدر وزيــــر الــــعــــمـل والــــشـــؤون
االجـتـمـاعـيـة أحـمـد جـاسم األسدي
تـــوجـــيـــهـــاً يــــتـــعـــلق بـــالـــعـــمـــالـــة
االجــنـبـيـة.وقــالت الـوزارة في بـيـان
ـــديــر أمـس  أن  (األســدي الـــتــقى ا
الـــعــام لـــدائـــرة الــعـــمل والـــتــدريب
ـهني رائـد جبـار باهض واسـتمع ا
الى شـرح عن مـهام الـدائرة وكـيفـية
اســتــقــطــاب الــكــثــيــر من الــعــمــالـة
الـوطـنـية وفق رؤيـة الـدائـرة فضال
عن اهـمية تـطبيق قـانون العمل رقم
 37لـــســنــة  2015عـــلى الــشــركــات
االســتـثــمــاريـة وخــاصـة االجــنـبــيـة

والنفطية منها).
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.واكــــــد األســـــدي ( ضـــــرورة دعم
شـــريــحـــة الـــشــبـــاب الـــعــاطـــلــ
واتـاحة الـفرصة أمـامهم لـلدخول
فـي سـوق الــعــمـل") مـشــددا عــلى
(اهـمية هـذه الدائرة لكـونها على
تـــمــــاس مـــبـــاشـــر مـع الـــشـــبـــاب
وتـــــقــــد الـــــدعـم لــــهـم من خالل
مــنـحـهم قـروضـاً او ادخـالـهم في
دورات تـطـويريـة عـلى مهن تالئم

سوق العمل).
ووجـه االسـدي ( بــالـتــنــسـيق مع
عنية للحد من العمالة اجلـهات ا
االجـنـبـيـة واتـاحـة الـفـرصـة امـام
الـعـمالـة العـراقيـة لـتشـغيـلهم في
ـشــاريع االسـتـثـمـاريـة وغـيـرهـا ا
ـشـاريع الـتابـعـة لـلقـطـاعات من ا

االقتصادية اخملتلفة).
عـــقــد وزيــر الــنــقـل رزاق مــحــيــبس
الــسـعــداوي إجـتـمــاعـاً مــوسـعـاً مع
الــلـجــنـة الــتــنـظــيـمــيـة لــتـظــاهـرات
الـشـركـة الـعـامـة لـلـخـطـوط اجلـويـة
الــعــراقـيــة في مــقـرهــا داخل مــطـار
بـــغــداد الــدولي بــحـــضــور الــوكــيل
اإلداري حــازم احلــفـاضي والــوكـيل
ــهــنــدس طــالب عــبــد الــله الــفــني ا

بايش.
ـتـظـاهـرين وإسـتــمع الى (مـطـالب ا
ــوظــفـ الــتي تــضــمــنت تـثــبــيت ا
الـــعــامـــلــ فـي اخلــطـــوط اجلــويــة
الـعـراقيـة بصـفـة عقـد وتوفـيـر بيـئة
مالئــمـة لـلــعـمل).وقــال بـيـان تــلـقـته

(الـــــزمــــان) أمـس ان الــــوزيـــــر أكــــد
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـن عـــلى بـــذل كـــامل
اإلمـكـانـات لـتـحـقـيق مـطـالبـهم وفق
ـا يـضـمن الــسـيـاقـات الـقـانــونـيـة 
حتـقـيق الـعـدالـة للـجـمـيع واإلرتـقاء

بواقع هذه الشركة العريقة.
عــــلـى صــــعــــيــــد آخــــر حـث رئــــيس
اجلــمـهــوريــة عـبــد الـلــطـيف جــمـال
رشيد بذل اجلهود لتجاوز االزمات
واكــد ان الـــتي تـــشـــهـــدهـــا الــبـالد 
تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة خـطـوة
ــشــكالت مـــهــمــة عــلى طــريـق حل ا
والــشــروع فـي تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات
.وذكر بيان تلقته (الزمان) ـواطن ا
امـس ان (رشـيـد اسـتـقـبل في قـصـر
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اسـمـحـوا لي عن أكـتب  نـيـابـة عن مـواطن عـراقي تـعـتـصـر قـلـبـه آمـال كـان يـرجـوها ..
واليـزال يــتـمـنى لـوطـنه أن يـنــهض وأن يـسـود فـيه الـعـدل والــرحـمـة .. وقـانـون تـعـهـد به

حمورابي في شريعته التأريخية .
قال  لي والشيب قد غزا رأسه  ..

أرجو أن تعتـذر نيابة عني من كل مواطن يحب العـراق  فإني أعلن انسحابي من جميع
مواقع وسائل التواصل االجتماعي .

ـا حصل لم يـعد يـنـفع  استـمرارالـكـتابـة وإبداء الـرأي وتـبادل مـشاعـر احلـسرة واأللم 
ويحصل ..

صالح الالوطنية  وال يجدي نفـعا"  تناقل فديوات كشف حاالت الفساد والسرقات  وا

ـقـاالت الـصـحفـيـة وتـشـخـيص مـكامن اخلـلل في كـمـا لم يـعد هـنـالك ضـرورة لـتـحريـر ا
اجلوانب السياسية أو االقتصادية والتعليميةواالجتماعية 

وال ضرورة تذكر لتقد مقترحات التطوير والتحس والتنمية ..
هذا ليس زمان  يليق بنا ..
هذا زمن  يليق بآخرين  .

لم أعد راغبا"  بقراءة إسم من سرق قوت الشعب وال كيف سرق  
وال أريـد رؤيـة فـديــو الـقـاء الـقـبض عـلى أحـدهم (وهـم كـثـر) .. لـكي أمـتع نـظـري بـاذالله

وأشفي غليلي منه  بصفتي مواطنا" سرقت حقوقه ولقمة عيشه .. في وضح النهار 
مع كل االعتـرافات الصـريحـة التي نـسمعـها ومـقدار األمـوال التي يتـم تهريـبهـا ب مدة

ناصب لتحقيق مكاسب غير مستحقة . وأخرى وأخبار استغالل ا
كما لم يعد يـسعدني  تلك اللقاءات والـبرامج االعالمية النارية الـتي يتم تداولها ونسمع
ـرة حلـاالت تـفـوح مــنـهـا روائح  تـزكم األنـوف خاللـهــا الـصـراخ والـوثـائق واألحــداث ا

وتبيض من هول مآسيها الذقون  .. 
وما هي النتيجة ?

 !!!!   ها بعد ح حقائق يتم طمس معا
تـكرر مع الـزمالء واألصدقـاء .. وحتـى الغـرباء  قد اكتـشفت مـتأخـرا"  أن التـواصل ا

قتل فينا تماسك القيم وصار عنوانا" لتمييع حاالت الظلم وسرقات الليل والنهار .. 
نـافع التي يحـققها   غـير مبال بيـنما يجـلس بعض من يجـلس على كرسيه مـتشبـثا" با

ا يكتب أو يتم تداوله في وسائل التواصل  
وتنفعه ( الهـجمات الشرسة) وكـثرة الكتابات والـفديوات التي تغطي عـلى العيوب وتعمم

حاالت تقبل الفساد والسرقات ويضيع  تشخيصها (ب القبائل) .
بسم الله الرحمن الرحيم  ..

يوم ال ينفع مال والبنون (٨٨) إال من أتى الله بقلب سليم (٨٩)
                   سورة الشعراء

وبايل لعن الله من صنع ا
وابتدع وسائل التواصل

إنا لله وإنا اليه راجعون .
{ استاذ دكتور
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بغداد

سـاعـده فـاالساءة ال تـنسـحب عن قـول احلق وتـقـد ا
ـتربـص تـملـقـ واالعداء ا قد تـاتـيك من االصدقـاء ا
ــواقف احلـيــاتـيه بل ســتـجــد آالمـاً اكــثـر من ذلك في ا
التـي تـتـحدث عـن جنـاحـاتك السـيـمـا اذا كنـت صـادقًا

امينًا محباً للخير قوالً وعمالً .

حـسـ إسمـاعـيل الـصدر لـلـتهـنـئة
ــــنـــاســــبـــة انــــتـــخــــابه رئـــيــــســـا
حـمل رشـيـد لـلــجـمـهـوريـة) بـدوره 
(الــوفــد حتـيــاته وشــكـره وتــقــديـره
ـــوفــور لـــلـــصـــدر وتـــمــنـــيـــاته لـه 
الـصـحـة مـشـيـداً بـالـتـاريخ احلـافل
ـواقف الـوطـنـيـة لـعـائـلـة الـصـدر بـا
ــة).عــلى صــعـــيــد مــتــصل  الــكـــر
مع الـــســفـــيــر اســـتــعـــرض رشــيـــد 
الـسـعودي لـدى العـراق عبـد العـزيز
الـــــــشــــــمـــــــري  عالقـــــــات األخــــــوة

التاريخية التي تربط البلدين.
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 وقـال  الـبيـان ان (الـشمـري اسـتهل
الـلـقـاء لـتـقـد الـتـهـاني الى رئـيس
ـنــاســبــة انــتـخــابه اجلــمــهــوريــة 
وعـــبـــر عـن أمـــنـــيـــاته بـــالـــنـــجـــاح
والــتــوفـيق في أداء مــهــام مـنــصـبه
ـا يـخـدم تـعـضـيـد الـعالقـات ب و
الـبـلدين) واضـاف ان (الـلقـاء بحث
الــعالقــات الــتـاريــخــيــة الـتـي تـربط
الـبلدين الشـقيق وسبل تـعضيدها

على الصعد اخملتلفة). 
كـمـا تسـلم رشيـد رسـالة تـهنـئة من
نـظـيـرته الـهنـديـة دروبـادي مـورمو.
واوضـح الـــــــبــــــــيـــــــان ان (رئــــــــيس
اجلـمهورية  التقى الـسفير الهندي
الذي لـدى العراق بـراشانت بيـساي
ســـلّـم رشـــيـــد رســـالــــة من مـــورمـــو
ناسبة انتخابه تضمنت تهانيها 
رئــيــســـاً لــلــجــمــهــوريــة فــضالً عن
تـمـنـيـاتـهـا بـالـنـجـاح والتـوفـيق في

أداء مهام منصبه كما اكدت حرص
بـالدهـا عـلى تـوســيع أطـر الـتـعـاون
ــا يـعــمّق الــعالقـات مـع الـعــراق و
الــتـاريــخـيــة بــ الـبــلـدين ويــحـقق
تـطــلـعـات الـشـعـبـ الـصـديـقـ في
الـتقدم واالزدهـار). من جانبه حمّل
رشــيـد  (الـســفـيـر شـكــره وحتـيـاته
لــنـظـيــرته الـهــنـديـة عــلى تـهـانــيـهـا
الــطـيــبـة مــؤكـداً رغــبـة الــعـراق في
ــســتـــوى الــعالقــات مع االرتـــقــاء 
الـــهــنـــد وتــوســيـع آفــاق الـــتــعــاون
ـشــتـرك عـلى الـصـعـد كـافـة خـدمـة ا

للمصالح العليا للبلدين). 
على صعيد متصل  بطريرك الكلدان
فـي العـراق والـعـالم لـويس روفـائـيل
ــنـاســبـة انـتــخـابه رشــيـد  ســاكـو 
رئـيـسـاً للـجـمـهوريـة.وقـال سـاكو في
بـيان تلـقته (الزمـان) امس (يسعدني
ـنــاسـبــة اخـتــيـاركم أن ابــارك لـكـم 
مـتـمنـياً رئـيـساً جلـمـهوريـة الـعراق 
لـكم الـنـجـاح والتـوفـيق في مـهـامكم
.( ـواطن اجلـديدة خلـير الوطن وا
مـن جــــهـــــة اخـــــرى  بــــارك رئـــــيس
مـجـلس القـضـاء االعلى فـائق زيدان
لـــرئـــيس الـــوزراء مـــحـــمـــد شـــيــاع
الـــســوداني  تــســلـم مــهــام رئــاســة

احلكومة اجلديدة. 
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الــــســـودانـي اســـتــــقـــبـل زيـــدان في
حيث بارك االخير الـقصر احلكـومي 
ـنـصب لـرئــيس احلـكـومـة تـسـنـمه ا

متمنيا له النجاح في مهمته).

الـسالم بـبـغـداد وفـدا نـيـابـيـا الذي
نـاسبة قـدم التـهاني والـتبـريكـات 
انــتـــخــابه رئــيـــســاً لــلــجـــمــهــوريــة
ومـــبــاشـــرة مــهـــام عــمـــله) وأعــرب
رشـــيـــد عن (شـــكــره وتـــقـــديــره الى
أعـــضـــاء الـــوفـــد عــلـى مـــشــاعـــرهم
الــطــيــبـة مــؤكــداً ان وحــدة الـصف
ومــســـاهــمــة اجلــمــيع في اجلــهــود
ـبــذولـة لـتـجـاوز األزمـات الـقـائـمـة ا
وتـعضيـد عمل احلكـومة هي عوامل
أســـاســيــة إليـــصــال الــبـــلــد الى بــر
األمـان). كــمـا اسـتـقـبل رشـيـد وفـداً
ــثـل الــعالمــة حــســ إســمــاعــيل
الــصـــدر. وقــال الــبــيــان ان (رشــيــد
ـثل آيـة الـله الـفـقـيه الـتــقى وفـداً 
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زايدة العـلنية لـبيع السكراب تعلن عـمادة كلية الـصيدلة / جـامعة بغـداد عن إجراء ا
زايدة الـعلـنية الـتي ستجـري بعـد انتهـاء ثالث يوم فعلى الـراغبـ باالشتـراك في ا
من اليوم الـتالي لنشر اإلعالن مـراجعة كليـة الصيدلة / شـعبة احلسابـات الكائنة في
زايدة لقاء مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠) عظم للحصول على شروط االشتراك با منطقة باب ا
زايدة أجور نشر اإلعالن خمـسون ألف دينار غير قابل للرد ويتحمل من ترسو عليه ا

والداللية والبالغة ٢% من قيمة العقد.
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كشفت وزارة الداخلية عن آلية منح
هــــويـــات حـــيـــازة وحــــمل الـــسالح
ـشـمــولـ بـحـيــازته كـاشـفـة عن وا
اتـــخـــاذهـــا اإلجــراءات بـــشـــأن هــذه

شكلة.  ا
ـتحـدث بإسم الـوزارة اللواء وقال ا
خــالـد احملــنـا في تــصــريح تـابــعـته
(الــــزمـــان) امس ان (الــــسالح غـــيـــر
رخص يعد مـشكلة حقـيقية تواجه ا
اجملتمع) مـبينـاً ان (الوزارة اتخذت
عـاجلتـها مـنها عدد من اإلجـراءات 
تـــقــنــ إتــاحــة الـــسالح الى فــئــات
ـــنح هــــويـــات حــــيـــازة مـــحــــددة 
ن األســــــلـــــــحــــــة لـألشــــــخـــــــاص 
يـحـتـاجــونـهـا فـقط حلـصـر الـسالح
بيـد الدولـة) واشـار الى ان (الفـئات
ـعـرض ـشـمولـة هم اإلعالمـيـ ا ا
لـلـتـهـديـد وبـعض احملـامـ وكـبـار
اإلقتصاديـ وشيوخ الـعشائر وكل
من قــد تــتـعــرض حــيــاته لـلــخــطـر)
مــوضـــحــاً ان (اإلجــازة تـــمــنح وفق
اآللـــــيـــــات احملــــددة فـي مـــــديـــــريــــة
الــهـويــات اخلـاضـعــة لإلخــتـبـارات
الصـحيـة والعـمر وفـحص السالح)
واضــاف ان (اعـــداد جــرائم الـــعــنف
مـثل الـقـتل والـتـهديـد واخلـطف في
ـرتفـعـة تتـعلق تنـازل امـا اجلرائم ا
بــاإلقــتــصــاد واإلحـتــيــال والــســرقـة
واجلرائم اإللـكـترونـيـة) مشـيراً الى
ان (التكنـولوجيا واألجـهزة احلديثة
ستخدمة ساعدت اجلهات األمنية ا
بـــكــشف اجلــرائم ومـــنــعــهــا) واكــد
احملـــنــا ان (الـــوزارة مــســتـــمــرة في
ــــروجـــ ــــدمــــنــــ وا مالحــــقــــة ا
ـتهـم للـمـخدرات حـيث بلـغ عدد ا
منـذ مطـلع الـعام اجلـاري حتى االن
تسعة آالف مـتهم) وتابع ان (هنالك
حتــركــات واســعــة في الــتـعــاون مع
اجــهــزة الــشـرطــة لــلــدول اجملـاورة
علومات تضمنت اتفاقيـات بتبادل ا
ومكـافحـة اجلرائم عـبر احلـدود مثل

اخملدرات واإلجتار بالبشر). 
في سـيـاق مـتــصل قـبـضت مـديـريـة
ـنــشــآت والــشـخــصــيـات حــمــايــة ا
التابعـة لوزارة الداخلـية على ثالثة
متـهـم حـاولوا اخـتـطاف تـلمـيذين
عـــنــد خــروجــهــمـــا من مــدرســة في

بغداد. 
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وذكـر بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(فـــرق حــمــايـــة مــدرســة الـــنــهــروان
اإلبـتـدائـيـة الـتـابـعـة لـقـاطع حـمـياة
منـشـآت الشـعلـة قـبضت عـلى ثالثة
مـتـهـمـ في تـكـتك حـاولـوا خـطف
درية) تلميذين عند خروجهما من ا
مـضـيـفـاً ان (الـقـوة تـدخـلت حلـمـاية
التلـميـذين والقبض عـلى اجملرم

ـديـريـة الى مـركـز الـذين سـلـمــتـهم ا
شــرطـة الـغــزالـيــة). واكـدت مــديـريـة
ـشروع ـرور العـامـة عـودة نظـام ا ا
الوطني الى العمل. وقال بيان تلقته
ـديريـة اصلحت (الزمان) امس ان (ا
اخللل الفني الـذي حدث في اليوم
ركبات شـروع تسجيل ا السابق 
ومنح اجازات السياقة وعودة نظام
ـديـريـة الى الـعـمل) مــوضـحـاً ان (ا
ـواطنـ الى الـتـوجه جلـميع دعت ا

مواقع التسجيل من يوم غد).  
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ناطقي الحتفاالت تنصيب الوزراء اجلدد التكريس الـعشائري وا
وحدة ..  شروع الهوية العراقية ا انتكاسة 

سلحة انتحار للسلم االهلي والتمدن ..  ومظاهره ا
ـان يـتنـمـر والشـعب يـنـتـظر مـعـجزة احلـكومـة تـتوحـش والبـر

السماء...!! 
{ عن مجموعة واتساب
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تحدة اإلمارات العربية ا
أبوظبي 31 أكتوبر 2022

ـصرف األهلي العراقي  – جزء من مجـموعة كابـيتال بنك حيث وقع مـكتب أبوظبي لـلصادرات (أدكس) التابع لـصندوق أبوظـبي للتنـمية اتفاقـية تمويل مع ا
تقتضي االتفاقية فتح خط ائتمان بقيمة 36.7 مليون درهم إماراتي ما يعادل (10 مليون دوالر أمريكي) وذلك بهدف تنمية التعاون االقتصادي والتجاري ب
دولة اإلمارات والعـراق وتشجيع الـشركات اإلماراتـية على تصـدير منتـجاتهم من السـلع واخلدمات لألسواق اخلـارجية وتعـزيز تواجدها فـي السوق العراقي

على وجه اخلصوص.
ستثـمرين العراقي سـتوردين من ا وجب االتفـاقية سيفـتح مكتب أبوظبي لـلصادرات خط ائتمـان للمصرف األهلي الـعراقي إلعادة اقراضه للـمشترين وا و
لشـراء السلع واخلدمـات من مصدّر إمـاراتي كما تعـكس هذه االتفاقـية حرص مـكتب أبوظبي لـلصادرات علـى دعم توجّهات حـكومة دولة اإلمـارات الهادفة إلى
تعـزيز سياسة التنويع االقتصـادي واالرتقاء بالعالقات التجارية مع الـدول الشقيقة والصديقة والـتي تعود بالفائدة على البـلدين وتساهم في دفع عجلة النمو

ستدام. االقتصادي ا
نـصوري مديـر عام مكـتب أبوظبي لـلصادرات بـاإلنابة وعن اجلـانب العراقـي السيد رئي السـيد خلـيل فاضل ا ووقع اتفاقـية التـمويل عبـر تقنـية االتصـال ا
ـفوض للمـصرف األهلي العـراقي وحضر الـتوقيع سعـادة محمد سـيف السويـدي مدير عام صـندوق أبوظبـي للتنـمية رئيس الـلجنة دير ا  ا ن أبو دهـيم أ

