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6ف���ي ف�����ض��ل ال��ق��ري��ة ع��ل��ى ال��م��دي��ن��ة

ا�ضتمرار جمرة القيظ حتى نهاية اآب
 بغداد/ المدى

توقعت هيئة االنواء اجلوية ا�شتمرار ت�أثر العراق مبوجة "جمرة القيظ" �شديدة احلرارة 
حتى نه�ية اآب.

وق�ل مدير اإعالم الهيئة ع�مر اجل�بري، اإن "املوؤ�شرات تفيد ب��شتمرار ت�ش�عد الغب�ر 
الذي ال يوؤثر على احلي�ة اليومية يف العراق".

احلرارة  درج�ت  ن�شبي يف  انخف��ض  مع  هو �شحو  "الطق�ض  اأن  اجل�بري،  واأ�ش�ف 
مق�رنة مب� ك�نت عليه يف االأ�شبوع امل��شي".

واأ�ش�ر، اإىل اأن "املن�طق التي تت�أثر بجمرة القيظ هي الو�شطى واجلنوبية وهذه احل�لة 
�شوف ت�شتمر حتى الثلث االأخري من ال�شهر املقبل".

 بغداد/ تميم الح�صن

بع���د ان تنازل اخل���ط الول عن رئا�س���ة احلكومة، 
ولو ب�س���كل موؤقت، فانه مازال من خلف الكوالي�س 

يعّقد م�سهد اختيار رئي�س وزراء جديد.
ويعول "املتنازلون" على ف�سل الآلية اجلديدة التي 
اقره���ا "الإطار التن�س���يقي" لختيار رئي�س حكومة 

من ال�سف الثاين للأحزاب، ما يعطي الول فر�سة 
للعودة اىل �سباق الرت�سح.

ويفرت�س انه مع نهاي���ة يوم ال�سبت )اأم�س( تنتهي 
املهلة الثانية حل�سم مر�س���ح رئي�س الوزراء املقبل، 
لكن اخللف���ات مازالت م�ستمرة عل���ى ا�سم املر�سح 

النهائي.
باملقابل غطت التطورات فيما يعتقد بانها �سواريخ 

تركي���ة ا�ستهدفت �سائحني يف مدينة زاخو، �سمايل 
البلد، على تطورات ح�سم مر�سح رئي�س الوزراء.

وام�س مل يخرج الربملان – كما كان متوقعًا- بقرار 
يق�سي بقطع العلقات مع انقرة او باإخراج القوات 
الرتكي���ة املتمرك���زة يف مع�سكر يف �سم���ال املو�سل 

منذ عام 2015.
وحتم�س "الإطار" للجل�سة التي اأعلن عن انعقادها 

م���ن يوم اخلمي����س املا�سي، فيم���ا كان الفريق ذاته 
ق���د جتاهل "النتهاكات الرتكي���ة" يف جل�سة �سابقة 

خ�س�ست لهذا ال�ساأن.
واعل���ن "اولياء ال���دم"، وهو ف�سي���ل م�سلح، م�ساء 
اجلمع���ة، ق�س���ف املع�سكر الذي توج���د فيه القوات 

الرتكية، القريب من كرد�ستان.
 التفا�صيل �س3

مرة  لأول  الإرهاب  ومكافحة  الجي�س  بم�صاركة  بغداد  خارج  "الح�صد" ي�صتعر�س 

المالكي خرج من باب التر�ضح لرئا�ضة 
 ترجمة: حامد احمدالوزراء ويحاول العودة من ال�ضباك

ك�سف تقري���ر اأمريكي عن وجود رغبة لدى 
الع���راق ب�سراء 14 طائ���رة مقاتلة فرن�سية 
لتعزي���ز اأ�سطوله، فيما حتدث ع���ن اأ�سباب 
ا�ستدعت عدم اإ�س���راك الطائرات الت�سيكية 
والرو�سي���ة يف الطلعات �سد تنظيم داع�س 
ال����  عل���ى  العتم���اد  واقت�س���ار  الإرهاب���ي 

.)F16(
وكان موق���ع، )ديفن����س ني���وز(، الأمريكي 
للأخب���ار الع�سكرية اول من حتدث عن هذا 
املو�س���وع يف �سباط املا�سي. وجاء فيه ان 
بغداد تخطط لت�سدي���د كلفة هذه الطائرات 
طري���ق  ع���ن  دولر  ملي���ون   240 البالغ���ة 
�سحن���ات النف���ط اخلام ب���دل ع���ن الت�سديد 

النقدي.
يف  الأمريكي���ة،  )ف���ورب(  جمل���ة  وذك���رت 
تقري���ر ترجمت���ه )امل���دى(، اإن "الع���راق مل 

يت�س���ح فيم���ا اإذا �سي�سع���ى ل�س���راء الطراز 
اجلديد )F4( من طائرات )رافال( اأو طراز 
البل���د �سي�س���رتي طائ���رات  )FR3( او ان 
طائ���رات  او  بع���د  ت�ستخ���دم  مل  جدي���دة 
جدي���دة  طائ���رات  خلي���ط  او  م�ستعمل���ة 

وم�ستعملة".
وتاب���ع التقري���ر، اأن "الع���راق ميتلك حاليا 
ا�سطوًل ي�سم 34 طائ���رة )F-16( املقاتلة 
 )L-159( طائ���رات  وكذل���ك  الأمريكي���ة 
الت�سيكي���ة ف�س���ل عن طائ���رات )�سيخوي( 
الكوري���ة   )T-50( وطائ���رات  الرو�سي���ة 

املقاتلة".
اجلوي���ة  الق���وة  "ت�ستم���ر  ان  ويرج���ح، 
العراقي���ة حالي���ا، ورمب���ا خ���لل امل�ستقب���ل 
املنظ���ور اأي�س���ا، برتكيزه���ا عل���ى ملحقة 
داع����س  تنظي���م  م�سلح���ي  وبقاي���ا  فل���ول 

الرهابي عرب البلد".
 التفا�صيل �س2

العراق يخطط ل�ضراء 14 
طائرة مقاتلة فرن�ضية

 بغداد/ المدى

ع���ن  الكهرب���اء  وزارة  حتدث���ت 
م���ربرات جدي���دة لرتاج���ع �ساعات 
املبال���غ  توف���ري  بع���دم  التجهي���ز 
م�ستحق���ات  لت�سدي���د  املخ�س�س���ة 

الغاز الإيراين.
ال���وزارة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
اأحمد مو�س���ى، اإن "�ساعات جتهيز 
املواطن���ني بالكهرب���اء تعتم���د على 
عدد من العوام���ل اأهمها عدم اإقرار 

قانون املوازنة".
"العام���ل  اأن  مو�س���ى،  واأ�س���اف 
الع�سوائي���ات  حج���م  ه���و  الث���اين 
الأرا�س���ي  عل���ى  والتج���اوزات 
م���دن  اإىل  وحتويله���ا  الزراعي���ة 
�سكنية الذي و�سع احماًل اإ�سافية 

على ال�سبكة من دون درا�سة".
الثال���ث  "العام���ل  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
املحافظ���ات  بع����س  جت���اوز  ه���و 
على احل�س�س املق���رة لها وارتفاع 
يف  والزي���ادة  احل���رارة  درج���ات 
ال�سته���لك وحتديد اإط���لق الغاز 

امل�سغل للمحطات". 

الكهرباء: مبررات 
جديدة لتراجع 
�ضاعات التجهيز

 بغداد/ نباأ م�صرق

رح���ب خ���رباء بالتوج���ه نحو تعدي���ل �سلم 
روات���ب املوظف���ني، لكنهم دع���وا اإىل اإعادة 
املنا�س���ب  اأ�سح���اب  مب�ستحق���ات  النظ���ر 
العلي���ا الذين ي�سغلون نح���و 8 اآلف درجة 
يف الدول���ة، موؤكدين اأن امل�سا�س بالطبقات 
الدنيا اأو اأ�سح���اب ال�سهادات العليا �سوف 

يخلق اأزمة اجتماعية كبرية.
وكان الأم���ني العام ملجل�س ال���وزراء حميد 
الغ���زي قد ذك���ر نهاي���ة الأ�سب���وع املا�سي، 
�سل���م  تعدي���ل  عل���ى  تعم���ل  "احلكوم���ة  اأن 
الروات���ب وهذا �سم���ن الربنامج احلكومي 
لتعديل �سل���م الرواتب وهو مطلب اجلميع 
م���ن  وه���ذه  تع���اين  الخت�سا�س���ات  وكل 

املوروث���ة". الداري���ة  امل�س���اكل  �سم���ن 
واأ�س���اف الغزي، اأن "هن���اك وزارات لديها 
تخ�سي�س���ات مالية رفعت رواتب موظفيها 
وال�سه���ادة  الخت�سا����س  نف����س  بينم���ا 
يت�سلم���ون  اخ���رى  وزارة  يف  والدرج���ة 
رواتب اأقل م���ا يحدث تفاوتا جمتمعيا بني 
موظفي الدولة لذلك نعمل على تعديل �سلم 

الرواتب". 
اإىل ذلك، ق���ال اخلبري القت�سادي م�سطفى 
اإن  )امل���دى(،  اإىل  ت�سري���ح  حنتو����س، يف 
"الت�سريحات احلكومية ب�ساأن تعديل �سلم 
الرواتب اخلا�س باملوظفني لي�ست جديدة، 
اإمن���ا يتم التط���رق اإليها ب�س���كل م�ستمر من 

وقت اإىل اآخر".
 التفا�صيل �س2

مطالبات بتخفي�ض رواتب 8 اآالف 
درجة خا�ضة وعليا

 بغداد/ ح�صين حاتم

�سه����د العراق حالة م����ن الغليان ال�سيا�سي 
وال�سعبي، عل����ى خلفي����ة الق�سف الرتكي 
ال����ذي ا�ستهدف من�ساأة �سياحية يف ق�ساء 
ع����ن  واأ�سف����ر  ده����وك،  زاخ����و مبحافظ����ة 
ا�ست�سه����اد 9 مدنيني واإ�سابة 23 اآخرين، 

بينهم ن�ساء واأطفال.
بالإدان����ات  الع����راق  يكت����ف  ومل 
وال�ستن����كارات يف هذه امل����رة، اإذ وجهت 
رئا�س����ة الربملان، اأم�س ال�سب����ت، بت�سكيل 
جلن����ة م�سرتك����ة للتن�سي����ق م����ع احلكومة 

للتحقيق ب�ساأن العتداءات الرتكية.
للربمل����ان  الإعلمي����ة  الدائ����رة  وذك����رت 
الربمل����ان حمم����د  "رئي�����س  ان  بي����ان،  يف 
احللبو�سي وج����ه بت�سكيل جلنة م�سرتكة 
والدف����اع  الأم����ن  جلنت����ي  اأع�س����اء  م����ن 

والعلقات اخلارجية".
وح����دد، جمل�����س الأم����ن ال����دويل الثلثاء 
املقب����ل موع����دًا لعق����د جل�س����ة طارئة حول 
العت����داء الرتك����ي، بن����اء عل����ى طل����ب من 

وزارة اخلارجية العراقية.
النيابية،  وال��دف��اع  الأم��ن  جلنة  وق��ّدم��ت 
ت��و���س��ي��ات مل���واج���ه���ة ت���ك���رار ال��ق�����س��ف 

ال���رتك���ي ع��ل��ى الأرا������س�����ي ال��ع��راق��ي��ة.
وذك����ر بي����ان للمجل�����س اأن "جلن����ة الم����ن 
والدفاع النيابية اأو�ست باإخراج عنا�سر 
ح����زب العم����ال الكرد�ست����اين م����ن العراق 
وان�سحاب جميع القوات الرتكية واإعادة 
انت�س����ار الق����وات الحتادي����ة عل����ى ط����ول 

احلدود املحاذية لرتكيا".  
وتابع البيان: "كما تو�سي اللجنة باإلغاء 
التفاقي����ات الأمني����ة اإن وجدت مع تركيا، 
واإعادة النظ����ر يف ميزانية وزارة الدفاع 

لتعزيز قدراتها الع�سكرية". 
اإىل ذل����ك، اأك����د وزي����ر اخلارجي����ة، ف����وؤاد 
ح�س����ني، تقدمي 296 مذكرة احتجاج على 

التدخلت الرتكية.
وق����ال ح�س����ني خ����لل ح�س����وره اجلل�س����ة 
ال�ستثنائي����ة للربمل����ان ح����ول العتداءات 
الرتكي����ة، اإن "رئي�����س جمل�����س ال����وزراء 
وج����ه بت�سكي����ل جلن����ة ع�سكري����ة وادارية 
و�سيا�سي����ة للذه����اب اىل منطق����ة الق�سف 
مواطن����ني   9 ا�ست�سه����اد  اىل  اأدى  ال����ذي 

وجرح 31 اخرين".
واأو�س����ح طبيع����ة العلق����ة ب����ني الع����راق 
وتركي����ا من����ذ اأن مت تر�سي����م احل����دود بني 
البلدي����ن وعق����د التفاق����ات بينهم����ا من����ذ 

"وج����ود  اىل  لفت����ا  ال�سن����ني،  ع�س����رات 
حم�س����ر ر�سم����ي موق����ع م����ن قب����ل وزي����ر 
اخلارجي����ة العراق����ي اآنذاك ط����ارق عزيز 
مع نظريه الرتكي، عام 1984 وملدة �سنة 
واحدة فق����ط، ويخ�س بال�سم����اح لدخول 
القوات الرتكية داخل الأرا�سي العراقية 

م�سافة 5 كيلومرتات".

ونوه ح�س����ني، اإىل "ت�سجيل اأكرث من 22 
الفا و700 انته����اك تركي منذ 2018 �سد 
�سيادة الع����راق ووزارة اخلارجية قدمت 
296 مذك����رة احتج����اج عل����ى التدخ����لت 
الرتكية ومت ادراجها موؤخرا مع ال�سكوى 
املقدم����ة اىل جمل�س المن ال����دويل جتاه 

تركيا".

ولف����ت اإىل اأن "جمل�س المن �سيعقد يوم 
الثلث����اء املقب����ل جل�س����ة طارئ����ة ملناق�س����ة 
العتداءات الرتكي����ة �سد العراق ل �سيما 
واأن احلادث الأخري يعترب خرقا وا�سحا 

لل�سيادة العراقية وللمواثيق الدولية".
"احلكوم����ة العراقي����ة ترغ����ب  اأن  وتاب����ع 
باإيج����اد احلل����ول امللئم����ة م����ع اجلان����ب 
الرتك����ي بفتح باب املفاو�س����ات بعيدا عن 

اأ�سلوب الت�سعيد". 
وق�سف����ت مدفعي����ة اجلي�����س الرتكي، يوم 
الأربع����اء املا�س����ي، م�سي����ف "ب����رخ" يف 
ق�س����اء زاخ����و، ما اأ�سفر ع����ن �سقوط ت�سع 
�سحايا م����ن ال�سياح العراقي����ني واإ�سابة 

31 بجروح بينهم ن�ساء واأطفال.
م����ن جهته، اعترب ع�س����و جمل�س النواب، 
اأمري املعموري، "تاأخري ت�سكيل احلكومة 
انتهاكًا لكافة املدد الد�ستورية"، مبينًا اأن 
"ما يحدث الآن يف العراق من انتهاكات 
يعود ل�ست�سعاف الدولة واخللفات بني 

الأطراف ال�سيا�سية".
ودع����ا املعموري، كافة الق����وى ال�سيا�سية 
اإىل نحم����ل م�سوؤولياته����ا، لفت����ا اإىل، اأن 
اخللف����ات  ب�سب����ب  خط����ر  يف  "الع����راق 

ال�سيا�سية واملحا�س�سة".

نحو 23 األف انتهاك تركي منذ 2018 وتقديم 296 مذكرة احتجاج

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأعلن���ت وزارة ال�سحة ع���ن انخفا�س ن�سب���ي يف اأعداد 
الإ�ساب���ة بفايرو�س كورون���ا مقارنة بالأي���ام املا�سية، 
فيما حتدثت عن ت�سجيل املزيد من الإ�سابات بكورونا 

واحلمى النزفية.
اإن  الب���در،  �سي���ف  ال���وزارة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
2153 اإ�سابة  اأم����س  �سجل���ت  ال�سحي���ة  "املوؤ�س�س���ات 

جديدة بفايرو�س كورونا مع حالتي وفاة".

واأ�س���اف الب���در، اأن "النخفا�س الن�سب���ي الذي ح�سل 
اأم�س يف عدد اإ�ساب���ات كورونا مقارنة بالأيام املا�سية 
ل يعن���ي اأننا ق���د غادرنا املوجة الوبائي���ة اخلام�سة من 

فايرو�س كورونا".
واأ�س���ار، اإىل اأن "الوزارة ما زالت توؤ�سر �سعف القبال 
على اللقاح من قب���ل املواطنني"، م�سددًا على ان "ن�سبة 
ال�سف���اء م���ن فايرو����س كورون���ا بع���د اأن كان���ت 99% 

انخف�ست اإىل 97.5%".
واأك���د الب���در، اأن "املوؤ�س�س���ات ال�سحي���ة ق���ادرة عل���ى 

التعامل مع ه���ذه الزيادة، ولكننا ناأمل ونرجو اللتزام 
وتطبي���ق  الكمام���ات  واأهمه���ا  الوقائي���ة  بالإج���راءات 

التباعد اجل�سدي".
واأورد، اأن "الع���راق �سه���د ت�سجي���ل 31 اإ�سابة جديدة 
موؤك���دة بالكولريا، موزعة بواقع 18 اإ�سابة يف بغداد، 

13 اإ�سابة يف ذي قار".
ويوا�س���ل الب���در، اأن "الع���دد الكل���ي للإ�ساب���ات خلل 
العام احلايل قد و�سل اإىل 406 حالت، منها 3 حالت، 
موزعة بواقع حالتني يف كركوك وحالة يف الر�سافة".

و�س���دد، عل���ى اأن "امل�ستج���دات �سملت اي�س���ًا فايرو�س 
احلم���ى النزفي���ة، وق���د و�سل���ت اأع���داد الإ�ساب���ات يف 
الع���راق خ���لل العام احل���ايل اىل 267 حال���ة، منها 48 

حالة وفاة".
وم�سى البدر، اإىل اأن "اإ�سابات احلمى النزفية توزعت 
اأعل���ى ن�سبه���ا بواقع 110 حالت يف ذي ق���ار، منها 26 
وف���اة، ويف مي�سان 30 اإ�ساب���ة، اثنتان منها انتهت اإىل 
الوف���اة، ويف كل من وا�سط وباب���ل 24 اإ�سابة بحالتي 

وفاة".

وال��ك��ول��ي��را ال��ن��زف��ي��ة  وال��ح��م��ى  ب��ك��ورون��ا  اإ���ض��اب��ات  ت�ضجيل  ا���ض��ت��م��رار 
 ديالى/ علي الالمي

ك�س���ف ع�سو نقابة الأطباء البيطريني حممد ال�سمري، اليوم ال�سبت، عن 
حقيقة بيع حلوم احلمري يف اأ�سواق دياىل.

وقال ال�سمري يف حديث اإىل )املدى(، اإن "بيع حلوم احلمري يف اأ�سواق 
دي���اىل من ال�سائعات التي تن�سر بني احلني والآخر على مواقع التوا�سل 
الجتماعي مدعومة ب�سور لكنه���ا لي�ست يف املحافظة"، مبينًا اأن "هناك 

حماولت لإيهام املواطنني بحقيقة تلك ال�سائعات".
واأ�س���اف ال�سم���ري، اأن "املحافظ���ة مل ت�سج���ل ر�سميًا اأي دلي���ل على ذبح 
احلمري وبيع حلومها"، م�سريًا اإىل اأن "اأعداد احلمري يف دياىل انخف�ست 
بع���د 2003 بن�سبة ت�سل اإىل %80 خا�سة مع انح�سار ا�ستخدامها يف 
الأري���اف م���ع ب���روز الدراج���ات الناري���ة املعروف���ة بال�ستوت���ة وحت�سن 

اأو�ساع الأهايل".
واأ�س���ار ال�سم���ري، اإىل اأن "املراقب���ة على حمال بيع اللح���وم )الق�سابة(، 
م�ستمر من قبل فرق خمت�سة لدائرة �سحة دياىل واجلهات ال�ساندة لها".

اأم���ا با�س���م ح�سن نا�سط، ق���ال اإن "�سائعات بيع حل���وم احلمري يف دياىل 
انت�س���رت 6 مرات خ���لل 2022 دون اأي رداع قانوين خا�سة واأنه ميثل 

ت�سليًل للراأي العام".
واأ�س���اف ح�سن، "يتطلب م���ن اجلهات ذات العلقة ن�س���ر بيانات ر�سمية 
تنفي هك���ذا �سائعات لأنها توجه التهام���ات اإىل مطاعم، وبالتايل توؤدي 

اإىل قطع م�سادر رزق عائلت عديدة".

