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سامراء

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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الــكالب حـاكـمــاً لـهــا. وبـحـسب
الرواية احمللية فإنه بعد صراع
واطنـ حول االنتـخابات بـ ا
رشّح مــــالك الــــكــــلب حــــيـــوانه
األلــــيـف لالنــــتــــخــــابــــات وفــــاز

يــتــراشق الــســيــاســيــون فـي مـا
بــيــنــهم بــأبـشـع األوصـاف وفي
أوقــات كـــثــيــرة تــتـــمــحــور هــذه
األوصــــاف حـــول احلــــيــــوانـــات
"كــلب حـــيــوان..." وغـــيــرهــا من
الــكـلــمــات الـتي تــســتـخــدم عـلى

سبيل اإلهانة. 
واطن كـذلك يشبّه الـكثيـر من ا
ـعارك االنـتـخابـية حـول العـالم ا
في بالدهم بـ"حديقة احليوانات"
نــتـــيــجـــة الـــفــوضـى الــتـي تــعمّ
البالد ونتيجة التراشق اللفظي
الـــذي يــخـــرج عـن كل األدبـــيــات
الــبـشــريــة ويــصل أحـيــانــاً حـد
االعـتداء والتـعارك اجلـسدي ب
.  لــكنّ مــرشــحـــ مــتـــنــافــســـ
التاريخ السياسي يكشف لنا عن
حــيــوانــات حـقــيــقـيــة تــرشّـحت
النـتخابات مـختلفـة حول العالم.
هــذا الـتــرشّح في أغــلب األوقـات
كـان نتيجـة احتجـاج بشري على
األوضاع في الـبالد أو على سير
ـــعــارك االنــتــخــابــيــة. لــكن في ا
أوقـات أخــرى (ونـادرة) حـصـدت
هـــــذه احلـــــيــــوانـــــات عـــــدداً من

األصوات.
f¹—u  ÒjI «

ا القطّ األشهر في العالم هو ر
حتـديداً مـنذ الـعام  2013فأثـناء
االنـتـخـابـات احملـلـيـة في كـزاالبا
قـــرّر مــــالك الـــقـط "مـــوريس" أن
نصب احلاكم وبالفعل يرشّحه 
تـمـكّـن من احلـصـول عـلى 7500
صــوت وعـلى تــغـطــيـة إعـالمـيـة
واســـعــــة. أمـــا ســـبـب الـــتـــرشح
بـحـسب صـاحب مـوريس هـو أن
ــهــام الــقـط بــإمــكــانه الـــقــيــام 

احلــــــــاكـم عــــــــلـى أكــــــــمـل وجه:
اجلــلـــوس والـــــنـــــــــوم طـــيـــلــة
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كــان ذلـك في الــعــام 1958نــدمــا
قــرّر طالب بـرازيــلــيـون تــرشـيح
وحــيـد الـقـرن كـاكــاريـكـو (تـعـني
قـمــامـة) إلى مــنـصب مــسـتــشـار
مـــجــلـس مــديـــنـــة ســـاو بـــاولــو
الــــبــــرازيـــلــــيــــة عــــلى ســــبــــيل
االحـــتــجـــاج عــلى احملـــاصــصــة
الـــســيـــاســيــة بـــ األحــزاب في
الــعـمــلـيـة االنــتـخــابـيــة. وتـمّـكن
احليوان من احلصول على 100
ألـف صـــــــــوت أي أكـــــــــثـــــــــر من
األصــوات الــتي حــصل عــلــيــهــا
 500مــرشـح آخــر. لــكن رغم أنه
لـم يــــــــفــــــــز إال أن ذلـك أدى إلى
تــأســـيس حـــزب وحـــيــد الـــقــرن
الـــكـــنــــدي الـــســـاخـــر بـــعـــدهـــا