. سؤول من كال اجلانب كتب أبوظبي للصادرات وعدد من ا التنفيذية 
ـنـاسـبة قـال سـعـادة مـحـمـد سـيف الـسويـدي: " "تـأتي هـذه االتـفـاقـيـة في إطـار اجلهـود الـتي يـبـذلـهـا مـكـتب أبـوظبـي للـصـادرات لـتـعـزيـز شـراكاته وبـهـذه ا
ـشترين اخلارجـي على استـيراد السلع ية حـرصاً منه على تـوفير خطـوط ائتمانـية جديدة لتـحفيز ا صـرفية اإلقلـيمية والـعا ـؤسسات ا االستراتـيجية مع ا
ستدام شتـركة وتعزيز تـنافسية الصـادرات الوطنية ودفع عـجلة النمو االقـتصادي ا صالح ا نشـأ اإلماراتي إضافة إلى دورها في حتـقيق ا واخلدمات ذات ا

للبلدين." 
شتـرك ب دولـة اإلمارات والعـراق في مخـتلف اجملاالت  "تمثل هـذه االتفـاقية خـطوة مـهمة لـتطـوير عالقات الـتعـاون ا ن أبو دهـيم من جـانبه أفـاد السيـد أ
ناسب لـدعم حركـة التـبادل الـتجاري وحتـفيـز النـمو االقتـصادي لـلبـلدين متـطلـعاً بـأن حتقق هذه االقتـصاديـة والتـجارية حـيث تسـاهم في توفـير الـتمويـل ا
ـزايا التـنافسـية التي شتـركة ال سيـما وأن االتفـاقية سـتتيح لـلشركـات العـراقية االسـتفادة من الـتمويالت وا االتـفاقيـة غايتـها وتلـبي الطمـوحات واألهـداف ا

نتجات اإلماراتية بطرق ميسرة وآمنة". يقدمها "أبوظبي للصادرات" والتي تدعم استيراد السلع وا
ويـساهم مـكتـب أبوظـبي للـصادرات في تـعزيـز استـراتيـجيـة دولة اإلمـارات لتـحقيـق التـنويع االقـتصـادي وزيادة تـنافـسيـة الصـادرات الوطنـية وتـمكـينـها من
شـترين اخلارجـي لـلسلع صدّرين من مـخاطـر التمـويل النـاجمة عن الـتأخـير في السـداد أو عدم الـسداد وتزويـد ا ية وحـمايـة ا الوصول إلى األسـواق العـا

واخلدمات اإلماراتية بخطوط ائتمان ميسرة.
vN²½«
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يالد (أنْ تكـونَ مرتشياً يعني حرفيَّـاً أنْ تكون عدواً للشعب) هاربالوس أثينا 323 قبل ا
وثينيس قدوني هربَ إلى أثينا عدوَّة مـقدونيا التقلـيدية خَطَبَ د خازن مال االسكنـدر ا
في مـجلس شـيوخ أثـينا: نـسجن الـفاسـد ونصادر الــ 700 طالـن فضة أكـثر من نصف
الدخل الـسنـوي ألثيـنا. هربَ هـاربالـوس من سجـنه واختـفت من خزيـنة أثـينا 350 طالن
ة ما زالت تقضُّ مـضاجع الغـرب!الفساد مـشكلة سـياسيـة إذا فَسَدَ السَّـاسة فَسَدَ جـر
ارك". اجملـتمع والـنـاس على دين مـلوكـهـا. الفـسـاد عقـبة رئـيـسة أمـام "الـطريق إلى الـد
دراسـة كتـبهـا مايـكل ولكـوك مستـشار الـبنك الـدولي. نتـصدَّر دول الـفسـاد ولديـنا فائض
ـترهل. مـالي 85 مـليـار دوالر? بالـكـاد تدفع حـكومـة الـصومـال رواتب هيـكلـهـا الوظـيفي ا
َسَاس به تـنهار الـعملـة ونلتحق ركزي من الـعملـة األجنبـية عنـد ا هذا احتـياطي البـنك ا
ببيروت التي تعاني االنقسامات عينها والنزاعات عينها ب القادة الفاسدين وانتماءاتهم.
ـاذا انـتصـرَ الفـسـاد وينـتـصر? يـقول تـعـالى (ظَهَـرَ الْـفَسَـادُ فِي الْبَـر وَالْـبَحْـرِ بِـمَا كَـسَبَتْ

أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون) الروم: 41. 
لوك أيدي الناس الدَّاعم للفاسدين إذا وقعَ فاسد في فخ ا كَسَـبَت أيدي ا ولم يقل 
شـتكي واخملـطط لـلكـم طـاعةً لـلـشيـطان وأولـياء انبـرت عشـيرته وقـبـيلـته لالنتـقـام من ا
الشيطان وعـصياناً ألمرِ الله (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالتَّقْوَى وال تعاونوا عَلَى االثم وَالْعُدْوَانِ

ائدة: 2. ) ا ـ وَاتَّقُوا اللَّهَ ـ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
تـكبر ال يـعرف ينطق جـملةً بـدون أنا أقدر أنا ـسؤول الفاسـد القصـير األجل األحمق ا ا
أقـدر مدعوم من كِـبار الـفاسدين أو من اإلرهـاب وكتـبتُ مقاالت كـثيـرة في اجلرائد عن
كيفية ذهـاب أموال الفساد إلى تـنظيم القاعـدة اإلرهابي ومنها مـقاالً بعنوان (إدارة أزمة
ــسـتـفــيـد من األزمـة? وقـود) في جــريـدة الـزمــان الـعـدد (4100) في 19/1/2012) مَنْ ا
ـئـة من أي تسـريب أو أمـوال فـاسدة لـتـوظـفهـا في تـفـخيخ الـقـاعـدة تطـالب بـنـسـبة 10 بـا
سـتعـدة لتفـخيخ شارعِ السيـارات ودفع مرتـبات وإيجـارات مقـاتليـها... وقيـادة القـاعدة ا
بــأكـمــله من أجل حــمـايــة مـوظف فــاسـد). وعــشـرات الــشـكــاوى بـاســمي الـصــريح ضِـدَّ
َـا أنَا الـفـاسدين وأضـعافـها بـاسم فـاعل اخليـر وماذا لَـقيتُ منَ الـقـضاءِ وَأعْـجَبُهُ أني 
َّ تـنـزيل درجتي من الـثـالـثة إلى الـسـادسة لـسـنواتٍ شاكٍ مِـنْهُ مـغـلوب ومـهَـدَّد ومُطـارد و
ـرمَى أتـلـقَّى الـعقـوبـات والـتهـديـدات أصـدُّ تـسديـدة وتـفـوتني عِـجـاف وصـرتُ كحـارس ا
. وَأَشجَعُ أخرى. "أُطاعِنُ خَيالً مِن فَـوارِسِها الفسـادُ وَحيداً وَما قَولي كَـذا وَمَعي الصَبرُ

مِنّي كُلَّ يَومٍ سَالمَتي وَما ثَبَتَت إِلّا وَفي نَفسِها أَمرُ".
ومــا أسـهلَ تــلـفـيـق األدلـة في مــجـتـمعٍ يُــدمِنُ شـهــادة الـزور كــالـشـاي وقــهـوة الــصـبـاح.
ـشتـكي وينـصحه بـالتـصالح والـرضوخ لـلواقع الـفاسـد! ويتـعاطف مع والـقاضي يـهدد ا
ـسـؤوله الـفـاسـد وحزبـهِ احلاكم وخـوفـاً عـلى كـرسـيهِ الـضيـاع ومـسـتـقبل الـفـاسـد زُلفى 
ُنَـظَّمة التي تنـتشر وفق قاعدة: ة ا أبنائه! وأيُّ مستـقبلٍ لكم ال أباً لـكم في ظل هذه اجلر
ـاذا يَـقـوى الفـسـاد ولـديـنـا هـيـأة الـنـزاهـة? ومـئـات احملـقـق مَنْ لـيس مـعـنـا فـهـو ضِـدّنـا?
بكـومبيـوترات عتـيقـة ودعم لوجسـتي ضئـيل يالحقون الـفاسـدين بقوة ونَـشَاط ال يكلُّ وال
ل وصالحـيـات واسـعـة بــاسـتـصـدار أوامـر الـقـبض واالســتـقـدام بـسـرعـة االتـصـاالت
ـتـعبـ من شِـدَّة الضـغوط ا حـجم الـقضـايـا ال يتـنـاسب مع عدد احملـقـق ا احلديـثـة. ر
ٍ للنـزاهة ويـعتبـرونها وتنوعـاتهـا في مجتـمعٍ فاسد يـشفق عـلى الفاسـد إذا وقع في كمـ

فـتخرين ـسؤولـ الفاسـدين والنـاس الداعمـ ا خِيـانة لـقلوب ا
بعالقاتهم مع الفاسدين.

ديرية الـعامة للضرائب? تعني أنَّ ماذا تعني سـرقة أمانات ا
كـنها أنْ تعمل بدون أنْ تضعَ مبـلغاً كبيراً كأمانة شركةً ال 
ـؤسـسات ـا تنـتـهي عـالقـته  ضـريـبـيـة يـقـوم بـسـحـبـهـا حـا
ـالـيـة تضـمن احلـكـومـة فـإذا سُـرِقت هـذه األمـانـات وزارة ا
إعادة هذه األموال ألصحابها. ليست أول وال آخر فضيحة!

-1-
مشاكل الناس كثيرة تنبو عن احلصر :

فهذا مشكلتُه في صِحَتِهِ 
وذاك مشكلتُه في أُسرَتهِ 
وثالث مشكلتُه في عَمَلِهِ 

ُدْقِع   ورابع مشكلتُه في فَقْرِة ا
ـشكالت بتعـدد طبقات اجملـتمع والتـشابكات الـقائمة بـ قضايا الـسياسة وهكـذا تتعدد ا

واالقتصاد واستراجتيات األنظمة واحلكّام ...
-2-
وتعلقُ األمُ بوحيدها ال يَحتاجُ الى مزيد بيان 

 انّه أعزُّ عليها من نفسها 
ُـعيل لها وال وهي ال تقوى على فـراقه وابتعاده عـنها  السيـما اذا أُضيف الى ذلك كونه ا

احد عندها سواه ..
-3-

وهذا مـا حصل فـعالً يوم دخل الـبصـرة (تمـيم بن زيد) مـنصـوباً مِنْ قِـبَل احلجّـاج وجعل
يُخرج من أهلها من شاء .

ومن جمـلة مَنْ أَخـرجَهم ابن المـراةٍ عجوز كـان قرةَ عَـيْنِهـا  وال كاسبَ لـها غيـره فجاءت
العجوز الى الفرزدق وقالت :

اني استجرت بِقَبْر أبِيك 
وأتيتُ منه بحصيات

فقال لها :
وما شأنك ?

فقصّت عليه قصة أبنِها 
فقال لها :

وما اسم ابنك ?
فقالت :
خنيس

فكتب الى تميم بن زيد :
تميم بن زيدٍ ال تكونَنَّ حاجتي
بِظَهْرٍ فال يعبأ عليّ جوابُها

وَهَبْ لي خَنِيساً واحتسبْ فيه مِنّةً 
لِعَبْرة أُمٍّ ما يسوغُ شرابُها 
أتَتنِي فعاذت يا تميم بِغالبٍ 

وباحلفرة السافي عليها تُرابُها 
وقد علمَ األقوامُ أنّك ماجَد 

وليث اذا ما احلربُ شبَّ شهابُها
وح وصل كتاب الفرزدق الى تميم 

قال :
انظروا مَنْ لهُ مِثْلُ هذا االسم في عسكرنا ?

فأصيب ستة ما ب حَبِيش وخنيس فأرسلهم اليه جميعا 
ونالحظ :

ـوجهـة الى (تـميم) لم تـكن االّ عبـر قوافي الـشـعر  وفـيه  مديحُ (تـميم ) 1- ان الرسـالة ا
والثناء عليه بالشجاعة فداعبت أوتارَ قلبِه واستجاب فوراً وأمر بارجاع خنيس فوراً .

2- انّ للشعر سـوقاً رائجة عند الوُالة ورجال السلطة وانهم يطربون ألنغام القوافي التي
تُشيد بهم ولذلك جاء احلل السريع للمشكلة عن طريق الشعر .
3- انّ االهتمام بالشعر كان معروفاً عند جميع الطبقات وليس

عند الوالة وحدهم 
في ح أنّ سوق الـشعر اليوم بـائرة فاترة  وهـذا ما ينبغي
عالجه عــبــر مــنــاهج أدبــيــة تــربــويــة تُــرهف حــاســة الــتـذوق
نـاسيب الى حَدّ الـشعري عـند اجلـمهور بـعد أنْ انخـفضت ا

بعيد .
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بغداد

كن تـداولها اعالمـيا"النها تـمس جوهر العـملية الـسياسية شؤون اقـتصادية حـساسة ال 
ذات الـستـراتيـجيـة التـخريـبيـة  الـتي وضعـها االحـتالل بالـتعـاون مع مصـالح دول اجلوار
والدول الـكبـرى الراعيـة لهـا اتمـنى من السيـد رئيس مـجلس الـوزراء احلالي بـالدعوة الى
حلـقـة دراسيـة مـغـلقـة العـطائـه برنـامج اصالح جـذري (وهـذا اعتـقـد صعب الـتـحـقيق في
ـكـنه االفالت مـنه ) ولـكـنـنا وجـود الـسـيـدرئـيس مجـلس الـوزراء  في مـسـتـنـقع فـاسد ال 
كـخبـرات وطنـيه ملـزم علـينـا ان نعـرض ما في جـعـبتـنا من بـرامج استـفادة مـنه كثـيرا"من
الـبلـدان (االقـتصـادي العـراقي في جـامعـة اكسـفـورد الذي حـول االقتـصـاد  الصـيني من
وذجـا") خـبـراتـنا اقـتـصـاد انتـاج الـنـدرة الى اقتـصـاد انـتاج الـوفـرة  في سـنة 1982 ا
وجتـاربنـا حتت خدمـة شعـبنـا اجلريح ونـحن في سن السـبعـ امنـياتـنا ان نـخدم شـعبـنا

تليئي البطون  حتت مبدأ خدمتنا بدون تعويض او مرتب الن جميعنا كخبراء 
{ الباحث االقتصادي 
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كن ذكور انفا والتي  ـبينة (باللغة الـعربـية) ضمن الوثيقـة القياسية للمـشروع ا واصفات الفـنية وجداول الكميات ا وفق ا
احلـصول عـلـيـهـا بـعـد تـقـد طـلب حتـريـري الى قـسم الـعـقود الـعـامـة في احملـافـظـة / وحـدة بـيع الـتـنـادر مـقـابل مـبلـغ قدره
قاول والشركات الية في احملافظة فعـلى الراغب من ا (١٠٠٫٠٠٠) مائـة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قـسم الشؤون ا
ـستوفية للوثـيقة القياسيـة للمشروع انفا ن لهم هوية نافـذة بدرجة التصنيف ®»½WFÐUÝ Ø WOzUA© تقد اعطيتهم ا العراقـية 
ركزية لفتح العطـاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العـامة في احملافظة مرافق معها التأمينات الى سكرتـير اللجنة ا
ستمسكات االخرى ناقصة ادناه مع وصل الشـراء (بأسم مقدم العطاء) النسخة االصلية مع ا ذكورة ضمن شروط ا االولية ا
WO½U¦ « WŽU بينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفا. وان اخر موعد لتقد وتسليم االعطية (موعد الغلق) هو » طلوبة وا ا
Ø±±Ø±¥ ·œUB*« ©5M?Łô«® Âu¹ «dN?þ dAŽ≥≥∞≥ وسترفض اي عـطاء متـأخر عن موعـد الغـلق وسيتم فـتح االعطيـة بحضـور مقدمي

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

بلغ قدره (١٥٫٠٧٤٫٥٤٠) ذكورة في ادناه و ١- تقد التأمينات االولية بنسبة ال تقل عن (١ %) من مبلغ الكلفة التخمينية ا
خمـسة عـشر مـليـون واربعـة وسـبعـون الف وخمـسمـائة واربـعـون دينـار عراقي عـلى شكل صـك مصـدق معـنون الى مـحافـظة
دة ١٢٠ الية ( قدسـة / قسم الشؤون ا ـشاريع او خطاب ضمان معنـون الى محافظة كربالء ا قدسة / بنك امانات ا كربالء ا
ؤسس فوض او احد ا دير ا ) او ا ناقصة (وبالعملة احملليـة وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاول يوم) من تاريخ غلق ا

قدسة. (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
٢- على مـقـدمي العـطـاء تقـد نـسخـة اضـافيـة طبـق االصل من العـطـاء عدد (١) مـختـومـة بخـتم حي من الـشـركة اضـافة الى
العـطاء االصلي وتوضع النسـخة االصلية في غالف مـنفصل ويتم تأشيـره بعبارة نسـخة اصلية ووضع النـسخة االصلية مع
ـصدقة وكالته الـنافذة لدى كاتب الـعدل  وبعكسه قاول نـفسه او وكيله اخملول وا االضافـية في مغلف واحد ويـقدم من قبل ا

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

ـانعـة من الـهـيئـة العـامـة للـضـرائب ٢٠٢٢ وشهـادة تـأسيس قـاولـ والشـركـات تقـد (بـراءة ذمة او كـتـاب عدم  ٤- عـلى ا
ـقـدمي العـطاءات الـشركـة والسـيـولة الـنقـدية وحـسب مـا مذكـور في الـوثيـقة الـقـياسـية لـلـمشـروع انفـا ) وال يوجـد افـضلـية 

. احمللي
ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٥- يتحمل من ترسو عليه ا

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

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

 Uþu×K*«
شروع (١٨٠ يوم) مائة وثمانون يوم. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١٫٥٠٧٫٤٥٤٫٠٠٠) واحد مليار وخمسمائة وسبعة مليون و اربعمائة واربعة وخمسون الف دينار .
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

قاولـ تدوين االسعـار في جدول الكمـيات رقما وكـتابة وبشـكل واضح وان يكون خالي من احلك ٤- عـلى جميع الشـركات وا
والشطب.