 دي�الى ت�ع�اني م�ن �ض�ائ�ع�ات
بيع لح�وم الحمير

 ذي قار/ ح�صين العامل

�سكت الإدارة املحلية يف ذي قار من اإن�ساء م�سوؤولني كبار بيوت فارهة 
على حمرمات نهر الفرات. وقال م�ست�سار املحافظ ل�سوؤون املواطنني 
حيدر �سعدي يف ت�سريح اإىل )املدى(، اإن "ذي قار تفتقر اىل املناطق 
القطاع  لهذ  املتعاقبة  احلكومات  اهمال  ب�سبب  الرتفيهية؛  والماكن 
احليوي".واأ�ساف �سعدي، اأن "ذلك ي�سمل معظم املحافظات العراقية 

ول يقت�سر على حمافظة ذي قار وحدها". 
ان�ساوؤه  يعود  النا�سرية  مدينة  يف  الوحيد  "املتنزه  اأن  اإىل  واأ�سار، 
اىل �ستينيات القرن املا�سي وان ان�ساء مدينة اللعاب املعطلة حاليا 

يعود اىل ال�سبعينيات".
 التفا�صيل �س2

ذي قار ت�ضكو اإن�ضاء م�ضوؤولين كبار بيوت 
فارهة على محرمات الفرات

اخم�د حريق في مخزن للمواد اال�شتهالكية و�شط بغداد ام�ض..عد�شة: محمود روؤوف



 بغداد/ نب�أ م�شرق

تعدي���ل  نح���و  بالتوج���ه  رح���ب خب���راء 
�س���لم روات���ب الموظفي���ن، لكنه���م دعوا 
اإل���ى اإع���ادة النظر بم�ستحق���ات اأ�سحاب 
المنا�س���ب العلي���ا الذين ي�س���غلون نحو 
8 اآالف درج���ة ف���ي الدول���ة، موؤكدين اأن 
الم�س���ا�س بالطبقات الدنيا اأو اأ�س���حاب 
ال�س���هادات العلي���ا �س���وف يخل���ق اأزم���ة 

اجتماعية كبيرة.
وكان االأمي���ن الع���ام لمجل����س ال���وزراء 
حمي���د الغ���زي ق���د ذك���ر نهاية االأ�س���بوع 
عل���ى  تعم���ل  "الحكوم���ة  اأن  الما�س���ي، 
�سم���ن  وه���ذا  الروات���ب  �سل���م  تعدي���ل 
�سل���م  لتعدي���ل  الحكوم���ي  البرنام���ج 
وكل  الجمي���ع  مطل���ب  وه���و  الروات���ب 
االخت�سا�س���ات تعاني وه���ذه من �سمن 

الم�ساكل االدارية الموروثة".
وزارات  "هن���اك  اأن  الغ���زي،  واأ�س���اف 
لديه���ا تخ�سي�سات مالي���ة رفعت رواتب 
االخت�سا����س  نف����س  بينم���ا  موظفيه���ا 
وال�سه���ادة والدرج���ة ف���ي وزارة اخرى 
يت�سلم���ون رواتب اأقل م���ا يحدث تفاوتا 
مجتمعيا بين موظفي الدولة لذلك نعمل 

على تعديل �سلم الرواتب". 
االقت�س���ادي  الخبي���ر  ق���ال  ذل���ك،  اإل���ى 
م�سطف���ى حنتو����س، ف���ي ت�سري���ح اإل���ى 
)الم���دى(، اإن "الت�سريح���ات الحكومية 
ب�س���اأن تعدي���ل �سل���م الروات���ب الخا����س 
بالموظفي���ن لي�س���ت جدي���دة، اإنم���ا يت���م 
التطرق اإليها ب�سكل م�ستمر من وقت اإلى 
اآخر". واأ�س���اف حنتو����س، اأن "العراق 
يعاني من تف���اوت في رواتب الموظفين 
الت���ي  لل���وزارات  بالن�سب���ة  ال�سيم���ا 
تتمتع باإي���رادات مثل النف���ط والكهرباء 
الجه���ات  م���ن  وغيره���ا  والخارجي���ة 
الحكومية ال�سيادية التي تتمتع بحوافز 
وم�ستحقات مالي���ة كبيرة". واأ�سار، اإلى 
اأن "هناك وزارات اأخرى تكون رواتبها 
�سعيفة مث���ل التربية والم���وارد المائية 
والثقاف���ة"، مبين���ًا اأن "موظفًا في درجة 
معين���ة ويحم���ل �سه���ادة جامعي���ة ياأخذ 
راتبًا بنح���و 600 األف دين���ار لكن هناك 
اآخر بنف�س الدرجة وال�سهادة ياأخذ راتبًا 

ي�سل اإلى 2.5 مليون دينار".

ولف���ت حنتو����س، اإل���ى اأن "موؤ�س�س���ات 
الدرج���ات  م���ن  اأي�س���ًا  تعان���ي  الدول���ة 
الخا�سة التي تق���در بنحو 8000 درجة 
يتقا�سى اأ�سحابه���ا رواتب انفجارية". 
ي�ستدع���ي  "التف���اوت  اأن  واأو�س���ح، 
معه اع���داد �سلم جدي���د الإزال���ة الفوارق 
ويحق���ق نوعًا م���ن العدال���ة"، منتقدًا ما 
ت���م ت�سريب���ه ب�س���اأن "الخط���ة الجدي���دة 
ل�سل���م الروات���ب كونه���ا ت�سمن���ت حذف 
مخ�س�س���ات ال�سه���ادات العلي���ا، رغم اأن 
هذه المخ�س�سات لي�س لها تاأثير كبير". 
ولف���ت حنتو�س، اإل���ى اأن "بع�س من هم 
بدرجة مدير ع���ام يتقا�سون راتبًا ي�سل 
اإل���ى 12 مليون دينار ف���ي ال�سهر، وكيل 
الوزارة ي�سل اإلى 15 مليون والوزراء، 
وهناك من ياأخذ راتبًا يقدر ب� 50 مليون 
دينار". و�سّدد، عل���ى اأن "ال�سلم الجديد 
ينبغي اأال ي�ستهدف الطبقات الدنيا التي 
تتراوح رواتبهم م���ن مليون اإلى مليون 
ون�س���ف الملي���ون دين���ار، الن ذلك يولد 

غ�سبًا �سعبيًا بين الموظفين".
ودع���ا حنتو�س، اإلى "الغ���اء االمتيازات 
العمالق���ة للدرج���ات الخا�س���ة وتوجيه 
اأمواله���ا اإل���ى ال���وزارات الت���ي ال تمتلك 
الن���واب  وكذل���ك  واإي���رادات،  حواف���ز 

والوزراء والرئا�سات".
اأدراج  ف���ي  قانون���ا  "هن���اك  اأن  واأورد، 
مجل����س الن���واب با�س���م قان���ون الخدمة 

االتح���ادي، يت�سم���ن تخوي���اًل لمجل����س 
�سل���م  بتعدي���ل  االتح���ادي  الخدم���ة 
الروات���ب عل���ى اأن تدخ���ل ف���ي موازن���ة 
العام المقب���ل". وانته���ى حنتو�س، اإلى 
"التحذي���ر من تجاوز الحكومة االآليات 
القانوني���ة واإع���داد �سلم به���دف تحقيق 
غاي���ات �سيا�سية، الأن ذل���ك �سبترك اثارًا 

خطيرة على ال�سارع العراقي".
م���ن جانب���ه، ذك���ر الخبي���ر االقت�س���ادي 
االآخ���ر حم���زة الحردان، ف���ي حديث اإلى 
)المدى(، اأن "العراق يحتاج اإلى تعديل 
�سل���م الروات���ب، وهن���اك اإمكاني���ة لذلك، 
لك���ن لي�س في ظ���ل الحكوم���ة الحالية". 
�سل���م  "تقدي���م  اأن  الح���ردان،  واأ�س���اف 
جدي���د للرواتب يحق���ق العدالة يفتر�س 
الحكوم���ة  خط���ط  �سم���ن  يك���ون  اأن 
المقبلة، وي�سهم في حل الفجوة الكبيرة 
بي���ن موظف���ي  الروات���ب  مع���دالت  ف���ي 

الوزارات".
"وج���ود الف���روق ف���ي  اإل���ى اأن  ولف���ت، 
فيم���ن  واأخ���رى  وزارة  بي���ن  الروات���ب 
لديهم نف�س ال�سهادة والدرجة الوظيفية 
اأح���دث م�س���كالت كبي���رة ال�سيم���ا عل���ى 
�سعيد متطلبات الحياة واإح�سا�س بعدم 

العدالة".
واأف���اد الح���ردان، ب� "وج���ود العديد من 
العوام���ل الت���ي تدف���ع اإل���ى تعدي���ل �سلم 
�س���رف  �سع���ر  تغيي���ر  منه���ا  الروات���ب 

الدوالر واالأزم���ة االقت�سادية واالرتفاع 
الكبير في االأ�س���واق المحلية". وطالب، 
ب���� "اإع���ادة درا�س���ة الو�س���ع االقت�سادي 
ل�سرائ���ح المجتم���ع ومنه���ا الموظفي���ن، 

الأن الم�ستحق���ات الت���ي تدفعه���ا الدول���ة 
اإلى العاملين ف���ي موؤ�س�ساتها توؤثر على 

الدورة االقت�سادية ب�سكل كامل".
وانتهى الحردان، اإل���ى اأن "عملية اإعادة 
�سل���م الرواتب �سوف تاأخذ من الخزينة، 
كونه���ا �ست�سهد رفع���ًا لروات���ب اأ�سحاب 
الدرج���ات الدني���ا، وه���ذا ي�سعن���ا اأم���ام 
�س���رورة اأن تكون لدى ال���وزارات قدرة 
على التمويل الذاتي وعدم االعتماد على 
الموازن���ة". وكان ع�س���و اللجن���ة جمال 
كوج���ر ق���د ذكر ف���ي ت�سريح���ات �سابقة، 
اأن "ال�سل���م الجديد للروات���ب �سي�ساوي 
بين رواتب موظفي الوزارات وله جملة 
من المنافع منها تحقيق العدالة وعملية 
التنق���ل بي���ن ال���وزرات �ستك���ون اأ�سهل، 

وتكون له جدوى اقت�سادية".
وتابع كوجر، اأن "اللجنة تنتظر اإر�سال 
�سلم الروات���ب الجديد لغر�س درا�سته"، 
الخدم���ة  "مجل����س  اأن  اإل���ى  م�سي���رًا 
االتحادي �سيتمكن من ك�سف الف�سائيين 

ومزدوجي ومتعددي الرواتب".
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ك�شف تقرير اأميركي عن 
وج�د رغبة لدى العراق 
ب�شراء 14 ط�ئرة مق�تلة 

فرن�شية لتعزيز اأ�شط�له، 
فيم� تحدث عن اأ�شب�ب 
ا�شتدعت عدم اإ�شراك 

الط�ئرات الت�شيكية 
والرو�شية في الطلع�ت �شد 

تنظيم داع�س االإره�بي 
واقت�ش�ر االعتم�د على الـ 

.)F16(

وكان موقع، )ديفن����س نيوز(، االأميركي 
لالأخب���ار الع�سكرية اول م���ن تحدث عن 
ه���ذا المو�س���وع ف���ي �سب���اط الما�س���ي. 
وج���اء في���ه ان بغ���داد تخط���ط لت�سدي���د 
كلفة ه���ذه الطائرات البالغة 240 مليون 
دوالر ع���ن طريق �سحن���ات النفط الخام 

بدال عن الت�سديد النقدي.
وذك���رت مجل���ة )ف���ورب( االأميركية، في 
تقرير ترجمت���ه )المدى(، اإن "العراق لم 
يت�سح فيما اإذا �سي�سع���ى ل�سراء الطراز 
الجدي���د )F4( م���ن طائرات )راف���ال( اأو 
ط���راز )FR3( او ان البل���د �سي�ست���ري 
طائ���رات جدي���دة ل���م ت�ستخ���دم بع���د او 
طائ���رات م�ستعمل���ة او خلي���ط طائ���رات 

جديدة وم�ستعملة".
يمتل���ك  "الع���راق  اأن  التقري���ر،  وتاب���ع 
-F( حالي���ا ا�سط���واًل ي�س���م 34 طائ���رة

16( المقاتل���ة االأميركية وكذلك طائرات 
)L-159( الت�سيكي���ة ف�سال عن طائرات 
 )50-T( الرو�سية وطائرات )سيخوي�(

الكورية المقاتلة".

الق���وة الجوي���ة  "ت�ستم���ر  ويرج���ح، ان 
العراقية حاليا، وربم���ا خالل الم�ستقبل 
المنظور اأي�س���ا، بتركيزها على مالحقة 
فل���ول وبقاي���ا م�سلح���ي تنظي���م داع����س 

االرهابي عبر البالد".
يتطل���ب  "الع���راق  ان  التقري���ر،  واأك���د 
دفع���ة اإ�سافي���ة م���ن طائ���رات المحركات 

النفاث���ة، وذلك من اج���ل تح�سين قدراته 
اال�ستخباري���ة واال�ستطالعي���ة في جمع 
المعلومات االأمنية عن العدو، ف�سال عما 
يمتلك���ه من طائرات ا�ستط���الع ع�سكرية 
م�سي���رة". ون���وه، اإل���ى اأن "الع���راق قد 
ي�سعى ال�ستخ���دام االأ�سطول المتوا�سع 
من طائ���رات )رافال( كطائرات اعترا�س 

عل���ى نح���و رئي�سي او كم�س���در اآخر من 
الطائ���رات المقاتل���ة ب���دال م���ن الم�سدر 
االأميرك���ي فق���ط". و�س���دد التقرير، على 
اأن "فرن�س���ا �ستكون م�ستع���دة للموافقة 
عل���ى بيع العراق هذه الطائرات، وكانت 
�سابق���ا ق���د جه���زت الع���راق ف���ي حقب���ة 
بطائ���رات  والثمانيني���ات  ال�سبعيني���ات 

مي���راج )F1( وف���ي الع���ام 2011 وبعد 
فت���رة طويل���ة م���ن تعر����س جمي���ع هذه 
الطائ���رات للدم���ار خالل ح���رب االإطاحة 
بالنظ���ام ف���ي ال�ساب���ق ف���ي الع���راق عام 
بغ���داد  عل���ى  باري����س  عر�س���ت   ،2003
بيعها )18( طائرة )ميراج( مزودة طراز 

)F1( بقيمة مليار دوالر.
الرئي����س  "ال�سب���ب  اأن  التقري���ر،  وراأى 
ل�سع���ي العراق ال���ى ا�ستخ���دام طائرات 
ب���دال  اعترا����س  كطائ���رات  )راف���ال( 
م���ن �سرائ���ه دفع���ة اأخ���رى م���ن طائرات 
 )16-F( طائ���رات  ان  ه���و   ،)16-F(
)�سب���ارو(  ب�سواري���خ  مجه���زة  تك���ون 
االعترا�سي���ة ق�سي���رة الم���دى ولي�س���ت 
ك�ساروخ )اآم���رام( يتخطى مدى الروؤية 

المزود بطائرات )ميراج(".
ويوا�س���ل، اأن "الع���راق واإن كان ي�سعى 
ال�ستخ���دام طائ���رات )راف���ال( كطائرات 
اعترا����س عل���ى نح���و رئي����س او ب�سكل 
ا�ستثنائ���ي، فه���ذا يعن���ي ان���ه ق���د يغادر 
فكرت���ه ال�سابقة للح�س���ول على طائرات 

.")F1( طراز )ميراج(
وع���د التقرير، "طائرات )رافال( متعددة 
اال�ستخ���دام واأكث���ر تطورا م���ن طائرات 
)مي���راج(، وتتمت���ع بم���دى متن���وع م���ن 
الت�سلي���ح والمنظوم���ات تجعله���ا طائرة 
منا�سبة لمهام متعددة عبر ميادين القتال 
الحديث���ة بالن�سبة للم�ستقب���ل المنظور، 
وهذا م���ا يدفع بغ���داد القتناء ع���دد منها 

لتعزيز قدرات قوتها الجوية".
-F( وتاب���ع، اأن "ا�س���راب من طائ���رات

16( العراقي���ة تقوم حاليا بتنفيذ الجزء 
االأكبر م���ن الطلعات الجوية �سد اهداف 
تنظي���م داع�س، خ�سو�سا الموجودة في 
المناط���ق القروي���ة النائي���ة ف���ي �سمالي 
وغربي البالد".  و�سدد التقرير، على اأن 

الطلعات  في  ي�ساندها  الطائ���رات  "هذه 
�س���رب متوا�س���ع م���ن 12 طائ���رة مقاتلة 
 ،)159-L( ت�سيكي���ة م�ستعملة من طراز
وه���ي طائ���رة قتالي���ة خفيف���ة باالإ�سافة 
ال���ى 12 طائ���رة رو�سي���ة هجومية طراز 

)�سيخوي–25 فروغ فوت(".
وتحدث، عن "ا�ستعانة العراق بطائرات 
وادخاله���ا  ال�سن���ع  الكوري���ة   )50-T(
ف���ي الخدمة الأول م���رة ال�سه���ر الما�سي 
لتعزي���ز القدرة القتالي���ة للحملة الجوية 
الم�ستم���رة ف���ي الع���راق �س���د م�سلح���ي 
تنظيم داع�س الذين م���ا يزالون يهددون 

امن البلد".
المفت����س  "تقري���ر  اأن  التقري���ر،  واأردف 
الع���ام الف�سل���ي للفترة م���ن 1 تموز الى 
-L( 30 اأيلول 2021، اأظهر اأن طائرات
159(، وطائ���رات )�سيخ���وي – 25(، لم 

تقم �سوى بطلعات تدريب".
واأف���اد، ب���اأن "ال�سب���ب في ذل���ك بالن�سبة 
لطائرات )L-159( متعلق بم�ساكل عقد 
ال�سيان���ة ون�س���ب مع���دات اال�سته���داف 
يتعل���ق  وم���ا  انتظاره���ا،  ط���ال  الت���ي 
بطائ���رات )�سيخ���وي – 25(، فان االمر 
متعل���ق بقل���ة دق���ة اأ�سلحتها ف���ي اإ�سابة 
اله���دف، م���ا ع���دا ف���ي حال���ة ا�ستخ���دام 

�سواريخ وقنابل موجهة".
يذك���ر اأن القي���ادة الع�سكري���ة العراقي���ة 
بداأت تعتمد كثي���رًا على �سالح الجو في 
متابعة فل���ول تنظي���م داع����س االإرهابي 
ال�سيم���ا في المناطق ال�سعب���ة جغرافيًا، 
وذلك اأما م���ن خالل اال�ستهداف المبا�سر 
عبر معلوم���ات تتح�سل عليه���ا االأجهزة 
المعلوم���ات  ووكاالت  اال�ستخباري���ة 
االأمني���ة اأو ع���ن طريق االن���زال الجوي 

للقوات الخا�سة.
 عن: مجلة ف�رب�س

العراق يخطط لإدامة زخم معركته �سد داع�ش بـ 14 طائرة مقاتلة فرن�سية
اأ�شراب الـ )F-16( تنفذ الجزء االأكبر من الطلع�ت �شد التنظيم االإره�بي

خبراء يطالبون باإعادة النظر في رواتب 8 اآلف درجة خا�سة وعليا

 ذي ق�ر/ ح�شين الع�مل

�سكت االإدارة المحلية في ذي قار من اإن�ساء م�سوؤولين 
كب���ار بي���وت فاره���ة عل���ى محرم���ات نه���ر الف���رات، 
وتحدث���ت عن م�ساع لتوطي���ن مناطق وزراعتها قرب 

ال�سحراء بهدف �سد العوا�سف الترابية.
وقال م�ست�س���ار المحافظ ل�س���وؤون المواطنين حيدر 
�سعدي في ت�سريح اإل���ى )المدى(، اإن "ذي قار تفتقر 
ال���ى المناط���ق واالماك���ن الترفيهي���ة؛ ب�سب���ب اهمال 

الحكومات المتعاقبة لهذ القطاع الحيوي".
واأ�س���اف �سعدي، اأن "ذلك ي�سم���ل معظم المحافظات 
العراقية وال يقت�سر على محافظة ذي قار وحدها". 