بسنوات
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عـشرون سـنـة مـرّت عـلى استالم
الـــقط ســتـــابـــز رئــاســـة بــلـــديــة
صــغــيـرة تــدعى تــالــكـيــتــنـا في
أالسـكا األمـريكيـة. تقـول الرواية
احملـلية إن الـبلدة أصالً ال بـلدية
لــهـا لـكن بــسـبب شـعــبـيـة الـقط
ستـابز  إنشاء بـلدية وإجراء
انتـخابـات فاز عـلى إثرهـا القط.
واليـوم يديـر مربي الـقط مكـتبه
ــواطـــنــ في ويـــحل مــشـــاكل ا

البلدة. 
uJÝuÐ VKJ «

اخـــتـــارت الــبـــلـــدة االمــريـــكـــيــة
الـــصـــغـــيـــرة ســونـــول الـــكـــلب
بــــوســـكــــو وهـــو أحــــد أشـــهـــر
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 في الـعـام  2012وبـيـنـمـا كـانت
ــعـركـة مـحـتـدمــة عـلى مـنـصب ا
الـــســـيـــنــاتـــور في فـــرجـــيـــنـــيــا
األمـريكيـة برز مرشح نـال شهرة

واســعــة هـــو الــقط هــانك. ورغم
أنه لم يــفـز إال أن صــاحـبه نـظّم
لـه حــمــلــة انــتــخــابــيــة واســعــة

ومحترفة.
w³¼c - بغداد « ”U³Ž bLŠ√

بالفعل. طبعاً بقي اللقب شرفياً
لــكـنه فـي احلـقـيــقـة حــصل عـلى
أصـــــــوات أكــــــــثـــــــر مـن بــــــــاقي
. كــان ذلك فـي الــعـام ــرشــحــ ا

 ".1981
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ديالى

مــنـذ بــدأ اخلـلــيــقـة األولى ومــرورا بـجــمــيع احلـقب
واألزمــــان تــــنـــــطق األلــــسـن واألفــــواه بــــكــــلــــمــــات
ومصـطلـحات قـسمـا منـها يـبقى مـتوارثـا جيال بـعد
جيـل إلى إن وصل أليـنـا سوا كـان بـطريـقـة التـواتر
أو اآلحــــاد وهـــذا حـــال أقـــوال األنــــبـــيـــاء والـــرسل

واحلكماء والفالسفة والقادة ...........
والـقسم األخـر من هـذه الـكلـمـات انـدست في تراب
التاريخ شانها في ذلك شان الكثير من احلضارات
واآلثار والتي لم يـبقى منـها إال اخلبـر بعد إن كانت

أثرا .
وفي مـجتـمعـاتنـا تـبرز مـصطـلـحات وكـلمـات حسب
رحلة وإفرازاتها سوى كانت دينية أو سياسية أو ا
اقـتـصـاديـة بل وحــتى الـريـاضـيـة مـنـهـا  وفي هـذه
الفتـرة التي تـشهد انـفتاح اجملـتمعـات بعضـها على
ترامي اإلطراف ما هو إال بعض وكأن هذا العالم ا
عـــبــارة عن قــريــة أو حــارة صــغـــيــرة نــســتــمع إلى
مصطـلحات كـثيرة قـسما مـنها قـد يوقعـنا في خانة
اإلحـراج بـسـبب عـدم مـعـرفـة مـعـنـاه ويـصحـب هذا
اإلحراج تغير آني فـي فسلجة اجلـسم حيث طغيان
اللـون األحـمر عـلى الـوجه مع بـعض القـطـرات التي
تبـلل جبهـته مصـحوبـا في ارتفـاع في درجة حرارة

اجلسم .
صطـلحات والتي نـكاد نسمع بـها يوميا ومن هذه ا
ت وتـرعــرعت ومـد هي ((إنــا ...شـعـلــيـة)) والــتي 
ظاللهـا لـيغـطي جمـيع مسـاحـة مجـتمـعنـا في العـقد
األول من األلــفـيـة الــثـالــثـة والـتي بــظـهــورهـا قـضت
وتـربــعت عـلى جـثـمــان كـثـيـر من الـقــيم كـالـشـهـامـة