¥∞∞ WFÝ W u?× Ë WO?zUÐdN  …b? u  eO?N& l  l œË V×Ý  U ?C  l   UÝ Ø ≥Â μ∞∞ W?FL−  ¡U?  …bŠË eO?N&) شروع عبارة عن ٥- ا
رفقة. rK) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات ا  ∂∞∞ dD  q¹U² œ VOÐU½« l  w  w

قدسة لعام ٢٠٢٢. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 
ـنـاقـشة اراء ?¦?dN?þ d?A?Ž W?O?½U»© في قـسم الـعقـود الـعـامة  «® WŽU? ? « ≤∞≤≤Ø±±Ø∑ ·œU?B?*« ©5?M?Łô«® Âu?¹ ـؤتـمر ٧- مـوعـد انـعقـاد ا

شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا
ؤهـلـ والراغـبـ في احلصـول عـلى معـلـومات اضـافـية ارسـال االسـئلـة عـبر عـنـوان البـريد ٨- بامـكان مـقـدمي الـعطـاءات ا
االلكـتـروني لقـسم الـعـقود الـعـامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابـة عـلى استـفـسـاراتكم من الـسـاعـة الثـامـنة

صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ٩- العناوين ا

wÐUD)« rÝUł nOB½ ”bMN*«
WÝbI*« ¡öÐd  k U×

©≤±≥   ±∏   ±≥   ¥® V¹u³ð WOLM² «Ë wz«cG « s ö  Δ—UD « rŽb « WDš sL{ ©¥® r — ‰UGý« WB UM  ÊöŽ« …œUŽ«

 ŸËdA* ©v Ëô« …dLK ® ©¥® r d*« ÊöŽ« …œUŽ« sŽ WÝbI*« ¡öÐd  WE U×  sKFð

©d(« ¡UC  w   w Ozd « ‰e³*« s  W³¹dI « WO½U¦ « Áœ«u «Ë W¹býd « o¹dÞ jOK³ð®

WÝbI*« ¡öÐd  WE U×

W UF « œuIF « r

±∞≤∂ Ø œbF «
≤∞≤≤Ø±∞Ø≤∑ Øa¹—U² «

‚«dF « W¹—uNLł

ذكور انفا بينة (بالـلغة العربـية) ضمن الـوثيقة القياسيـة للمشروع ا واصفات الفـنية واخملططات وجداول الكـميات ا وفق ا
كن احلـصول عليـها بعد تـقد طلب حتريـري الى قسم العقـود العامة في احملـافظة / وحدة بـيع التنادر مـقابل مبلغ والتي 
قـاول ـاليـة في احملـافظـة فـعلى الـراغـب مـن ا قدره (١٠٠٫٠٠٠) مـائـة الف دينـار غـير قـابل لـلـرد يدفع لـدى قـسم الشـؤون ا
سـتوفيـة للوثـيقـة القيـاسية ن لـهم هوية نـافذة بـدرجة التـصنيف ®»½WFÝU?ð Ø WO?zUA© تقد اعـطيتـهم ا والـشركـات العراقـية 
ـركزية لفتح الـعطاءات الطـابق الثاني من بنـاية قسم العـقود العامـة في احملافظة مرافق للمـشروع انفا الى سـكرتير الـلجنة ا
ـناقـصة ادنـاه مع وصل الشـراء (بأسم مـقدم الـعطـاء) النـسخـة االصلـية مع ـذكورة ضـمن شروط ا مـعهـا التـأميـنات االولـية ا
بينـة في الوثيقـة القيـاسية للـمشروع انفـا. وان اخر موعـد لتقد وتـسليم االعطـية (موعد طلوبـة وا ستمـسكات االخـرى ا ا
¦?Ø±±Ø±≥ ·œUB*« ©b?Šô«® Âu¹ «d?Nþ d?AŽ W?O½U≥≥∞≥ وسـترفض اي عـطاء متـأخر عن مـوعد الـغلق وسـيتم فتح « W?ŽU ? الغـلق) هو »

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

بلغ قدره (٨٫٧٣٤٫٥٦٠) ـذكورة في ادناه و ١- تقد التـأمينات االولية بـنسبة ال تقل عن (١ %) من مبـلغ الكلفة التـخمينية ا
ثمانية مـليون وسبـعمائة واربعـة وثالثون الف وخمسـمائة وستون ديـنار عراقي على شكـل صك مصدق معنـون الى محافظة
دة ١٢٠ الية ( قدسـة / قسم الشؤون ا ـشاريع او خطاب ضمان معنـون الى محافظة كربالء ا قدسة / بنك امانات ا كربالء ا
ؤسس فوض او احد ا دير ا ) او ا ناقصة (وبالعملة احملليـة وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاول يوم) من تاريخ غلق ا

قدسة. (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
٢- على مـقـدمي العـطـاء تقـد نـسخـة اضـافيـة طبـق االصل من العـطـاء عدد (١) مـختـومـة بخـتم حي من الـشـركة اضـافة الى
العـطاء االصلي وتوضع النسـخة االصلية في غالف مـنفصل ويتم تأشيـره بعبارة نسـخة اصلية ووضع النـسخة االصلية مع
ـصدقة وكالته الـنافذة لدى كاتب الـعدل  وبعكسه قاول نـفسه او وكيله اخملول وا االضافـية في مغلف واحد ويـقدم من قبل ا

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

ـانعـة من الـهـيئـة العـامـة للـضـرائب ٢٠٢٢ وشهـادة تـأسيس قـاولـ والشـركـات تقـد (بـراءة ذمة او كـتـاب عدم  ٤- عـلى ا
ـقـدمي العـطاءات الـشركـة والسـيـولة الـنقـدية وحـسب مـا مذكـور في الـوثيـقة الـقـياسـية لـلـمشـروع انفـا ) وال يوجـد افـضلـية 

. احمللي
ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٥- يتحمل من ترسو عليه ا

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

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

 Uþu×K*«
شروع (١٨٠ يوم) مائة وثمانون يوم. ١- مدة ا

ائة وثالثة وسبعون مليون واربعمائة وستة وخمسون الف دينار . ٢- الكلفة التخمينية (٨٧٣٫٤٥٦٫٠٠٠) ثما
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

قاولـ تدوين االسعـار في جدول الكمـيات رقما وكـتابة وبشـكل واضح وان يكون خالي من احلك ٤- عـلى جميع الشـركات وا
والشطب.

s bK?  W?(U?B « W?Ðd?²? UÐ s b? «Ë jA?I? « ‰UL?Ž« rŁ s Ë  œu?L?K'« s?  WI?³?Þ ‘d? Ë ÍdJ? « ‰U?L?Ž« l — ‰UL?Ž«) ـشروع عـبارة عن ٥- ا
?ÍdO?I) وكل مـا يتـطلـبه الـعمل وحـسب جداول « ”UÝôU?Ð jO?K?³²? « ‰U?LŽ«  r?Ł jÐU)« vB?(« s  5?²?I³?D?Ð UN?ýd?  rŁ s Ë o¹d?D?K

رفقة. الكميات ا
قدسة لعام ٢٠٢٢. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ـنـاقـشة اراء ?¦?d?N?þ d?A?Ž W?O?½U»© في قـسم الـعـقـود الـعـامـة  «® W??ŽU? ? « ≤∞≤≤Ø±±Ø∂ ·œU?B?*« ©b?Šô«® Âu?¹ ـؤتـمر ٧- مـوعـد انـعـقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا

ؤهـلـ والراغـبـ في احلصـول عـلى معـلـومات اضـافـية ارسـال االسـئلـة عـبر عـنـوان البـريد ٨- بامـكان مـقـدمي الـعطـاءات ا
االلكـتـروني لقـسم الـعـقود الـعـامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابـة عـلى استـفـسـاراتكم من الـسـاعـة الثـامـنة

صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ٩- العناوين ا
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ذكور انفا بينة (بالـلغة العربـية) ضمن الـوثيقة القياسيـة للمشروع ا واصفات الفـنية واخملططات وجداول الكـميات ا وفق ا
كن احلـصول عليـها بعد تـقد طلب حتريـري الى قسم العقـود العامة في احملـافظة / وحدة بـيع التنادر مـقابل مبلغ والتي 
قـاول ـاليـة في احملـافظـة فـعلى الـراغـب مـن ا قدره (١٠٠٫٠٠٠) مـائـة الف دينـار غـير قـابل لـلـرد يدفع لـدى قـسم الشـؤون ا
سـتوفيـة للوثـيقـة القيـاسية ن لـهم هوية نـافذة بـدرجة التـصنيف ®»½WFÝU?ð Ø WO?zUA© تقد اعـطيتـهم ا والـشركـات العراقـية 
ـركزية لفتح الـعطاءات الطـابق الثاني من بنـاية قسم العـقود العامـة في احملافظة مرافق للمـشروع انفا الى سـكرتير الـلجنة ا
ـناقـصة ادنـاه مع وصل الشـراء (بأسم مـقدم الـعطـاء) النـسخـة االصلـية مع ـذكورة ضـمن شروط ا مـعهـا التـأميـنات االولـية ا
بينـة في الوثيقـة القيـاسية للـمشروع انفـا. وان اخر موعـد لتقد وتـسليم االعطـية (موعد طلوبـة وا ستمـسكات االخـرى ا ا
¦?Ø±±Ø±≥ ·œUB*« ©b?Šô«® Âu¹ «d?Nþ d?AŽ W?O½U≥≥∞≥ وسـترفض اي عـطاء متـأخر عن مـوعد الـغلق وسـيتم فتح « W?ŽU ? الغـلق) هو »

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

بلغ قدره (٨٫٦٩٥٫٥٢٠) ـذكورة في ادناه و ١- تقد التـأمينات االولية بـنسبة ال تقل عن (١ %) من مبـلغ الكلفة التـخمينية ا
ثمانـية مليون وستمائة وخمسة وتـسعون الف وخمسمائة وعشرون دينار عـراقي على شكل صك مصدق معنون الى محافظة
دة ١٢٠ الية ( قدسـة / قسم الشؤون ا ـشاريع او خطاب ضمان معنـون الى محافظة كربالء ا قدسة / بنك امانات ا كربالء ا
ؤسس فوض او احد ا دير ا ) او ا ناقصة (وبالعملة احملليـة وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاول يوم) من تاريخ غلق ا

قدسة. (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
٢- على مـقـدمي العـطـاء تقـد نـسخـة اضـافيـة طبـق االصل من العـطـاء عدد (١) مـختـومـة بخـتم حي من الـشـركة اضـافة الى
العـطاء االصلي وتوضع النسـخة االصلية في غالف مـنفصل ويتم تأشيـره بعبارة نسـخة اصلية ووضع النـسخة االصلية مع
ـصدقة وكالته الـنافذة لدى كاتب الـعدل  وبعكسه قاول نـفسه او وكيله اخملول وا االضافـية في مغلف واحد ويـقدم من قبل ا

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

ـانعـة من الـهـيئـة العـامـة للـضـرائب ٢٠٢٢ وشهـادة تـأسيس قـاولـ والشـركـات تقـد (بـراءة ذمة او كـتـاب عدم  ٤- عـلى ا
ـقـدمي العـطاءات الـشركـة والسـيـولة الـنقـدية وحـسب مـا مذكـور في الـوثيـقة الـقـياسـية لـلـمشـروع انفـا ) وال يوجـد افـضلـية 

. احمللي
ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٥- يتحمل من ترسو عليه ا

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

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

 Uþu×K*«
شروع (٤٨٠ يوم) اربعمائة وثمانون يوما. ١- مدة ا

ائة وتسعة وستون مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف دينار . ٢- الكلفة التخمينية (٨٦٩٫٥٥٢٫٠٠٠) ثما
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

قاولـ تدوين االسعـار في جدول الكمـيات رقما وكـتابة وبشـكل واضح وان يكون خالي من احلك ٤- عـلى جميع الشـركات وا
والشطب.
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قدسة لعام ٢٠٢٢. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 
ـنـاقـشة اراء ?¦?d?N?þ d?A?Ž W?O?½U»© في قـسم الـعـقـود الـعـامـة  «® W??ŽU? ? « ≤∞≤≤Ø±±Ø∂ ·œU?B?*« ©b?Šô«® Âu?¹ ـؤتـمر ٧- مـوعـد انـعـقـاد ا

شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا
ؤهـلـ والراغـبـ في احلصـول عـلى معـلـومات اضـافـية ارسـال االسـئلـة عـبر عـنـوان البـريد ٨- بامـكان مـقـدمي الـعطـاءات ا
االلكـتـروني لقـسم الـعـقود الـعـامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابـة عـلى استـفـسـاراتكم من الـسـاعـة الثـامـنة

صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ٩- العناوين ا

wÐUD)« rÝUł nOB½ ”bMN*«
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نـقصـد بالـثقافـة األجتـماعيـة مجـموعة
ـعـايـيـر االجتـمـاعـية الـقـيم الـفـردية وا
واالفـكار والعادات والتـقاليد واساليب
احلــيـاة والـتـفـكــيـر والـسـلـوك واآلداب
والـفـنـون الـتي تـمـيـز مـجـمـوعـة مـا او
مــجـتـمع مـعـ وتـعــطـيـهـا االحـسـاس
بـهــويـتـهـا اجملـتـمـعــيـة وشـخـصـيـتـهـا
ـميزة  وهي تتغير تـبعاً للتفاعل مع ا
الـــبــيـــئــة الـــتــاريـــخـــيــة واجلـــغــرافي
ـاديـة الـتي تـتـواجـد واالقـتــصـاديـة وا

فيها تلك الثقافة.
W UI¦ « —uDð

هـنـاك نظـريـات كـثيـرة حـاولت تفـسـير
نــشـوء وتـطــور الـثـقــافـة األجـتــمـاعـيـة
لـلـمــجـتـمـعـات اخملـتـلـفـة. تـعـد نـظـريـة
الـتـصـلب(الـتـشـدد)-الـتـراخي الـثـقافي
من أحـدث هذه الـنظـريات وسنـسمـيها
أخـتصـاراً نظـرية(صـر). طبـقاً لـنظـرية
Tight- الـتـصـلب والـرخاوة الـثـقـافـية
  Loose Cultures(TL)فـــــــــــــــــــــأن
مــجـتـمـعــات الـعـالم تــتـوزع عـلى مـدى
طــــــــــيـف واسع   Spectrumمـــــابــــ
مجتمعات شديدة التصلب حيث تكون
Social ـعــايـيـر األجـتــمـاعـيـة فــيـهـا ا
)  Normsالــــعــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد
واألعــــــراف...الـخ) كــــــثــــــيــــــرة وتــــــتم

مـعـاقـبـة(أجـتـماعـيـاً) كل من يـنـتـهـكـها
بـقـوة ودون تسـامح ومجـتمـعات ذات
ثـقافة أجتماعية شديدة التراخي حيث
ـكن ــعـايـيـر األجـتــمـاعـيـة قــلـيـلـة و ا
األفـالت منـهـا دون أن يـترتـب على ذلك
اط من عـقـوبـات أجـتمـاعـيـة. هـذه األ
الـتـصلب الـثقـافي تـطورت عـبر عـملـية
تـاريخيـة طويلـة جرى خاللهـا التفاعل
بـــ تــلـك اجملــتـــمـــعــات وبـــيـــئــاتـــهــا
اآليـكولوجية واألقتصادية والسياسية
واألمــــنـــيـــة. وكــــلـــمـــا زاد مــــســـتـــوى
الــتـــهــديــدات الــبــيـــئــيــة لــلـــمــجــتــمع
كـــوارث طـــبــيـــعــيـــة حــروب (أوبـــئــة
تـهـديـدات أمـنـيـة..الخ) كـلـمـا أحـتاجت
تــلك اجملــتـعــات الى تـطــويـر مــعـايــيـر
أجـتماعية تضمن األسـتجابة السريعة
واحلــاســـمــة لــضــمــان قـــدرتــهــا عــلى
مواجهة تلك التهديدات وعبورها بأقل
اخلـسائـر  كمـا هو احلـال مع كثـير من
دول شــرق آســيـا كــالــيـابــان والــصـ
فـضال عن بعض ودول الـشرق األوسط
انـيا. لذلك الـدول األوربيـة كروسيـا وا
ـــركــزيــة فـــأن الــســلـــطــة الـــقــويــة وا
احلـاسـمـة والـقـيـادة الـقـويـة كـلهـا من
Tight so- سـمات اجملتمعـات الصلبة

cieties  !

تـسـتـنـد نظـريـة (صـر) الى نـفس مـنطق
وفــلـســفـة ابـن خـلــدون. فـهي أيــضـاً  ال
ــنـطق االرســطي الـقــائم عـلى تــؤمن بـا
عـــدم اجــتــمــاع الـــنــقــيـــضــ (احلــسن
والـقـبـيح) فـي شيء واحـد وعـدم تـغـير
االشـياء احلـقيـقيـة وعدم وجـود الوسط
بــ الــشيء ونــقــيـضـه .فـطــبــقــا لــهـذه
الـنـظريـة فان سـلوك وثـقافـة اجلمـاعات
االنـسانية تنشـأ من تفاعل حاجات هذه
اجلــمـاعـات مع بـيـئــتـهـا وتـفـاعل افـراد
اجلـماعة مع بعضهم البعض. بذلك فأن
ا الـثقافـة االجتمـاعية لـيست ثابـتة وا
ـسـتـمـر. تـتـغـيـر طـبـقـا لـهـذا الـتـفـاعل ا
ـا أن الثقافة االجتمـاعية هي نتيجة و
تـفـاعل اجلمـاعـة مع بيـئـتهـا فال تـوجد
ثـقافة جيدة وأخرى سيئة كما ال توجد
ثــقــافــة اجـتــمــاعــيـة مــتــطــورة وأخـرى
مـتخلـفة بل توجد ثـقافة مالئـمة أو غير
مالئـمة للـبيئة الـتي تتواجـد فيها. وأذا
فــهــمــنــا الــظـروف الــذي نــشــأت فــيــهـا
وتــفـاعـلت مــعـهـا اجلــمـاعـة فــسـنـعـرف
حــيـنــذاك انه ال يــوجـد ســلـوك جــيـد أو
ا سـلـوك مالئم أو غـير مالئم سـيء وأ
لـلـثـقـافـة االجـتـمـاعـيـة. من جـهـة ثـانـيـة
فلكل ثقافة اجتماعية مهما كانت اوجه
ايــجـابــيـة أو عـمــلـيــة  وفي ذات الـوقت
ـــعــــنى ان اوجـه ســـلــــبــــيــــة اخــــرى. 
ـعاييـر االجتمـاعية او الـسلـوكيات او ا
حـتى الثقافة االجتماعية  التي قد تبدو
لـنا مـتخـلفـة أو سلـبيـة قد تـكون مـفيدة
وايـجابيـة للجمـاعة نفـسها. وأن احلكم
يــجب ان ال يـكــون وفق مـقـيــاس مـطـلق
ـا وفقاً للظـرف الذي نشأت فيه تلك وا
ـكن الـثـقـافـة.  ثـالـثـا هـذا الـسـلوك ال 
تـصـنيـفه الى طـرف نـقيـضـ احدهـما
أسـود واآلخـر أبيض. ان هـذه الـفلـسـفة
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نصرم  سعى مدرس فاشل جاهداً  لتولي إدارة مدرسة في ثمانـينيات القرن ا
راتب ـرفت بتـميـز  كادرهـا التـدريسي وطـلبـتهـا  إذ كانـوا يحـرزون ا ثانـوية  عُ
درسة بحداثة مبانيها ومختبراتها   وتنوع رفت ا تقدمـة في احملافظة  كما عُ ا
دينة من الباحث عن التميز البنائهم محتويات مكتبتها حتى راحت قبلة الهل ا
 ونـتـيــجـة لــتـفـوقــهـا وتــفـردهـا اضــحت مـحـل اهـتـمــام ودعم اجلـانـب الـرسـمي
دينة حـول إدارتها وكادرها  داعـم مساندين وفي والشعـبي  إذ التف أهل ا
كـثيـر االحـيان مـتـبرعـ  لـسد الـنـقص وتـغطـيـة احلاجـة  وهـو ما أثـار حـفيـظة
ـرفت بسـوء ادارتها وضـعف كادرهـا التـدريسي وتـسيب طـلبـتها ـدارس التي عُ ا
وصـد أولـيـاء االمـور عن الـتـعـامل مـعـهـا . وفـجـأة ودون سـابق انـذار  اجـتـاحت
ــديـر مع جنــاحه وتـمـيــزه  قـادهــا الـفـاشل ـدرســة حتـركـات تــطـالب بــإقـالـة ا ا
والــراسب وسيء الـســلـوك من الـطــلـبـة  وكــان االمـر ظـاهــراً مـبـرر  فــالـفـاشل
ـلك اال رمي التهم على االخرين والراسب ومن كـثرت مشاكله واشـكالياته  ال 
ــشــاكل  ولــيس له مـن سالح لــلــدفــاع عن نــفــسه ودفع الــتــهم عــنه اال إثــارة ا
واخـتالق االزمـات  ونـتـيـجـة السـتمـرار االحـتـجـاجـات  وكـسـبيـل حلل االزمة 
ـدير  ـنتـظم لـلدراسـة  صدر أمـر بـتنـحـية ا وقـف  وعودة الـسيـر ا واحتـواء ا
دارس ونـقل بعض أعـضاء الـكادر التـدريسي  بـذريعـة تكدس الـكادر وحـاجة ا
قل بـعض موجـودات اخملتـبـرات والنـفيس من الـكتب الى االخـرى خلدمـاتهـم  ونُ
ـدارس االخرى  بـحجـة سوء الـتـوزيع  وانتـفاء احلـاجة  وظـهور احلـاجة في ا
ريب  كـان الـعـقالء من أولـيـاء األمور ـدارس األخـرى  وخالل هـذا احلـراك ا ا
ـديـنـة واحلـريـصـ مـن الـتـربـويـ  يـسـتـهـجـنـون قـرارات واحلــكـمـاء من أهل ا
وجودات  ويـتحركون لوقف نزيف التنـحية والنقل  ويرتـابون من قرارات نقل ا
ن تنادي . وفي غـفلة من ـجيب  وال حيـاة  درسة  لـكن ال سامع وال مُ انهيـار ا
الزمن  وعلى حـ غرة  وحيث يتابع التربوي وولي االمر واحلريص من الطلبة
مـا يـجـري ويسـتـجـد من شأن مـدرسـتـهم  صـدر أمر بـتـعـي الـفـاشل الـساعي
لسدة اإلدارة  فـوقف احلريص مـذهوالً من غـرابة الـقرار  بـ مصـدق ومكذب
ومـؤكد ونـافي  وحيـث احليص بـيص  باشـر الـفاشل مـهام عـمـله  محـاط بكل