واأ�سار، اإلى اأن "المتنزه الوحيد في مدينة النا�سرية 
يع���ود ان�س���اوؤه ال���ى �ستيني���ات الق���رن الما�سي وان 
ان�س���اء مدين���ة االلع���اب المعطل���ة حالي���ا يع���ود ال���ى 
"االماك���ن  اأن  اإل���ى  �سع���دي،  ولف���ت  ال�سبعيني���ات". 
الترفيهي���ة والم�ساح���ات الخ�سراء اخ���ذت بالتراجع 

في االعوام االخيرة ب�سبب التجاوزات".
ويوا�سل، اأن "�ساطئ الفرات والكورني�س تم التجاوز 
عليه باإقام���ة من�ساآت حكومية رغم ان القوانين تمنع 
ذل���ك"، وت�ساءل ان "كانت الدوائر الحكومية هي من 
تتجاوز على القوانين والت�سريعات فكيف بالمواطن 

والع�سائر والملي�سيات؟".
واأكد �سع���دي، اأن "كبار الم�سوؤولي���ن في الحكومات 
المحلي���ة ال�سابق���ة وبع����س الن���واب ان�س���اأوا مزارع 

و�ساليهات في المناطق المحرمة".
واأردف، اأن "الق���رارات الحكومي���ة ال�سابقة لم تاأخذ 
بنظ���ر االعتبار االنفجار ال�سكان���ي وبالتالي تحولت 

المدينة الى كتلة خر�سانية �سماء". 
وذه���ب �سع���دي، اإل���ى اأن "اإدارة المحافظ���ة خاطبت 
موؤخ���رًا وزارة الزراعة ب�ساأن ان�ساء واحات ترفيهية 
او م�ساحات او ما ي�سبه الغابات كون المحافظة تفتقر 
ال���ى ذلك". وتحدث، ع���ن "م�ساعي لتوطي���ن ال�سكان 
في منطق���ة العويليي���ن بمنطق���ة الكطيع���ة لي�سهموا 
بزراعة تل���ك المناطق المتاخم���ة لل�سحراء وبالتالي 
اال�سهام باإن�ساء حزام اخ�سر يجنب المدينة مخاطر 
العوا�سف الغبارية، مع م�ساع اأخرى لتوفير م�سدر 

مائي منا�سب ال�ستكمال الم�سروع".
وم�س���ى �سعدي، اإلى "�سرورة االهتمام بالم�ساحات 
كبي���رة  اخ���رى  م�ساح���ات  وتخ�سي����س  الخ�س���راء 

ال�ستحداث مناطق غابات خارج المدن".
وكان اع�س���اء مجموعة الرقاب���ة ال�سعبية في ذي قار 

ق���د احت�س���دوا مطل���ع العام لوق���ف العمل ف���ي موقع 
م�سروع ا�ستثماري متجاوز على المناطق الخ�سراء 
و�س���ط النا�سري���ة، م���ا ا�ستدع���ى تدخ���ل الحكوم���ة 
المحلي���ة والح�سور ال���ى موقع الم�س���روع وا�سدار 
جملة م���ن الق���رارات اأبرزه���ا ايقاف اج���راءات منح 
رخ����س اال�ستثمار على م�س���ار كورني����س النا�سرية 
الخ�س���راء  والمناط���ق  الف���رات  نه���ر  �سفت���ي  عل���ى 
والح���زام االخ�سر ومراجعة الرخ����س اال�ستثمارية 

الممنوحة �سابقا.
م���ن جانبه، ذك���ر رئي�س منظم���ة التوا�س���ل واالخاء 
االإن�سانية عل���ي عبد الح�سن النا�س���ي، اإن "المواطن 
في مركز مدينة النا�سرية اأخذ يختنق و�سط الزحام 
ف���ي ظ���ل انع���دام  الم���روري والكت���ل الكونكريتي���ة 

المرافق الترفيهية".
واأ�س���اف النا�س���ي، ف���ي حدي���ث اإل���ى )الم���دى(، اأن 
التجاري���ة اخذت تزحف بقوة  "االبني���ة والمن�ساآت 

على المناطق الخ�سراء".
واألق���ى باللوم، على "الحكوم���ات المحلية المتعاقبة 
بمنح موافقات ع�سوائية لتحويل المناطق الخ�سراء 
والحدائ���ق العامة ف���ي االحياء ال�سكني���ة الى مالعب 
خما�سي���ة او توزيعه���ا عل���ى ال�سخ�سي���ات المتنف���ذة 
اإ�سافة اإل���ى منح موافقات الإن�س���اء موالت ومحطات 
وق���ود من دون االهتمام بالجان���ب الترفيهي لل�سكان 

المحليين".
ولف���ت النا�س���ي، اإل���ى اأن "مركز مدين���ة النا�سرية لم 
ي�سهد م�سروعًا حقيقيًا الإن�ساء متنزه او مدينة العاب 

طيلة االعوام المن�سرمة".
و�سدد، على اأن "مدينة االلعاب القديمة مقفلة حاليًا؛ 
ب�سب���ب م�ساكل بين مديرية البلدية ومن يدعون انهم 

ا�سحاب االأر�س".
وراأى النا�س���ي، اأن "انع���دام المراف���ق الترفيهية في 
المحافظة انعك�س �سلب���ًا على الحالة النف�سية ل�سكان 

المحافظة".
واأكد، اأن "المتنف�س الوحيد هو المدينة المائية التي 
ان�سئ���ت حديث���ا وهي م�س���روع ا�ستثم���اري ال يتمكن 
الفق���راء من اال�ستمتاع بخدمات���ه ب�سبب عدم تنا�سب 

اجور تلك الخدمات مع دخلهم المتق�سف".
و�سه���دت محافظة ذي قار خالل االع���وام المن�سرمة 
تحوي���ل م�ساح���ات كبير م���ن االرا�س���ي المخ�س�سة 
للحدائق والم�ساحات الخ�سراء الى مالعب خما�سية 
فيم���ا ت���م تحوي���ل ع���دد م���ن االبني���ة الحكومي���ة الى 

م�ساريع ا�ستثمارية وتجارية.

ذي قار ت�سكو اإن�ساء م�سوؤولين كبار 
بيوت فارهة على محرمات الفرات

كثرة التج�وزات اأ�شهمت في تراجع المن�طق الخ�شراء

ثالث طائرات )رافل( فرن�صية تابعة للقوات اجلوية امل�صرية

حذروا من الم�ش��س بم�شتحق�ت الطبق�ت الدني� من ال�شلم ال�ظيفي

اإعــــالن
قدم املواطن )س��عد خميس عبد( دعوة قضائية تس��جيل 

لقب��ه )الفالحي( ب��دالً من )فراغ( فمن لدي��ه حق االعتراض 

مراجع��ة مقر ه��ذه املديرية خالل عش��رة أيام وبعكس��ه 

س��يتم النظر ف��ي طلبه وفق أح��كام امل��ادة 24 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016. 
الل�اء ري��س جندي الكعبي 
املدير الع�م 

اإعــــالن
قدم املواطن )وس��ام خميس عبد( دعوة قضائية تس��جيل 

لقب��ه )الفالحي( ب��دالً من )فراغ( فمن لدي��ه حق االعتراض 

مراجع��ة مقر ه��ذه املديرية خالل عش��رة أيام وبعكس��ه 

س��يتم النظر ف��ي طلبه وفق أح��كام امل��ادة 24 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016. 
الل�اء ري��س جندي الكعبي 
املدير الع�م 

احلكومة تعيد فتح ملف �صلم الرواتب مرة اأخرى
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تعل��ن محافظ��ة ذي ق��ار )العقود احلكومي��ة( عن مناقصة مش��روع 
)االعمال التكميلية ملش��روع انشاء مدرس��ة )18( صف ابتدائية عدد 
)1( وهدم وإعادة بناء مدرسة )12( صف ابتدائية عدد )2( وبناء مدرسة 
)6( ص��ف ابتدائية عدد )2( في الرفاعي / النص��ر(( ضمن خطة تنمية 
االقالي��م لع��ام 2021 واس��تناداً لتعليمات تنفيذ العق��ود احلكومية 
رقم )2( لس��نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط 
امللحقة به��ا وتعليمات تنفي��ذ املوازنة العامة االحتادي��ة لعام2021 . 
ان وثيق��ة الدعوة لتقدمي العطاء )االعالن( ع��ن املناقصة العامة لهذا 
املش��روع سوف تنش��ر في اجلرائد الوطنية )املدى، الدس��تور، املشرق( 
وس��يتم العمل عند فح��ص وتقييم العطاءات وف��ق االلية املعتمدة 
للمناقص��ات الدولية والتي تتيح ملقدمي العط��اءات كافة من الدول 
املؤهل��ة االش��تراك فيها كما ه��و محدد ف��ي النش��رة التوضيحية 

الصادرة من االمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة(. 
وبإمكان مقدمي العطاءات ش��راء وثائق العط��اء باللغة العربية بعد 
تق��دمي طلب حتري��ري إلى العنوان احمل��دد بالتعليم��ات ملقدمي العطاء 
أن اس��لوب الدفع س��يتم مبوجب وصل ش��راء يقطع من قبل قس��م 
حسابات املش��اريع في ديوان احملافظة وس��وف يتم عقد املؤمتر اخلاص 
باالجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )12( 
ظهراً من يوم )االربعاء( املصادف 2022/7/27 في املديرية العامة لتربية 
محافظ��ة ذي قار فعل��ى الراغبني من الش��ركات واملقاولني العراقيني 
املؤهل��ني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والش��ركات 
العربي��ة واالجنبية من أصح��اب االختصاص مراجعة قس��م العقود 
احلكومية حملافظة ذي قار لش��راء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع 
علماً إن س��عر العطاء الواحد )وكما مؤش��ر ازاءه( غير قابلة للرد على 
ان يت��م تقدمي هوي��ة التصنيف االصلية للش��ركات العراقي��ة وأوراق 
التس��جيل للش��ركات االجنبية عند ش��راء العطاء على ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية: 
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- الكوادر الفنية: 

 العدد الكوادر الفنية ت

2مهندس مدني 1

1مهندس كهرباء 2 

2مساح 3
ب- املتطلبات املالية: 

أوالً: املوارد املالية )الس��يولة النقدية(: من خالل تقدمي ما يثبت القدرة 
املالي��ة لتنفيذ املش��روع ملبلغ اكب��ر او يس��اوي )113.432.000( مائة 

وثالثة عشر مليون واربعمائة واثنان وثالثون ألف دينار. 
ج- املتطلبات القانونية:

اوالً: االهلية وتش��مل )جنس��ية الش��ركة مقدمة العطاء – ال يوجد 
تض��ارب باملصال��ح، ل��م يتم وض��ع الش��ركة املقدمة ف��ي القائمة 
السوداء، الش��ركات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونياً 
ومالي��اً وانها تعم��ل وفق القانون التج��اري وان ال تكون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل(، غير مس��تبعدة من قبل صاحب العمل او اس��تناداً 
إل��ى قرار صادر م��ن قبل االمم املتحدة / مجلس األمن للمش��اركة في 

املناقصات(.
ثانياً: لم تظهر عقود غير منفذة خالل ال� )5( سنوات السابقة ولغاية 
موعد تس��ليم العطاء، لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار 
مينع املش��اركة في املناقصات بدولة صاحب العمل اس��تناداً إلى قرار 

صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال� )5( سنوات السابقة.  
ثالثاً: عدم ممانعة )نس��خة أصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة من 
الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار ونسخة 

من الهوية الضريبية للشركة.
رابعاً: ش��هادة تأسيس الش��ركة مع مالحظة في حال كون الشركة 
مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

اخلارجية العراقية. 
خامساً: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط 
وتكون درجة وصنف املقاول او الش��ركات املقاولة حسب ما مطلوب 

في اجلدول أدناه.
سادساً: وصل شراء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة(. 

2- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( 
ملقدم��ي العط��اءات مبوجب خط��اب ضمان بنكي او ص��ك مصدق او 
س��فتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 1% من مبلغ 

الكلف��ة التخمينية للمش��روع ومعن��ون إلى جهة التعاق��د )ديوان 
محافظة ذي قار/ قس��م العق��ود احلكومية( ويذكر فيه رقم واس��م 
املناقص��ة ويكون نافذ مل��دة 150 يوم من تاريخ غل��ق املناقصة وعلى 
املناق��ص الفائ��ز )الش��ركة او املقاول( الذي ترس��و علي��ه املناقصة 
مباش��رة بعد اصدار كت��اب االحالة قبل توقيع العق��د تقدمي خطاب 
ضمان بحس��ن التنفيذ بقيم��ة 5% من مبلغ االحال��ة على ان يكون 
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات 
اجلنوبية ناف��ذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلس��ابات 

النهائية. 
3- يتم اعتماد الوثائق القياس��ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون 
العط��اءات املقدمة من املناقصني مس��تجيبة عن��د تلبيتها ملعايير 
التأهي��ل احمل��ددة فيها بفروعها كافة والش��روط القانوني��ة والفنية 
واملالي��ة املطلوبة في ش��روط املناقصة وفي حال ع��دم التزام مقدم 
العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده 

ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
4- تبق��ى العطاءات نافذة وملزمة ملقدم��ي العطاءات ملدة )120( يوم 

اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 
5- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

6- تتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن 
عن املناقصة وان تتحمل الش��ركة التي يحال بعهدتها العمل كافة 
الضرائ��ب والرس��وم التي تفرض من قبل الدول��ة واي مصاريف اخرى 

تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلت��زم الط��رف الثاني بان يش��غل ما ال يقل ع��ن )30%( من عمالة 
موظفي��ه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش��غيل اال في حالة 
اعت��ذار املرك��ز عن توفي��ر االع��داد واالختصاصات املطلوب��ة وبكتاب 

رسمي مباشر وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب. 
8- في حالة اش��تراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ 
العقد تكون مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على 

ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
9- احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.

الكش��ف  مس��ؤولية  املس��تفيدة  الدائ��رة  تتحم��ل   -10
تنفي��ذ  وكذل��ك  اس��عاره  واعت��دال  قبله��ا  م��ن  املع��د  الفن��ي 

املقاول��ة. بعق��د  العم��ل  ل��رب  ممث��الً  باعتباره��ا  العم��ل 
11- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية . 

12- تلتزم الش��ركات واملقاولني واجملهزين املتقدم��ني على العطاءات 
باس��تكمال النواقص التي تس��مح بها التعليمات خالل سبعة ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
13- تك��ون االولوي��ة للم��واد االولية املصنع��ة واجملهزة داخ��ل العراق 
للمش��روع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى 
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3.
14- ملكي��ة التصامي��م واخلرائ��ط واملواصف��ات الت��ي تعدها اجلهة 

املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.  
15- ان آخ��ر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الس��اعة )11( ظهراً من يوم 
)اخلمي��س( املصادف 2022/8/4 إلى العن��وان التالي محافظة ذي قار - 
قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية – اإلدارة احمللية 
- قرب مصرف الرشيد - فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقاً(... 
على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان 
يوقع على جميع مس��تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية 
من احلك والش��طب وتكون جمي��ع األوراق مختومة بختم املقاول مع 
ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم 
املق��اول بصحته ويعتبر التبليغ م��ن خالله ملزم واصولياً وكما يقدم 
البطاق��ة التموينية وما يؤيد حجبه��ا وهوية األحوال املدنية وبطاقة 
السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني، وسيتم فتح 
العط��اءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور 
ال��ى ديوان محافظ��ة ذي قار – مبنى احملافظة القدمية وس��وف ترفض 
العط��اءات املتأخ��رة، وإذا صادف ي��وم فتح املناقصة عطلة رس��مية 
فيؤج��ل إل��ى اليوم الذي يليه عل��ى ان تقدم العط��اءات داخل ظروف 
مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس��م املناقصة واس��م مقدم 

العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
16- تسدد احملافظة مبالغ املشروع من التخصيصات املتوفرة. 

E-mail: GC.thiqar@yahoo.com : امييل قسم العقود احلكومية جمهورية العراق
حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية

العدد: 1064
التاريخ: 2022/7/21

املناق�صة: رقم )55( خطة تنمية االقاليم 2022  
اإىل / كافة املقاولني وال�صركات العراقية واالأجنبية

م / اإعــــــالن

�صعر الك�صف ت
امل�صادق 

مدة 
الدائرة ا�صم امل�صروع العمل 

التاأمينات املطلوبة/ املوقع امل�صتفيدة 
بالدينار 

الت�صنيف 
على االأقل 

�صعر العطاء 
بالدينار 

720 يوم 12.653.383.500
االعمال التكميلية ملشروع انشاء مدرسة )18( صف ابتدائية عدد )1( وهدم وإعادة بناء مدرسة 

)12( صف ابتدائية عدد )2( وبناء مدرسة )6( صف ابتدائية عدد )2( في الرفاعي / النصر 
 مديرية تربية 

ذي قار 
النصر 

1% من قيمة الكشف 
التخميني 

انشائية الدرجة 
العاشرة 

250.000 ألف دينار 

الدكتور حممد هادي ح�صني 

حمافظ ذي قار

 بغداد/ تميم الح�صن

بع���د ان تنازل اخلط الول عن رئا�ش���ة احلكومة، 
ولو ب�شكل موؤقت، فانه مازال من خلف الكوالي�س 

يعقد م�شهد اختيار رئي�س وزراء جديد.
اجلديدة  الآلية  ف�ش���ل  ويعول “املتنازلون” على 
الت���ي اقرها “الإطار التن�ش���يقي” لختيار رئي�س 
حكوم���ة م���ن ال�شف الث���اين للأح���زاب، ما يعطي 

الول فر�شة للعودة اىل �شباق الرت�شح.
ويفرت�س انه مع نهاية يوم ال�شبت )اأم�س( تنتهي 
املهلة الثانية حل�شم مر�شح رئي�س الوزراء املقبل، 
لكن اخللف���ات مازالت م�شتمرة على ا�شم املر�شح 

النهائي.
بانه���ا  فيم���ا يعتق���د  التط���ورات  باملقاب���ل غط���ت 
�شواري���خ تركي���ة ا�شتهدف���ت �شائح���ن يف مدينة 
زاخو، �شمايل البلد، على تطورات ح�شم مر�شح 

رئي�س الوزراء.
وام����س مل يخ���رج الربمل���ان – كم���ا كان متوقعًا-

بقرار يق�شي بقطع العلقات مع انقرة او باإخراج 
الق���وات الرتكية املتمرك���زة يف مع�شكر يف �شمال 

املو�شل منذ عام 2015.
وحتم����س “الإط���ار” للجل�ش���ة الت���ي اأعل���ن ع���ن 
انعقاده���ا من ي���وم اخلمي����س املا�ش���ي، فيما كان 
الفري���ق ذاته قد جتاهل “النتهاكات الرتكية” يف 

جل�شة �شابقة خ�ش�شت لهذا ال�شاأن.
واعلن “اولي���اء الدم” وهو ف�شي���ل م�شلح م�شاء 
اجلمعة، ق�شف املع�شك���ر الذي توجد فيه القوات 

الرتكية، القريب من كرد�شتان.
وهذا الف�شيل هو نف�شه الذي تبنى يف �شباط من 
العام املا�شي ق�ش���ف مطار اربيل ب� 14 �شاروخًا 
ت�شب���ب مبقتل متعاقد مع ق���وات التحالف وجرح 

6 امريكين.
ويوم اجلمعة ك�شف الأمن العام ل� “ع�شائب اأهل 
احلق” قي�س اخلزعلي عن اأن “ف�شائل املقاومة” 
حا�شرة لتنفي���ذ قرار ال�شع���ب العراقي والربملان 

�شد القوات الرتكية.
وعقب جل�ش���ة الربملان ام�س التي ح�شرها وزيرا 
الدفاع واخلارجية، طالب نواب الإطار التن�شيقي 
يف بيان احلكومة باإنهاء “التواجد الرتكي” عرب 

اجلامعة العربية وجمل�س المن.
ويف حزي���ران املا�ش���ي، كان 50 نائب���ًا “اإطاريًا” 
ملناق�ش���ة  ا�شتثنائي���ة  جل�ش���ة  بعق���د  طالب���وا  ق���د 
حتوي���ل  يت���م  ان  الرتكي���ة” قب���ل  “النته���اكات 
مو�ش���وع اجلل�شة اىل ا�شتبدال مقاعد ال�شدرين 

“التن�شيقي”. من  اغلبهم  “امل�شتقيلن” بنواب 
وكان الق�ش���ف املدفعي عل���ى م�شيف زاخو م�شاء 
الربعاء، ق���د ت�شبب مبقتل 9 مدنين بينهم طفل، 

وا�شابة اأكرث من 20.

وقبل ذل���ك كان “الإطار التن�شيقي” قد متكن من 
ابعاد نوري املالك���ي زعيم دولة القانون وقيادات 

ال�شف الول يف “التن�شيقي” عن الرت�شح.
وع���ادت او�ش���اط “الطاري���ن” تت���داول ل�شغ���ل 
املن�شب ا�شماء مر�شحي اخلط الثاين ا�شافة اىل 
رئي�س الوزراء احل���ايل م�شطفى الكاظمي، الذي 
تاأجيل  ح�شر اأم�س ا�شتعرا�ش���ًا ل� “احل�شد” بعد 

عدة �شهر.
وحيا الكاظمي اأم�س، قطعات احل�شد ال�شعبي من 
مق�شورة يف مع�شك���ر اأ�شرف يف حمافظة دياىل، 
مب�شارك���ة ت�شكي���لت م���ن الدف���اع وم���ن مكافحة 

الرهاب.
وامت���د ال�شتعرا����س لأكرث م���ن 20 دقيقة ن�شفها 
تقريب���ا خ�ش�س ملرور قطع���ات اجلي�س ومكافحة 
الره���اب التي ت�ش���ارك لأول م���رة يف ا�شتعرا�س 

احل�شد مبنا�شبة ذكرى تاأ�شي�شه الثامنة.
واج���ل ال�شتعرا����س لأكرث من �شه���ر فيما امتدت 
التدريبات لقرابة 6 اأ�شهر، بح�شب م�شادر مقربة 

من “احل�شد”.
وكان �شب���ب التاأجي���ل بح�شب تلك امل�ش���ادر التي 
حتدثت ل�)املدى( هو “اعرتا�س رئي�س احلكومة 

على عر����س بع�س ال�شلحة مث���ل امل�شريات التي 
كانت متهمة بق�شف اربيل”.