والنخوة وإغاثة اللهفان .
ـصــطــلح أشـبه إلى حــد كـبــيـر حــيث أصـبح هــذا ا
أزق ـكـنك به اخلـروج من ا بـجواز الـسـفـر (جي) 
واإلحـراج الـذي يـفـرضـه عـلـيك الـغـيـر وان كـان من
قربـ لديك  حيث بـقولك لها تـرمي بالكـرة بعيدا ا
عن مـلعـبك قـد تتـناسى حـيـنهـا إن الـدائرة قـد تدور
ويرمى غيرك كرته بقربك عندما تستغيث به بكلمتك

التي نطقت بها سلفا وهي (إنا شعلية) . 
المة أو ننـتقص من الذي يقول (انا نحن ال نرمي ا
شعـلـية) الن قـولك لغـيـرها قـد تكـون عـواقبـها عـليك
وخـيمـة إذ ال يـوجـد ضـامن لـسالمـتك الن االختالل

ا في منظومة اجملتمع اجمع.  ليس فيك وإ
من الــذي أوصـــلــنــا لـــتــكـــــون سـالمــتــنـــا في هــذه

الكلمة??
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والــعـيـادات الــطـبـيـة وهــذه كـلـهـا
ضـرائب حـتى الـرصيـف لم يـسلم
من احلكـومة و مـحاربـة الفـقير
في رزقـه والتـي لم تـوفر لـه فرص
الـعـمل وعـندمـا تـفـرض الضـريـبة
ـــواطـن يـــبــــدأ الـــفــــســـاد عـــلـى ا
احلـقيـقي من قبـل افقـر الناس ....
ومـــتى اجـــتــمع اجلـــهل والـــفــقــر
ــرض كـفــر الــشـعب والــفــسـاد وا
بــالـدولــة ومـات من داخل الــنـفس
كل شعور وطـني وهذا ما موجود

بالعراق ....
W c « UM   UNO¼

االول من مــــحـــرم احلــــرام من كل
سـنة هـجريـة جديـدة على االسالم
واالمــة االسالمـيـة جـمـعـاء نـبـارك
بهـا العالم االسالمي لـدخول سنة
جـديــدة ... وتـبــدأ بـهـا الــطـقـوس
الـديـنـيـة في الـعـراق وغـيـرهـا من
الـــبــلــدان الــعــربــيــة واالسالمــيــة
ويـبدأ بـها احلزن خـاصة الـعشرة
االولى من بـــدايــة مــحــرم احلــرام
ـعـركة الـتي اسـتـشهـد بـها وهي ا
االمـام احلـسـ بن عـلـي عـلـيـهـما
الــسالم حــتى اربــعــيــنــيــة االمـام
...لـكن هناك امـور يجب مراعـاتها
في هذا الشـهر الن االمام احلس
قـتل مظـلـومـاً وهو ال يـحب الـظلم
وألنـنـا فـي الـعـراق فـأنــنـا نـعـيش
الـــظـــلم ذاته من قـــبل احلـــكـــومــة
الــعـراقـيـة الــتي اذلت الـشـعب من
عــدم تـوفـيـر الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة
ولـدات حـتى تـستـفـيد وفـرضت ا
اء والصحة وارتفاع منها كـذلك ا
اســـعــار االدويــة  والــتــعــيــيــنــات
ـتقـاعدين واذلت وتـقلـيل رواتب ا
ـواطن اثـنـاء مـراجـعـته لـلـدوائر ا
والـــوزارات احلــكـــومــيـــة نــشــرت