ركون من الكادر التدريسي   نسي ا الفاشل ا
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عـاقب ومن ضـربت عـلـيه الـذلـة من الـطلـبـة يـلـتف حول االدارة وراح الـراسب وا
اجلديـدة  هاتـفاً مهـلالً مسـانداً رافعـاً القبـعة لـلتحـية  وبالـقطع لـيس من غرابة
ـتمـيز ـتـفوق ا في ذلك  فـالنـاس على دين مـلـوكهم  فـهل من مـنطق أن يـحيط ا
بالقـائد الـفاشل ? وهل من فاشل يـنصـر شريف ناصح ? وبـعد اجنالء الـغبرة 
واسـتـتــبـاب االمـر  واسـتـئــنـاف الـدرس  وركـون الــفـاشل الى الـهـدوء  راحت
ُغيب ؤامرة تـتضح  واخملـفي من ا احلقائق تـظهر  والـرؤى تنـجلي  وخيـوط ا
ـدرسة  فـقـد وقف مـعـتـلي االدارة اجلـديدة وراء ينـكـشف  ولـكن بـعـد خـراب ا
دارس األخرى  حسداً وبغضاً ؤامرة  مـدفوعاً مسدداً مدعوماً من إدارات ا ا
عتلي اجلديد وبعد استتباب األمر الدارته  راح درسة  والالفت أن ا ومكراً بـا
ـدرسة  يـعاقب ن تـبـقى من الكـادر الـبائـد  ويهب ويـهـدي موجـودات ا ـطيح  يُ
هذب تميز وا ـقرب من كثرت مشاكله وصـد عنه ا تميـز من الطلبة  ويُكافئ ويُ ا
وابن االسرة  بل راح يتـشبث باالدارة بالرغم من انتهاء تكليفه  واستنفاذ مدة
ـدرسـة  والالفت أن الـفــاشل عـاد إلعـتـمـاد إدارتـه  وتـقـد بـديل عـنـه الدارة ا
آليات اعـتالئه االدارة أول مرة  ولكن هـذه اجلولة بقـصد االستمـرار  العتقاده
ومـة منـصـبه  وهو عـلى صـواب  فقـد أمـنت له ولغـيره اجلازم أنـها كـفـيلـة بـد
أثور أن البقاء لالصلح اعتالء السـدة  فالبقاء اليوم لألسوء  ويبدو أن القول ا
تتبع سيـرة معتلي السـدة بدرجاتها  يـجده إما فاسد أو اضي  فـا صار من ا
ـبــدأ  واعــتـلى فـاشل أو راشـي أو مـزور  أمــا من خــرق الـقــاعــدة  وخـالـف ا
ـتـدة عـليه  وكل الـوشـيات مـوجـهة السـدة بـجـدارة وكفـاءة  جتـد كل االلسن 
ـأجورة تـهاجـمه  وتتـفق وسائل االعالم جـاهدة اللـصاق صوبه  وكل االقالم ا
نطق التهم به بـغير حق  حتى يرفع الراية  ويستـسلم لالمر الواقع  ويُساير ا
ـتـمـيـز والـفـاشل  وشـاهد ـنـصب . ويـقـيـنـاً أن سـيـنـاريـو مديـريـنـا ا ـغـادرته ا
مـدرستنـا الشـهيـدة  ينـطبق عـلى كثـير من االوطـان التي راحت ضـحيـة مؤامرة
خارجـية  وتـناحـر داخلي  وفـتنـة دُبرت سـيـناريـوهاتـها بـليل  ونـفذ اجـنداتـها
ن شح عـنــدهم اجلـاه  وغـاب عـنـهم ومـخـطـطـاتــهـا من قـبل عـمـالء مـأجـورين 
ــال  فـأمــثـال هــؤالء خـيــر من يُــنـفـذ الـتـاريـخ  وفـارقــهم الـعــلم ونـزر عــنـدهم ا
األجــنـدات  ويــطـبق اخملــطـطـات ويــتـآمــر عـلى االوطــان  فـمـا تــفـكك وطن  وال
تشرذم شـعب  وال جتزء موحد  وال تـقزم كبـير  اال وراءه عميل . عـلى حكماء
ن تصدوا ووقفوا وحملوا األمانة  األوطان  ووطني الـقوم  وشرفاء القادة  
أينمـا كانوا وفي أي ظرف وزمـان تصدوا  حتـمل مسؤوليـة التصـدي خملططات
ن غـاب عنهم الـتاريخ  فراح عـندهم صـفحات مـاضية  ـأجورين   العمالء ا
ستقبل  بلحاظ وتشبثوا باحلاضر من أجل مال أو وعد أو منصب  وغادروا ا
سـتـقـبل  فـاخلـطـر األكـبـر على ـاضي وا أن الـزمن عـنـدهم حـاضـر غـاب عـنه ا
ن حـمــلـوا جـنــسـيـتـه ظـلـمــاً وعـدوانــاً  ال تـلك األقـوى األوطــان عـمالء الـوطـن 
تـسـلـيـحـاً واألكثـر عـدة وعـتـاد  فأعـداء الـوطن من الـدول واضح مـكـشـوف قابل
لـلمـواجهة ولـو بغـير سالح  فـما تفـكك االحتاد الـسوفـيتي بـسالح امريكي  أو
نووي فرنـسي  أو ذري بريطاني  لـكن كرباتشـوف السوفيت هو من وقف وراء

ية سرية .  إنفاذ اخملطط الذي دُبر بأروقة أ
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 فـي مـطــلع تــشـريـن الـثــاني من كل عــام تــعـودت امــارة الـشــارقــة ان تـقــيم عــرسـاً
استـثنائـياً للكـتاب وللثـقافة  عرسـاً ليس ككل االعراس يـختلف شكالً ومـضموناً 
عـنـوانه الـرئـيس " مـعـرض الــشـارقـة الـدولي لـلـكـتـاب " وفي طـيـاته اجلـمـال والـروح

واحلب .
تـعة  للـصغار والـكبار  لـلكتاب ـعرض ستـكتشف تـظاهرة   وانت تسـير اغوار ا

والفنان  متعة حقيقية للقراء وغير القراء . 
ـعرض  فـعالـيـات ادبيـة   عروض  فـلـكلـورية  مـوسـيقى حـية  تـصـدح في اروقة ا
حفـالت تواقـيـع الكـتـاب الـكـبـار لـكـتـبـهم والـشـعـراء لـدواويـنـهم  عـروض مـسـرحـية
لالطفـال  شخصيـات وضيوف من كل حدب وصوب   150دولـة تشترك في هذا
تعة واجلمال .  العرس االسطوري السنوي .  ففي كل زاوية هناك لون من الوان ا
عرض  وهم وانت تدخل للمـعرض  ستتـفاجأ  بكم االقـبال الكبيـر من  قبل رواد ا

يدخلون بكل فرح وسرور ويخرجون محمل بالكتب والسعادة . 
عـرض على فعاليات مبهرة  ال تراها او تلتقي بها اال على ارض الشارقة يحتوي ا
ـكن ان تتـحقق إال بـوجود  رجل حكـيم وحاكم مـثقف سـخر امـكانات عـطاء. وال  ا
هائلة لتـكر الكلمة  تلك نقطة  البداية في كل فعل انساني  التي قال عنها السيد

سيح في البدأ كانت كلمة .    ا
عرفة. وفي البدأ كانت الشارقة  سباقة في ميدان ا

مـعرض الـشارقـة للـكتـاب ليس مـجـرد سوق لـعرض الـكتب  ولـيس مكـاناً لـلتـعريف
عرفي بالكُتّْاب  او مهرجاناً دعائياً بل هو نبض انساني يتدفق من خالله االبداع  ا

بكل لغات العالم . 
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 الشارقة  عكاظ العرب  وموسم احلب  و واحة االبداع . 
وهو خلية النحل التي تنتج رحيقاً ناطفاً  يغذي لغة العرب . 

الشارقة الشرفة التي تطل  على موسم الكلمة و  احلرف لتصافحة  وحتتفي به.
ـعـرفـيــة الـعـربـيـة  و مـوسم لـلـنـقـاء  بـعـيـداً عن الـشـارقـة مـعـرض لـبـنـاء الـذاكـرة ا

التقاطعات والتشابكات التي تنتجها البيئات الغير نقية . 
ستهفو قـلوب عشاق الكـتاب و محبي االدب والفـكر و الثقافـة  في االول من نوفمبر
قبل  نحـو  عكاظ العرب و امارة االدب  بـ " اكسبـو الشارقة "  ليشاهدوا انطالق ا

عرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41. وسم اجلديد  ا
وبنكهة جديدة ومذاق مختلف 

ثقفيه و قاماته  الكبيرة   وسيكون العراق حاضراً 
 من كتاب ومثقف وشعراء واعالمي . 

 وسيحتضنهم عكاظ الشارقة بدفئه وعنفوانه .
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تـعطي لـهذه الـنظريـة ميـزة كبرى حتل
كــثـــيــر من مــشــاكــلـــنــا االجــتــمــاعــيــة
وتـغـيـر كــثـيـراَ من أسـلـوب ــعـاصـرة ا
الـــنـــقــــد وجـــلـــد الـــذات الـــذي تـــعـــود
الـكـثيـرون علـيه ح يـصـفون الـثقـافة
األجـتماعيـة العراقية. أن هـذه النظرية
أن ما تـنتقـدوه بشدة تـعلـمنا بـبساطـة
ــا هـو نــتـاج طــبـيـعي في ثــقـافــتـنـا أ
لـظـروف مر بـها الـعـراقيـون وجـعلـتهم
يــتـبــنــون هـذا الــنـمـط الـســلـوكي دون

سواه. 
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أن ثـنـائـيـة االحـكـام والـتـفـكـيـر هي من
ـنطق االرسـطي القـائم على مـخلـفات ا
. أن واحدة من عـدم أجتمـاع النقـيض
ــــشـــاكـل الـــتي نــــواجـــهــــهـــا أكــــبـــر ا
) في حـيـاتـنـا الـيـومـيـة هي (كـبــاحـثـ
تكرر من الكثيرين- الـطلب اللحوح وا
بـــضــــمـــنـــهم اوالدنـــا- عـن رأيـــنـــا في
. وحينما تبدأ بشرح ان مـوضوع مع
ـــوضـــوع يـــحـــتــمـل الـــصــواب هـــذا ا
وأن فــيه االيــجـاب والــسـلب واخلــطـأ 
يـقولـون لك:ال نريـد كثيـر من التـفلسف
بـل نريد أجابـة واحدة: هل هذا الشيء
ــنــطق الــثـنــائي صـح أم خـطــأ? هــذا ا
والــتـبــسـيـطي بــدأ يـســود في احلـيـاة
الـسياسيـة ايضاً حيث يـريد الناس ان
يـعـرفـوا ان هـذا احلـزب جـيد أم سيء?
أو هـذه الدولة مـعنا أو ضـدنا? أو هذا
الـقانون مفيد أو غير مفيد? أنها محنة
ـعـتــزلـة اثـنـاء الـعـهـد تـشــابه مـحـنـة ا
الـعـبـاسي الـذيـن لم يـقـبـلـوا أي أجـابة
سـوى القـرآن مخلـوق أو غير مـخلوق?
وبـناءً عليه يتم احلكم بقتل اجمليب أو
االبـقاء على حياته. وعلى الرغم من أن
مــنــطق نــظــريــة(صــر) يــؤمـن بــوجـود

طـرفـ للـثقـافـة االجتـماعـيـة (التـصلب
ــكن تــصـنــيف كل ) اال انه ال  والــلــ
الــثــقــافــات االجــتــمــاعــيــة بــأنــهــا أمـا
. فـكثير مـتصلـبة تمـاماً أو رخوة تـماماً
من الــثـقـافـات قــد تـكـون رخـوة لــكـنـهـا
حتـمـل مـعـايـيـر اجـتـمــاعـيـة مـتـصـلـبـة
والــعـكس صـحـيح. ال بل ان أي سـلـوك
أجــتـمـاعي ونــتـيـجــة تـفـاعــله وتـأثـره
كن ان يتحرك بالظروف االجتماعية 
ويـتموضع طـبقا حلـاجة اجلمـاعة على
مــــدرج مــــتــــصـل بــــ طــــرفي الــــلــــ
والـتـصلب. لـقـد كانت جتـربـة الشـعوب

مـع جــائــحــة كــورونــا الـــتي أجــتــاحت
الـــــعـــــالـم في  2021-2020ومـــــا زالت
آثــارهــا عــالــقــة لــآلن أفــضل أخــتــبـار
وجتـسـيد لـهـذه النـظريـة حـيث حتولت
كــــثـــيـــر مـن الـــدول رخــــوة الـــثــــقـــافـــة
كـنـيـوزلنـدا وأسـبـانيـا الى دول شـديدة
الــتـــصــلب بــعــدمـــا أدركت آثــار تــبــني
سـيـاسة رخـوة في الـتعـامل مع الـوباء.
الـسؤال اآلن أين يـقع اجملتـمع العراقي
عــلى مـدرّج الـتـصــلب-الـرخـاوة حـسب
نـظرية(صر)? هذا ما ستتم األجابة عنه

في احللقة القادمة.

ـرقم (519) في 2022/9/20 االعـــالن ا
الـصـادر مـن مـديـريـة بـلـديـات مـيـسـان/
جلـنة الـبـيع وااليـجـار الثـانـيـة اخلاص
ـتضمن ـديرية بـلدية اجملـر الكـبير وا
(تــأجـــيــر ســوق جتـــاري طــابق واحــد)
ــنــشــور بــصـحــيــفــة الـزمــان بــالــعـدد ا
(7412) في 2022/10/23 لـم يــــــرد في
نشـور اعاله عبارة (مالحظة/ االعالن ا

تأجير جديد).. لذا وجـب التنويه.



bOFÝ ”UO « d UÝ

6

عن اداء ونـــتـــائـج ومــســـتـــوى الـــفـــريق
فـيمـاحـقق احلـدود افـضل نتـيـجـة وفوزا
جـيدا انتزعه باسـتحقاق بـفضل التعامل
مع الــفـرص عــنــدمــا تــقـدم د 53 بــهـدف
مـحــمـد ســويـد من ضــربـة جــزاء قـبل ان
يـعـزز تــقـدمه في اخــر دقـيـقــة من الـوقت
الــــبـــــديل مـن قــــبـل ســــراج الـــــدين د95
ويــتــواصل مـع تــقــد الــعــروض بــثــقـة
ــسـتــويـات الــواضـحـة والزال عـالــيـة وا
يقـدم نفسه باهتمام وتاثير ويخلق نوعا
من اخملـاوف لـلـفــرق الـكـبـيـرة في افـضل
بــدايـة و اسـتــمـر يـلـعـب بـكـثـافــة بـفـضل
مـوجود الالعـب الـذين اسـتمـر يوظـفهم
عـادل نـعــمـة الـذي يــقـدم األمــور بـافـضل
طـريـقـة واالهـم حتـقـيق الـتــقـدم الـسـريع
سـابقة التي ودعم مـستقبل الـفريق في ا
عـاد لـهــا من أوسع األبـواب بــقـوة وثـقـة
وحتـد ويــريــد الــوصـول به الـى االفـضل
ـفضـلة حـيث الـثالث والـتقـدم لـلمـواقع ا
11نـقطة قـبل توقف الدوري فـيما تراجع

الطالب سابعا 9 نقاط.

ة الثـانية ولم يـظهر جتـرع نوروز الهـز
ـواجهـة ويبدو أنه يـعاني من عـلى قدر ا
مـشـكلـة الـلـعب خـارج مـديـنـته وافـتـقاده
الهم عــــنــــاصــــر الـــــلــــعب حــــيث االرض
واجلـمـهـور مـا جــعل االمـور ان تـخـتـلف
ـاضي ويـامل الـفـريق ان ـوسم ا عـكس ا
يـعــدل اربــيل عـن قـرار مــنع الــفــريق من
الـلـعب في فـرانسـوا حـريـري لالسـتـفادة
لعـب وغير من حـضور جـمهـوره لقـرب ا
ذلك سـتستـمر الـصعـوبات بـوجه الفريق
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وجنـح الــنــجف بــتـــحــقــيق الــفــوز االول
ذهـابـا والـثـاني في الـبـطـولـة علـى زاخو
بـهدف الالعب معـ احمد د  61في لـقاء
لم يــــكـن ســــهال لــــكـن الــــفــــريق جتــــاوز
الــصـعــاب واخـذ يــسـتـقــر فـنــيـا وتـوازن
ويــؤمـن كــامل نــقــاط ومن جــديــد يــعــلق
احــمــد خــضـيــر االمــال عــلى الــتــشــكـيل
وقف والـقيام بانتفاظة لدعم النتائج و ا
ويخبر االنصار بانه ماض على مواصلة
ـسـتوى وواصل فـريق الـكهـرباء تـقد ا
عـــروضـــة اجلـــيــدة والـــســـيـــطـــرة عـــلى
مـواجهات الـذهاب فـبعد قـهره الربيل في
ملـعبه عاد ليتجاوز نفط البصرة بهدف
لـواحد عنـدما افتـتح داداه التـسجيل من
ضـربة جزاء د 24 قـبل ان يدرك اصحاب
االرض الـــتـــعــادل د57 قـــبل ان يـــحـــسم
فـرانك النتـيجة د66مـانحا فـريقه الـنقاط
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وعــاد اربــيل بــنـقــطــة غـالــيــة من مــلـعب
الـغر بـعدمـا فرض الـتعادل عـلى اجلار
الـــلــدود دهـــوك في الــلـــقــاء الـــذي جــرى
بـينـهـما امـس االول قبل ان يـفـشل اربيل
في بـــلـــوغ الــفـــوز بــعـــد خـــمس جــوالت
بـنقـطت مـن ثالث هزائم وتـعادلـ لكنه
تــدارك الــســقــوط الــرابع وهــو االهم في
أصـعب مــيـدان واصــعب مــواجـهــة خـيم
ــا كـان يــتـمــنـاه فــيـهــا الـتــعـادل خـالفـا 
جـمهـور دهوك في ان يـاتي الفـوز وكامل
الـنقـاط العتـبارات مـعروفـة عبـر افضـلية
الـلقـاء قبل ان يـخرج في ثانـي تعادل في
مـيدانه رغـم احلالـة االفـضل التي يـتـمتع
فـيهـا قيـاسـا الى اجلار الـذي كان يـبحث
عن اهم نـتـيـجـة له يــعـدل فـيـهـا الـبـدايـة
ـوقع الـتي تـعـثـرت اكـثـر بـنقـطـتـ في ا
الـسابع عـشر ودهـوك الى تسع نـقاط في
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وفــشل الــطالب في اســتــعــادة تــوازنــهم
عـقب خـســارة نـفط مــيـسـان بــهـدف قـبل
ـدو حتت انــظـار جــمـهـورهم الـسـقــوط ا
وجتـرع اخلسـارة الـثانـيـة توالـيا بـتـلقي
ـوجـعــة من احلـدود بــهـدفـ الـضـربــة ا
ـوقع لـيـواصل الــتـراجع في الـنــتـائج وا
وسط رفض وتـوتـر جـمـهـوره الـذي يـرى
مـا يحصل مشـكلة كبيـرة السيما وانه لم
يـــلـــعـب بـــعـــد امـــام اقـــرانـه من الـــفـــرق
اجلماهيرية وسيذهب للراحة بعد توقف
ـؤكـد بـغـيـر الراض الـدوري وجـمـهوره ا
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ـغـامـرة نـفط وضع الـقـوة اجلـويــة حـدا 
مــيـسـان وحــقق فـوزا ســاحـقـا بــربـاعـيـة
نظيفة عصر أمس األول ضمن مواجهات
ـمـتـاز بـكرة اجلـولة اخلـامـسـة لـلدوري ا
الـقـدم ويـستـعـيـد الـصدارة 13نـقـطـة في
افـضل فـتـرة قـبل تـوقف الـدوري سـتدعم
مهمةجثير وانتظر الفريق 18دقيقة ليهز
ـضـيف بــهـدف مـحـمـد قـاسم ثم شـبـاك ا
عـزز تقـدمه بـهـدف ثان عن طـريق حـس
جـبـار د60 وسـجل مــهـنـد عـبــد الـرحـمن
الـهدف الـثـالث من ضربـة جزاءد 81 قـبل
ان يـضيف الرابع في الـوقت البديل د91
وبـــدء اجلـــويــــة بـــاداءهـــجـــومي واضح
والــســـيــطــرة الــكــامـــلــة امال في جتــاوز
حتـديات اللقاء بـتسجيل هـدف مبكر قبل
ـهـمـة ان يـرتـقي اجلـمـيع الى مـسـتـوى ا
واالسـتحـوذ عـلى الكـرة بـشكل أكـبـر لكن
لم تـستغل الفرص قبل ان ينتهي الشوط
االول بـهــدف لــلـضــيــوف وجنح الــفـريق
بـاضافـة ثالثة اهـداف في الشـوط الثاني
في ظل مــواصــلــة الــســيــطــرة الــكــامــلـة
وانـدفاع العـبـو اجلويـة لـلهـجـوم قبل ان
تـظهر الفوارق الـتي منحتـهم ا االفضلية
ومـواصـلة اسـتـغالل الـفـرص و تـسـجيل
االهـــداف بـــفـــضـل الـــتـــفـــوق وحـــرمـــان
اصـــحــــاب االرض من الـــتــــقـــدم قـــبل ان
يـفشلـوا في الدفاع الـذي انهار تـماما مع
مـــرور الــوقت واســتــقـــبل ثالثــة اهــداف
خالل نـــصف ســـاعــة بـــعـــدمــا اســـتـــمــر
الـضــيف بـتـقــد االداء اجلـيـد من خالل
األسـلـحـة الـهـجـومــيـة وتـكـامل خـطـوطه
الــذي قـدم مــبــاراة مـتــكـامــلـة وعــاد بـكل
الـفــوائـد حــيث االهــداف واحلـفــاظ عـلى
نـظافة الـشبـاك والتقـدم للـصدارة قبل ان
يـسـعـد جـمـهـوره الـذي رافـقه الى مـلـعب
ـطـلوب الـعمـارة الـذي افـتـقد احلـضـور ا
ألصـحــابه والـلــعب بــشـكل عــادي خالفـا
لــلـتــوقـعـات بــعـد الــنـجـاح عــلى الـطالب
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وحـقق الزوراء فـوزا عريضـا على نوروز
بـــاربـــعــة اهـــداف دون رد تـــنـــاوب عــلى
تــســجـــيــلــهــا حــسـن عــبــد الــكــر د28
وهدف لعالء عباس د39و 82واختتمها
عـــلي يـــوسف د 91والـــثالثي انـــتـــدبــوا
ـوسم احلـالي في صـفقـة نـاجـحـة لدعم ا
الهجوم الذي كان وراء تراجع االمور في
اضي قـبل ان تتحـسن حصـيلة ـوسم ا ا
ـعدل االهـداف هنـا وتـرتـفع الى عشـرة 
هـدف لـكل مـبـاراة كمـا رفع رصـيده الى
12 نـقطة ويحرص الـفريق على مواصلة
مـــبــاريـــاته بـــاالجتــاه الـــصــحـــيح ودعم
ـنافـسة ـشاركـة من هذه االوقـات امام ا ا
عـلى الـلـقب الــتي تـتـطـلـب الـلـعب بـحـذر
وحتـقـيق النـتـائج عـبـر رفع شـعـار يجب
ـــبــاريــات الــفـــوز واولــويــة اســـتــغالل ا
لعب لـطمئـنة اجلـمهـور الذي خـرج من ا
اجلـــمـــيل بـــفـــرحـــة ورضـــا عن كل شيء
حتـقق والن الفوز كان خطوة في االجتاه
الـصـحيـح ووضع الفـريق وصـيـفـا فـيـما
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ي كشف رئيس االحتـاد العراقي لـلفـروسية عـقيل مفـ عن توجّه االحتاد لـبنـاء نادٍ للـفروسيـة على مسـتوى عا
يحاكي تـطور اللعـبة في الدول األخرى.وقـال مف في تـصريح صحفي إن احتـاده مقبل على بـناء نادٍ للـفروسية
ي يـضاهي األندية الـكبيرة; بـغية النهـوض بواقع هذه الريـاضة التي لم تلقَ اهـتماماً على يكون عـلى مستوى عا
همة مدى السـنوات السابقة.وأضاف مف أن االحتاد وضع خطة متكاملة لـلعمل وبدأنا بتنفيذ بعض الفقرات ا
ـقبلة" مـبيناً أن "االحتـاد تعاقد عـلى استيراد وهنالك الـكثير من الـعمل لتصـحيح مسار االحتـاد خالل الفترة ا
خيـول من أوروبا ودبي وسـتصل هـذه اخليـول خالل وقت قـريب باالضـافة الى نـية االحتـاد للـتعـاقد مع مـدرب
واكـبة التطور وإحياء اللعبة التي كانت في عداد األموات.وتابع مف أن احتاده يهدف الى تطوير اللعبة اجانب 