وعل���ى خ���لف ال�شتعرا����س يف الع���ام املا�ش���ي، 
“امل�ش���ريات” او  عل���ى  ام����س  الرتكي���ز  يت���م  مل 
ال�شواري���خ اليرانية الت���ي عر�شت يف املرة قبل 

الخرية.
وح�شر ال�شتعرا�س الخري هادي العامري زعيم 
الفت���ح، وفال���ح الفيا����س رئي�س احل�ش���د، والول 
كان قد تراجعت حظوظه باحل�شول على من�شب 
رئي����س الوزراء، بع���د قرار “التن�شيق���ي” بابعاد 

القيادات عن الرت�شح.
وبح�ش���ب م�شادر من داخل “التن�شيقي” حتدثت 
ل�)امل���دى( فان “املالكي ورغم قرار ابعاده من باب 
الرت�ش���ح فان���ه يعول عل���ى ف�شل الهيئ���ة الرباعية 

الخرية ليعود من ال�شباك”.
وكان “الإط���ار التن�شيق���ي” ق���د اعل���ن ال�شب���وع 
املا�ش���ي، ت�شكي���ل جلنة بع�شوية كل م���ن “قي�س 
اخلزعل���ي وعم���ار احلكيم وهمام حم���ودي وعبد 
ال�ش���ادة الفريجي )حزب الف�شيل���ة(” حل�شم ا�شم 

مر�شح رئا�شة احلكومة املقبلة.
ووف���ق امل�ش���در ان “زعي���م دولة القان���ون ينتظر 

ف�ش���ل ه���ذه اللجن���ة ليذه���ب الإط���ار اىل اخلي���ار 
الث���اين وهو ت�شويت كل الن���واب ال�شيعة )داخل 

وخارج الإطار( على رئي�س الوزراء اجلديد”.
ويف نهاي���ة ال�شب���وع ق���ال املالك���ي ال���ذي يحقق 
الق�ش���اء يف ت�شجي���لت من�شوب���ه ل���ه يهاجم فيها 
�شيا�شي���ن وقي���ادات يف احل�شد، بان���ه “ي�شع���ب 
الإط���ار  داخ���ل  �شخ�ش���ا   70 نح���و  اقن���اع  علي���ه 

للت�شويت لغريه لرئا�شة الوزراء”.
واك���د املالك���ي يف ح���وار متلف���ز عل���ى ان “الآراء 
داخ���ل الطار متي���ل اغلبها بان يك���ون هو رئي�س 
ال���وزراء، رغم التوج���ه الن اىل تقدمي مر�شحن 

من اخلط الثاين”.
كم���ا نف���ى زعيم دول���ة القانون ال�شم���اء املتداولة 
لرئا�شة احلكوم���ة، موؤكدا بان “لي����س لها ا�شا�س 

من ال�شحة”.
وتداول خ���لل ال�شبوعن الخريي���ن اىل جانب 
الكاظم���ي لرئا�ش���ة احلكوم���ة، قا�ش���م العرج���ي 
م�شت�ش���ار الم���ن القومي، وعبداحل�ش���ن عبطان 
وزي���ر الريا�شة ال�شاب���ق، والنائب حمم���د �شياع 
ال�ش���وداين، وحماف���ظ الب�شرة ا�شع���د العيداين، 

والوزير ال�شابق علي �شكري.

 عن الت�سريبات.. بهدوء   
 ق����د يطمئ����ن ال�شي����د املالكي، املطل����وب للق�شاء ب�ش����اأن ت�شريحات م�شرب����ة اىل العلم 
و�شف����ت بانها تتحدى الدولة وتِعّد حلرب اهلي����ة، اىل ان القانون الدويل يف �شاحله، 
وهن����اك تف�شريات للقانون اجلنائي العراقي ق����د تعتمدها املحكمة العراقية التي تنظر 
يف الق�شي����ة رمب����ا )اكرر: رمبا( تربئ �شاحت����ه، فان التن�شت، حتت اي����ة ذريعة، مداٌن 
)وف����ق اح����دث قوانن ومدونات احلق����وق املدنية( وبخا�شة حن يلح����ق هذا التن�شت 
الذى بالم����ن وباحلق����وق وبال�شخا�����س، وهذا ما ج����رى حن اغلق����ت �شحيفة “نيو 
اوف ذي وورل����د” الربيطاني����ة، عل����ى خلفية افت�شاح عمليات ان�ش����ات على هواتف 
مواطنن، وكما يح�شل طوال 12 عاما من اعتقال وملحقات جوليان ا�شاجن �شاحب 

ت�شريبات ويكليك�س ذائعة ال�شيت. 
وطبع����ا، الم����ر بالن�شبة للقوانن ل يتعلق ب�شحة او عدم �شح����ة معلومات الت�شريب، 
ف����ان تلك املعلوم����ات تاأخذ طريقها اىل التاأثري يف ال�شيا�ش����ات واملواقف وامل�شائر عرب 

طرق نا�شطة ومعقدة، وغاية يف ال�شرعة والنتائج. 
وي�شتطيع حمامو املالكي، اي�شا، ان ي�شتعينوا بن�شو�س دينية مدّونة متنع التن�شت 
عل����ى ا�ش����رار الخرين وتعدها م����ن حالت التج�ش�����س، والتج�ش�س ح����رام، على الرغم 
م����ن ان “ا�شرتاق ال�شم����ع” بهدف جمع املعلومات �شار من ل����وازم ا�شتخبارات الدول 
كافة، ومل متتنع عن هذه الو�شيلة الدول التي تتخذ الدين هوية لها، وتن�شر املنظمات 
الن�شاني����ة واجلماعات احلقوقية وثائق و�شكاوى كثرية عن ا�شتخدام �شلطات المن 
يف تل����ك الدول لب�شع و�شائل ا�ش����رتاق ال�شمع على العائلت والفراد حتت �شبهة عدم 

الولء.
لكن، ل الق�شاء، ول العقوبات ال�شارمة التي نزلت بحق م�شربي ال�شرار وا�شتخدامها 
يف الع����لم )وقد تن����زل بحق املن�شت عل����ى ت�شريحات املالكي( ق����د بّي�شت �شفحات، 
اأو رّدت العتب����ار للذي����ن حتدثوا )اأو دّونوا( ت�شريحات خط����رية �شرية )ُم�شرتق لها( 
تنط����وي على نيات وخمططات ت�ش����كل تهديدا لل�شلم وتعديا عل����ى ال�شيادات، و�شررا 
جلماع����ات واأ�شخا�س، اأو انها اأدت، من بن نتائ����ج هائلة، اىل تغيري اقدار و�شيا�شات 
وم�شائر زعامات وا�شحاب م�شالح �شيا�شية وجمتمعية واأمنية، عدا عن انها و�شعت 
ب����ن ايدى املحلل����ن واملراقبن وكت����اب الراأي معطي����ات وموؤ�شرات جدي����دة، وثائقية 

و”انقلبية” عما يجري وُيطبخ يف الغرف املظلمة. 
ت�شريب����ات حدي����ث املالك����ي املثرية تك�شف )وه����ذا املهم( ع����ن تفارق �شني����ع بن ما هو 
ُمعل����ن لل����راأي العام من كلم م�شامل وتوافقي وحري�س عل����ى ال�شلم الهلي ونزع فتيل 
التوترات، واحرتام املقامات والتعهدات، وما هو م�شمر �شّرا من نيات ل تقف نتائجها 
التدمريي����ة عند حدود الدارة ال�شيا�شية للبلد، بل تتعداها اىل تدمري م�شتقبل البلد، 
ومل تك����ن تلك الني����ات امل�شربة يف عبارات ف�شيحة من قبيل الف����كار اأو وجهات النظر 
او الجته����ادات اخلا�ش����ة حيال الو�شع ال�شيا�شي يف الب����لد، بل هي خطط مُتلى على 
جمه����ور ومعنين وقيادات )والخطر( انها تتج����ه اىل توقيتات تنفيذية على الر�س، 
ويف مناط����ق حم����ددة، وتط����ال موؤ�ش�شات وجه����ات وم�شالح وجمهور مع����روف، ما ل 

ميكن لأحٍد ان يقدر اّي مذبحة �شت�شفر عنها..
 ثم.. من يدري اّي �شكل للعراق الذي �شيخرج من ذلك الكابو�س؟.  

ا�شتدراك: 
 “�شٌر بن ثلثة ا�شخا�س، مل َيعْد �شرًا” 

حكمة مرتجمة

االمر بالن�صبة للقوانين ال يتعلق ب�صحة او عدم 
�صحة معلومات الت�صريب، فان تلك المعلومات 

تاأخذ طريقها الى التاأثير في ال�صيا�صات والمواقف 
والم�صائر عبر طرق نا�صطة ومعقدة، وغاية في 

ال�صرعة والنتائج. 

 عبد املنعم االأع�صم 
جملة مفيدة مرة  الأول  االإرهاب  ومكافحة  الجي�ش  بم�صاركة  بغداد  خارج  "الح�صد" ي�صتعر�ش 

 المالكي خرج من باب التر�سح لرئا�سة الوزراء
 ويحاول العودة من ال�سباك

الك�ظمي يح�سر ا�ستعرا�سً� للح�سد ال�سعبي بمن��سبة الذكرى الث�منة لت�أ�سي�سه
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العدد )5227( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - االحد )24( متوز 2022 إعالنات

تعل��ن محافظة ذي قار )العقود احلكومية( عن مناقصة مش��روع )انش��اء 
منظومة املراقبة والعمل االس��تخباري( ضم��ن خطة تنمية االقاليم لعام 
2021 واس��تناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لس��نة 2014 
املعدل��ة الصادرة م��ن وزارة التخطيط والضوابط امللحق��ة بها وتعليمات 
تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام 2019. ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء 
)االع��ان( ع��ن املناقصة العامة لهذا املش��روع س��وف تنش��ر ف��ي اجلرائد 
الوطنية )املدى، الدستور، املس��تقبل العراقي( وسيتم العمل عند فحص 
وتقيي��م العطاءات وف��ق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس��ية( 
والت��ي تتيح ملقدم��ي العطاءات كافة م��ن الدول املؤهلة االش��تراك فيها 
كما هو محدد في النش��رة التوضيحي��ة الصادرة من االمم املتحدة )اخلاصة 

بتعريف الدول املؤهلة(. 
وبإم��كان مقدم��ي العطاءات ش��راء وثائق العط��اء باللغ��ة العربية بعد 
تق��دمي طلب حتري��ري إلى العن��وان احمل��دد بالتعليمات ملقدم��ي العطاء أن 
اس��لوب الدفع س��يتم مبوجب وصل ش��راء يقطع من قبل قسم حسابات 
املش��اريع في ديوان احملافظة وس��وف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على 
استفس��ارات املش��اركني في املناقصة عند الس��اعة )12( ظه��راً من يوم 
)اخلميس( املصادف 2022/7/28 في بناية )مديرية أمن ذي قار( فعلى الراغبني 
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة 
ادن��اه على االقل والش��ركات العربي��ة واالجنبية من أصح��اب االختصاص 
مراجعة قس��م العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق 
اخلاصة باملش��روع علماً إن س��عر العط��اء الواحد )وكما مؤش��ر ازاءه( غير 
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للش��ركات العراقية 
وأوراق التس��جيل للشركات االجنبية عند ش��راء العطاء على ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية: 
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية: واخلبرة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد )1( 
ومببلغ ال يقل عن )237.000.000( مائتان وسبعة وثاثون مليون دينار عراقي 

وللسنوات ال� )10( السابقة مت إجنازه بنجاح وجودة كاملة. 
ب- الكوادر الفنية: 

الكوادر الفنية   العدد  ت 
1 مهندس مدني    1

1 مهندس كهرباء     2
1 مهندس ميكانيك    3

ج- املتطلبات املالية: 
أوالً: امل��وارد املالي��ة )الس��يولة النقدية(: م��ن خال تقدمي م��ا يثبت القدرة 
املالية لتنفيذ املش��روع ملبلغ اكبر او يس��اوي )158.000.000( مائة وثمانية 

وخمسون مليون دينار عراقي. 
أ- املتطلبات القانونية:

اوالً: االهلية وتشمل )جنس��ية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب 
باملصالح، لم يتم ادراج الش��ركة املقدمة في القائمة السوداء، الشركات 
اململوك��ة للدولة )ان تثبت انها مس��تقلة قانوني��اً ومالياً وانها تعمل وفق 
القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل(، غير مستبعدة 
م��ن قب��ل صاحب العمل او اس��تناداً إلى قرار صادر من قب��ل االمم املتحدة / 

مجلس األمن للمشاركة في املناقصات(.
ثاني��اً: ع��دم ممانعة )نس��خة أصلية + نس��خة مصورة( وناف��ذة صادرة من 
الهيئ��ة العام��ة للضرائ��ب ومعنونة الى دي��وان محافظة ذي ق��ار وهوية 

حتاسب ضريبي.
ثالثاً: شهادة تأسيس الشركة مع ماحظة في حال كون الشركة مقدمة 
العط��اء اجنبية تقوم بتق��دمي اوراقها كافة ومصدقة ل��دى وزارة اخلارجية 

العراقية. 
رابعاً: هوية تس��جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون 
درجة وصنف املقاول او الش��ركات املقاولة حس��ب م��ا مطلوب في اجلدول 

أدناه.
خامساً: وصل شراء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة(. 

2- كل العط��اءات يج��ب ان تتضمن ضم��ان للعطاء )التأمين��ات االولية( 
ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س��فتجة 
ص��ادرة م��ن مصرف معتم��د في الع��راق وبنس��بة 1% من مبل��غ الكلفة 
التخمينية للمش��روع ومعنون إلى جه��ة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ 
قس��م العقود احلكومي��ة( ويذكر فيه رقم واس��م املناقص��ة ويكون نافذ 
مل��دة 150 يوم من تاريخ غل��ق املناقصة وعلى املناقص الفائز )الش��ركة او 
املقاول( الذي ترس��و عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل 
توقي��ع العقد تقدمي خطاب ضمان بحس��ن التنفيذ بقيم��ة 5% من مبلغ 

االحالة عل��ى ان يكون خطاب ضمان صادر من اح��د املصارف العراقية في 
بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية 

احلسابات النهائية. 
3- يت��م اعتم��اد الوثائق القياس��ية الص��ادرة م��ن وزارة التخطيط وتكون 
العطاءات املقدمة من املناقصني مس��تجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل 
احمل��ددة فيها بفروعها كافة والش��روط القانونية والفنية واملالية املطلوبة 
في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة 

القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
4- تبق��ى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120( يوم اعتبارا 

من تاريخ غلق املناقصة. 
5- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

6- تتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور النش��ر واالعان وآلخر اعان عن 
املناقصة وان تتحمل الش��ركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب 
والرس��وم الت��ي تفرض م��ن قبل الدول��ة واي مصاريف اخ��رى تنص عليها 

التعليمات النافذة.
7- يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه 
العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش��غيل اال في حالة اعتذار املركز عن 
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس��مي مباش��ر وخال مدة 

)30 يوم( من تاريخ استام املركز للطلب. 
8- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد 
تك��ون مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلي��ة في ذلك لتنفي��ذه على ان يقدم 
عقد مش��اركة مصادق عليه اصولياً مع العط��اء أو منوذج اتفاق اولي على 
الش��راكة موقع من قبل اطراف الش��راكة معزز بتعه��د من قبلهم بعدم 
التنازل أو االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم الشراكة 
بينهم��ا مصدق اصولياً بع��د توقيع العقد خال مدة ال تتج��اوز )14 يوماً( 
م��ن تاريخ توقيع العقد وفي حال انس��حاب احد الش��ركاء فيتم معاملة 

املشتركني معاملة الناكل أو اخملل وحسب واقع احلال.
9- احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.

10- تتحمل الدائرة املس��تفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها 
واعتدال اس��عاره وكذل��ك تنفيذ العمل باعتبارها ممث��اً لرب العمل بعقد 

املقاولة.

11- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية . 
12- تلت��زم الش��ركات واملقاول��ني واجملهزي��ن املتقدم��ني عل��ى العط��اءات 
باس��تكمال النواقص التي تس��مح بها التعليمات خال س��بعة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخافه ال ميكن قبولها.
13- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمش��روع 
م��ع مراع��اة االلتزام بضواب��ط الس��عر والنوعية اجملهزة م��دى مطابقتها 
للمواصفات املطلوبة حس��ب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 في 

.2017/8/3
14- ملكي��ة التصاميم واخلرائط واملواصف��ات التي تعدها اجلهة املتعاقدة 

تعود الى صاحب العمل.  
15- ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة )11( ظهراً من يوم )االربعاء( 
املص��ادف 2022/8/3 إلى العن��وان التالي محافظة ذي قار - قس��م العقود 
احلكومية في الناصرية – اإلدارة احمللية - قرب مصرف الرش��يد / فرع ذي قار 
535 )مبنى هيئة االعمار س��ابقاً(... على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار 
العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون 
الكتابة واضحة وخالية من احلك والش��طب وتكون جميع األوراق مختومة 
بختم املق��اول مع ذك��ر العنوان الكامل للش��ركة ورقم الهات��ف والبريد 
االلكترون��ي ويلت��زم املقاول بصحته ويعتب��ر التبليغ من خ��ال العطاءات 
بحض��ور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغب��ني باحلضور الى مبنى ديوان 
محافظة ذي قار اجلديدة في شارع االمام علي )ع( وسوف ترفض العطاءات 
املتأخ��رة، وإذا صادف ي��وم فتح املناقصة عطلة رس��مية فيؤجل إلى اليوم 
الذي يليه على ان تقدم العط��اءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت 
عليها رقم واس��م املناقصة واس��م مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

والعنوان االلكتروني.
16- على الطرف الثاني تقدمي تعهد مصدق من قس��م الش��ؤون القانونية 
ف��ي ديوان محافظ��ة ذي قار يتضمن املباش��رة واالس��تمرار بالتنفيذ بدون 
املطالب��ة بأي متوي��ل حلني اإلجناز او توفر االمكاني��ة للتمويل وبدون املطالبة 

بأي تعويضات. 
17- تس��دد مبالغ املش��روع املذكور أدن��اه حلني توفر التخصيص��ات املالية 

والتمويل الازم. 

E-mail: GC.thiqar@yahoo.com : امييل قسم العقود احلكومية جمهورية العراق
حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية

العدد: 1061
التاريخ: 2022/7/21

املناق�سة: رقم )58( ل�سنة 2022 خطة تنمية االقاليم 2021 
اإىل / كافة املقاولني وال�سركات العراقية واالأجنبية

م / اإعــــــالن

�سعر الك�سف ت
امل�سادق 

مدة 
الدائرة ا�سم امل�سروع العمل 

التاأمينات املطلوبة/ املوقع امل�ستفيدة 
بالدينار 

الت�سنيف 
على االأقل 

�سعر العطاء 
بالدينار 

انشاء منظومة املراقبة والعمل االستخباري  90 يوم 1790.175.000
 مديرية امن

ذي قار 
الناصرية

1% من قيمة الكشف 
التخميني 

شركة/ جتهيز 
غرفة جتارة 

150.000 ألف دينار 

الدكتور حممد هادي ح�سني 
حمافظ ذي قار

وزارة التخطيط
اعالن مناق�سة عامة رقم )16( ل�سنة 2022

)تاأهيل وتطوير بناية مديرية اح�ساء القاد�سية(

1. يس��ر وزارة التخطيط دعوة مقدم��ي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم ملش��روع تأهيل وتطوير بناية مديرية 
احصاء القادسية

2. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية مراجعة )وزارة التخطيط / قسم العقود( خال 
ساعات الدوام الرسمي من ساعة )8( صباحاً ولغاية الساعة )12( بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات . 

3. متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ- السيولة النقدية مببلغ قدره )24,096,000( )اربعة وعشرون مليون وستة وتسعون الف دينار عراقي(  . 

ب- تقدمي اعمال مماثلة مبا ال يقل عن )72,288,000( )اثنان وسبعون مليون ومئتان وثمانية وثمانون الف دينار عراقي( خال مدة ال 
تتجاوز العشر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء . 

ت- الكادر القيادي للمش��روع والعاملني فيه / على مقدمي العطاءات اثبات توفر العاملني باملناصب الرئيس��ية لتنفيذ العقد 
وبعقود رسمية صادرة من نقابة املهندسني العراقيني . 

4. بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى )وزارة التخطيط / قسم 
العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغ�����ة )150,000( ) مائة وخمسونالف دينار عراقي( وبإمكان مقدمي 
العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )وزارة التخطيط /قسم العقود ( على البريد االلكتروني 

contracts.dep@mop.gov.iq
5.  يت��م تس��ليم العطاءات الى العنوان االتي )بغداد / ك��رادة مرمي / مقر وزارة التخطيط / االس��تعامات االلكترونية / صندوق 
العط��اءات ( ف��ي املوعد احمل��دد يوم االحد املوافق 2022/8/14 الس��اعة 11 صباح��اً بتوقيت بغداد غير مس��موح التقدمي بالبريد 
االلكتروني ، سوف ترف�ض العطاءات املتأخرة عن التوقيت احملدد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان االتي )بغداد / وزارة التخطيط /الطابق االرضي / القاعة املدرجة( في الساعة 11 صباحاً يوم االحد 

املوافق 2022/8/14    . 
6. سيتم عقد مؤمتر في مقر وزارة التخطيط / الطابق االول / القاعة املدرجة يوم االربعاء املوافق 2022/8/3 الساعة )10( صباحاً 

لإلجابة على االستفسارات اخلاصة باملناقصة.
7. يج��ب ان تتضم��ن العطاءات ضم��ان للعطاء )تأمينات اولية( على ش��كل خطاب ضمان او صك مص��دق مببلغ )2,500,000( 

)مليونني وخمسمائة ألف دينار عراقي( نافذ ملدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة.
8. الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . 

9. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعان. 
10. الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة )240,960,000( )مئتان واربعون مليون وتسعمائة وستون الف دينار عراقي(. 

11. في حال مصادفة تاريخ غلق املناقصة عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون موعد تاريخ الغل��ق.
12. تخضع هذه املناقصة الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العام رقم )2( لس��نة 2014 والضوابط امللحقة بها والقوانني 

واالنظمة املعتمدة في جمهورية العراق. 
13. تكون االسعار شاملة للضرائب والرسوم. 

14. يلت��زم مقدم��ي العطاءات مبليءاجل��زء الرابع من الوثيقة وفي حال��ة عدم ملئ اية معلومات تخص االقي��ام س��وف يهمل 
العطاء. 

15. يلتزم مقدم العطاء بتلبية املتطلبات احملددة في اجلزء الثاني/ ورقة بيانات العطاء / الفقرة )13-1( من الوثيقة القياسية.  

وزارة التخطيط 
ق�سم العقود

م / تنويه التمديد الثاين

إحلاق��اً بإع��ان الطلبية االس��تيرادية املرقمة 

)2357 / 2022( اإلع��ان األول والتمدي��د األول 

العائدة لشركة غاز الش��مال )شركة عامة( 

واملنشورة في الصحف )الزمان والصباح واملدى(. 

تقرر متديد تاري��خ الغلق الى )2022/8/28( بدالً 

من )2022/7/28( وتاريخ املؤمتر في )2022/8/21( 

بدالً من )2022/7/21(... لذا اقتضى التنويه. 

اإعــــالن
ال�سركة العامة لت�سويق االأدوية 

وامل�ستلزمات الطبية

تعل��ن الش��ركة العام��ة لتس��ويق 
األدوية واملستلزمات الطبية عن إعان 
ملح��ق رق��م )1( للمناقصة املرقمة 
)R / 35 / 2022 / 89( وال��ذي يتضمن 
متدي��د موع��د غل��ق املناقص��ة آنفاً 
ليكون 2022/8/8 بدالً من 2022/7/25 
 والذي مت اإلعان عنه��ا على موقعنا

 www.kimadia.iq 



اإحلاقًا باإعالننا املرقم 758 يف 6/2/ 2022  و 885 يف 2022/6/23. 
تعل��ن محافظ��ة ذي ق��ار )العقود احلكومي��ة( عن مناقصة مش��روع 
)تش��ييد وتأهيل ش��بكات كهرباء في الش��طرة – الغ��راف - النصر( 
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 )على حس��اب لشركة الناكل 
ارض الهيثم للمقاوالت( واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم )2( لس��نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط 
امللحق��ة به��ا وتعليمات تنفيذ املوازن��ة العامة االحتادي��ة لعام2021. 
ان وثيق��ة الدعوة لتقدمي العطاء )االعالن( ع��ن املناقصة العامة لهذا 
املش��روع س��وف تنش��ر في اجلرائد الوطنية )املدى، الع��راق االخبارية، 
الزوراء( وس��يتم العم��ل عند فح��ص وتقييم العط��اءات وفق االلية 
املعتمدة للمناقصات الدولي��ة العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كاف��ة من الدول املؤهلة االش��تراك فيها كما هو محدد في النش��رة 
التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة(. 
وبإمكان مقدمي العطاءات ش��راء وثائق العط��اء باللغة العربية بعد 
تق��دمي طلب حتري��ري إلى العنوان احمل��دد بالتعليم��ات ملقدمي العطاء 
أن اس��لوب الدفع س��يتم مبوجب وصل ش��راء يقطع من قبل قس��م 
حسابات املش��اريع في ديوان احملافظة وس��وف يتم عقد املؤمتر اخلاص 
باالجابات على استفس��ارات املش��اركني في املناقصة عند الس��اعة 
)12( ظهراً م��ن يوم )االربعاء( املصادف 2022/7/27 في بناية الش��ركة 
العام��ة لتوزيع كهرباء اجلنوب / فرع ش��مال الناصرية فعلى الراغبني 
من الش��ركات واملقاولني العراقي��ني املؤهلني واملصنف��ني من الدرجة 
املذك��ورة ادناه على االقل والش��ركات العربي��ة واالجنبية من أصحاب 
االختصاص مراجعة قس��م العقود احلكومية حملافظة ذي قار لش��راء 
نس��خة من الوثائق اخلاصة باملش��روع علماً إن س��عر العطاء الواحد 
)وكما مؤش��ر ازاءه( غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف 
االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند 

شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية: 
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- الكوادر الفنية: 
كوادر فنية   العدد  ت 

2 مهندس كهرباء   1
2 مهندس ميكانيك     2

 2 مهندس مدني    3
2 مالحظ فني    4

ب- املتطلبات املالية: 
أوالً: املوارد املالية )الس��يولة النقدية(: من خالل تقدمي ما يثبت القدرة 
املالية لتنفيذ املش��روع ملبلغ اكب��ر او يس��اوي )226.000.000( مائتان 

وستة وعشرون مليون دينار عراقي. 
ج- املتطلبات القانونية:

اوالً: االهلية وتش��مل )جنس��ية الش��ركة مقدمة العطاء – ال يوجد 
تضارب باملصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء، 
الشركات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها 
تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل(، 
غير مس��تبعدة من قبل صاحب العمل او اس��تناداً إلى قرار صادر من 

قبل االمم املتحدة / مجلس األمن للمشاركة في املناقصات(.
ثانياً: لم تظهر عقود غير منفذة خالل ال� )5( سنوات السابقة ولغاية 
موعد تس��ليم العطاء، لم يصدر بحق الش��ركة مقدمة العطاء قرار 
مينع املش��اركة في املناقصات بدولة صاحب العمل اس��تناداً إلى قرار 
ص��ادر بحقه مص��ادرة ضمان عطاءه وملدة ال� )5( س��نوات الس��ابقة، 
جميع املطالبات املوقوفة س��وف لن تش��كل مبجموعها أكثر من %40 
صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت 

حلها ضد مقدم العطاء. 
ثالثاً: عدم ممانعة )نس��خة أصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة من 

الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار.
رابعاً: ش��هادة تأسيس الش��ركة مع مالحظة في حال كون الشركة 
مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

اخلارجية العراقية. 
خامس��اً: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط 
وتكون درجة وصنف املقاول او الش��ركات املقاولة حس��ب ما مطلوب 

في اجلدول أدناه.
سادساً: وصل شراء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة(. 

2- كل العط��اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( 
ملقدم��ي العط��اءات مبوجب خطاب ضم��ان بنكي او ص��ك مصدق او 
س��فتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنس��بة 1% من مبلغ 

الكلف��ة التخميني��ة للمش��روع ومعنون إل��ى جهة التعاق��د )ديوان 
محافظ��ة ذي قار/ قس��م العق��ود احلكومية( ويذكر فيه رقم واس��م 
املناقص��ة ويك��ون نافذ ملدة 150 ي��وم من تاريخ غل��ق املناقصة وعلى 
املناقص الفائز )الشركة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مباشرة 
بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن 
التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر 
من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما 

بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. 
3- يتم اعتماد الوثائق القياس��ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون 
العط��اءات املقدم��ة من املناقصني مس��تجيبة عن��د تلبيتها ملعايير 
التأهي��ل احملددة فيه��ا بفروعها كافة والش��روط القانوني��ة والفنية 
واملالي��ة املطلوبة في ش��روط املناقص��ة وفي حال ع��دم التزام مقدم 
العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده 

ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
4- تبقى العط��اءات نافذة وملزمة ملقدمي العط��اءات ملدة )120( يوم 

اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 
5- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

6- تتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن 
ع��ن املناقصة وان تتحمل الش��ركة التي يحال بعهدتها العمل كافة 
الضرائب والرس��وم التي تف��رض من قبل الدول��ة واي مصاريف اخرى 

تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلت��زم الط��رف الثاني بان يش��غل ما ال يقل ع��ن )50%( من عمالة 
موظفي��ه العمال��ة الوطنية عن طريق مراكز التش��غيل اال في حالة 
اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي 

مباشر وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب. 
8- في حالة اش��تراك اكثر من مناقص ف��ي تقدمي عطاء واحد لتنفيذ 
العقد تكون مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على 

ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
9- احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.

10- تتحمل الدائرة املس��تفيدة مسؤولية الكش��ف الفني املعد من 
قبله��ا واعتدال اس��عاره وكذلك تنفي��ذ العمل باعتباره��ا ممثالً لرب 

العمل بعقد املقاولة.

11- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية . 
12- تلتزم الش��ركات واملقاول��ني واجملهزين املتقدم��ني على العطاءات 
باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
13- تك��ون االولوي��ة للم��واد االولية املصنع��ة واجملهزة داخ��ل العراق 
للمش��روع مع مراعاة االلتزام بضوابط الس��عر والنوعية اجملهزة مدى 
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 

16135/7/4 في 2017/8/3.
14- ملكي��ة التصامي��م واخلرائ��ط واملواصف��ات التي تعده��ا اجلهة 

املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.  
15- ان آخ��ر ي��وم لتقدمي العط��اءات نهاية الس��اعة )11( ظهراً من 
يوم )االثن��ني( املصادف 2022/8/1 إلى العن��وان التالي محافظة ذي 
قار - قس��م العقود احلكومية في الناصري��ة – اإلدارة احمللية - قرب 
مصرف الرش��يد - ف��رع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار س��ابقاً(... 
على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة 
وان يوق��ع على جميع مس��تندات العطاء وتك��ون الكتابة واضحة 
وخالية من احلك والش��طب وتكون جمي��ع األوراق مختومة بختم 
املق��اول مع ذك��ر العنوان الكامل للش��ركة ورق��م الهاتف والبريد 
االلكتروني ويلتزم املقاول بصحت��ه ويعتبر التبليغ من خالله ملزم 
واصوليا وكم��ا يقدم البطاقة التموينية وم��ا يؤيد حجبها وهوية 
األحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
االلكتروني، وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليه��م الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار املبنى اجلديد 
/ ش��ارع اإلمام علي )ع( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف 
يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على 
ان تق��دم العطاءات داخل ظروف مغلق��ة ومختومة ومثبت عليها 
رقم واسم املناقصة واس��م مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

والعنوان االلكتروني.
16- تسدد مبالغ املشروع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة. 

E-mail: GC.thiqar@yahoo.com : امييل قسم العقود احلكومية جمهورية العراق
حمافظة ذي قار 
العقود احلكومية

العدد: 1054
التاريخ: 2022/7/21

املناق�سة: رقم )52( خطة تنمية االقاليم 2019 ل�سنة 2022
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الدكتور حممد هادي ح�سني الغزي 
حمافظ ذي قار

 بغداد / كرمي قحطان

مل يتبَق عل���ى انطالق الدوري املمتاز 
لك���رة الق���دم بحّلت���ه اجلديدة �س���وى 
ثالثة اأ�س���هر حيث �س���ُيطّبق فيه نظام 
الرتاخي����ص على الأندي���ة واملت�سّمن 
36 نقط���ة جوهري���ة يج���ب ا�ستيف���اء 
�سروطها من قبل الإدارات كي ُي�سمح 
لفرقه���م بامل�ساركة يف ن�سخة الدوري 

. 2023-2022
ن���ادي كربالء الذي ع���اد اىل الأ�سواء 
اأو  الأندي���ة  اأّح���د  �سيك���ون  جم���ّددًا 
معاي���ر  تطّب���ق  مّم���ن  طليعته���ا  يف 
الرتاخي�ص بع���د اأن جمع حتى كتابة 
وتعم���ل  نقط���ة،   31 ال�سط���ور  ه���ذه 
اإدارت���ه عل���ى اإجن���از ما تبّق���ى لها من 
نقاط، بعد اأن ُمنحت ال�سوء الأخ�سر 
من حماف���ظ كربالء بتوف���ر الأموال 
للنادي من اأج���ل اإكمال التعاقدات مع 
املدربني والالعبني وال�سروع بتهيئة 
الفري���ق ع���ر مع�سكر تدريب���ي �سواء 

كان داخلي اأم خارجي.
لغر�ص الطالع على اآخر امل�ستجّدات 
التي تخ�ّص الفريق الكربالئي كانت ل� 
"املدى" هذه الوقفة مع رئي�ص النادي 
اأحمد هدام، والذي قال : "اأن املرحلة 
�سهل���ة،  تك���ون  ل���ن  للفري���ق،  املُقبل���ة 
وتتطّل���ب مّنا الكثر م���ن الأمور التي 
ت�سِمن امل�سارك���ة الفاعلة يف الدوري 
املمتاز، والتي من خاللها نلّبي طموح 
اجلماه���ر وامل�سوؤولني يف املحافظة 
الفري���ق مب�ست���وى جّي���د،  اأن يظه���ر 
وُيناف�ص مع فرق الكب���ار على املراكز 
املتقّدم���ة وه���و طموحن���ا يف الإدارة 

ومالك تدريبي ولعبني".
اأ�س���اف : "بع���د لق���اءات واجتماعات 

ن�سي���ف  كرب���الء  حماف���ظ  م���ع  ع���ّدة 
عل���ى  النق���اط  اخلطاب���ي، مت و�س���ع 
اأخ���رًا  لن���ا  تو�سّ حي���ث  احل���روف، 
اىل اتف���اق يق�سي بتق���دمي دعم مايل 
ومبيزاني���ة تقّدر مببل���غ مليار و250 
ا�ستقط���اب  لغر����ص  دين���ار،  ملي���ون 
وا�ستكم���ال التعاق���دات م���ع املدربني 
والالعب���ني، وبالرغم م���ن اأن املبلغ مل 
يتم ا�ستالم���ه واإيداع���ه يف ح�سابات 

الن���ادي اإل اأنن���ا نتمن���ى الإيفاء بوعد 
املحاف���ظ باأقرب وقت ك���ي نتمّكن من 

تكملة متطّلبات الرتاخي�ص".

عقد االإيجار
وب���نّي  "ل تف�سلنا ع���ن تنفيذ معاير 
الرتاخي�ص �سوى خم�سة فقرات، لعّل 
م���ن اأهّمها تخ�سي����ص امللعب واملن�ساأ 
الإداري وم���ا يتعّل���ق ب���ه م���ن و�س���ع 

خّط���ة الإخ���الء وهي نقط���ة جوهرية 
�ص امللعب  يجب و�سعها عندما ُيخ�سّ
للن���ادي حي���ث قّدمنا طلب���ًا اىل وزير 
ال�سب���اب والريا�س���ة عدن���ان درج���ال 
بانتظ���ار توقي���ع عق���د الإيج���ار م���ع 
ال���وزارة ب���دًل م���ن التخ�سي����ص كي 
تكون هناك ن�سبة من التذاكر للنادي، 
وبذل���ك �سنك���ون اأّول ن���اٍد يف العراق 

ُيطبِّق نظام الرتاخي�ص".

واأو�س���ح : "اإن اإدارة الن���ادي عمل���ت 
ب���كل طاقاتها يف الف���رتة املا�سية من 
اأجل �سم���ان احل�سول عل���ى الأموال 
الكافي���ة وتهيئ���ة فري���ق يلي���ق با�س���م 
كربالء، وح�سب الإمكانيات املتوفرة 
لنا، وهذا هو اله���دف الأ�سمى والذي 
يعم���ل عليه اجلمي���ع اإدارة وجمهور، 
منّوه���ا اىل ع���دم وج���ود اأي م�س���اكل 
اإداري���ة اأو مالي���ة داخ���ل الن���ادي عدا 
�سك���وى واح���دة مت تقدميه���ا من قبل 
رئي�ص النادي ال�سابق ب�سفته )لعب( 
وك�سب القرار عام 2019 ولكن اإدارة 
الن���ادي احلالية ك�سب���ت الدعوى عام 
ح�س���م  مت   2021 ع���ام  ويف   2020
املو�س���وع ل�سال���ح الن���ادي ا�ستئنافًا 
ومتييزًا، ومت رفعها وانتهت الق�سية 
بالن�سب���ة للجان���ب امل���ايل، ويف حال 
ورّد  الأم���وال  تخ�سي����ص  اكمالن���ا 
ال�سك���وى وامتام عقد تاأج���ر امللعب 
فاإنن���ا نكون قد اأنهينا جميع متطّلبات 
الرخ�س���ة، ولكن يبقى النادي بحاجة 
اىل وقف���ة جّدية وم�سان���دة من جميع 

املعنيني بريا�سة كربالء".

�سالحيات عطية
لفري����ق  التدريب����ي  امل����الك  وب�س����اأن 
كربالء، قال : "اأبرمت الهيئة الإدارية 
عقدًا مع امل����درب عبا�ص عطية ليكون 
عل����ى قّم����ة اله����رم التدريب����ي لفري����ق 
ك����رة كرب����الء، واعطت����ه ال�سالحيات 
اأن  علم����ًا  امل�ساع����د،  لختي����ار مالك����ه 
الن����ادي مل يتعاق����د م����ع اأي لعب حلد 

الآن".
وح����دة  هن����اك  "�ستك����ون   : وذك����ر 
تدريبي����ة للفريق ال����ذي مّث����ل النادي 
يف مناف�س����ات دوري الدرج����ة الأوىل 

للمو�سم املا�س����ي وتاأّهل اىل الدوري 
املمت����از وم����ن خالله����ا �سيت����م اختيار 
ا�ستقط����اب  يت����م  اأن  عل����ى  الالعب����ني 
عنا�س����ر اأخ����رى ح�سب املراك����ز التي 

يحتاجها الفريق".
وك�سف رئي�ص النادي عن : "مفاحتة 
خم�س����ة لعب����ني حمرتف����ني، يج����ري 
التفاو�ص معهم حلد الآن، اإ�سافة اىل 
بع�ص لعبي ال����دوري املمتاز، ولكن 
مل يت����م توقيع العقود معه����م باإنتظار 
ال����راأي الفن����ي للم����درب بع����د اإج����راء 
الوح����دة التدريبي����ة للفري����ق، وبع����د 
ذلك �سيتم توقيع العقود مع الالعبني 
الذين يتم اختياره����م من قبل املدرب 
عبا�ص عطية، و�ستنّظم اإدارة النادي 
مع�سكرًا داخلي����ًا للفريق بعد النتهاء 
و�سيك����ون  الالعب����ني،  ت�سمي����ة  م����ن 
هن����اك مع�سكر خارج����ي اأي�سًا ح�سب 

المكانات املالية املتوفرة".