الـبــطــالــة ســرقت امــوال الــشـعب
وحــقه في ثــروات الــبــلــد جــعــلت
ـواطن بـدون مـأوى وغـيـرهـا من ا
االمور التي اذا اردت ان اذكرها ال
تكـفـيـها صـحـيفـة كـامـلة او كـتـاباً
رير وكل اؤلفـه عن واقع العـراق ا
ــســؤولــ مـن يــقــيم هــذا جتـــد ا
شــعـــائــر احلــســ  –ومن يـــقـــيم
السرادق احلـسينية  –ومن يطبخ
لـــلــحــســ  –ومن يـــذهب اثـــنـــاء
الــزيـارة حــتى يــتم تــصــويـره من
قبل قناته التلفزيونية اخلاصة به
لينتشر اعالميا بانه يطبق مباد
احلسـ وينـطق ويصـيح هيـهات
من الـذلـة ولبـيك يـا حـسـ ونحن
نـــعــيش بـــالــذلــة ..كـــذلك ســكــوت
ـعـيـشي ـرجـعــيـة عـلى الــواقع ا ا
والــذلــة الــتي يــعـيــشــهــا الــشـعب
واطـن من يـحتسي وهـناك من ا
اخلمـر ويـتالعب بـالورق ومـقـصر
بـحق زوجــته واوالده ومـتـخـاصم
ومتـعـدي علـى جيـرانه وهـناك من
متجـاوز ويأخذ اتأوه من احملالت
وانتـشار الـفـساد في كل رقـعة من
نابر العراق وهناك من اصحاب ا
احلــسـيــنــيـة من يــأخـذ دفــاتـر من
ــــالـي لــــغــــرض يــــلــــقي الــــورق ا
محـاضـرة او قـصيـدة بـحق االمام
احلـســ عـلـيـة الـسالم .. وهـذا ال
يقبل به امامـنا احلس ألنه خرج
للناس لغرض االصالح ومحاربته
الـظـلم ... فأنـصح كل انـسان ان ال
ـظاهـر التي يخـدع النـاس بـهذه ا
يـعـلم بـهـا الـله وامـامـنـا احلـسـ
عليـه السالم .... فذلتـنا من ايدينا
فـكونـوا على وعي من هـذه االمور

ايها العراقيون.
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كـثـيـر هـو احلـديث عن الـضـريـبـة
بـ الـناس وكـيف فـهم الـضـريـبة
ــــواطن الــــعــــراقي.. ال مـن قـــبـل ا
يخـفى عـنـكم  الـوضع في الـعراق
ـواطن العـراقي عنـدما تـتحدث وا
مـعه جتـده مـقــتـنـعـاً كل االقـتـنـاع
بان احلـكومـة العـراقيـة ال تطـالبه
بضريبة وعندما يسال يقول نحن
افــضل من الــغــرب وبــاقي الــدول
كـلـها ضـرائب .. والـفـرق بـ هذا
وذاك  ان الـعـراق يــسـرق من قـبل
احلـكومة ولم يـوفر للـمواطن حقه
في الـــعــيش الـــرغــيـــد ورغم هــذا
ـــواطن ضــريـــبــة تـــفــرض عـــلى ا
اجــبــاريـــة من رزقه الـــيــومي لــذا
ـدح احلـكــومـة واحب ان جتــده 
واطن كيف احلكومة تأخذ اذكر ا
مــنه  الـضــريـبــة وهي .. ضـريــبـة
الكهرباء من خالل قائمة الكهرباء

ـاء وايـضـا من ضـمن  –ضـريـبـة ا
قـائـمة  –ضـريبـة شـهـداء سبـايـكر
عـنــد مـراجـعــتك لـلــدوائـر ومــنـهـا
رور- ضريبة القطاع الصحي .. ا
وجــمــيع دوائـــر الــدولــة من غــيــر
ـولـدات واالنـترنـيت وهـذه كـلـها ا
ــواطـن لم يــنــتــبه ضـــرائب لــكن ا
ـتــقـدمـة عـلــيـهـا ... امــا بـالــدول ا
ــواطن بــدون ان يــســتـــقــطع من ا
يـشعر بـها رغم انه مـوفر له كل ما
يحـتـاج اليه االنـسـان البـسيط في
تـــــلك الـــــدول .. لـــــذلك ارجـــــو من
ــــجـــد ــــواطن الــــعـــراقي ان ال  ا
حكومـته بانـها نـزيهـة  وان يثقف
حاله ألنه عندما يسأل من الغريب
يــــقـــول لـه نـــعـم هـــنــــاك ضـــرائب
ـواطن .. بــالـعـراق تـفــرض عـلى ا
وفـاتـني ان اذكـر الـدور الـسـكـنـيـة
واحملالت الـتــجـاريــة والـعــمـارات