ا للبدء من جديد. ضي قدما من دون النظر الى ما خلفه االحتاد السابق وا وا
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{ بـــــــاريـس (أ ف ب) - تـــــــوقع وزيـــــــر
الـداخـلـيـة الــفـرنـسي جــيـرالـد دارمـانـان
الــثـالثــاء أن يــحــتــشــد قــرابـة 600 ألف
ـبـياد ـشـاهـدة حـفل افـتـتـاح أو مـتـفـرج 
ـــــقـــــرر عـــــلـى نـــــهـــــر بـــــاريس 2024 ا
.وخالفاً للعادة حيث يقام االفتتاح الس
في مـلـعب ألعـاب الـقـوى تخـطط فـرنـسا
ـبـيـاد باريس في إلقـامة حـفل افـتـتاح أو
26 تـموز/يـوليو 2024 بـوجود أسطول
مـن حـــــــوالي 200 قــــــــارب في نــــــــهـــــــر

اضـي حيـنـمـا تـابع الـعـراقـيـون يـوم الـثالثاء حـدثـان مهـمـا ن شـهـدهـمـا االسـبـوع ا
ؤمل احـتضـانـها من جـانب مديـنة اضي قـرعة كـاس اخللـيج بـنسـختـها ال25 وا ا
البصـرة الى جانلب احلدث االبرز وهو تشكيل احلكومة العراقية بعد مخاض طويل
ا ان احلـدث الرياضي كـان له وقعه اخللـيجي والعـربي بعودة دام الكثر من عـام و
احتضان الـعراق للمنافسات خصوصا وان استضافة البطولة اخلليجية جاء ايضا
بـعـد مخـاضـات طويـلـة دفع ثمـنـها اجلـمـهور الـريـاضي الـعراقي حـيـنمـا تـاجل ملف
نـتخب تضـييـف البـطولـة من اجلانب الـعراقي لـعـدة سنـوات خصـوصا بـعد عـودة ا
الـعـراقي لـلـبطـولـة بـعـد غـيـاب ذات بعـد سـيـاسي حـيث جتـدد احلـديث عن تـضـييف
البـطـولة مـنـذ النـسـخة  17لـيتـكـرر مثل هـذا الـكالم ويتـصـدر مانـشـيتـات الـصحف
ازوم الـرياضـيـة قبل ان يـتالشى المـور كـثيـرة كـان من ابرزهـا الـواقع السـيـاسي ا
والـذي تـطـرق اليـه وزير الـشـبـاب والريـاضـة الـسابق عـدنـان درجـال حيـنـمـا اكد ان
نافسات الى جـانب استقطاب مـدرب ذو خبرة وجتربة ملف التـضييف واحتضـان ا

نتخب العراقي هو امر مرهون بواقع البلد السياسي. واسعة لغرض تدريب ا
كـمـا كــثـر الـكالم ابـان اجــراء قـرعـة اخلـلــيج عن وجه الـوطن او هــويـته وكـان اغـلب
تحدثـ قد تطـرقوا جلزئسـات بسيـطة سواء من حفل اجـراء القرعـة او البحث ما ا
بـ السطـور عن تفاصـيل خفـية ابرزتـها وفود الـبطولـة متنـاس بان اثـارة مثل تلك
الـتفاصـيل واخلوض بـجزئيـات لبـسيـطة وتنـاسي االمور االكـثر اهمـية هـو بحد ذاته
خـدش او تـشـويه لـصـورة الـوطن فـقـد برزت خـالل االسبـوع تـفـاصـيل كـثـيـرة بـينت
تعلق بكواليس استضافة البـطولة التي تشكل حتديا مهما للجانب صوابية الـعمل ا
العراقي مع االخـذ بنظر االعتـبار عدم اجراء مقـارنات مع دول اضحت جتاربها في
االسـتضافـة جانبا مـهاريا احـترافيا من خـالل استعانـة تلك الدولـة باخلبرة الـغربية
ي اتـمـام كل جوانب االسـتـضافـة وعدم االهـتمـام بـالعـقلـيـة العـراقيـة الـتي بامـكانـها

وكلة لها. هام ا جتاوز كل التحديات وتوظيف خبراتها في اجناز ا
لقد تبـاكى احد الزمالء االعالمي في برنـامج تلفزيوني على عدم االسـتعانة بنجوم
ـن كـانـت لـهم مــشــاركـات بــنــسخ بــطـوالت اخلــلــيج الـســابــقـة الــعـراق الــدولــيـ 
ـشـاركـة بـعمـلـيـة اجراء واالقـتـصـار عـلى جنم واحد هـو الالعب حـبـيب جـعـفر في ا
ن حـضر تسـجيل قـد لقرعة القرعـة وتماهى مع طـرح االعالمي مقدم الـبرنامج 
الــدورة الـســابـقـة الــتي جـرت بــقـطــر وكـيف  تــقـد الــعـرفـان لــلـنــجـوم الــدولـيـ
ـذكـور لـكن االعالمي تـنـاسى وضع الـبـلـد الـقـطـريـيـنـفي تـسـيـيـر مـجـريـات احلـفل ا
ن وحتدياته ليـقف عند تفاصيل تبدو رمزية للغـاية اذا ماقارناها باخلبرة القطرية 

ارتكزت على تقنيات ومفاهيم احترافية غربية لتسيرر مثل تلك الفعاليات.
والننسى ايضـا ان الكثير من الفعـاليات التي تقدم التخـلو من اخطاء وثغرات سواء
ؤسـسات اجلـامعـية واالنـتقـادات التي تـطال حـتى شكل قـاعة مـناقـشات في اطـار ا
ـكن ان تنشيء جـيال علـميا بـقدرته على االطـاريح العلـميـة العلـيا وهي ذاتهـا التي 
ن بـنـاء الـبـلـد فـكـيف احلـال مع حـفـل سـتـنـتـهي مـتـابـعـته بـقـدر انـتـهـاء تـفـاصـيـله 
سـتتـجاوزهـا الـفضـائيـات ووسائل االعالم وسـتـتوقف في اجلـانب االخر عـند ردود
ـنـتـخـبـات الـتي تـضـمـهـا ـا يـتـعـلق بـاجملـمـوعــات وا ـدربـ وتـصـريـحــاتـهم  فـعل ا
ـنـتخـبـات الثـمانـيـة لى جتاوز تـعـلقـة بـقدرة كل مـنـتخب من ا والـتـفاصـيل االخـرى ا
ـنـتـخـبـات نـظـرائـهـا واالسـتـئـثــار بـكـاس بـطـولـة سـتـكـون االهم لـيـس عـلى صـعـيـد ا
ا يتعلق باجلانب العراقي الذي سوف لـن يفكر بكيفية للظفر شاركة فـحسب بل  ا
بكاس البـطولة بقدر تفكيره باخراج بطولة متكاملة االوصاف والتفاصيل ودقيقة من
حيث مجرياتها الان تعكرها تصرفات بعض اجلماهير غير احملسوبة على الرياضة
اضـافة لـتفاصـيل اخـرى منهـا تامـ اجلانـب االمني لـلبـطولة وضـمان سـالمة وفود
تابـع مع االخذ بنـظر االعتبار البطـولة وجماهـيرها من ا
العب وجـاهــزيـتـهـا وحـتى تـفــاصـيل اخـرى تـتــعـلق بـا
ـن لهـا الـقـدرة عـلى اخـراج الـبـطـولة جلـنـة احلـكام 
بـوجـههـا االجـمل فـاذا اكـتـلـمت مـثل تـلك الـتـفـاصيل
فحـينـها سـيبرز وجه الـوطن من خالل جنـاحه بابراز

بطولة غير نسخ البطوالت السابقة .
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ـرقم (٤٨٣) في ٢٠٢٢/٩/٦ وبنـاء عـلى مـا جاء بـكـتاب مـديـرية بـلـدية اجملـر الـكبـير/ احلاقـا بـاعالننـا ا
ـتضـمن حـصـول كـسـر قـرار) تعـلن جلـنـة الـبـيع وااليـجار رقـم (١٨٥٧١) في ٢٠٢٢/١٠/٢٦ وا االمالك ا
الثانـية في مديـرية بلديـات ميسـان عن تأجيـر (الكشك رقم ٣٢) والـعائد الى مديـرية بلـدية اجملر الـكبير
رقم ٢١ لسـنة ـزاد العـلني اسـتنـاداً لقـانـون بيع وايـجار امـوال الدولـة ا درجـة تفـاصيـلهـا ادناه بـا وا
زايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية اجملر الكبير او سكرتير عدل فعلى من يرغب باالشتراك با ٢٠١٣ ا
سـتمـسكات اللـجنـة خالل مدة ٧ ايـام تبـدأ من اليـوم التـالي من تاريخ نـشر االعالن مـستـصحـبا مـعه ا
قـدرة لبدل االيجـار لكامل مدته الشخـصية مع الـتأمينـات القانونـية التي ال تقل عن ٢٠ % من الـقيمة ا
ـزايدة في الـيـوم التـالي من مـدة االعالن السـاعـة العـاشـرة والنـصف صـباحـا خالل الدوام وسـتجـرى ا
زاد الـعلني عطلة الرسمي ويكون مـكان اجراءها في مقـر مديرية بلـدية اجملر الكبـير واذا صادف يوم ا
زايـدة اجور رسـمـية فـيؤجل الـى اليـوم الذي يـلـيه من ايام الـعـمل الرسـمي ويـتحـمل من تـرسو عـلـيه ا

النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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لك  ساحةرقم العقارنوع ا ا
م٢

مدة التأجير القيمة التقديرية السنوية
بعد اضافة ١٥ %

٣٢ حي الصدرينكشك
مقابل دائرة
ائية وارد ا ا

سنتان٦م٢ ٧٩٣٥٠٠ فقط سبعمائة
وثالثة وتسعون الف
وخمسمائة دينار الغيرها

ت

١

بـنـاءاً عـلى مـا جــاء بـكـتـاب مـديـريــة الـتـخـطـيط
ـــرقم (١٢٤٢) في الـــعـــــــمـــراني فـي مـــيـــســـان ا
ـعــطـوف عــلى كـتــاب مـديــريـة ٢٠٢٢/١٠/١٢ وا
ـــــــــرقم (١٥٦٢٣) في بـــــلـــديــات مـــيـــــــــســـان ا
٢٠٢٢/١٠/٢٤.... تــعــلن مـــديــريــة بــلـــديــة عــلي
الغربي عن حتديث وتوسيع التصميم االساسي
ادة (٤٤) من قانون لقـضاء علي الغربي حسب ا
ـعدل. ادارة الـبـلـديـات رقم (١٦٥) لـسـنـة ١٩٦٤ ا
فـــعــلى كـــافــة دوائـــر الــدولــة والـــقــطـــاع الــعــام
ـــواطــنـــون تــقـــد مالحــظـــاتــهم واخملـــتــلط وا
واعـتراضـاتـهم ومقـترحـاتـهم الى مديـريـة بلـدية
عـلى الــغـربي وخـالل فـتـرة (٦٠) يــوم من تـاريخ

االعالن.
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Republic of Iraq
Ministry of Justice
Execution office
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ـرفـقـة الـعـائدة ـواد في الـقـائـمـة ا ـزاد الـعـلـني ا ـديـريـة بـا تـبـيع هـذه ا
ـدونـة ـودعــة لـدى الــشـخص الــثـالـث ا ) وا لـلــمـديـن (كـر حــمـيـد كــر
ديـر الـعام رفـقـة لقـاء دين الـدائن (ا تـفاصـيـلهـا واقـيـامهـا في الـقائـمـة ا
ـوجـودة في كـربالء – لـشـركـة الـتـامـ الـوطــنـيـة اضـافـة لـوضـيـفـته) وا
ــبـيـنـة أوصـافـهـا إزاء كل مـنـهـا فـمن له رغـبـة اخملـيم فـنـدق احلـمـيـد) وا
بـالشـراء احلضـور في تمـام الساعـة الرابـعة من عـصر الـيوم الـعاشر من
الـيـوم الـتالـي لتـاريخ نـشـر هـذا االعالن في اجلـريـدة والـثـمن يـدفع نـقدا
سـتـمـسـكات الـقـانـونـية ـشـتـري مـسـتصـحـبـ مـعهـم ا والـداللـيـة على ا
وتسديد مبلغ التامينات القانونية البالغة ١٠ % من القيمة التقديرية ..
القيـمة الـتقـديريـة الكلـية/ ٨٦٤٥١٠٠٠ سـتة وثـمانون مـليـون واربعـمائة

وواحد وخمسون الف دينار.
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.وقــال دارمــانــان أمــام جلــنــة من الــســ
مـجـلس الــشـيــوخ الـفـرنــسي إن ضـفـاف
ــكـن أن تــســـتــوعب 100 ألف الـــنــهـــر 
شـخص سيتعـ عليـهم شراء تذاكر في
ح أن 500 ألف آخـــرين ســـيـــكـــونــون
شاهدة مجاناً من مستوى قـادرين على ا
الــشــارع أعـلى الــنــهـر.ومــضى مــنـظــمـو
ـبــيــاد بـاريس فـي االسـتــعــداد حلـفل أو
االفـتتـاح الـطـموح وغـيـر الـتقـلـيـدي على
الــــرغم مـن اخملــــاوف األمــــنــــيــــة.وأفــــاد

دارمـانان أنه سيـتم نشر 35 ألف عـنصر
من قـوات األمن خالل حـفل االفـتـتاح مع
ـنـظـمــ بـضـرورة إضـافـة ثالثـة إبالغ ا
آالف عـــــــنــــــصـــــــر مـن شــــــركـــــــات األمن
اخلــــاصــــة.وأشــــار الى أنـه طــــوال مـــدة
األلـعاب سيكون هناك ما معدله 30 ألف
شــــرطي ودركي فـي اخلـــدمــــة يـــومــــيـــاً
وسـيُمنع جـميع مـوظفي وزارة الداخـلية
مـن أخـــذ إجــــازة خـالل األلـــعــــاب الــــتي
تـنتهي في 11 آب/أغـسطس.وسيتم نقل

أو إلـغاء األحداث الـرياضيـة أو الثقـافية
ـا في ذلك طـواف الـرئـيــسـيـة األخــرى 
فــرنــســا الــشــهــيــر إذا كــان تــوقــيــتــهــا

يتعارض مع األلعاب.
وتـعرض دارمانان النتـقادات شديدة بعد
الـفوضى الـتي حـصلت في نـهائي دوري
أبــطـــال أوروبــا لــكـــرة الــقــدم لـــلــمــوسم
اضي على استاد فرنسا الدولي والذي ا
فـــاز به ريــــال مـــدريـــد اإلســـبــــاني عـــلى

ليفربول اإلنكليزي.
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B) موديل (٢٠٢٢) مزدوجة القمارة عدد N مناقصة جتهيز سيارات نوع تويوتا هايلوكس بيك اب دفع ثنائي مواصفات عالية ( 
B) موديل (٢٠٢٢) مزدوجة القمارة عدد (١) الى مقر L (٩) وسيارة تويوتا هايلوكس بيك اب دفع ثنائي مواصفات أساسية ( 

مجلس القضاء األعلى (٢٠٢٢/٣)
العدد:

التاريخ :
ؤهـل وذوي اخلـبرة لتـقد عـطاءاتهم ـالية واألداريـة بدعـوة مقـدمي العطـاءات ا يـسر مـجلس الـقضاء األعـلى / دائرة الـشؤون ا
لتجهيـز سيارات من نوع تويـوتا هايلوكس بـيك اب مزدوجة القمـارة دفع ثنائي اوتوماتـيك موديل (٢٠٢٢) حجم احملرك (٢٫٧) لتر
B موديل L واصفات أساسية B) عدد (٩)  منشأ تايلند وسيارة تـويوتا هايلوكس بيك اب دفع ثنائي  N واصفات عالية ( 
وازنة التشغيلية بكلفة تخمينية قدرها (٥١٤٫٩٨٠٫٠٠٠) خمسمائة درجة ضمن ا (٢٠٢٢) مزدوجة القمارة عدد (١) منشأ تايلند ا
دة جتـهيز من(١٠-٣٠) يوم لـلتجـهيز وبـحسب الـوثيقـة القيـاسية مع وأربعـة عشر مـليون وتـسعمـائة وثمـانون الف دينـار فقط و