 وعود احلكومة املحلية
واختت����م رئي�ص ن����ادي كربالء حديثه 
تع����اين  الن����ادي  اإدارة  ت����زل  :"مل 
الأمّري����ن، مل حت�س����ل �سيئًا من وعود 
احلكومة املحلية والتي قطعتها على 
نف�سه����ا بعد تاأّه����ل الن����ادي، والقدرة 
اأن  نتمّن����ى  لذل����ك  �سعيف����ة،  املادي����ة 
تك����ون هن����اك وقف����ة ُمنّظم����ة لل�سغط 
على احلكوم����ة املحلية كي ت�سرع يف 
تاأمني امليزانية التي حّددها املحافظ، 
فمرحل����ة ا�ستقط����اب الالعبني واإعداد 
الوقف����ة  ه����ذه  اىل  حتت����اج  الفري����ق 
امليزاني����ة  اإق����رار  باإنتظ����ار  ونح����ن 
املالي����ة فقط لنك����ون اأّول ن����اٍد عراقي 
ُيكمل الرتاخي�����ص الآ�سيوية لغر�ص 

امل�ساركة يف الدوري" .
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  :) رئي�س نادي كربالء يك�سف لـ )

�سنكون اأّول من يجمع نقاط الرتاخي�ص حال اإطالق امليزانّية

 بغداد / املدى

يخو����ص منتخبنا ال�سبابي مباراته 
غ���رب  بطول���ة  يف  الي���وم  الثالث���ة 
اآ�سيا الأوىل اأم���ام نظره الأردين، 
ب�سياف���ة �سالة مدين���ة الأمر نايف 
بن عبد العزيز الريا�سية مبحافظة 
القطيف ال�سعودية، بهدف موا�سلة 

م�سواره �سمن املناف�سة.
وكان منتخبن���ا ال�سباب���ي قد حّقق، 
اأم����ص  البطول���ة  يف  كب���رًا  ف���وزًا 
ال�سب���ت، عل���ى املنتخ���ب الإماراتي 
بنتيج���ة )3-1( بواق���ع )26-24(، 
 .)17-25(  ،)14-25(  ،)17-25(
وح�س���م منتخب الإم���ارات ال�سوط 
الأول ل�ساحل���ه، لكن عزمية �سبابنا 
اأ�سهم���ت يف الثاأر للنتيجة ولفر�سة 
البق���اء يف البطول���ة، وا�ستطاع���وا 
بنتائ���ج  الثالث���ة  الأ�س���واط  ك�س���ب 
اأ�سحت الفارق الكبر يف امل�ستوى 
الفني بني الفريقني. وتابع اجلمهور 
ال�سغ���وف باللعب���ة نتيج���ة مب���اراة 

منتخبن���ا م���ع الإم���ارات بقل���ق اأماًل 
بتعوي����ص اخفاقته غ���ر امل�ستحّقة 
لل�سب���اب  البحري���ن  منتخ���ب  اأم���ام 
)1-3(.  ويراه���ن م���درب منتخبن���ا 
في�سين���زو  الأيط���ايل  ال�سباب���ي 
نات�سي على حتّدي منتخب الأردن، 
ال�ستفادة من اأخطاء الالعبني التي 
رافقت اأ�سلوب لعبهم اأمام البحرين 
معاجل���ة  اأج���ل  م���ن  والإم���ارات 
الثغرات، واإج���راء تغير �سروري 
وتعزي���ز  الواجب���ات،  بع����ص  يف 
قّوة املنتخ���ب ليتمكن م���ن النتقال 
اىل ال���دور الالحق بت���وازن ورغبة 

جاحمة على حتقيق الفوز.
وتتوا�س���ل مناف�س���ات بطولة غرب 
الأوىل  بن�سخته���ا  لل�سب���اب  اآ�سي���ا 
املقب���ل  �سه���راآب  م���ن  الأول  حت���ى 
ه���ي  منتخب���ات  ع�س���رة  مب�سارك���ة 
العراق والبحرين وقطر وفل�سطني 
والإم���ارات  والأردن  و�سوري���ا 
اإىل  اإ�ساف���ة  والكوي���ت  ولبن���ان 

ال�سعودية امل�سّيفة.

ليوث الكرة الطائرة 
يتحّدون الن�سامى

 بغداد / املدى

اأك���د املعل���ق الريا�س���ي رع���د ناه���ي، اأن 
لعب ال���زوراء واملنتخب الوطني �سابقًا 
ثام���ر يو�سف ُيع���د من اأب���رز لعبي جيله 
وي�ستح���قُّ الثن���اء وا�ست���ذكار م�سرت���ه 
الرائع���ة بني احلني والآخر، ول ميكن اأن 
ُيغَمط حّقه يف اأّي���ة معلومة تخ�ّص ناديه 
ورموزه الكبار. وق���ال ناهي ل�"املدى" : 
"ا�ستغرب حّقًا مما اأّدعاه الكابنت اخللوق 
ثامر يو�سف، عر جريدة املدى يف العدد 
التا�س���ع  الثالث���اء  ي���وم  ال�س���ادر   5224

ع�سر من �سهر متوز اجلاري، فلم اأتناول 
مو�س���وع الالعبني الأكرث خدم���ة لفريق 
ال���زوراء يف اأي مب���اراة عّلقت عليها لهذا 
النادي العريق �سم���ن مناف�سات الدوري 
املمت���از". واأ�ساف "كي���ف اأ�سمح لنف�سي 
باملجاهرة عر �سا�سة التلفاز باأن الالعب 
عدنان اأبو �سعدية هو اأكرث من مّثل فريق 
ال���زوراء عر التاري���خ، وهناك من �سبقه 
اأمث���ال ثام���ر يو�سف و�سعد عب���د احلميد 
واإبراهي���م عل���ي وغرهم، واأن���ا اأحر�ص 
كث���رًا على توثي���ق اإح�سائي���ات الأندية 
ولعبيها ومبارياتها لئال اأقع يف خطاأ ما 

����ص م�سداقّيتي ومهنّيتي لل�سكِّ اأمام  ُيعرِّ
اجلمهور الواعي الذي يحفظ كل �ساردة 

وواردة عن الريا�سة العراقية".     
الوحي���دة  "املعلوم���ة  ناه���ي:  ويو�س���ح 
التي تناولتها يف اإح���دى مباريات فريق 
ال���زوراء للج���ولت الأخرة م���ن املو�سم 
الفائ���ت، تخ����صّ لعب���ه ال�ساب���ق املدافع 
ال�سل���ب اإبراهي���م علي، البال���غ من العمر 
72 عام���ًا، وقل���ت اأن���ه اأم�س���ى 52 عام���ًا 
كالعب وُمدّرب وُم�سرف فئات عمرية يف 
ناديه ب�سورة م�ستمّرة من دون انقطاع، 
وهذا الرجل ي�ستحقُّ اأن حتتفي به اإدارة 

النادي، وكذلك احتاد كرة القدم كونه من 
رجالت اللعب���ة القالئل الذين يوا�سلون 
العط���اء م���ن دون توّق���ف، وينتمون اإىل 
جي���ل ال�سبعينّي���ات الذي مّث���ل كرتنا يف 
واآ�سيوي���ة  بط���ولت خليجي���ة وعربي���ة 

واأوملبية بنجاح كبر".
واختت���م ناه���ي قول���ه "اأعت���زُّ كث���رًا باأن 
ُيتابعن���ي جنم كب���ر مثل ثام���ر يو�سف، 
مل���ا يعنيه ه���ذا ال�سم للك���رة العراقية يف 
اأجم���ل ُحقبها، لكن اأمتّن���ى عليه اأن ُيدقق 
املعلومة التي و�سلته قبل اأن يوّجه نقده 

يل".

رع����د ن���اه���ي: مل اأغ���م���ط ح���ق ث���ام���ر ي��و���س��ف ت��اري��خ��ي��ًا
متابعة / املدى

ك�س���ف ال�سنغايل �ساديو ماين ع���ن موعد اتخاذه 
قرار الرحي���ل عن �سفوف ليفرب���ول جتاه بايرن 
ميون���خ، واأ�سب���اب اختي���اره النتق���ال ل�سف���وف 
العم���الق البافاري. وق���ال م���اين يف ت�سريحات 
ل�سبك���ة "بي ب���ي �سي": "اتخ���ذُت ق���رار الرحيل 
الع���ام املا�سي، كنُت بحاجة خلو����ص حتدٍّ جديد 
يف حيات���ي، بالن�سب���ة يل كان ذل���ك ه���و الوق���ت 
املنا�س���ب، حتّدثت مع املدرب يورغ���ن كلوب منذ 
ع���ام، واأخرتُه برغبتي يف الرحي���ل". واأ�ساف: 
اأتيُت من مدينة  اأنني  تي، �سيجد  "َم���ْن تابع ق�سّ
�سغ���رة، ودائمًا م���ا كانت حياتي متّث���ل حتّديًا، 
وبالت���ايل اأري���د حت���دي نف�س���ي ط���وال الوقت". 

الرميرلي���غ، و6  اأع���وام يف   8 "ق�سي���ُت  وزاد: 
�سن���وات رائع���ة يف ليفرب���ول، وميكنن���ي القول 
اإنن���ي تّوجت تقريب���ًا بكل �س���يء". ووا�سل: "مل 
يك���ن ق���رارًا �سه���اًل، لك���ن علي���ك اإتخاذ الق���رارات 
ق���رار يف  اأف�س���ل  يف حيات���ك، وكان ذل���ك رمّب���ا 
م�سرت���ي، اأنا اليوم يف واح���د من اأف�سل الأندية 
يف الع���امل، و�سعي���د للغاية بالتواج���د يف بايرن 
ميونخ، واأتطّلع لبداية املو�س���م". واأمّت: "عندما 
اأت���ى بايرن ميون���خ يل و�ساه���دُت امل�سروع، كان 
ل���ديَّ �سغ���ف كبر جتاه���ه، لديهم اأه���داف كرى، 
فه���و واح���د م���ن اأف�سل الأندي���ة يف الع���امل، اأريد 
الف���وز بالألقاب ودوري الأبطال، وبالتايل عندما 
متلك فريقًا يقاتل عل���ى كل �سيء، يكون الختيار 

�سهال".

ماين: البافاري يقاتل على كل �سيء
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ت�صتثمر ال�صين مع �صعود قوتها 
الع�صكرية واالقت�صادية في 

الدعاية والتاأثير لتعزيز ما ت�صميه 
الخطاب«.  “قوة 

يف الواقع منذ �ش���عود �ش���ي جني بينغ 
اإىل ال�ش���لطة واإعتماد ال�ش���ني ل�شيا�شة 
خارجي���ة اأك���ر ت�ش���ادمية، �ش���عت اإىل 
التاأثري عل���ى الراأي الع���ام العاملي على 
لك���ن  الدوؤوب���ة  جهوده���ا  م���ن  الرغ���م 
النتائج دون امل�ش���توى املطلوب ب�شبب 

الفجوة بني دعايتها والتزاماتها.
تقرير املجل�س الأطل�ش���ي ع���ن عمليات 
ق���وة اخلط���اب ال�ش���ينية يف اجلن���وب 
العاملي ال�ش���ادر يف ني�شان ٢٠٢٢ هو 
نوع م���ن تقييم جناح ال�ش���ني يف بناء 
�ش���ورة اإيجابية كقوة عاملية �ش���اعدة، 
ويركز التقرير على الأن�ش���طة ال�شينية 
يف اأفريقيا واأمريكا الالتينية وال�شرق 

الأو�شط.
خل�س خمت���ر اأبحاث الطب ال�ش���رعي 
الرقم���ي التابع للمجل�س الأطل�ش���ي يف 
اكت�ش���افه اإىل اأن���ه بالرغم من منو نفوذ 
ال�شني اإل اأن هذا مل يرتجم بال�شرورة 
اإىل ك�ش���ب القل���وب والعقول يف جميع 
ت�ش���ري  اذ  العامل���ي  اجلن���وب  اأنح���اء 
النتيج���ة اإىل ال�شك���وك امل�شتمرة وعدم 
الت�شدي���ق ب���ني البل���دان النامي���ة التي 

اأ�شبح���ت ج���زءا م���ن مب���ادرة احل���زام 
والطري���ق ال�شيني���ة اأو ذهبت للتعاون 
التحتي���ة  البني���ة  لتموي���ل  الثنائ���ي 

وتنميتها.
العمي���ق  جيبه���ا  ال�ش���ني  ا�شتخدم���ت   
بل���دان  ب���ني  نفوذه���ا  جم���ال  لتعزي���ز 
اجلنوب العاملي من خالل دعم م�شاريع 
الرب���ط مثل الط���رق وال�شكك احلديدية 
واملوان���ئ اأو م�شاريع بناء الطاقة ومع 
ذل���ك، ف�شلت نتائ���ج ه���ذه امل�شاريع يف 
اجتياز اختبار حتليل التكلفة والعائد.

ت���رى ال�شني اأن اجلن���وب العاملي ناقل 
مهم لتعزيز قوة اخلطاب ون�شرت عددا 
من التكتيكات لن�شر الروايات املعتمدة 
من احل���زب ال�شيوع���ي ال�شيني ت�شمل 

ركيزتان ل�شرتاتيجيتها:
 الأوىل: ا�شتخ���دام الأ�شدقاء الدوليني 
للدعاي���ة الدولي���ة اذ تعتمد على اختيار 
اأ�ش���وات الأجانب )والق���ادة الأجانب( 

لن�شر الر�شائل املوؤيدة لل�شني.
الثانية: تعتمد على ا�شتخدام املن�شات 
الدولي���ة لن�ش���ر الدعاي���ة ال�شيني���ة يف 
ذل���ك  ويت�شم���ن  امل�شتهدف���ة  البيئ���ات 
تو�شيع ب�شمة و�شائل الإعالم ال�شينية 
واإجراء حمالت دعائية وال�شتفادة من 

نف���وذ بك���ني لك�ش���ب الدع���م احلكوم���ي 
ملبادراته���ا يف املنتدي���ات الدولي���ة مثل 

الأمم املتحدة.
على الرغم من اأن ال�شني اأن�شاأت العديد 
من املنظمات متع���ددة الأطراف لتعزيز 
قوته���ا اخلطابي���ة وتعزي���ز م�شاحله���ا 
يف اجلن���وب العامل���ي، اإل اأن���ه ل ينظ���ر 
اإليه���ا عل���ى اأنه���ا �شري���ك اإمنائ���ي جي���د 
متاما لأن امل�شارك���ة ال�شينية يف بلدان 
املنطق���ة عل���ى اأر����س حقيقي���ة تخ���ون 
�شورة ال�ش���ني املتكاثرة. ت�شمل بع�س 
املنظم���ات الإقليمي���ة منت���دى التع���اون 
ال�شيني الأفريقي يف اأفريقيا، ومنتدى 
ال�شني وجماع���ة دول اأمريكا الالتينية 
ومنطق���ة البح���ر الكاريب���ي يف اأمري���كا 
الالتينية، ومنتدى التعاون بني ال�شني 

والدول العربية يف ال�شرق الأو�شط.
كان���ت امل�شاريع ال�شيني���ة يف اجلنوب 
العامل���ي �شخم���ة احلج���م اإىل ح���د كبري 
ولكنه���ا غري جمدية اقت�شاديا، مما اأدى 
يف النهاي���ة اإىل و�ش���ع البلدان امل�شيفة 
يف ع���بء الدي���ون. غالب���ا م���ا يزع���م اأن 
امل�شاري���ع الت���ي ت�شاعده���ا ال�ش���ني يف 
اجلن���وب العامل���ي ب�شب���ب الإف���راط يف 
الت�شع���ري، وقلة الرعاي���ة لالآثار البيئية 

والجتماعية، و�ش���وء اإدارة ال�شركات، 
وحت���ى الف�ش���اد. ه���ذه بع����س الأ�شباب 
الت���ي جتع���ل ال�ش���ني تواج���ه ال�شكوك 
والنتق���ادات وكذل���ك الحتجاجات يف 
العديد م���ن البل���دان النامي���ة حيث يتم 
تنفي���ذ امل�شاريع التي ت�شاعدها ال�شني. 
ميك���ن اأن تعزى هذه الأ�شباب اإىل ف�شل 
ال�شني يف ك�شب قل���وب وعقول النا�س 
يف اجلن���وب العامل���ي. ومع ذل���ك، وجد 
التقري���ر اأن الغالبي���ة يف جمي���ع بل���دان 
ال�ش���رق الأو�ش���ط واأمري���كا الالتيني���ة 
واأفريقي���ا جن���وب ال�شح���راء الك���رى 
لديها نظ���رة اإيجابية جتاه ال�شني. هذا 
عل���ى النقي�س من الدول الغربية، حيث 
حتم���ل الغالبي���ة العظم���ى وجه���ة نظر 

�شلبية.
الإيجابي���ة  الآراء  تك���ون  اأن  ميك���ن 
الأو�ش���ط  ال�ش���رق  يف  ال�ش���ني  ح���ول 
واأفريقي���ا ب�شب���ب جتارتها م���ع ال�شني 
وا�شتعداده���ا لتمويل م�شاري���ع البنية 
التحتي���ة يف بل���دان املنطق���ة اإم���ا التي 
تع���اين من ندرة امل���وارد اأو اخلرة اأو 
كليهم���ا وم���ع ذل���ك، عندما يت���م الك�شف 
عن طريقة ال�شني يف ممار�شة الأعمال 
التجاري���ة اأو اأجندته���ا ال�شرتاتيجي���ة 

الأ�شا�شي���ة مب���رور الوق���ت، حتى هذه 
البلدان ت�شبح متخوفة وحذرة.

ترج���ع الآراء ال�شلبية حول ال�شني بني 
اإىل  الأول  املق���ام  يف  الغربي���ة  ال���دول 
�شيا�شات ال�شني التو�شعية وعدم اإيالء 
العتبار الواجب والمتثال لالتفاقيات 
الدولي���ة وانتهاك حق���وق الإن�شان مبا 

يف ذلك حقوق العمال.
 �شبب اآخر ه���و التخوف من اأن �شعود 
ال�ش���ني يف �شل�شلة القيم���ة العاملية يف 
التقنيات النا�شئة مثل اجليل اخلام�س 
والقت�ش���اد  ال�شطناع���ي  وال���ذكاء 
الرقمي والف�شاء ال�شيراين وت�شنيع 
الرقائ���ق ق���د يوؤث���ر عل���ى هيمنته���ا يف 

التكنولوجيا.
الغ���رب يعت���ر ال�ش���ني منته���كا رائ���دا 
ال�شناعي���ة  الخ���رتاع  ل���راءات 
و�شرقته���ا، وه���ي معروف���ة باأنها �شيدة 
التكنولوجيا العك�شية، يجد الغرب كل 
هذه الأ�شي���اء اإهانة لقيمه الدميقراطية 
و ت�شعر الدول الغربية املتقدمة بالقلق 
لل�ش���ني  العظيم���ة  الدعاي���ة  اآلي���ة  اإزاء 
الت���ي تعمل من خ���الل و�شائ���ل الإعالم 
والتعاون الأكادميي ومتويل امل�شاريع 
البحثي���ة واكت�ش���اب ح�ش����س قيادي���ة 
يف دور الأعم���ال والإع���الم رغ���م النقل 
الق�ش���ري للتكنولوجي���ا م���ن البل���دان، 
ال�ش���ني  ح���ول  الت�ش���ورات  ه���ذه  كل 
حظ���ر  اإىل  املتح���دة  الولي���ات  دفع���ت 
العدي���د من ال�ش���ركات ال�شينية وحثت 
اق���رتاح  لتمري���ر  الأوروب���ي  الحت���اد 
لو�ش���ع الحتياطات الواجب���ة من قبل 

احلكومات �شد هذه اجلنح ال�شينية.
عل���ى الرغ���م م���ن ه���ذا ل ي���زال باإمكان 
ال�شني ال�شتفادة من وجودها املتعمق 
لتحقي���ق اأه���داف ق���وة اخلط���اب عل���ى 
ال�شاح���ة العاملي���ة م���ن خ���الل تخفي���ف 
الفج���وة ب���ني دعايته���ا خلل���ق �ش���ورة 
اإيجابية والواق���ع الأر�شي لاللتزامات 
ال�شينية يف الع���امل، وخا�شة اجلنوب 
العامل���ي، ولك���ن طاملا ا�شتم���رت ال�شني 
يف تقوي����س املوؤ�ش�ش���ات الدميقراطية 
العملي���ة،  ه���ذه  يف  العاملي���ة  والقي���م 

ف�شيظل ذلك وهما م�شتمرا لل�شني.