في القـانونِ اجلنـائي هنـاك جان ومجـنى علـيه وهناك
ته ـةِ وأسـبـابٍ دفعتْ اجلـاني لـفـعل جـر أداة لـلجـر
بحق اجملني عـليه; ولكن ما يـحدثُ اليـوم في الساحةِ
العراقية يـثيرُ االستغرابَ ويـضعُ العديدَ من اخلطوطِ
احلـمــر وعالمـاتِ الــتـعـجب بـل يـحـفــزُ حـتى عالمـات
ـــتــابـع الـــفــطـن ومــثـــال عـــلى ذلك اجلــنـــون ! لـــدى ا
مايحصل اآلن من مظاهراتٍ حاشـدةٍ لطبقةِ (يفترض
أن تكـونَ واسعـة اإلدراك) ال بل هي األكـثر وعـياً عن

باقي شرائح اجملتمع.
 إنــهم أصــحـابُ "الــشـهــادات الـعــلـيــا " في اجملــتـمعِ
اجـستيـر والدكتوراه العراقي فـمن يحملُ شـهادة " ا
" على األقل يفتـرضُ ان يحملَ معـها قليال من الوعي
الذي يجـعلنـا نفتـخرُ فيه ولـكن ما يحـصلُ اليـوم يثير
ستـقبلٍ مجهول فـح تشاهد هذه القلق ويتنـبأ لنا 
ـظـاهـرات وهي تـطـالب اجلـاني أن يـكـون لـهـا احلق ا
ـة دون االكتـراث لبـقية بالـتوظـيفِ في مفـاصل اجلر
الـشـعب اجملـني عـلـيه ومـنـذ أكـثـر من  15عـاما فـإنك
يــجب أن تــصــدم وتـقفُ لــتــتــسـاءل وتــقــول : من هـو
ا سـتـقول أيـضا هل ـتخـلف ?! ر الواعي ومن هـو ا
هـنــاك فـرق في درجـاتِ الـوعـي لـدى الـطـبــقـة الـعـامـة
وطبـقـة ذوي الشـهادات الـعلـيا الـتي تـمثل قـمة الـهرم

الذهبي لكل مجتمع في أي بلد ما ?! 
لكن اجلـواب كان صـادماً وقـاتالً للطـموح واألمل في
ـنـكـوب حـيث غاب ـسـتـقـبل الـبـعيـد لـهـذا الـشـعب ا ا
ـثلث الـوعي وغـابتْ احلـكـمةُ والـقـيـادة بـ صـفـوفَ ا
الذهبي لبلدنا فأصبحنا نطالب من اجلاني أن يشفقَ
عـلـينـا بـفـرصـةِ توظـيف لـكي نـتـمـكنَ من الـدخول إلى
ـمـارسةِ مـسـلسل ـنظـمـة ونبـدأ  ـة ا مـفاصلِ اجلـر

اجلرم بحق أبناء جلدتنا دون رحمة .
 فــهل يــعـقل ان يــكــون شـبــاب الـهــرم الــذهـبي بــهـذا
الوعي الذي يجـعلهم يطـالبون بإنـصافهم من اجلاني
ـتهـالكة ويهـملون بـاقي حقـوق الشـعب من الطـبقاتِ ا
الــتي ال تـمــتـلك الــوعي الــكـافي لــقـيــادة نـفـســهـا كي
حتــاسبَ سـيــادة اجلـاني عــلى جــرائـمه الــتي اليـزال