مالحظة ما يأتي:
وازنة االسـتثمارية ؤهل والـراغب في احلصـول على معلومـات اضافية الـتواصل مع قسم العـقود وا ١ - على مـقدمي العطـاء ا
ـصادف (٢٠٢٢/١١/٧)  من السـاعة صـادف (٢٠٢٢/١١/٢) لغـاية االثـن ا ـاليـة واالدارية من يـوم االربعـاء ا /دائرة الـشؤون ا  

دينة بغداد الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرأً حسب التوقيت احمللي 
طلوبة: ٢ - متطلبات التاهيل ا

- ان تكون الشركة من ضمن الشركات احمللية والغير متلكئة وال مدرجة ضمن القائمة السوداء
صالح. قدم العطاء أي تضارب في ا - ان ال يكون 

- ان يكون على اطالع بالوثائق القياسية.
اثلة عدد في العشر سنوات السابقـة بقيمة (١٥٤٫٤٩٤٫٠٠٠) مائة وأربعة وخمسون مليون واربعمائة وأربعة وتسعون - اعمال 

الف دينار عراقي على األقل.
 ان يـكـون حجم الـسيـولـة النـقديـة (١٠٢٫٩٩٦٫٠٠٠) مـائة واثـنان مـليـون وتـسعـمائـة وسـتة وتـسعـون الف ديـنار عـراقي على األقل

عتمدة. صارف ا مودعة في حساب الشركة ضمن أحد ا
يكـون تسـليم الـسيـارات في مقـر مجلس الـقضـاء األعلى الـكائن في بـغداد / الـكرخ / حي احلـارثيـة / شارع الـكنـدي / موقع بـناية

ساعة بغداد
ـهـتـمـ شـراء وثائق الـعـطـاء بـعـد تـقـد طلب حتـريـري الى الـعـنـوان األتي ( بـغـداد / الـكرخ / حي ٣- بـامـكـان مـقـدمي العـطـاء ا
وازنة االسـتثمارية ) وبعد دفـع قيمة البيع لـلوثائق البالغة احلارثية / شـارع الكندي / موقع بنـاية ساعة بغداد / قـسم العقود وا

(١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسون ألف دينار فقط غير قابلة للرد .
ـوازنة االسـتثـمـارية والـكائن في ٤- اخـر مـوعد لـتسـلـيم العـطاءات الى الـعـنوان األتي ( مـجلس الـقـضاء االعـلى / قسم الـعـقود وا
صادف (٢٠٢٢/١١/١٠) وعد احملدد اخلـميس ا بغداد / الـكرخ / حي احلارثيـة / شارع الكنـدي / موقع بنايـة ساعة بغـداد / في ا
ـتاخرة وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور ديـنة بغـداد سوف ترفض الـعطاءات ا السـاعة احلاديـة عشر صـباحا فـي التوقـيت احمللي 
ثـليهم الراغب باحلـضور الى العنوان األتي بغـداد / الكرخ / حي احلارثية / شارع الـكندي / موقع بناية مقدمي العطاءات او 
ديـنة بغداد داوالت فـي الزمان والتـاريخ (٢٠٢٢/١١/١٠) الساعـة احلادية عـشر صباحـاً في التوقـيت احمللي  سـاعة بغـداد/ قاعة ا
على ان تـتضمن الـعطاءات ضـمان العـطاء البـالغ (١٥٫٤٤٩٫٤٠٠) خمسـة عشر مـليون واربـعمائـة وتسعـة واربعون الف واربـعمائة

دينار عراقي فقط وان يكون مقدمي العطاءات على اطالع وعلم بالوثيقة
وجب القوان النافذة. ناقصة أجور نشر االعالن وكافة الضرائب والرسوم  ٥- يتحمل من ترسو عليه ا

٦- مجلس القضاء األعلى غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات الغير مستجيبة.
الزمان  البينة). وقع االلكتروني جمللس القضاء األعلى باإلضافة الى الصحف (الصباح  ٧- يتم نشر اإلعالن في ا

٨- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح .
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bO ® w   ©”Ø≥Â≤∞∞® WF  WFL?  ¡U  …b Ë VB Ë eON?&) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة مـيسان/ قسم العقود احلكوميـة عن اعالن ا
ـدرجـة ضمن ?UL?F—… © وا « ¡U?C?  Ø q U?M? « j)« l?  ©f ?:«® w  ”Ø≥Â≤∞∞ W?F?  W?F?L? ?  ¡U  …b? Ë V?B? Ë eO?N?&Ë ‰b?F? « w  ¡U?  W?J? ?  l  ©q?OL?

WzU? Ë —U?OK?  W? ö rO)  وبـكلـفة تـخـميـنيـة مقـدارها ®∞∞∞]∑≤≥]∞≥±]≤© ® U? ô« W?OL?M?  Ø ≤∞≤≤ WM? ?  WO?L?M ? «Ë wz«c?G « s ú  Δ—U?D? « r b تخـصيـصات (»
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صـنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص تقد عـطاءاتـهم خالل اوقات الدوام قـاول ا نـاقصـة من الشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
الـرسـمي الى الـعنـوان (مـيـسان - الـعـمارة - الـشـبـانة - بـنـاية مـحـافـظة مـيـسان - الـطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) ولـلحـصـول على

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منصوص عليه في الورقة البيانات في الوثيقة القياسية على مقدم العطاء تقد نسخ إضافية عدد (٢) باإلضافة الى النسخة االصلية وفقاً 
عـلى ان تـقدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقـة ومـختـومـة ومـثـبت علـيـهـا اسم مـقدم الـعـطـاء وعنـوانه االلـكـتـروني ورقم الهـاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U© وعلى شكل خطاب ضمان (صادر من أحد dO  ô w «d  —UM œ ·ô« W ö? Ë ÊU zU Ë ÊuOK  Êu ö? Ë b «Ë® ©≥±[≤∞≥[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تـاريخ غلق ركـزي العـراقي) او صك مـصدق او سـفتـجـة وتكـون نافـذة  ـنصـة االلكـتـرونيـة للـبـنك ا عـتمـدة وعـبر ا ـصـارف ا ا

ناقصة. ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
ـفوض للـشركة او من يـخوله قانـونا الى قسـم العقود دير ا نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري من ا ٦- بامكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا

U غير قابل للرد.  dO  ô ©w «d  —UM œ n « WzUL L ® ©μ∞∞[∞∞∞® بلغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ا  5M ô« ـناقصـة سيـكون يوم صادف ®≤±Ø±±Ø≥≥∞≥© وأن موعـد غلق ا b© ا ô«) ناقـصة سيـكون يوم علـما ان اخـر موعد لـبيع وثائـق ا
) وسـيتم فـتح العـطاءات بـشكل عـلني فـي نفس يـوم الغـلق امام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يوم ®¥±Ø±±Ø≥≥∞≥© الـساعـة (الثـانيـة عشر ظـهراً

دة ناقصة على ان تـكون العطاءات نافذة  ه بعد مـوعد غلق ا الفتح عطـلة رسمية فيؤجل الى الـيوم الذي يليه وسوف يهمل اي عـطاء يتم تقد
ناقصة.  ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
©≤∞≤≤Ø±±Ø∑® صادف 5M) ا ô«) من يوم ©«dN  …b «u ناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wK
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نـاقص قدمـة من ا ØWE/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا ö

ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 

±≤±π¥ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø±∞Ø≥± ∫ a —U «
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١- مـهندس (مدني) / أو مهندس
(مساحة) عدد (١).

٢- مهندس (ميكانيك) / عدد (١).

٣- فــــنـي (كــــهـــــربــــاء) عــــدد (١).

ـبـلغ (٣٢١٫٠٢٣٫٧٠٠) ديـنار عـراقي ١- سـيـولـة نـقـديـة 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية وفقا 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنـوات قبل ا
يـقـل عن (٩٣٦٫٠٧١٫١٠٠) ديـنــار عـراقي وتـقــدم االعـمـال

فاضلة في حالة التساوي االخرى لغرض ا

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيـس الــشـركــة مــقــدمــة من مــســجل
الشركات في وزارة التجارة

ــقـاولــ الــدرجـة ٣- هـويــة تــصــنـيـف الـشــركــات وا
ارسة (اخلامسـة / انشائـية / ميـكانيـكية) واجـازة 

مهنة

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Governmental 
Contracts
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n  ±∏ r U  wM  V «— WO?z«b « W? —b  ¡UM ناقصة الـعامة واخلاصة بـ ( تعلن محـافظة ميسـان/ قسم العقـود احلكومية عـن اعالن ا
WOLM  Ø≤∞≤≤ WM  WO?LM «Ë wz«cG « s ú  Δ—UD « r b درجة ضمن تخصيصات (» v© وا Ëô« WL d « w  Ø …—ULF « ¡UC  w  YO Q « l

U dO  ô w «d  —UM œ n « …dA Ë WzU/UL Ë ÊuOK  ÊuF Ë W L Ë WzUL L Ë —UOK  ©±[μ∑μ[∏±∞[∞∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها  (rO U ô«
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صـنفـ من ذوي اخلبـرة واالختـصاص تـقد عطـاءاتهم خالل قـاول ا ـناقـصة من الـشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
اوقات الدوام الرسمي الى العنوان (ميسان - العمارة - الشـبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق االول - قسم العقود احلكومية

) وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ـا منصـوص علـيه في الورقـة البـيانات في على مـقدم الـعطـاء تقـد نسخ إضافـية عـدد (٢) باإلضـافة الى الـنسخـة االصلـية وفـقاً 
الوثيقـة القياسية عـلى ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقة ومخـتومة ومثبت علـيها اسم مقدم العطـاء وعنوانه االلكتروني

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ورقم الهاتف واسم ورقم ا
U© وعلى شكل d?O  ô w «d?  —UM? œ n « Êu? L? Ë WF? ? Ë WzU?LF? ? Ë ÊuO?K  d?A  W? ?L ® ©±μ[∑μπ[∞∞∞® ١- التـأميـنات االولـية والـبالـغة
ـركزي الـعراقي) او صك مـصدق او سـفتـجة ـنصـة االلكـترونـية لـلبـنك ا عـتمـدة وعـبر ا صـارف ا خـطـاب ضمـان (صادر من أحـد ا

ناقصة. دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ا وتكون نافذة 
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
ـفوض للشـركة او من يخـوله قانونا الى دير ا ـناقصـة بعد تقـد طلب حتريـري من ا ٦- بامكان مـقدمي العـطاءات شراء وثائق ا

U غير قابل للرد.  dO  ô ©w «d  —UM œ n « WzUL ö بلغ ®∞∞∞]∞∞≤© ® قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
نـاقصـة سيـكون يوم صادف ®∞±Ø±±Ø≥≥∞≥© وأن موعد غـلق ا نـاقصـة سيـكون يوم (»(fOL© ا علـما ان اخـر موعـد لبـيع وثائق ا
) وسيـتم فتح الـعطـاءات بشكل عـلني في نـفس يوم الـغلق امـام مقدمي صادف ®≤±Ø±±Ø≥≥∞≥© الـساعة (الـثانـية عـشر ظهـراً b ا ô«

ـه بعد مـوعد غلق الـعطاءات واذا صـادف يوم الـفتح عطـلة رسـمية فـيؤجل الى الـيوم الذي يـليه وسـوف يهمل اي عـطاء يـتم تقد
ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ا

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
صادف b) ا ô«) من يوم ©«dN  …b «u ناقصة عـند الساعة ®» شاركـ في ا سيتم عقـد مؤتمر خاص بـاالجابة على استـفسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®∂Ø±±Ø≥≥∞≥© ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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ـناقـص ـقدمـة من ا ?ØWE/ يـتم اعتـمـاد (الوثـيـقة الـقـياسـيـة لعـقـود االشغـال الـصغـيـرة) الصـادرة عن وزارة الـتخـطـيط وتكـون الـعطـاءات ا ö

نـاقصة في حال عدم التزام طلوبة في شروط ا اليـة ا ـعايير التأهيل احملـددة فيها بفروعـها كافة والشروط القـانونية وا مسـتجيبة عنـد تلبيتها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. مقدم العطاء 
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١- مهندس (مدني) / عدد (١).

٢- مهندس (كهرباء) / عدد (١).

٣-مــالحـظ (فـــــــــــنـي) عــــــــــدد (١).

ـبـلغ (١١٨٫١٨٥٫٧٥٠) ديـنار عـراقي ١- سـيـولـة نـقـديـة 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية وفقا 

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيـس الــشـركــة مــقــدمــة من مــســجل
الشركات في وزارة التجارة

ــقـاولــ الــدرجـة ٣- هـويــة تــصــنـيـف الـشــركــات وا
ارسة مهنة (السابعة / انشائية) واجازة 
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≤∞≤≤ WM  ©∏∏® r — WB UM  Êö «

”Ø≥Âμ∞  WF  WF?L  ¡U  …b? Ë qOGA? Ë VB Ë eO?N&) ـناقصة الـعامة واخلاصة بـ تعـلن محافظـة ميسان/ قـسم العقود احلـكومية عن اعالن ا
rO)  وبكلفة U ô« WO?LM  Ø≤∞≤≤ WM?  WO?LM «Ë wz«c?G « s ú  Δ—UD? « r b درجة ضمن تـخصيصات (» d© وا eF « W?O U  Ø s u? « W d  w  W?J A? « l

ÆÂu  ©≤±∞® U b « cOHM  …b0Ë U dO  ô w «d  —UM œ n «  ÊuF Ë W L Ë ÊuOK  ÊËdA Ë WF Ë WzULF  ©π≤π[∞∑μ[∞∞∞® تخمينية مقدارها
صنـف من ذوي اخلبـرة واالختصاص تـقد عطـاءاتهم خالل اوقات الدوام قاولـ ا ناقـصة من الشـركات وا فـعلى الراغـب باالشـتراك في ا
الـرسمي الى الـعـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الـشبـانـة - بنـاية مـحـافظـة مـيسـان - الـطابق االول - قـسم الـعقـود احلكـومـية ) ولـلـحصـول على

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ـا مـنصـوص عـلـيه في الورقـة الـبيـانـات في الوثـيـقة عـلى مـقدم الـعـطاء تـقـد نسـخ إضافـيـة عدد (٢) بـاإلضـافة الى الـنـسخـة االصـليـة وفـقاً 
الـقياسية عـلى ان تقدم عطاءاتـهم في داخل ظروف مغلـقة ومختومـة ومثبت عليـها اسم مقدم الـعطاء وعنوانه االلـكتروني ورقم الهاتف واسم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ورقم ا
U وعلى شكل خطاب ضمان (صادر من أحد dO  ô w «d  —UM œ n « ÊuF ? Ë b «ËË ÊU zU Ë ÊuOK  WF?  ©π[≤π±[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تـاريخ غلق ركـزي العـراقي) او صك مصـدق او سفـتجـة وتكـون نافـذة  ـنصـة االلكـترونـية لـلبـنك ا ـعتـمدة وعـبر ا ـصارف ا ا

ناقصة. ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
فوض لـلشركة او من يـخوله قانونـا الى قسم العقود ـدير ا ناقصـة بعد تقـد طلب حتريري من ا ٦- بـامكان مقـدمي العطاءات شـراء وثائق ا

U غير قابل للرد.  dO  ô ©w «d  —UM œ n « ÊU zU بلغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ا  5M ô« ناقصـة سيكون يوم صادف ®≤±Ø±±Ø≥≥∞≥© وأن موعد غـلق ا b© ا ô«) ـناقصة سـيكون يوم علمـا ان اخر موعـد لبيع وثائق ا
®¥±Ø±±Ø≥≥∞≥© السـاعة (الثـانية عـشر ظـهراً) وسيـتم فتح العـطاءات بـشكل علـني في نفس يـوم الغلق امـام مقـدمي العطـاءات واذا صادف يوم

دة ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عـطاء يتم تقد
ناقصة.  ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
صـــادف 5M) ا ô«) من يـــــــوم ©«dN?  …b? «u نـاقـصة عـنـد السـاعة ®» شـاركـ في ا سـيـتم عقـد مـؤتمـر خـاص باالجـابة عـلى اسـتفـسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®∑Ø±±Ø≥≥∞≥© ويكون ا

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

قدمة من ØWE/ يـتم اعتمـاد (الوثيـقة القـياسية لـعقود االشـغال الصـغيرة) الصـادرة عن وزارة التخـطيط وتكـون العطـاءات ا ö

طـلوبة في شروط الية ا عاييـر التأهيل احملـددة فيها بـفروعها كـافة والشروط الـقانونيـة وا نـاقص مسـتجيبـة عند تلـبيتهـا  ا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. ناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء  ا
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١- مـهندس (مدني) / أو مهندس
(مساحة) عدد (١).

٢- مهندس (ميكانيك) / عدد (١).

٣- فــــنـي (كــــهـــــربــــاء) عــــدد (١).

ـبـلغ (٩٢٫٩٠٧٫٥٠٠) ديــنـار عـراقي ١- سـيـولــة نـقـديــة 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية وفقا 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنـوات قبل ا
يـقـل عن (٢٧٨٫٧٢٢٫٥٠٠) ديـنــار عـراقي وتـقــدم االعـمـال

فاضلة في حالة التساوي االخرى لغرض ا

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيـس الــشـركــة مــقــدمــة من مــســجل
الشركات في وزارة التجارة

ــقـاولــ الــدرجـة ٣- هـويــة تــصــنـيـف الـشــركــات وا
ـارسة (الـتاسـعـة/ انشـائـية / مـيكـانـيكـيـة) واجازة 
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ما يجري احلـديث عنه في انّ احلكـومة العراقـية اجلديدة
ئة ـعلن لـها في األيـام ا تواجه اخـتبار تـطبـيق البـرنامج ا
األولى مـن عـــمـــلـــهـــا هـــو نـــوع مـن الـــتـــقـــلـــيـــد االعـــمى
قراطيات العريقة في العالم من دون ان يكون له أي للد
اسـتـنـاد واقــعي في الـعــراق واقـعـا وظـروفــا واشـخـاصـا
ـتـدحرجـة. سمـعـنا عن حتت عجـلـة العـمـليـة الـسيـاسـية ا
ـئة في احلـكـومات اخلـمس الـسابـقة من دون ان األيام ا
يكـون لذلك مـعنى داللـي في الواقع الـسيـاسي واخلدمي.
ئة ذلك انّ وجود فترة اختبارية لبرنامج احلكومة حتدد 
تقدمة في هماته ا ان  يوم يجب ان يقابله استيعاب البر
الـعـمق عــبـر جلـان فــاعـلـة ولــيـست شـكــلـيـة ومــصـاحلـيـة
وخـامـلـة من اجل مـواجـهـة الـفـتـرة االخـتـبـاريـة ومـسـاءلة
احلـكـومـة بـشـأنـهـا من خالل تـفـاصـيل تـكـون قـد وصـلت
ـتخصـصة في سـباق مع الزمن انـية ا اليهـا اللـجان البـر
قـصودة وان ئـة ا ا يـزيد ويـتفـوق على سـرعة األيـام ا
تكون قـد قارنتهـا بالواقع واإلمـكانات والـنوع والكم ومن

ا يتوازن ب احلقل والبيدر. ثمّ جتري احلسابات 
ـــصــطـــلـــحـــات والـــصــيـغ الــتـي ال يــحـــمل  امّـــا اطالق ا
ـانيـون او الـتـنـفـيـذيـون الـثـقـافـة اخلـاصـة بـأدبـيـاتـها الـبـر
ريرة واجراءاتها كمـا كان يحدث في الـتجارب السـابقة ا
ضـحكـة معـاً فإنَّ هـذا يعـني تسـويفـاً وتنـميـطاً لـقوالب وا
جاهـزة مشـتـقة من تـكرار انـشـائيـات العـملـيـة السـياسـية

تآكلة. ا
ـنــجــز ال يـقــاس من خالل فــتـرة اجلـهــد احلــكـومي فـي ا
زمنـية تـبـدأ من مبـاشـرة الوزراء الـدوام في مـكاتـبهم اول
جـمل قدرة اجلـهاز الـتنـفيـذي للـدولة ـا تقـاس  مرة وا
ان العراقية على مـواكبة ما اعلن في البـرنامج أمام البر
ــا يـنـهـض بـعـمـل اكـثـر مـن ثـلـثي أي انّ الـوزارة تــعـمل 
ـرتـبـطة جـالس احملـافـظات والـهـيـئات ا ـتـمثـل  العـراق ا
بها والتي سـبق ان سمعنـا حججاً سـاذجة وقاصرة من
ـــا يـــوحي بـــالــتـــنـــصل عن وزراء ورؤســـاء حــكـــومـــات 
سـؤوليـات الـكبـيرة بـحـجة ظـروف وصالحـيات مـجالس ا
احملـافـظـات وكـان ذلك بـوابـة كـبـرى إلفشـال أي بـرنـامج
ـتـابـعـة من مـعـلن كـمـا انه بـوابـة لـلــفـسـاد عـبـر ضـعف ا
دن الوزارة ومـجـلس الـنـواب جملريـات إدارة الـدولـة في ا

األخرى خارج بغداد.