العدد )5227( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - الأحد )24( متوز 2022

 طالب عبد العزيز   
 ه�صام جمال داوود

 د . علي الرفيعي

لقد اكدت المحكمة االتحادية 
العليا في قرارها ذي العدد )81/

اتحادية/2019 في 28 /2010/10( 
على عدم د�صتورية الفقرة )6( من 
القرار الت�صريعي رقم )44( ل�صنة 
2008 الذي اتخذه مجل�س النواب 

في حينه ون�صر في جريدة الوقائع 
العراقية بالعدد )4102( ال�صادر يوم 

 . 2008/12/24

والت����ي  انف����ا  اليه����ا  امل�ش����ار   )6( الفق����رة 
اتخذه����ا املجل�����س بذريع����ة ال�شتحق����اق 

النتخابي ت�شمنت التي : 
))تنفيذ املتفق علي����ه من مطاليب القوائم 
والكت����ل ال�شيا�شي����ة وف����ق ا�شتحقاقها يف 
اجهزة الدولة ملنا�شب وكالء الوزارات و 
روؤ�شاء الهيئ����ات واملوؤ�ش�شات والدرجات 
اخلا�شة ، وعلى جمل�س النواب ال�شراع 
يف امل�شادقة على الدرجات اخلا�شة (( . 
اعت����رت املحكم����ة الحتادية ه����ذا القرار 
خمالف����ا  الن����واب  ملجل�����س  الت�شريع����ي 
للد�شت����ور ، اذ ج����اء يف حيثي����ات قرارها 

انف الذكر التي : 

)) جت����د املحكمة الحتادية العليا ان قيام 
باملطالب����ة  ال�شيا�شي����ة  والكت����ل  القوائ����م 
ورئا�ش����ة  ال����وزارات  وكالء  مبنا�ش����ب 
الهيئ����ات والدرج����ات اخلا�شة يف اجهزة 
الدولة وفق ا�شتحقاقها هو الخر ل �شند 
له من الد�شتور لن هذه العناوين ما هي 
ال عناوي����ن وظيفي����ة ح����دد الد�شتور يف 
املادة )61/خام�شا( من هي اجلهات التي 
تت����وىل تر�شيح من تراه����م ل�شغالها وفق 
الخت�شا�س والكفاءة وهذه اجلهات ورد 
ذكرها ح�شرا يف املادة )61/خام�شا( من 
الد�شت����ور التي مر ذكرها ، لي�س من بينها 
)القوائم والكتل ال�شيا�شية( ، وان ال�شري 
يف خالف ما ن�س عليه الد�شتور قد خلق 
م����ا يدع����ى ب����� )املحا�ش�ش����ة ال�شيا�شي����ة( 
يف توزي����ع املنا�ش����ب الت����ي ورد ذكره����ا 
وما جنم ع����ن ذلك من �شلبي����ات اثرت يف 
م�شارات الدولة ويف غ����ري ال�شالح العام 
ا�شاف����ة اىل خمالفتها ملب����داأ امل�شاواة بني 
متيي����ز  دون  القان����ون  ام����ام  العراقي����ني 
ب�شب����ب اجلن�س او الع����رق او القومية او 
ال�ش����ل او اللون او الدي����ن او املذهب او 
املعتق����د او ال����راأي او الو�شع القت�شادي 
او الجتماعي ، وخالفت الفقرة مو�شوع 
الطع����ن كذلك مب����داأ تكاف����وؤ الفر�س الذي 
ن�ش����ت علي����ه امل����ادة )16( م����ن الد�شت����ور 
والتي كفلت جلمي����ع العراقيني ان ينالوا 
فر�شه����م يف تويل املنا�ش����ب وغريها يف 
الدولة على ا�شا�����س الكفاءة والتخ�ش�س 
وغريها م����ن متطلبات ا�شغ����ال الوظائف 
الد�شتوري����ة  امل����ادة  والزم����ت  العام����ة 
ه����ذا  تطبي����ق  بكفال����ة  الدول����ة  املذك����ورة 

املبداأ((. 
رغم و�شوح ن�شو�س الد�شتور وتف�شري 
املحكم����ة الحتادي����ة العلي����ا ال ان الكت����ل 
ال�شيا�شي����ة املتحكم����ة يف زم����ام الم����ور 
والت����ي ت�شتح����وذ عل����ى اغلبي����ة املقاع����د 
يف جمل�س الن����واب وال�شلط����ة التنفيذية 
م����ن  والت����ي  ال����وزراء  مبجل�����س  ممثل����ة 
خالله����ا ت�ش����در الق����رارات التنفيذي����ة مل 
تلتزم بن�شو�س الد�شتور ومل تقم بكفالة 
تطبيق مب����داأ امل�شاواة ب����ني املواطنني اذ 
ا�شتم����رت بنف�����س نه����ج املحا�ش�ش����ة يف 
ا�شغال الوظائف العامة يف اجهزة الدولة 
متبع����ة �شيغ����ة )الوكال����ة( او )التكلي����ف( 
ال����وزارات  وكالء  درج����ات  ا�شغ����ال  يف 
وروؤ�ش����اء الهيئات وامل����دراء العامني بناء 
على تر�شيح����ات روؤ�شاء الحزاب والكتل 

ال�شيا�شية وهذه الرت�شيحات مبنية وكما 
يعل����م اجلمي����ع ع����ل العتب����ارات املذهبية 

والقومية والعالقات ال�شخ�شية . 
واتباعا لنف�س النهج يف ا�شغال الوظائف 
املهمة يف الدولة قدمت احلكومة )جمل�س 
ال����وزراء( اىل جمل�س الن����واب يف دورته 
ال�شابقة وقبل حله قائمة تت�شمن تر�شيح 
م����ا يزي����د عل����ى )50( �شخ�ش����ا ل�شغ����ال 
درج����ة �شف����ري )درجة خا�ش����ة( يف وزارة 
اخلارجي����ة البع�س منهم يف مقتبل العمر 
ولي�شت لديهم خرة يف العمل املهني يف 
اجه����زة الدول����ة وب�شب����ب رد الفع����ل الذي 
ح�ش����ل يف او�شاط ال����راأي الع����ام والذي 
انعك�س يف و�شائل التوا�شل الجتماعي 
وان�شغال الحزاب والكتل ال�شيا�شية يف 
فرتة النتخابات العامة يف ت�شرين ثاين 
يب����ت يف املو�ش����وع وبق����ي  2021 مل   /

المر معلقا يف جمل�س النواب . 
رابع����ا : كم����ا او�شحن����ا ان )ال�شتحق����اق 
النتخاب����ي ( ه����و احلالة الوحي����دة التي 
ميك����ن لالح����زاب والكت����ل ال�شيا�شي����ة ان 
يف  بحقه����ا  ادعاءاته����ا  يف  الي����ه  ت�شتن����د 
ال�شتح����واذ عل����ى موق����ع مه����م يف قي����ادة 
جمل�����س  رئي�����س  )من�ش����ب  ه����و  الدول����ة 
ال����وزراء( وه����و م����ا ن�ش����ت علي����ه امل����ادة 
)76/اول( من الد�شت����ور الذي ر�شم اآلية 
ت�شكي����ل جمل�����س ال����وزراء ، ولك����ن يبقى 
املب����داأ الع����ام الذي جاء يف ق����رار املحكمة 
الحتادي����ة العليا ال����ذي ا�شرن����ا اليه انفا 
ه����و ال�شا�����س يف اختي����ار رئي�س جمل�س 
ال����وزراء ، ونعني بذل����ك ان يتم الرت�شيح 
عل����ى ا�شا�����س الكفاءة واملهني����ة والنزاهة 
ل عل����ى ا�شا�����س املحا�ش�شة وه����و النهج 
الذي اعتمدته الح����زاب املا�شكة لل�شلطة 

منذ ت�شكيل اول وزارة عام 2006 وحتى 
الي����وم اذ ق�شم����ت ال����وزارات عل����ى ا�ش�س 
مذهبية وقومية ، )12( وزارة ل�شخا�س 
م����ن مذهب ديني حم����دد )�شيع����ي( و )6( 
وزارات او )4( اربعة ملذهب اخر )�شني( 
ومثله����ا عل����ى ا�شا�����س قوم����ي )ك����ردي( . 
وح����ددت ال����وزارات ع����ل نف�����س ال�شا�س 
وا�شبح معروفا يف ال����وزارات املتعاقبة 
للطائف����ة  الداخلي����ة  وزارة  ح�ش����ة  ب����ان 

الفالنية واخلارجية لالخرى وهكذا . 
ان ه����ذا التوزي����ع يخال����ف روح الد�شتور 
. احلق����وق الت����ي ن�����س عليه����ا الد�شت����ور 
مل تبن����ى عل����ى ا�ش�س مذهبي����ة اوقومية ، 
احلق����وق يف د�شتور الع����راق كما هو يف 
اغلب د�شاتري ال����دول الدميقراطية بنيت 
على املفاهي����م ال�شا�شية حلقوق الن�شان 

وحقوق املواطنة . 
وكذل���ك  الع���الم  يف  تداول���ه  يت���م  م���ا 
الت�شريحات الت���ي ادىل بها قادة الطار 
التن�شيق���ي تن�ش���ب على اختي���ار رئي�س 
وزراء ق���وي ونزيه وه���ذه موا�شفات ل 
يختلف فيها اثنان . لكن من حق اجلميع 
ان يت�ش���اءل كيف ميك���ن لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء ان يكون قوي���ا اذا كانت الكتلة 
او احلزب ال�شيا�شي ت�شرتط عليه مقدما 
توزي���ع ال���وزارات وحتديده���ا وف���ق ما 
ا�شلفن���ا ذك���ره واكر م���ن ذلك حت���دد له 
ا�شماء قيادات اخلط الثاين لكل وزارة ، 
م���ن اين تتاأتى له القوة اذا كانت البداية 
يف اختي���اره ه���ي و�ش���ع قي���ود حمددة 

لي�س له اخليار يف رف�شها !! 
منذ اول وزارة ت�شكلت بعد نفاذ د�شتور 
ع���ام 2005 مل يح�ش���ل ان ق���ام اح���د من 
روؤو�ش���اء ال���وزارات باعف���اء وزي���ر من 

من�شب���ه رغ���م قناعته بع���دم اهليته لهذه 
املهمة او وج���ود ادلة مقتن���ع بها رئي�س 
ال���وزراء بع���دم نزاهته ، كم���ا مل يح�شل 
ان ق���دم وزي���ر م���ا ا�شتقالته م���ن موقعه 
وال�شب���ب يف كل ذل���ك حماي���ة الح���زاب 
يف  ملر�شحيه���ا  ال�شيا�شي���ة  والكت���ل 
ال���وزارات . ينبغ���ي ان يرتب���ط اختي���ار 
باملنه���ج  وال���وزراء  ال���وزراء  رئي����س 
ال���وزاري ال���ذي يعتم���ده ه���و �شخ�شيا 

ووزراوؤه . 
اذا كان���ت الح���زاب والتحالف���ات الت���ي 
ال���وزراء  رئي����س  اختي���ار  �شتت���وىل 
يف  املن�شوي���ة  الح���زاب  به���ا  ونعن���ي 
ان�شح���اب  بع���د   – التن�شيق���ي  الط���ار 
التي���ار ال�ش���دري – �شادقة يف ادعاءتها 
ب�شرورة التغيري يف العملية ال�شيا�شية 
عليها اختي���ار رئي�س وزراء قوي ونزيه 
وعدم التدخل يف عمل الكابينة الوزارية 
. بامكانه���ا اتب���اع الط���رق الد�شتوري���ة 
من خ���الل ممثليها مبجل����س النواب من 
توجيه ا�شئل���ة وال�شتجواب ويف حالة 
عدم قناعته���ا بالداء هن���اك طريق ثالث 
واح���د ر�شم���ه الد�شت���ور وه���و �شح���ب 
الثق���ة من رئي�س جمل�س الوزراء او احد 

وزرائه . 
لكي يك���ون رئي�س الوزراء قويا ويندفع 
بثق���ة عالي���ة بنف�ش���ه يف تنفي���ذ برنام���ج 
وزارت���ه ال���ذي تق���ره الح���زاب والكتل 
ال�شيا�شي���ة يف جمل����س الن���واب ، عليها 
وممار�ش���ة  عمل���ه  يف  تتدخ���ل  ل  ان 
ال�شغوط ال�شيا�شية عليه وعلى وزراءه 
او تهديده���م ب�ش���ورة مبا�ش���رة اوغ���ري 
مبا�شرة من خ���الل تنظيمات م�شلحة لها 

عالقة بها . 
الو�ش���ع الداخلي يف الع���راق ل يحتمل 
حكوم���ة  وبق���اء  والت�شوي���ف  املماطل���ة 
ت�شري���ف الم���ور اليومي���ة وجتاوزه���ا 
للم���دة املق���ررة د�شتوريا لعمله���ا وكذلك 
ع���دم اق���رار موازنة الدولة لع���ام 2022 
كل ه���ذه الم���ور تزي���د الو�ش���ع تعقيدا 
وتوؤخر الج���راءات ال�شريع���ة املطلوبة 
ملعاجلة الفقر والبطالة ومكافحة الف�شاد 
املع�شل���ة الدائمة ونق�شد به���ا مو�شوع 
الكهرباء وكذلك الثار ال�شريعة الناجتة 
ع���ن قل���ة املي���اه وم�شكل���ة الت�شح���ر وما 
�شيعانيه املواطنون ب�شبب هجرتهم من 
الق���رى واملدن وفقدان فر����س العمل يف 

الزراعة وال�شناعة . 

امل���دن امل�شّوه���ة، مدنن���ا العراقي���ة، الت���ي ن�شفه���ا مت���دن زائف، 
ون�شفه���ا الآخ���ر ري���ف م�شتكره وُمتن���ازل عن قيمت���ه، مل تتطور 
منذ و�شع اأول لبنة للدولة العراقية الأوىل. كان الريف العراقي 
اأجم���ل قبل ا�شتح���داث املدن الزائفة تلك، ي���وم كان احلطب مادة 
الطب���خ والتدفئ���ة الأوىل، يوم كان �ش���وق ال�شعف واجلذوع يف 
الب�ش���رة رائج���ًا، له اأ�شحابة وجّت���اره، ويباع يف ط���ول املدينة 
وعر�شه���ا، من املعقل اىل الع�ش���ار وبريهة واملناوي اىل الب�شرة 
القدمي���ة وال�شواحي الخ���رى، بوا�شطة العرب���ات التي جتّرها 
َرُه الأول،  ���دِّ اخلي���ول، وال���ذي كان الفالح يف ق���رى الب�شرة ُم�شَ
ب�شبب الفائ����س الهائل منه، يوم كانت املدينة اأكر منتج للتمور 
يف الع���امل، يف امل�شه���د ال���ذي ما زل���ت اأتاأمله كواحد م���ن ف�شائل 

قريتنا ال�شغرية على )املدينة( الكاذبة تلك.
  ظل الفالُح على ب�شاطة حاله وحياته متف�شاًل على املدينة، حتى 
زحف���ت عليه، فقد كان م�شدر وجودها، فهو باذر القمح، وغار�س 
اخل�ش���ار والفاكه���ة، وبائع احللي���ب واللنب والزب���دة، وحطابها 
الوحي���د، ال���ذي لوله ملا طهى اب���ن املدينة طعام���ه، ول ا�شت�شعر 
ال���دفء، ول تنعم مبا بني يدي���ه، ولأنَّ حديث املطبخ العراقي مل 
يتناول���ه اإل القلة من كتابنا، فق���د اآثرنا تناول اجلانب الأهم فيه، 
األ وه���و حتوله بدخ���ول النف���ط البي�س، يف الطب���خ، وتراجع 
احلط���ب، مادته القدمي���ة، بو�شفها الطعن���ة الأوىل التي توجهها 

املدينة للفالح، ابن القرية، اأبي وعّمي واأخي.  
   نح���ن ل منل���ك تاريخ���ًا فا�ش���اًل يف التحول ذاك، لكنن���ا نرى اأن 
دخ���ول الرمي���ز، ال���ذي يعم���ل بالنف���ط و�شغ���ط اله���واء حي���اة 
العراقي���ني كان نقط���ة التح���ول الكب���رية. هذا اجله���از النحا�شي 
ال�شغ���ري، بعنقه الذي ي�شبه رقب���ة احدى اإوزات اّم���ي، وبراأ�شه 
املتوه���ج الزرق، الذي اأتى به اأخي الكر قبل نهاية �شتاء العام 
1965م���ا كن���ا قد �شمعن���ا به من قب���ل، �شّماه )الرمي���ز( فرددناه 
طوي���اًل قب���ل اأن نحفظ���ه، ظل يوق���ده لأّم���ي اأيامًا، قب���ل خروجه 
للعمل، حيث مل تفلح معها كلُّ و�شائله التعليمية، فهو ميالأ خزانه 
ال�شغري بالنف���ط البي�س، ويبداأ ب�شغط  الهواء فيه، من مكب�س 
بعتل���ة �شغرية، ث���م ي�شعله، ليتح���ول النفط واله���واء اىل �شعلة 

زرقاء، وقوية، بدويٍّ خميف.
    مل ن�شاأل���ه مل���اذا �شّمي )الرمي���ز( هذه الت�شمي���ة الغريبة، لكْن، 
ات�ش���ح  باأن���ه منت���ٌج، اأ�شتخ���دم لأول م���رة الع���امل �شن���ة ١٨٩٢ 
بال�شوي���د، كاأّول موق���د حدي���ث يعم���ل بالنفط البي����س، �شممه 
وط���وره امليكانيك���ي ال�شويدي فران���ك ويلهل���م لنكوي�شت، الذي 
اأطل���ق عالمت���ه التجاري���ة باإ�ش���م  Primusوالتي تعن���ي )الأول 
بالالتينية(. هل اأقول باأنَّ اأول اآلة ميكانيكية تدخل بيتنا الطيني 
كان���ت عتلة)مفتاح ال�شواميل( التي تفت���ُح راأ�س ال�شعلة، وتنزع 
املكب�س، �شاع���ة يراد تنظيفه، من الكارب���ون، كذلك كانت البرة، 
الت���ي مل تهت���د اأّم���ي لأهميتها بنب����س الثقب، ال���ذي يتدفق النفط 

البي�س منه.
   اأم���وت ول تغ���ادُر روح���ي رائح���ة البي�س املقل���ي بالزبدة، يف 
موق���د اأّم���ي، فقد ظل���ت تطبخ طعامن���ا، وت�شع ق���در احلليب اىل 
جوار ابريق ال�شاي، وت�شّخن ماء احلّمام بنار موقدها احلطب، 
حتى مطل���ع ال�شبعين���ات. واملوقد ذاك حف���رة يف الر�س، عليها 
حديدت���ان، عري�شت���ان، متوازيت���ان، عرف���ت فيما بع���د باأنها من 
م�شتهل���ك عرب���ات القط���ار، جلبه���ا اأب���ي م���ن �شك���راب ال�شعيبة، 
وو�شعها عل���ى املوقد، لت�شتقر مقالة وق���دور واأباريق اأّمي، ول 
تقل���ق ب�شاأن ما عليها من الرز وامل���رق واحلليب وال�شاي، فالمر 
مرت���ب كما يج���ب، ولأنها كذلك، فقد بقينا جنل���ب احلطب لها من 
ب�شتاننا الكبري، كربًا و�شعفًا وجذوعًا وعراجنَي، وكل ما تلتهمه 
الن���ار من اغ�ش���ان التوت والعنب والرم���ان...  يف دورة �شيفية 
�شهل���ة، و�شتوي���ة �شعبة، فق���د كان �شتاء تلكم الي���ام ثقياًل، كثري 
ال���رد واملطر، يقت�شي تخزين كمي���ة كبرية منه، يف دارة مظلمة 
مرتوك���ة، ل ينو�شها ال�ش���وء، ول يدخلها املطر، الدار التي ن�شج 
املخي���ال ال�شعبي الكثري من الق�ش�س عنه���ا، فهي حمظورة على 
دخ���ول الطف���ال، لأنه���ا م�شكونة بالطنط���ل ذي الع���ني الطولية، 

والعبد املُ�َشْل�َشْل واخل�شراء اأم الليف.
  مع كل )ف�شائل( الرميز هذا مل ت�شتغن اأّمي عن موقدها احلطب، 
حتى ت���زوج اأخي الكر، وتكفلت زوجت���ه ب�شوؤون املطبخ، غري 
اأننا عدنا اليه، يف �شنوات احلرب واحل�شار، لكنها عودة اأخرية 
يائ�ش���ة، فق���د ُهدَّ املوق���د، تداككت علي���ه احليطان الط���ني، و�ُشّيد 
مكانه غرفة من الطابوق، �ُشّقف���ْت بال�شمنت واحلديد، الذي هو 
الآخ���ر، دخل البي���ت العراق���ي يف اأربعينات وخم�شين���ات القرن 
املا�ش���ي.  وحت���ى وقت قري���ب، ظلت الكثري من ال�ش���ر الب�شرية 
ت���رتدد يف ا�شتخ���دام الرميز)ملخاط���ره( فه���و خم���رتع جدي���ٌد 
يوم���ذاك، مل تكم���ل دورة ا�شتخدامه، وتتهيبه �شي���دات البيوت، 
اللوات���ي اعتدن على طهي طعامهن على نار احلطب)الآمنة( يوم 

كانت غالبية م�شاكنهن من الق�شب وال�شعف واجلذوع.
    اإذا كان الرميزال�شوي���دي ق���د اأح���دث النقل���ة النوعي���ة الأوىل 
يف بيتن���ا فق���د كان طب���اخ النف���ط ال�ش���ود اأو الزرق بالزجاجة 
اجلانبية)طّب���اخ اأبوع���ني( النقل���ة الثاني���ة، فه���ذا جه���از ل يعمل 
ب�شغ���ط النفط واله���واء، اإمن���ا بان�شي���اب النفط م���ن الزجاجة، 
م�شت���ودع النف���ط، عرانب���وب حدي���دي، اىل الفتيل���ة القطني���ة، 
الت���ي تتوه���ج بطيئ���ًة ب���ادئ المر، ث���م تتحول اىل له���ب �شامت 
اأزرق، يق���وم وب���كل جدارة، مق���ام موقد احلط���ب، واإذا كنا به قد 
حتررن���ا من مهمة جمع احلطب، واإدِّخاره، وانتقاء الياب�س منه، 
وانتظ���ار الرط���ب حتى يجفَّ فق���د افتقدنا الدخ���ان النقي وطعم 
ال���رز العن���ر ورائح���ة ال�شم���ك املقل���ي ووو اأّم���ا دخ���ول الطباخ 
النفطي)اأبوعينني( الذي تتو�شط زجاجُة النفط �شعلتيه فقد كان 
احل���دث البرز، حيث باتت زوجة اأخي تطبخ الرز واملرق يف اآن 
واح���د، هذا على العني هذه، وذاك على الثانية، وكذلك اأمرها مع 
ال�شاي واحللي���ب و�شواهما، وبدخول الغ���از ال�شائل وانت�شاب 
الطب���اخ ماركة)ع�شت���ار( مهيب���ًا يف املطب���خ احلدي���ث يك���ون كل 
حديث عن املوق���د واحلطب والروائح والطع���وم بال معنى، فقد 
تقو�ش���ت فك���رة القري���ة يف العقل احلدي���ث، واأم�ش���ت املدن بكل 

ت�شوهاتها قبلة الن�شان حيث اأتى واأقام.