ارسها منذُ زمن بعيد ?! 
ستشارين انا لستُ بحاجةٍ إلى اإليضاح حضرات ا
أكثر فحضراتـكم على إطالع تام بحيثـيات القضية ;
وأنـا لستُ مـحـاميـا متـخـصصـا كي يـوكلـني الـشعب
للـدفـاع عنه لـكنـي مجـرد كاتب حـر انـقل ما شـاهدته
ستقـبل الذي سيشتمنا ليل نهار عيناي ألبناءِ جيل ا
ا قدمنـا ونقدم أمام هـذا اجلاني الكبـير; الذي حققَ
مـراده ولم يـقفْ حـتى شبـاب قـمـة الـهـرم الذهـبي في
وجهه ليقولوا له تـخلى عن أفعالِك بحـقنا ودعنا نقود
هـذا الـبـلـد الـزاخـر بـاخلـيـرات إلى الـرفـاهـيـة واحملـبة

والسالم. 
ختاماً اقول عذراً ياشـعوب العالم ال حتاولوا مجاراةَ
الشعب الـعراقي مـؤخراً فهـو الرقم واحـد في حتطيم
ـوسـوعـة غـيـنـيس وبـاألخص تـلك األرقـام الـقـيـاسـيـة 
األرقـام الــتي تـتـعـلق (بــدرجـة الـوعي والـثــقـافـة ونـيل
احلـــقــوق) . كـــان الـــلـه في عـــونـــكم أيـــهـــا األمـــيــون
ــشـردين هـل أدركـتم اآلن حــجم الــدمـار لــقـضــيـة وا

الوعي والتخلف الرص ?!

القط موريس الكلب بوسكو

وحيد القرن كاكاريكو القط ستابز

اسـتـفـاق صـبـاحـا مـتـآخـراً بـعـد ان
غط في نـوم عمـيق اثر عـشاء فـاخر
والريب او وفـرة عـمل لـبـت حلـظات
مــسـتــلـقـيــا مـســتـرخـيــا في فـراشه
شـاعـرا بـاحلظ رن هـاتـفه احملـمـول
رمق شـــاشه الـــهـــاتف بـــكـــسل رقم
مــبـهـم يـتــصل دهش اشـاح بــصـره
تبدد كـسله مخاوفه وظـنونه ثبطت
من سيكون هذا في وقت متآخر من
الـصباح ومـاذا يبـغي اطلق الـعنان
لذعره وظنـونه اجيء بآحد االقارب
واالصدقاء شهـيدا من سوح القتال
?دهـس احــد اخــوته بــحــادث ســيـر
اغــتـيـل او رحل بـآنــفـجــار احـد من
ذويه وشـآ به زمــيال بـالــعـمل كـونه
في عطله فارقت امه احلـياة بجلطة
دماغـيه لم يكن له مـتسع من الوقت
لــــكل هــــذه االفـــكـــار الــــســـوداويـــة
والـظـنـون اال انه اوجـزهـا بـرشـاقـة
مــذهـلــة ضــغط زر الـرد ويــده الـتي
ـقـلق تـرتعش سك بـهـا الـهاتف ا
كــاد ان يـســقط تــنـاهى الى ســمـعه
جـملة مـوسيـقية مـنفرده من نـوعها
مــــؤلــــفـه من ارق االنــــغــــام بــــرعت
الـطـبـيـعه الـبـشـريـة في تـآلـيـفـها لم
يـستـطع عـود نـصـير شـمه وبـيـانو
ــثـلـهـا اضـرمت بــتـهـوفن االتـيـان 
الــنــار في قــلــبه والــتــهــمت كــيــانه
احـيت احـاســيـسه ومـشـاعـره الـتي
همدت مـنذ سن (صـباح اخلير ان
كـان صباحـا)انا بنـ شقيـقة احمد
الذي بـت تآتـيـنـا مـسـاء كل يوم في
االونة االخيره لم تشآ الصدفة انت
تــشــاهــدني قط او تــلــتــقـيــني لــكن
حملــتك وانت تـدخل مـنـزلــنـا بـرفـقـة
احـمــد ارتـعــشت جـذال مـن حـيــنـهـا
وانــا اهـيم بك بــعـدهـا لــبـثت اتـوق
لــرؤيــتك خـــلــســة من ثـــقب الــبــاب
الكـــحل عـــيـــنـي بـــروئـــيـــة قـــامـــتك
مشـوقه وطلتك البـهيه حزت على ا