(1)
طـرة زارني أخي زهـير األصـغـر مني عـمـراً الى كتـيـبة دبـابات ذات ظـهيـرة 
أشبيلية في قاطع الفكَّة كان أخي مخابراً في مدفعية ذاتية احلركة تابعة إلى
صادفة وما أكثرها في احلرب; أنْ تكون وحدته قريبة الفرقة الثـالثة; شاءتْ ا
مني فجاءَ يتفـقَّدني; استقبلتهُ باألحضان; لكني هجستُ أنَّ احتضانهُ لي كان
; أخبـرني وقدُ أطـرق برأسهِ ; فـاستـغربت; بـعـد أنْ شرب الـشاي مُـستـاءً فـاتراً

لجأ اخلضلة: إلى أرضية ا
- لم أتوَّقع منكَ أنْ تفعل ذلك?

- خير; لقدْ أقلقتني; ما الذي فعلتهُ وأزعجك?
بصعوبةٍ نطقَ العبارة:

- مو “عيب ”تشتغل مراسالً?
- أنا!!

: قال بنبرةٍ جريحةٍ
- عنـدمـا سألـت عن اسمك في بـاب سـيـطرة الـكـتيـبـة; أخبـرني أحـد احلراس
; وإذا بـاحلـارس يـسـألـني هل هـو ـراسـل حـسن? فـصـمـتتُ مـرتـبـكـاً تـقـصـد ا
أخـوك; أجـبتـهُ مرتـبـكاً نـعم هـو أخي; قال بـنـبـرةٍ هازئـةٍ لـيس هنـاك من جـندي

بالكتيبة ال يطلبهُ النقود.
ثار غـضبي كـأنَّ معـركـة داميـة راحتْ تدور بـرأسي; صرختُ بهِ انـهض معي;

أخذته إلى مقر الكتيبة وهتفت على أحد اجلنود:
- تعال إلى هتا.

. أقبل اجلندي يركض نحوي مثل فأرٍ مفزوعٍ
: ما هو أسمك? سألتهُ

أجاب مندهشاً:
- حسن 

سألته: كم أطلبك?
أجاب: عشرين ديناراً

- ومتى ترد الدين?
- وروح أبي على الراتب القادم.

- ماهو عملك في الكتيبة?
ضحك وأجاب:

- أنا مراسل من اليوم الذي دخلت به إلى اجليش.
: هنا هزَّ أخي رأسهُ وسألهُ ساخطاً

. - ألم يجدوا أهلك غير اسم “حسن ”يسمونكَ بهِ
.. وانفجرَ أخي زهير يضحك بضراوةٍ

راسل: جندي يقوم باخلدمة لآلمر والضبَّاط. × ا
(2)

دافع وحُسمتْ معركة “الفكَّه ”في جبهة العمارة لصاحلنا بعدَ أنْ صمتتْ ا
ـعـركـة من حـيث عـدد الـشـهـداء واجلـرحى وما تـوجَّبَ عـلـيـنـا إرسال مـوقف ا
نـحـتاجـه من عتـاد ووقـود وأرزاق كـان ثـمـة جـنـود مشـاة يـسـتـريـحـون بظالل

وقف عبر جهاز السلكي: دبابتي بينما كان آمر الدبابة يرسل ا
وز?? - سيدي ال خسائر في دبابتي لكننا بحاجة إلى ا

شاة كلمة “موز ”قفزوا من رقدتهم مُبتهج عندما سمع جنود ا
:  قال أحدهم لرفاقهِ

عركة.” ناسبة نصرنا في ا - “راح يوصل موز إلينا 
وز ”هي مفردة مُشفَّرة تعني العتاد!!  ساك لم يعرفوا أنَّ “ا ا

(3)
سـؤول احلزبي لكتيبة دبابات  ذات ليلة في جبـهة احلرب دخل إلى ملجئنا ا
ستقل من جنود الرعيل جلس قرب الفانوس أشبيلية; ليـجرد البعثي من ا
; كان ؤلف من ١٢ جـنديَّاً وفتح دفـتراً مسـتطيالً وأخـذ يردد بأسـماء الرعـيل ا
اجلـنـود يـجيـبـون تـباعـاً حـ يـنطقُ بـأسـمـائهـم بعـثي مـؤيـد; أو بعـثي نـصـير;

وعندما نطق اسمي قلتُ بهدوء:
- مستقل; 

 : فسألني مرتاباً
اذا?  -

كر: أجبتهُ 
- لم أجدْ منْ يكسبني حلزب البعث.

تساءلَ بريبةٍ:
- معقولة; وأنت خريج معهد?

: أجبتهُ بإصرارٍ
- كنتُ مريضاً طيلة دراستي.

- ماهو مرضك?
- فوبيا
- ماذا?

ـرض من قبـل; فأهـملـني وح ردَّدَ اسم شعـر باحلـرج ألنه لم يـسمع بـهذا ا
ظالل وهو جندي متطوع من أهالي الناصرية; أجابهُ ظالل بحماس:

- رفيقي أنا بعثي.
سؤول احلزبي: سألهُ ا

- ماهي درجتكَ احلزبية?
فأجاب اجلندي ظالل بثقةٍ مطلقة:

- مؤيد متقدم!! 
سؤول احلزبي البليد. انفجر جنود الرعيل بالضحك ومعنا ا

(4)
في آخر يـوم من إجـازتي حترصُ أمي أنْ تـضع في حـقيـبـتي "الكـلـيچه" ذات
إجازة مألتُ حـقيبـتي بالكـتب التي أقرأها فـي جبهة احلـرب; فلمْ جتدْ مُـتَّسعاً
فـــيــهـــا; ســارعـت إلى خـــيــاطـــة كــيـس قــمـــاش عـــلى وجه الـــســرعـــة لـــتــضع
فيه”الكـليـچة ”وحمـلـتهُ بيـدي بيـنمـا كانت احلـقيـبة مـحمـولة عـلى كتـفي; كنتُ
وغل بـأحـزانهِ نحـو الـبصـرة; لم أجدْ ثمالً لـلـغايـة ح صـعـدتُ إلى القـطـار ا
وت; فصعدتُ عـلى مسند أحد مـقعداً للجـلوس لزحمة اجلـنود الذاهبـ إلى ا
ـد من قــضـبــان الــفـوالذ ـشــيـَّ مــقــاعـد اجلــنــود ألثب إلى مــوضع احلــقـائـب ا
واستلـقيتُ عليه وضعتُ احلـقيبة مع كيس  ”الكـليچة  ”على صـدري; عندما
عـقل سارعتُ بـالنزول لاللـتحاق بـعجلة  ”اإليـڤا” وصل القـطار إلى محـطة ا
ـلـجـأ عـنـد الـتـاسـعة الـعائـدة لـكـتـيـبـة دبـابـات إشـبـيـلـيـة; عـنـدمـا وصـلت إلى ا
; كنتُ قـد ْ استعـدتُ رشدي وشعـرتُ بجوع قـاسٍ فانتـشلتُ كيس ” صبـاحاً
; مــددت يـدي الـكــلـيــچـة  ”اللـتــهم قــطـعــة مـنهُ
فــخـرجـت من اجلــهـة األخــرى لــلــكــيس; كـان
الكيس فارغـاً وقد انفرطت الكليچة إلى بطون
سـكيـنة أمي أخاطت حـواف الكيس آخرين; ا
على عجل ويـبدو خالل تنقلي العسير تسرَّبت
 ”الكـليـچة  ”إلى جـنـود جوعى مـثلي; هـنيـئاً

لهم.
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{ لـشبـونة (أ ف ب)  –تـنطلق “قـمة
لـتقيات الـسنوية الويب أحـد أبرز ا
لــقـطـاع الــتـكـنــولـوجـيــا في الـعـالم
الـثالثـاء في الـعـاصـمـة الـبـرتـغـالـية
لـشـبـونـة في حـدث يـقـول مـنـظـمـوه
إنه سـيطرح خصوصاً أسئلة صعبة

شفرة. بشأن العمالت ا
ـتوقع أن يتوافد أكثر من مئة ومن ا
ألـف شـخص إلى لـشـبـونـة حلـضـور
ـؤتمر الذي يسـتمر أربعة أيام في ا
أول نـسـخة تـقام حـضوريـاً بالـكامل
رتبطة مـنذ عام  2019بـعد القيـود ا

بجائحة كوفيد-.19
ــــؤتـــمــــر اجلــــمع بـــ ويــــحـــاول ا
ـسـتـثـمـرين الــشـركـات الـنـاشـئــة وا
ورواد األعـــــــمـــــــال إضـــــــافـــــــة إلى
داخالت شـخصيات بـارزة ستدلي 
تـغني النقاش في اجملال بينهم هذا
الـعام عالم اللسانيـات الشهير نعوم
الكـمـة لـلـوزن تــشـومـسـكي وبـطـل ا

الثقيل أولكسندر أوسيك.
لـكن مواعيـد رئيسيـة كثيـرة سيكون
ـــتــخـــصـــصــ في جنـــومــهـــا من ا
ــشـــفـــرة عــلـى رأســهم الـــعـــمالت ا
تـشانبيـنغ جاو رئيس مـنصة تبادل

شفرة “باينانس.” العمالت ا

وتروج الكثير من الشركات احلالية
مـن شـــركـــات نــــاشـــئــــة إلى أخـــرى
Yuga Labs عــــمـالقــــة بــــيــــنــــهــــا
و ?OpenSeaلــلـتـقـنــيـة الـتي يـزعم
مـحـبـوهـا بـأنـهـا سـتـكـون مـسـتقـبل
اإلنـتـرنت وقـطـاع األلـعـاب والـنـظـام

طاف. الي برمّته في نهاية ا ا
ـشـفـرة اســتُـخـدمت لــكن الـعـمـالت ا
إلى حد كبير حتى اآلن كأداة لتوليد
فـقاعات استثمارية وإخفاء الثروات
ـشـروعـة وتـســهـيل عـمـلـيـات غــيـر ا

ؤتـمـر بادي االحـتـيـال.وقال مـنـظّم ا
كـوسـغـرافه لوكـالـة فـرانس برس إن
هــنـاك “الــكــثـيــر من االســئـلــة الـتي
يـجب االجابة عـليها ”حـول العمالت
ـــشــفـــرة الــتـي قــال إنـــهــا ال تــزال ا

ثابة “ذر للرماد في العيون.”
وأضاف “لـقد بـذلنا قـصارى جـهدنا
ع األسـمـاء في إلقـنــاع الـكـثـيـر من أ
ـشــاركـة وســيـتــعـرض الــقـطــاع بــا
بــعـضـهم النــتـقـادات مــبـاشـرة عـلى
ــســرح وســنــرى كــيف ســتــســيـر ا

األمور.”
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ـشكـك ؤتـمر مـسـاحة  كـمـا يُفـرد ا
ـمثل شـفرة بـيـنهم ا في الـعـمالت ا
بـن مــاكــنــزي.وتــشــكل شــركــة جــاو
الـالعب الرئيسي في قـطاع العمالت
ــشـفـرة لـكـنـهــا واجـهت اتـهـامـات ا
ــحـــاولـــة الــتـــهــرب من مـــتــكـــررة 
الـــتــدقــيـق وهي ادعــاءات نــفـــتــهــا
الـشـركة.وأصـبحت “بـايـنانس ”هـذا
األســـبـــوع جـــزءاً مـن إحـــدى أكـــبــر
برمة مع استثمار قدره الـصفقات ا
 500مــلـيـون دوالر لــدعم اسـتـحـواذ

إيلون ماسك على تويتر.
شـفـرة يواجه لـكن قـطاع الـعـمالت ا
بكليته وضعاً ضبابياً مع انخفاض
في قـيمـة هذه الـعمالت وفي اهـتمام
الــــعـــامــــة بــــهـــا.ويــــكــــافح قــــطـــاع
الـتكنـولوجيـا ككل أيضـاً مع مشاكل
ســـلــســـلــة الـــتــوريـــد والــنـــزاعــات
ـتــحـدة الــتــجـاريــة بـ الــواليــات ا
والــصـ والـتـقـلــبـات االقـتـصـاديـة
الــــتـي تــــســــبــــبـت بــــنــــفــــور لــــدى

ستثمرين. ا
ومـع ذلك قلل كـوسغـرافه من أهمـية
االدعـاءات بـأن مؤتـمـرات مثل “قـمة

خشبي جُهز خصيصاً لها.
ويــدخـل كل حــيــوان مــنــهــا بــدوره
الــصــنـــاديق. ويــتم تــرتــيب ألــواح
ــنع أي حـركـة ثم حــول حـوافـرهـا 
يوضع رسن على رؤوسها لرفعها.
ويـشرح طبيب بيطري بولندي يبلغ
 29عـامـاً طـالـبـاً عـدم كشـف اسمه
ـكن أن تــصـاب أن “اخلــيــول (…) 
بــاالضـطـراب بــسـبب اإلجــهـاد. لـذا
فـإن كل هـذه الـقـيود تـهـدف أسـاساً
إلى حــمـايـتـهـا ومـنـعـهـا من إحلـاق

األذى بنفسها في الصندوق.”
وتــــعــــطى اخلــــيــــول أوالً مــــخـــدراً
موضعياً قبل إدخال قنية كبيرة في
الــــوريــــد الــــوداجي… خــــطـــوات ال
يُــســمح بــالــقـيــام بــهــا إال عــلى يـد

طبيب بيطري مؤهل.
ويـضـيف الطـبيب “يـسـمح لنـا هذا
أيـضـاً برؤيـة الوريـد جيـداً إذ يجب
مـعـرفة مـكـانه بالـضبـط (…) للـحقن
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الـصــغـيـرة فـتُـرسل في الـغـالب إلى
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إلـى جانب األرجـنـتـ وأوروغواي
تُـعد أيـسلـندا من الـدول القـليـلة في
الـعالم والوحيدة في أوروبا حيث
ثيرة للجدل. مارسة ا حتدث هذه ا
وقـد  اإلبـالغ عن مـزارع مـشـابـهة

. في روسيا ومنغوليا والص
وأحـــدثت صـــور انــتـــشــرت الـــعــام
ـاضي خلـيـول ضعـيـفة ومـوظـف ا
يـعاملـون األفراس بوحشـية صدمة
فـي اخلــارج وأيــضـــاً في اجلــزيــرة

االيسلندية.
وبــيّـنـت الـلــقـطــات بـعض اخلــيـول
تــتـــعــرض لــلــضــرب أو الــعض من
الـكالب وهي تكـافح حتى استـنفاد
قـواهـا.في مـزرعـة قـرب سـيـلـفـوس
تـنـتـظـر األفـراس بـهـدوء مـصـطـفـة
الـواحدة خـلف األخرى داخل هـيكل
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سـجـلت الـعـراقـيَّـة شـيالن كـمال وهي
في سن  21عاماً أول مشـاركة لها في
ـانــيـا حــيـنــهـا اسـتــطـاعت بــطـولــة ا
ـركز الـثـانـي لتـعـود شـيالن حتـقـيـق ا
ـركـز الثـالث في من جـديـد مـنـفـردة بـا
ـشاركة مـايقرب من 60 بطـولة لندن 
دولة لـتكـون أول العبة عـراقيـة تشارك
بهذه البطوالت و تـبرز عضالتها على

مسرح اللعبة .
وقـــــالت شـــــيالن فـي تــــصـــــريح امس
انها(لم تـتلقَ الدعم و الـرعاية من قبل

االحتـاد الـعـراقي لـلـعبـة أواحلـكـومـت
احملليـة واالحتادية  مـا أدى الى تأخير
قـبـول مـشاركـتـهـا األخيـرة لـعـدم وجود
ثل عن االحتاد العراقي  ما اضطرها
األمـــر الى الــتــكــفّـل بــتــســويــة األوراق
الـرســمـيـة واقــنـاع االحتـاد االنــكـلـيـزي

فردها).
 وأضـافت أن( التـحضـير لـبطـولة لـندن
كان صـعبـاً للغـاية لـعدم توفـير عوامل
الئــمـة لــتـحــقـيق الــنـجــاح واألجـواء ا
ـتحـقـقة) وبـينت أفـضل من الـنتـيـجة ا
انــهــا( سـعــيـدة جــداً حلــصـولــهــا عـلى

ركز الثالث بعد التنافس مع 146 ا
ـســاهـمــة بـتـســجـيل اسم العـبــة وا
ـرأة الــعـراقــيـة بــشــكل رسـمي في ا
بطولة لـندن وإعالء اسم العراق في
ـنـافـسـة).وتـابـعت أنـهـا( في قـاعـة ا
طــور االســتــعـــداد لــلــمـــشــاركــة في
بـطـولـة اسبـانـيـة مـقـبـلـة كـمـا انـها
ـــــركــــز األول) تــــســـــعى خلـــــطف ا
مُـنــاشـدةً (االحتـاد الـعـراقي ووزارة
ـعنوي  من الشـباب بـتقـد الدعم ا
ـشاركات خالل التـواجد مـعهـا في ا

الرسمية).
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{ لندن (أ ف ب)  –فـتحت البحرية
الـبريـطانيـة حتقيـقا بعـدما حتدثت
إحــــدى أولى الــــنـــســــاء الــــلـــواتي
انــضـمـمن إلى طـواقم الـغـواصـات
فـي تــصـــريــحـــات صــحـــافـــيــة عن
تــعـــرضــهــا لــلــتـــحــرش اجلــنــسي
والــتــنــمــر. وقــال قــائــد الــبــحــريـة
األدمـــيـــرال بن كي إن “الـــتـــحــرش
اجلــنـسي ال مـكـان لـه في الـبـحـريـة
ــلـكـيـة ولن يـتـم الـتـسـامح مـعه.” ا
ووصـف عـــبـــر تـــويـــتــــر الـــوقـــائع
ــنـــشــورة بــشــأن مـــخــالــفــات في ا
صـــفــــوف هـــذه الـــقــــوات بـــأنـــهـــا
“بــغـيــضـة ?”مــشـيــراً إلى أنه أمـر
سألة. وحذّر من بفتح حتقيق في ا
أنّ “كـل من تثبت إدانـته سيُحاسَب
عـلى أفعاله بـغض النظـر عن رتبته
أو وضـــعه .”ونـــشــرت صـــحــيـــفــة
“ديــلي مــيل ”فـي عـددهــا الــصـادر
الـسبت شهـادة صوفي بروك وهي
مـن أولى النسـاء اللواتي انـضممن
إلـى طاقم غـواصة بـعدمـا بات ذلك
ــكــنــاً مــنــذ إصـالح ســنـة 2011
ـهـمـة لــقـانـون كـان يــحـصـر هــذه ا
بـالـرجـال.وقالت “كـنتُ قـريـبـة جداً
مـن أن أعـيـش شـيــئــاً جــيــداً. كـدت

أكـون أول امـرأة تـقـود غـواصـة في
الـعالم“ ?”لـكن مـنذ الـيوم األول لم
أنــل أي دعـم .”وحتــــــــــــــــدثــت عـن
تـعـرضـهـا إلى الـتنـمـر وسـلـوكـيات
مــتــحـــيــزة جــنــســيــاً إضــافــة إلى
“حتـرش جـنـسي مـسـتـمر ?”الفـتـة
إلـى أن النساء اللواتي جترأن على
مـارسات كان الـتنـديد علـناً بـهذه ا
ـنع مـن إكـمال مـصـيـرهنّ الـنـبـذ وا
تـدريـبـهن. وبـحـسب روايـتـهـا التي
أكــــدهـــا اثـــنــــان آخـــران من أفـــراد
الـبـحـريـة الـسابـقـ وفق صـحـيـفة
“ديـلي مـيل ?”كـانـت هـنـاك قـائـمة
واحــدة لـلــرجـال وأخــرى لـلــنـسـاء
تـــضم أســـمـــاء أشـــخـــاص ســيـــتم
اغــــتــــصـــابــــهم فـي حـــال جــــنـــوح
الـــغـــواصــة.وقـــالت صـــوفي بــروك
“أخــبـروني بـأنــني +الـرقم سـتـة …
لـذا إذا سـاءت األمور فـمن األفضل
لـك الركض+.”وعـدّدت بـعض أوجه
الـتـحـرش اجلـنـسي الـذي واجـهته
بـينـها إيجـادها ذات مرة زمـيالً لها
عــلى ســريــرهـا في وضـع مـخلّ أو
تـعرّضـها للـتقـبيل قـسراً من ضابط

في البحرية أثناء نومها.
{ تتمة على موقع (الزمان) االلكتروني

مـــا قـــال مـــســـؤولـــون مـــحـــلـــيــون
الـــســبت.ولـــتــحـــقــيق ذلك يـــجــمع
مــســؤولــو احلــيــاة الــبــريــة بــيض
الـسالحف ويـنـقـلـونه من الـشواطئ
الـطبـيعـية في حـوض األمازون إلى

(أ ف ب) - أُطـــلق أكـــثــر من { لـــيم
سـتـة آالف فـرخ من ثالثـة أنـواع من
ــهـددة بـاالنــقـراض في الــسالحف ا
بــحـيـرات عـلى حـوض األمـازون في
ساعدتها على التكاثر على البيرو 

أخـــرى اصـــطـــنـــاعـــيـــة حـــيث يـــتم
دة  60يـومـاً حتـضـيـنـها صـنـاعـيـاً 
حــتى تــفـقس.وقــال رئــيس حـديــقـة
"كــورديــيـرا أســول ديل ســيــرنـانب"
الـوطنيـة غوستافـو مونتويـا لوكالة
فـرانس بـرس إنه جـرى إطالق أكـثر
من  6100ســلـــحــفــاة صــغــيــرة من
أنـواع تـاريكـايـا وتشـارابـا وتيـبارو
فـي مـيـاه حـوض األمـازون.وأضـاف
مــونــتـويــا "مع إطالق هــذه األنـواع
ـكـنـاً ـعـرضـة لـلـخـطـر سـيـكـون  ا
إعــادة تـوطـ الـبـحـيـرات واألنـهـار
في األمـازون".ويـقـول علـمـاء البـيـئة
إن احلــفــاظ عــلـى غــابــات األمـازون
ـطيرة ونظامها البيئي أمر حيوي ا
لـكـوكب األرض بـسبـب قدرتـهـا على

امتصاص غازات الدفيئة.