ــشــقـه بــالــغه ســـرقــته من رقـــمك 
ا هاتف اخـي ارجوك التبـح الحد 
جـــرى بـــيـــنـــنــا التـــتـــصل انـت انــا
سـآبادر بـاالتـصال حتـاشيـا لفخ او
مــآرب او ســهــوآ نــنــكــشف (بــاي )
ه لدقـائق معدوده كآنها كا دامت ا
عـصور سـحيقـه موغلـة بالـقدم لبث
مـصـعـوقـا من شـدة الـصـفـعـة الـتي
تـلـقـاهـا مـسـتـغرقـا فـي تـفـكـيره اي
اتــصــال هــذا الــذي يــجــعــلـك فــاقـد
االرادة ثـمال دون خـمــرة التـسـتـطع
الــقـــبــول او الـــرفض من حـــيــنـــهــا
اســـــتـــــمـــــرت جــــــذوة الـــــهـــــواتف
ــسـائـيه تـخـمـد في الـصـبـاحـيـة وا
الـظــهـر الالسـع وتـتــقـد اخــر االـيل
ودبر لـهم الـقـدر اكـثـر من لـقاء ذات
مــســاء ســحــقه الــشــوق اتــصل رن
الـهـاتف لـكــنه لم يـتـلق ردا ثم غـلق
بــتــاتــا اسـتــلــقى فـي فــنـاء الــبــيت
ـسـاء مـفـتـرشـا االرض يـتـآمل في ا
مـتوتـر هـلعـا من ولـعه مـشـفق على
مـصــيـر مـعـشــوقـته وحـظـه الـعـاثـر
مــرهق تــنــوبه مــســحــة حــزن تـاره
ونــوبـة بـكــاء تـاره ايــقض بـذاكـرته
بــيت من ابــيـات الــشــاعـر الــعــظـيم
بـــشــار بن الـــبــرد » »يـــا قــوم أذني
لبـعض احلي عاشقـة واألذن تعشق
قـبل الـعـ أحـيـانـا" ومـضـة بذهـنه
فـكرة ابـن البـرد يسـبق كراهـام بيل
البـــتــكــار الـــهــاتف بـــآلف عــام وان
الهاتف وجـد للعشـاق حتديدا يدبر
لــهم الــصــدفه او لــلـوصـل اذا قـطع
الوصل قسرا كسرا للتابوهات لكن
مــامن عــبــقـري اســتــوحى مـن هـذا
ـذهـلـوكـمـا قـال الـبـيت االكـتـشـاف ا
الشـاعـر ادونـيس جمـلـته العـظـيمه
ـر بعـقل صـغـير يـصـغر (كل نص 
وتـراثـنا صـغيـر ) لم نـقرآ نـصوص

تراثنا بآتقان ودقه متناهيه.
Ê«uKŽ dzUŁ - بغداد

qOÐ ÂU¼«d  o³ ¹ œdÐ sÐ —UAÐ

W UŽ W dý »uM'« w UB  W dý

WOł—Uš WB UM  ÊöŽ« dA½ …œUŽ« ØÂ

ـناقصة احلضور الى مقر الشركة الـكائن في منطقة الشعبية / فعلى الراغب باالشتراك با
ـؤشر ازائهـا وغير قـابلة ـبلغ ا ـناقـصة وحسب ا محافـظة البـصرة لـلحصـول على شروط ا
ـصادف ٤ / ١١ / لـلرد عـلـماً بـأن تـاريخ الغـلق الـساعـة الـثانـيـة عشـر ظـهرا لـيـوم االثنـ ا
٢٠١٩ وفي حـالـة مـصـادفة يـوم الـغـلق عـطـلـة رسـمـيـة يسـتـمـر االعالن الى مـا بـعـد الـعـطـلة