بدقة.”
فـي غضـون بـضع دقائق يُـجـمع ما
يــصل إلى خـمــسـة لــتـرات من الـدم
لــكل فـرس في هــذه الـعـمـلــيـة الـتي
ــدة ثــمــانــيــة تــتــكــرر كل أســبــوع 

أسابيع.
` d  ◊UA  

يــسـتـمــر هـذا الـنــشـاط بـ نــهـايـة
تـــمــوز/يـــولــيـــو ومــطـــلع تـــشــرين
األول/أكـــتــوبــر وهـــو مــدرّ ألربــاح
ـشغّل األيسلندي طـائلة إذ يجني ا
لـلمـزرعة في سـيلـفوس وهـو أيضاً
مــــحـــام حـــوالى  9إلى  10مالي

كـــــرونـــــة (بـــــ  63500و70700
دوالر) سنوياً.

وتــقـول أخـتــصـاصـيــة اخلـيـول في
ســلــطـة الــغـذاء والــطب الــبـيــطـري
اآليــــســـــلــــنــــديــــة ســـــيــــغــــريــــدور
بـــيــورنــســـدوتــيــر “فـي كــثـــيــر من
احلــاالت تُــظـهــر األفــراس عالمـات
انــزعـاج قــصـيــرة األمـد أثــنـاء أخـذ

عينات الدم.”
لـكن “هـذا ال يُـعتـبـر ضعـفـاً خطـيراً
ما لم تكن األعراض شديدة وطويلة
أو تـــظــهـــر عــلـى الــفـــرس عالمــات

زمن. اإلجهاد ا
فـي عـام 2021كــان لــدى ايـســلــنـدا
 119مــــزرعــــة دم وحــــوالى 5400
فـرس حـامل تـمت تـربـيتـهـا لـغرض
وحـيـد هـو سـحب الـدم مـنـهـا وهو
رقـم تـضـاعف ثالث مـرات في عـشـر
سـنـوات.ويُحـوَّل هـرمون  eCGإلى
مــــســــحــــوق بــــواســــطــــة شــــركــــة

“إيستيكا ”األيسلندية.
{ تتمة على موقع (الزمان) االلكتروني
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نـــيــويــورك (أ ف ب)  –قـــد تــثـــيــر
مــركـبـات الــبـيك-أب الــكـهـربــائـيـة
ريـبـة بـعض النـاشـطـ البـيـئـي

لــكن بـالــنـســبـة لألمــيـركــيـ فـإن
الــتــحــول نــحـو اعــتــمــاد الــطــاقـة
الـــكــهـــربــائـــيـــة في هــذه اآللـــيــات
الــكـبــيـرة يـشــكل مـفــتـاح احلل في
ــنــاخ.مع ذلك مــكــافـــحــة تــغــيــر ا
تـتطـلب هذه الـشاحـنات الـصغـيرة
ـسطحة بطـاريات أكبر ما يؤدي ا
إلى تـضـخـيم الـبصـمـة الـكربـونـية
ـرتـبـطـة بـتـصـنـيـعـهـا. كـمـا أنـهـا ا
ـزيد أثـقل وزنـاً وتسـتهـلك تالـياً ا
من الـطاقة ما يطرح مشكلة إذا لم
تــكن الـكـهــربـاء مـتــجـددة بـنــسـبـة

100%.
وقـالت الوكـالة الـفرنـسيـة للـتحول
الــــــبـــــيــــــئـي في أوائـل تـــــشــــــرين
األول/أكـتـوبر إن “تـأثـير الـكـربون
ــركـبـة كــهـربـائــيـة يـزيــد بـصـورة

متناسبة تقريباً مع وزنها.”
لـكنّ األميركي يـدعون إلى مقاربة
الــوضع بــواقــعــيــة. فــالــســيــارات
األكـثـر مـبيـعـاً في الـبالد هي فورد
بــــيك أب إف  150وشــــيـــفـــرولـــيه
سـيـلـفرادو (جـنـرال مـوتورز) ورام
(سـتيالنتيـس) تليها مـركبة الدفع

RAV4. الرباعي تويوتا
ــكــلف ويـــقــول لــوك تـــونــاشــيـل ا
ــركــبـات الــنــظــيــفـة في بــرنــامج ا
جـمـعـية “ان ار دي سي ”الـبـيـئـية
األمــيــركــيـة إن “هــذا هــو الــوضع
احلـالي لـلـسـوق األمـيـركـية ”وهـو

“لن يتغير في أي وقت قريب.”
األمـر األساس بنظره هو “القضاء
ـنـبـعث من أنـابيب عـلى الـتـلـوث ا
ـركــبـات في الــعـوادم مـن جـمــيع ا

كن.” أسرع وقت 
ـــنـــاسب الـــبــدء وقـــد يـــبـــدو من ا
ـــــركــــبــــات األكـــــثــــر إصــــداراً بــــا

لالنبعاثات بنسختها احلرارية.
ولـم يتـوان الرئـيس جو بـايدن عن
اخــتـبـار الــنـسخ الــكـهـربــائـيـة من
مـركبات “هامر ”الـضخمة (جنرال
مـــوتـــورز) أو فـــورد  F-150خالل
. صنعت زيارته مقار الشركت ا
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اعــــتــــاد ســــائــــقــــو الــــســــيــــارات
ـركـبات “ذات األمـيـركـيـون عـلـى ا
الــصـنــاديق الــواسـعــة واالرتـفـاع
الــكــبــيـر ”وفـق آالن أمـيــتـشي من

مركز أبحاث السيارات.
 ويـــقــول “ال أتـــوقع الـــعــودة إلى

سيارات السيدان ”الصغيرة.
في مـواجهة انخفاض الطلب على
الـــســـيــارات الـــصـــغـــيــرة قـــلّص
ـصنعون األميـركيون نطاق هذه ا
الــفــئــة بــشـكـل كـبــيــر مــفــضــلـ
سيارات البيك أب ومركبات الدفع
الـربـاعي ذات الـهوامـش الربـحـية

األعلى.
ويــؤكـد احملـلل في شـركـة “داكـر”
بــرتـــران راكــوتــو وهــو فــرنــسي
ــتــحـدة أن مــقــيم في الــواليـات ا
األمـيـركيـ لديـهم عالقـة مخـتلـفة

. بسيارتهم مقارنة باألوروبي
ويــقـول “يــسـتــخـدمــون مـركــبـات
الـبيك-أب لنقل األثاث أو للترفيه
عـن أنفـسـهـم عـبر رحـالت الـصـيد
أو الــتــخــيـيم .”ومـع عـدد أقل من
اإلجازات “يـذهبون كثيراً لقضاء
عــــطـالت نــــهــــايــــة األســــبــــوع?”
ويـتـنـقـلـون في مـسـاحـات كـبـيـرة.
وغـالـبـاً مـا تُـظـهـر اإلعالنـات هـذه
ركبات وهي تسير خارج الطرق ا

عبدة. ا
كــــمـــا يــــخـــشى بــــعض ســــائـــقي
ـتـرتـبـة الــسـيـارات من اخملـاطــر ا
عـن قيـادة سيـارات صغـيرة وسط
مــركــبــات كــبــيــرة إذ يــواجــهـون
تـــهــديـــداً أكـــبــر في حـــال حــدوث

حوادث تصادم.
ورغـم اســتـــخــدامـــهم ســـيـــارتــهم
بـــــشــــكـل أســـــاسي في الـــــرحالت
الــقــصــيــرة يـظل ســائــقــون كــثـر
مــتـردديـن في اقـتــنـاء ســيـارات ال
ـسـافـات طـويـلة ـكـنـهـا الـتـنـقل 
.بـالـنـسـبــة جلـنـرال مـوتـورز جــداً
فــإن الـطـمـوح يـكــمن في الـتـحـول
ـركــبـات بــالـكــامل إلى تــصـنــيع ا
الـكـهربـائيـة وفق مـديرة الـتـنمـية
ـستدامة في اجملموعة كريست ا

. سيم
وتــسـوّق الـشـركــة حـالـيــاً نـسـخـة
GMC كـــهـــربــائـــيـــة من ســـيــارة
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 Hummerالــضــخــمــة وســيــارة
 Chevy Boltالـــصـــغــيـــرة. وقــد
كـــشــفـت أخــيـــراً عن نــســـخــتـــهــا
Equinox الــكـهـربـائـيـة من طـراز

 SUVالشهير.
وتـوضح سـيم “نـريد احلـصول
عـلى منتجات تلبي احتياجات كل

يزانيات. عميل ”وتالئم كل ا
عـدم التعاطي “عـلى محمل اجلد”

ــكن لـسـائـقي الـسـيـارات إذا مـا
أرادوا الـــلــــجـــوء إلى الـــنـــمـــاذج
عـروضة الـكـهربـائـية الـصغـيـرة ا
صنعة من في الـسوق األميركية ا

شركات آسيوية وأوروبية.
ركـبات الـكبيـرة شعـبية وحتـقق ا
متزايدة في جميع أنحاء العالم.
فـبـحـسب وكـالـة الـطـاقـة الـدولـية
ركـبات كـان مـا يقـرب من نـصف ا
ـعروضة في األسـواق الرئيـسية ا
فـي عام  2021مـن سـيارات الـدفع
الــــربــــاعي بــــفــــارق كــــبــــيــــر عن
الــــطــــرازات الــــصــــغــــيــــرة 10%

توسطة 23% وا
ـــتـــحـــدة تـــمـــثل فـي الـــواليــات ا
الـطرازات الـصغـيرة  %2فـقط من

عروضة. ركبات ا إجمالي ا
ويـقول أخصائي النقل في منظمة
غـرينبيس البـيئية غيـر احلكومية
بـنجامن ستيفان إن االجتاه العام
نـحو سيارات الدفع الرباعي يثير
ـزيـد من الــقـلق ألنـهـا تـســتـهـلك ا
الـــطـــاقـــة ســواء األحـــفـــوريــة أو

الكهربائية.
{ تتمة على موقع (الزمان) االلكتروني

ـسـاعـدة على الـويب ”لـهـا دور في ا
حتـفيـز االستـثمـار أو تغـييـر ثروات
الـقـطـاع.وقال “األمـر ال يـتـعـلق حـقاً
ـنـظــومـة الـقــائـمـة أو الــشـركـات بــا
ــهــيـمــنـة الــيـوم ?”مــضـيــفـاً “إنه ا
جتـمّع للشركـات التي قد تؤدي دوراً
سـتقبل.”لـكن على جري مـهمـاً في ا
الــعـادة تـســتـضـيف “قــمـة الـويب”
هـذا الـعـام الكـثـيـر من الشـخـصـيات
ــهــيــمــنــة بــيـنــهم من الــشــركــات ا
مـسـؤولون من أمـازون وآبل وغوغل
ـشــاركـة ومــيــتـا.إال أن حــجم هــذه ا
ــســجل ـــســتــوى ا يـــبــقى أقل من ا
ــاضي عــنـدمــا اسـتــضـاف الــعـام ا
ــؤتــمــر نــيك كــلــيغ من فــيــســبـوك ا
ـبـلـغـة عن اخملـالـفـات فـرانـسيس وا
هـوغن التي اتهـمت ميتا بـالتغاضي
عن مـنشورات الكراهية بهدف زيادة

معدالت التصفح.
ـؤتمر في وذكّـر كوسغـرافه بتاريخ ا
مـنح منصة للمـبلّغ عن اخملالفات
وهـو سـيـستـضـيف هذا الـعـام مارك
مــاكــغـان الــذي كـشف تــفــاصـيل عن
ســـيــاســات أوبـــر الــهــجـــومــيــة في

األسواق.
{ تتمة على موقع (الزمان) االلكتروني

{ سـيلـفوس (آيسـلندا) (أ ف ب) –
مـن دم الـفَـرَس احلــامل يُـســتـخـرج
هـرمـون تـسـتـخـدمه شـركـات قـطـاع
الـصناعـات البيـطرية  في أيـسلندا
يُجمَع في ما يسمى “مزارع الدم?”
مـن خالل جـعل احلـيـوانـات تـنـزف
وهــو مـا أثــار ضـجــة احـتــجـاجــيـة
واسـعة بـعد نشـر مقاطع فـيديو في
هــــذا الــــشــــأن.  فـي صــــبــــاح يـــوم
خـريفي في مرج أخـضر شاسع في
جــنـوب أيـسـلــنـدا تـنــتـظـر حـوالى
خـــمس عــشــرة فــرســـاً حــامالً قــبل
اسـتنـزاف دمهـا للـمرة األخـيرة هذا
الـعام.ومنذ نـشر مقاطع فـيديو على
يـوتـيوب قـبل عام إلسـاءات مـعامـلة
داخل “مـزرعة الدم ?”يـتعرض هذا
الــقـطــاع النــتـقــادات واسـعــة تـدفع
الــقــائــمـ عــلــيه إلى طــلب إخــفـاء
هــــويـــتــــهم عــــنـــد الــــتــــحـــدث إلى
ـــســـؤول عن الـــصــــحـــافـــة.وقـــال ا
ــزرعــة لــوكــالــة فـرانـس بـرس “ال ا
تـوجد وسيلة جلـعل اجلمهور يفهم
تـــمــامـــا هــذا الــنـــوع من تـــربــيــة”
ـواشي مضـيفا “اجلـمهـور بشكل ا
عـام حسـاس للـغاية.”ويـهدف جمع
الـــدم  –بـــواقـع عـــدة لـــتـــرات لـــكل
حــيـوان  –إلـى اسـتــخـراج هــرمـون
تـنـتـجه األفـراس بـصـورة طـبـيـعـيـة

CG. يُعرف باسم
ويــتــيح هــذا الــهــرمــون الــذي تــتم
تـعـبئـته وتسـويـقه من جانب قـطاع
ــنــتــجــات الــبــيــطــريــة حتــســ ا
ـواشـي األخـرى اخلــصــوبــة لــدى ا
(األبـــقــار واألغـــنـــام وغــيـــرهــا) في
ـهـرات جــمـيع أنـحــاء الـعـالـم.أمـا ا
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{ لــــــوس اجنـــــلـــــوس(أ ف ب) -
احــتــفـظ فــيــلم "بالك آدم" عن أحــد
األبــــطـــــال اخلــــارقــــ بــــصــــدارة
إيـرادات شبـاك التـذاكر في صاالت
الــسـيـنــمـا األمــريـكـيــة الـشـمــالـيـة
أسـبـوعا ثـانيـاً على الـتوالي وفق
األرقـام األولية التي أعلنتها شركة

"إكــــزبــــيــــتــــر ريــــلــــيــــشــــنـــز"
ـتـخـصـصـة.ويـؤدي دواين ا
"ذي روك" جـــــونــــســــون في
ــقــتــبس من هــذا الــفـــيــلم ا
قـــــــــــــــــــصــص "دي سـي
ـصوّرة كـومـيـكـس" ا
دور تِـث آدم  وهـــو
عــبـد قــد يـتــمـتع
بــــقــــوى خــــارقـــة
وجـد بـعـد حتـرره
مـن السجن الذي
أمـضى فيه زمناً
طـــويالً جــداً أن
الـــعـــالم حتــوّل
واصــــــــــــــــــــبــح

عدائياً.
وجــمع الــفــيـلم

ــمــثل الــذي يــشــارك فــيه أيــضــاً ا
بـــــيـــــرس بـــــروســـــنـــــان إيــــرادات
مـتواضعة لم تتجاوز  27,7مـليون
دوالر فـي عــــروضه األمــــيــــركــــيــــة
الـشمالـية التي امتـدت من اجلمعة
إلـى األحـــد بــحـــسـب "إكـــزبـــيـــتــر
ريـليـشنـز".وبقي الـفيـلم الكـوميدي
الـرومنسي "تيكت تو باراديز" في
ـركـز الـثاني بـتـحـقيـقه عـشرة ا
مـالي دوالر.ويضمّ هذا الفيلم
نـخبـة من النـجوم في مـقدّمهم
جــــــولــــــيـــــا روبــــــرتس
وجـــــــورج كــــــلـــــــوني
الـــــلـــــذان يـــــؤديــــان
دوري زوج
سـابـقـ يـضـعان
خـالفــــاتـــــهــــمــــا
جــــــــــانــــــــــبــــــــــاً
ويــسـافـران إلى
بـــالي حملـــاولــة
احلــــــــؤول دون
زواج ابــنـتــهـمـا
الـذي يـعـتـبرانه

متسرعاً جداً.
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تـشـرين الـثـانـي سيـجـمـع أكـثر
من " 200من قــادة األعـمـال
الــدولـيـ وصــنـاع الـقـرار
ـــــنــــــظـــــمــــــات غـــــيـــــر وا
احلكوميـة" قبل يوم من

انطالق القمة.
وأضـــاف الــقــصــر أن
احلــــــــدث هــــــــو
ــــنــــاســــبــــة
انـــــــتـــــــهــــــاء
اســتــضــافــة
بــريـطــانـيـا
ــــؤتــــمــــر
"كوب

ـلك ( أ ف ب) - أعـلن ا { لـنـدن
تـشـارلز الـثـالث أنه سـيـقيم
حــفل اسـتـقـبــال قـبل قـمـة
ـــنــاخ "كــوب "27الــتي ا
تستضيفـها مصر الشهر
اجلـــــــاري وذلك بــــــعــــــد
نـــصــيــحـــة تــلـــقــاهــا من
احلكـومة الـبريـطانـية
الـــســـابــقـــة بـــعــدم

احلضور.
وقـــــــال قـــــــصــــــر
بـــاكـــنـــغـــهــام إن
احلــــــفل الــــــذي
ســـيـــقـــام في 4

ــلـك تـشــارلــز من ."26ويــعـد ا
داعـمي الـقـضـايـا الـبـيـئـيـة وقد
ألقى كـلمـة خالل "كوب "26في

غالسكو عام .2021
لـكـن مـكــتب داونــيــنغ ســتـريت
ــــلك لن يــــحـــضـــر أفـــاد بـــأن ا
"كـوب "27بـعــد نــصــيــحـة من
حـكــومـة لــيـز تــراس الـســابـقـة
ـــنـــاســـبـــة بـــأنـــهــــا لـــيـــست "ا
الـصحـيحـة" حلضـوره.كمـا قرر
رئـــيس الـــوزراء الـــبـــريــطـــاني
ريــشي ســونـاك عــدم احلـضـور
أيــضـا مــفــضال الـتــركــيـز اآلن

على القضايا احمللية.
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