درجة ادناه :  ناقصة وفقاً للشروط ا ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق ا
١- تـقد كـافة مـستـمسـكات الـشركـة ( شهـادة تأسيس  –عـقد تـأسيس الـشركـة مع مـحضر
الـيـة لـلشـركـة) مصـادقـة من قبل ـماثـلـة والكـفـاءة ا االجتـمـاع االول التـأسـيسي واالعـمـال ا
ـذكـورة سوف ـستـمـسـكات ا اجلـهـات اخملتـصـة ذات الـعالقة وفي حـالـة عـدم توفـر أي من ا

يهمل العرض وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك. 
قاولة تـعاقدة مع الشـركات ا ٢- شمـول العمال الـعراقي الـعامل لـدى الشركات األمـنية ا
بقانون التقاعد والضمـان االجتماعي والزام تلك الشركات بذلك وتتـحمل التبعات القانونية

ترتبة عن عدم التطبيق .  ا
٣- حتديـد مدة نـفـاذية الـعطـاء بفـترة التـقل عن (١٢٠) يـوماً من تـاريخ الغـلق على ان يـكون
ـبـلغ ـقــدم بـالـدوالر االمـريـكي او الـيـورو او الــديـنـار الـعـراقي وا مـبــلغ الـعـطـاء الـتـجـاري ا

االجمالي للعطاء رقماً وكتابة.
٤- تقد تأمينات اولية (صك مـصدق او خطاب ضمان او سفتجة) والمر شركتنا ويتضمن
نـاقصـة على ان ال تـقل مدة نـفاذيـته عن (٢٨) يومـاً من تاريخ االشارة فـيهـا الى رقم واسم ا
ـبـلغ قدره ـركـزي الـعـراقي و نـفـاذ الـعـطاء عـن طريق مـصـرف عـراقي مـعـتـمـد لدى الـبـنك ا

(١٥٥٠) الف وخمسمائة وخمسون دوالر امريكي فقط.
٥- مبلغ التخم للمناقصة كما مؤشر إزائها اعاله .

ــكـنـكم زيــارة مـوقع الــشـركـة :- ٦- لالطالع عــلى تـفــاصـيل الــطـلـبــيـة والـشــروط االخـرى 
WWW.SRC.GOV.IQ 

كنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي :- ٧- لالستفسار عن اي معلومات 
contracts@src.gov.iq 
٨- يكون مـكان ايداع العطاءات الـتجارية والفنـية  لدى جلنة وفتح الـعطاءات اخلارجية في

مقر الشركة وبظروف مغلقة ومختومة.
٩- يجب عـلى الشركات االجنبية ان حتصل على اجـازة تسجيل من وزارة التجارة العراقية

للمشاركة في الطلبية.
ـاليـة: على مـقـدم العـطاء ان يـقدم أدلـة موثـقة طـلـوبة: (أ) الـقرة ا ١٠- مـتـطلـبات الـتاهـيل ا
اليـة اآلتيـة:١- احلسابـات اخلتـامية مـعدل ربح آلخر تـطلبـات ا تثبت قـدرته على الـقيام بـا
سنـت مـتتـاليـة مصـادقة ومـدققة مـن قبل مـحاسب قـانوني مـعتـمد. ٢- مـعدل ايـراد سنوي
يعادل (٣٨٠٠٠) ثمـانية وثالثون الف دوالر امـريكي للسـنوات اخلمسـة السابقـة. ٣- سيولة

نقدية تعادل (٣٨٠٠٠) ثمانية وثالثون الف دوالر امريكي.
اثلة (ب) اخلبرة والـقدرة الفـنية: عـلى مقدم الـعطاء ان يـقدم دليالً مـوثقا بـان لديه اعمـال 

الى الشركات النفطية او شركات القطاع العام في العراق (عقود جتهيز سابقة)..
تطلبات  (ج) على مقدم العـطاء ان يقدم دليالً موثقـا يوضح ان السلع التي يعرضـها تفي 

فتية. االستخدامات االتية: مواد احتياطية الجهزة السيطرة في ا

رقمة ٥١٢ / ٢٠١٩ تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن إعالن طلبية الشراء ا
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مواطنون خالل مراجعتهم للضريبة