قناطر

في ف�ضل القرية على المدينة

االأ�ضتحقاق االنتخابي كما تراه اأحزاب ال�ضلطة وما يق�ضي به الد�ضتور 2 - 2

اإ�ضتخدام قوة الخطاب ال�ضيني في التاأثير على دول الجنوب العالمي
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الحداثة مفردة لها وقعها في 
مزاج الأدباء والفنانين العراقيين 

عامة مت�ضمنة لديهم معنى 
جوهريًا فيه تتجلى كل التطلعات 
ومختلف الأماني والآمال، ومن ل 

يتكلم بالحداثة يحكم على نف�ضه 
بالنحدار الفني والتراجع النوعي.  

وما من اأمل من�ضود في ال�ضعر مثل 
اأمل الوعي الحداثوي والتمكن من 

التدليل عليه وتاأكيده ب�ضكل مرئي 
في الق�ضيدة وظاهري في العالم 
فيكون ال�ضاعر هو النموذج الذي 

ي�ضتحق التاأ�ضير والتنويه. 

ولي����س ه���ذا بالكث���ر عل���ى �ش���عراء العق���د 
ال�ش���تيني الذي���ن كان���وا ما يزال���ون قريبني 
ق���اده  ال���ذي  ال�ش���عري  التثوي���ر  عه���د  م���ن 
�شع���راء الق�شي���دة احل���رة اأو التفعيل���ة كما 
اأنه���م مت�شلون ب�شاعر اأخ���ذت نار �شاعريته 
بالتوه���ج قوي���ة من���ذ البداي���ة م���ع اأن هناك 
�شاعري���ات عاي�شت���ه ومتماثل���ة يف توهجها 
لك���ن لي�س بقوت���ه واأعني به ح�ش���ب ال�شيخ 
جعف���ر الذي �شّكل فنيا رافدا مهما من روافد 
احلداث���ة ال�شعري���ة الثاني���ة بينم���ا توزعت 
زمنية ه���ذا التجريب بني نهاية عقد وبداية 
عق���د.  ولكن ظل���ت الطواعي���ة والثقة بروح 
الع�شر ثابتة لديه غر معني بتجييل �شعره 
�شمن هذا العقد اأو ذاك وغر مهتم اأي�شا اأن 

يدرج مع احلداثيني اأو ل. 
نت���اج  ه���و  العق���دي  التجيي���ل  كان  واإذا 
ممار�ش���ة ال�شاع���ر النق���د الدب���ي، ف���اإن نقد 
ه���ذا التجيي���ل هو نت���اج نقد النق���د من لدن 
املتخ�ش�ش���ني ل�شيم���ا الذي���ن جايل���وا عقد 

ال�شتيني���ات وكانوا على بين���ة وقريبني من 
ح���ال ال�شعر وال�شعراء اآن���ذاك، ومن هوؤلء 
النق���اد عب���د اجلب���ار عبا�س ال���ذي اأخذ على 
املفرط���ة  حما�شته���م  ال�شتيني���ني  ال�شع���راء 
معطي���ات  اإىل  به���م  اأدت  والت���ي  للجيلي���ة 
غ���ر مو�شوعي���ة.  وا�شتن���د الناقد يف هذه 
املوؤاخ���ذة عل���ى ثواب���ت نقدي���ة ل يختل���ف 
حوله���ا اثنان منها اأن ل منا�س يف ممار�شة 
ال���راث  م���ن موا�شل���ة  ال�شعري���ة  الكتاب���ة 
باملعا�ش���رة كما اأن من ال�ش���روري التوفيق 
يف التاأثر ب���ني التجارب ال�شعري���ة العربية 
والنبه���ار بالتج���ارب العاملي���ة م���ع اأهمي���ة 
البعد عن التكا�شل والت�شرع واحلما�شة يف 
ط���رح ق�شي���ة التجديد فلكل حقب���ة طبيعتها 

اخلا�شة. 
يوؤ�ش����س  ح���ني  ريادي���ا  يك���ون  والتجدي���د 
جلي���ل جديد يعق���ب حقبة ات�شم���ت بالركود 
واجلم���ود والتحجر بينما يك���ون التجديد 
�شة  حتول وتطورا حني تكون احلقبة موؤ�شِ

واجليل قائما ولي�س من ال�شهل جتاوزه. 
م���ن  عبا����س  اجلب���ار  عب���د  الناق���د  ولأن 
املعا�شري���ن ل�شع���راء ال�شتيني���ات وكان من 
باملو�شوعي���ة،  املتحل���ني  الفاعل���ني  النق���اد 
كانت موؤاخذاته ملّاح���ة وت�شخي�شاته دقيقة 
وهو ينتقد قطيع���ة بع�س ال�شعراء ال�شباب 
عن اجليل ال�شع���ري الرائد مقابل انبهارهم 
بال�شع���ر العامل���ي، م�شتغربا اأّن ق���ول عابرا 
� قال���ه جني���ب املانع حول ق�ش���ة ال�شتينيات 
ومف���اده اأنها بلغ���ت م�شتوى عاملي���ًا � �شّجع 
)ال�شب���اب ال�شتين���ي املبته���ج املتفاخر الذي 
تلق���ف القول ك���ي يربر به اأخط���اءه ويقذفه 

يف وجه كل تقييم نقدي اأمني( . 
ومن ه���وؤلء ال�شب���اب �شع���راء كان مطلبهم 
التجيي���ل.  وق���د و�شف عبد اجلب���ار عبا�س 
ه���ذا املطل���ب باأنه)خي���ال مف���رط احلما�شة 
المت���داد  لأن  والخت���اق(   التوه���م  ح���د 
بالتوا�ش���ل والإ�شاف���ة م���ا زال قائم���ا ب���ني 
اخلم�شيني���ني وال�شتيني���ني وال�شبعيني���ني 
ال�شب���ان  الأدب���اء  ب���ني  ال�ش���راك  اأن  كم���ا 
وا�ش���ح يف اأمري���ن:  اأول / مب���داأ اللتزام، 
وثاني���ا/ اأ�شالة م���زج ال���راث باملعا�شرة.  
اأم���ا من مل ي�شتطع من ال�شع���راء ال�شتينيني 
مد التوا�شل م���ع ال�شابقني والاحقني فاإنه 
انتهى )اإىل املراوح���ة وال�شيخوخة املبكرة 
القانعة برث���اء الذات والب���كاء ال�شري على 
غي���اب الق���درة يف و�شط الطري���ق ال�شعري 
ال�ش���اق(  بح�ش���ب الناقد عبا�س ال���ذي راأى 
اأي�ش���ا اأن الجته���اد يف ال�شع���ر لي�س 
جي���ل جدي���د  اإىل  ال�شاع���ر  بانتم���اء 

واإمن���ا هو الجته���اد ال�شعري ال���ذي يجعل 
ال�شاع���ر جدي���را باأن يفر�س وج���وده داخل 

جيله اأيا كان جديدا اأو حمافظا. 
وهنا نت�ش���اءل ملاذا اهتم ال�شع���راء ال�شباب 
بالتجيي���ل اأك���ر من الق�شا�ش���ني؟  وجنيب 
رمب���ا لن تركة الري���ادة يف الق�ش���ة مل تكن 
بالقوة نف�شها التي عليه���ا الريادة ال�شعرية 
ومن ثم كان وقع هذه الريادة �شديدا اأ�شاب 
)�شغار ال�شعراء ل كبارهم(  بعقدة التجاوز 

والنقطاع عن �شعراء اخلم�شينيات. 
وانزل���ق بع����س ال�شع���راء ال�شتيني���ني اإىل 
كتاب���ة مقالت فيها كثر من احلما�شة ل�شعر 
ال�شتيني���ات ومنه���م ط���راد الكبي�ش���ي الذي 
و�شفه عبد اجلبار عبا�س بال�شاعر )موفور 
املوهبة وا�شع الإحاطة بال�شعر(  ووجد اأن 
يف طموحه اإىل التعامل مع ال�شعر ال�شتيني 
كجيل اأخط���اًء وقع فيها، ومنها التخلي)عن 
الب�شاط���ة ونغم���ات احلدي���ث اليوم���ي اإىل 
لغة متقع���رة ول�شان اأعجم���ي يف ظل غياب 
التمييز ب���ني الب�شاطة كاألف���ة حميمة وبوح 
�ش���ادق وب���ني اأمرا����س الب�شاط���ة امل�شين���ة 
الواقع���ي  البن���اء  عل���ى  غره���م  وتع���اىل 
املو�شوع���ي املج�ش���د اإىل تهومي���ات لفظية 

تغرق يف الغمو�س( 
وبح�ش���ب عب���د اجلب���ار عبا�س ف���اإن جتاوز 
جي���ل لحق جليل �شبق���ه ي�شتل���زم اأن يقوم 
اجلي���ل اجلدي���د مبراجع���ة نقدي���ة وا�شع���ة 
لعط���اء �شابقي���ه يف �ش���وء فهم جدي���د اأكر 
مبنج���زات  وات�ش���ال  وغن���ى  معا�ش���رة 
ال�شع���ر العاملي ونب����س اللحظة احل�شارية 
املعا�ش���رة ومب���ا يك�ش���ف قان���ون الت�شال 
والنقط���اع بني اجليل���ني بحيثي���ات مقنعة 
جتي���ب ع���ن اأ�شئل���ة حم���ددة مث���ل:  كي���ف 
فه���م اجلي���ل املا�ش���ي ال�شع���ر؟  وم���ا حقيقة 
العاق���ة بني جي���ل اخلم�شيني���ات ومرحلته 
التاريخي���ة؟  وكي���ف ا�شتوعبها وعرّب عنها؟  
وم���ا التقاليد ال�شعرية الت���ي ورثها واأر�شى 

دعائمها وا�شتبقاها للجيل اجلديد؟ 
لقد اأكد الناقد عبا�س اأن الإ�شرار على رف�س 
جترب���ة اجلي���ل ال�شابق، هي بداي���ة م�شللة 
قد تنته���ي اإىل العقم وامل���وت ال�شريع، واأن 
التفرد لي�س قف���زة يف فراغ واأن النبهار قد 
ين�شينا جراأة املغامرة التي ميكنها اأن جتعل 
ال�شفينة مثقوبة ترنح بني يدي بحار كليل 
الب�شر فقر ال���زاد ولي�س اقتنا�س احلقيقة 
الأعم���ق والبقى هو ه���دف رحلته الوحيد.  
اإىل  الو�ش���ول  ال�شعوب���ة  م���ن  اأن  وراأى 
حك���م نهائي ب�ش���دد جدة جي���ل ال�شتينيات، 
اأول لأن للتف���رد اأ�شباب���ا ح�شاري���ة ت���وؤدي 

اإىل ب���روز ظاه���رة وا�شح���ة ولي����س جمرد 
�شعارات كقولهم)اأجافيكم لأعرفكم(  وثانيا 
كمه���رب اأو تعوي����س �شايكولوج���ي وثالثا 
لن التف���اوت ب���ني ال�شعراء قائ���م من ناحية 

التجديد يف التعامل مع الراث. 
ووق���ف عب���د اجلب���ار عبا����س وه���و ينتق���د 
ط���راد الكبي�ش���ي عن���د �شاعرين م���ن �شعراء 
ال�شتيني���ات كانا متحم�ش���ني اأي�شا للتجييل 
مه���دي  �شام���ي  ه���و  الأول  والنقط���اع، 
وناق����س راأي���ه يف اأن���ه مل ينتف���ع م���ن عطاء 
اجلي���ل ال�شابق اإل بب�ش���ع ق�شائد للربيكان 
وال�شي���اب، فكان���ت الأ�شا����س مل���ا يطمح ان 
يفتح���ه م���ن اأفق �شع���ري جدي���د.  وال�شاعر 
ال���ذي راأى  الث���اين ه���و فا�ش���ل الع���زاوي 
لغ���ة ال�شي���اب بدائية مبا�ش���رة ووعيه �شها 
ذا بع���د واح���د يخ�ش���ى املغام���رة لكت�شاف 
العاق���ات ال�شري���ة وان���ه لي����س اإل �شاع���را 
اجتماعيا اإ�شاحي���ا ي�شتبكينا على موم�س 
خدعه���ا �شخ����س.  ورد الناق���د عب���د اجلبار 
عبا�س بان الأمر يبدو م�شليا ل لأن املوم�س 
العمي���اء كانت تلخي�شا مكثف���ا ملاأ�شاة عراق 
اخلم�شيني���ات، ول لأن ال�شياب رغم ت�شلط 
عل���ى  والجتماعي���ة  ال�شيا�شي���ة  الق�شي���ة 
�شع���ره. . كان دائب البح���ث عن خا�س من 
تناق�ش���ات العامل. . ب���ل لأن العزاوي عاجز 

يف معظ���م م���ا كتب ع���ن حتقيق م���ا يطالب 
ب���ه ال�شي���اب فهو يل���زم بدرا مب���ا ل يلزم به 
نف�ش���ه ل���ذا ج���اءت معظ���م ق�شائ���ده ت�شكو 
امل���اأزوم  املتكل���م  ب�شم���ر  ال�ش���رد  طغي���ان 
وا�شطن���اع الطرافة واملعن���ى ب�شبب اإحلاح 
املوق���ف الثاب���ت. .  ف���ا الع���زاوي اأن�ش���ف 
ال�شياب يف اإطار مرحلته التاريخية ول هو 
ا�شتط���اع اأن يتجاوزه بحق( )كتابه:  مرايا 

جديدة،�س201( 
واإذا كان ال�شاع���ر �شامي مهدي قد ذهب اإىل 
اأن التكوين الراثي ملجايليه ناق�س مبتور 
وذه���ب فا�شل الع���زاوي اإىل اأن يف الراث 
تراكما ميتا من خملفات البداوة، فان حميد 
�شعي���د � بح�ش���ب الناقد عبد اجلب���ار عبا�س � 

يلتقط من البداوة الأ�شالة ونقاء اللغة. 
وعب���د اجلب���ار عبا����س دائ���م التوكي���د على 
اأن ل جي���ل جدي���دا يولد وه���و متذبذب بني 
الأم���ل والتحق���ق، ولن ال�شاع���ر الذي يولد 
كنبت���ة غريب���ة من العدم مل يول���د بعد، ولن 
ال�شتيني���ات مل ت���اأت من بع���د مرحلة تخلف 
وانحط���اط ومّث���ل على ذل���ك بجي���ل الرواد 
الذين جاءت اجنازاتهم مغايرة اأفقا ونظرة 
ل�شع���ر م���ن �شبقه���م وعا�شرهم م���ن �شعراء 
والرومانتيكي���ة  اجلدي���دة  الكا�شيكي���ة 
العربي���ة. .  كم���ا �شرب مثا عل���ى التجديد 
بالمتداد ال���ذي حققه بعد ال�شي���اب �شعراء 
ع���رب كاأم���ل دنق���ل و�ش���اح عب���د ال�شبور 
وحمم���د معطي حجازي وهو جتديد ل يقل 
عم���ا حققه �شعراء الثاثينيات الجنليز من 
بع���د الي���وت.  وم���ن يق���ل بالنقط���اع فكاأنه 
يلغ���ي اجل���ذور الت���ي م���ن دونه���ا ل يق���وم 
ال�ش���يء ول يثب���ت.  وم���ا طرح���ه داما�ش���و 
الون�ش���و حول ال�شعر املقتلع اجلذور، جعل 
عزي���ز ال�شي���د جا�ش���م يت�ش���اءل با�شتن���كار:  
»ه���ل اأن هناك �شعرا مقتل���ع اجلذور متاما. 
.  ال�شعر �شاأنه �شاأن اأي �شيء يف العامل لبد 

ان ميتلك جذرا«. 
اإن الف���ق املعريف الذي حتلى به الناقد عبد 
�س  اجلب���ار عبا����س ه���و ال���ذي جعل���ه ي�شخِّ
عيوب التجييل العق���دي الذي جعل �شعراء 
اأر����س غ���ر  ال�شتيني���ات يتحرك���ون عل���ى 
ممه���دة منتق���دا املتحم�شني منه���م للتجييل 
مبين���ا اأن التج���رد م���ن املن���اخ احل�ش���اري 
لق�شي���ة  املو�شوع���ي  الفه���م  وم���ن  الع���ام 
التجدي���د ال�شع���ري ه���و وحده ال���ذي يبيح 
لن���ا اأن نتحدث عن ثورة �شعرية كل عقد من 
ال�شنني.  وهذا طبعًا غر ممكن واذا ح�شل، 
فعنده���ا لن تك���ون تل���ك الث���ورة اإل �شداما 

وان�شاخا ومتردا. 

الكرخي،  ال�ضم الول في عنوان 
مقالتنا،  هو طبعا ال�ضاعر العراقي 

الكبير و )المظلوم ! ! ! (  عبود 
الكرخي )المتوفي عام 1946 

،  ويوجد اختالف ب�ضاأن تاريخ 
ولدته ،  اذ يقول البع�ض 1855 

وهناك من يقول 1861( .

  يرتبط عبود الكرخي دائما يف وعينا 
العراق���ي الجتماع���ي )مبجر�شت���ة! (  
اخلال���دة )رغم كل الجته���ادات ب�شاأن 
عائدي���ة ه���ذه الق�شي���دة(  ،  املجر�شة 
الت���ي ل تعرفها الجيال العراقية )ول 
حتى تت�شّوره���ا(  منذ اكر من ثاثة 
اأرباع ق���رن من الزم���ان واقعيا ،  لكن 
الجي���ال العراقّية تلك تربط املجر�شة 

تلقائّي���ا بق�شيدة عب���ود الكرخي عنها 
لي����س ال ،  وتتذّكر راأ�ش���ا معاناة تلك 
املراأة العراقية امل�شكينة ،  التي ت�شب 
وتلع���ن )املجر�ش���ة وراعيه���ا ! ! ! (  ،  
رغ���م ان امل�شكينة تل���ك ت�شتمّر بعملها 
امل�شني هذا ،  و )جتر�س وجتر�س. . . 
! (  بغ�س النظر عن لعناتها وم�شباتها 
وموقفها ،  ولزلت اأتذكر ،  كيف كانت 
بع�س املوظفات يف كلّية اللغات نهاية 
القرن الع�شرين يقولّن يل )ب�ْشكوت ! 
! ! (  ،  وكنت اأنا معاون العميد اآنذاك 
– )�شاعة واك�شر املجر�شة // وانعل 
اب���و راعيه���ا ! (  ،  وه���ّن يت�شاحكن ،  
لأنهّن يعلمّن ،  انني كنت )الاحزبّي(  
  ، عندئ���ذ  الكلّي���ة  ادارة  يف  الوحي���د 
وكنت اأنا اأ�شحك ب�شمت طبعا ،  لأين 
كن���ت اأفهم ،  ماذا يق�شدّن بذلك املقطع 
من ق�شيدة عب���ود الكرخي اخلالدة. . 
.  ويقال كذلك ،  والعهدة على الراوي 
،  ان اأمر ال�شعراء احمد �شوقي نف�شه 
كان معجب���ا ببي���ت من تل���ك الق�شيدة 
– )ه���م ه���اي دني���ه  ،  والبي���ت ه���و 

وتنك�شي // وح�شاب اكو تاليها( . 
وعل���ى ا�شا����س تلك المثل���ة املحدودة 
)اذ توج���د الكث���ر مثله���ا حتم���ا عن���د 
الآخري���ن(  ميك���ن الق���ول وب���كل ثقة 
،  ان ال���دور ،  ال���ذي توؤّدي���ه ق�شي���دة 

)املجر�ش���ة(  هذه لعب���ود الكرخي يف 
حياتن���ا العراقي���ة اخلا�ش���ة و العامة 
من���ذ ظهوره���ا يف ع�شريني���ات القرن 
الع�شري���ن واىل ح���د الن )ونحن يف 
احل���ادي  الق���رن  ع�شريني���ات  بداي���ة 
ج���دا  فري���د  دور  ه���و  والع�شري���ن(  
الع���راق  تاري���خ  يف  فع���ا  ومتمّي���ز 
احلديث ،  فما اأعظم هذا الدور ،  الذي 

توؤديه ق�شيدة عبود الكرخي احليوية 
تلك طوال قرن من الزمان ! 

يف  الث���اين  ال�ش���م    ، ن���رودا  اأم���ا 
العن���وان ،  فه���و طبعا بابل���و نرودا 
،  ال�شاع���ر الت�شيل���ي ال�شه���ر ،  الذي 
يعرف���ه الق���راء الع���رب ح���ق املعرفة ،  
وق���د اأ�شفت ا�شم���ه يف عنوان مقالتي 
ه���ذه بع���د الكرخ���ي مبا�ش���رة ،  لأين 

منده����س ج���دا و معجب ج���دا باملقالة 
اجلميل���ة )واملبتك���رة قلب���ا وقالب���ا(  ،  
الت���ي كتبها املبدع العراق���ي د.  جمال 
)ت�ش���اوؤلت   – املو�شوم���ة  العتاب���ي 
بابل���و ن���رودا وم�شتحي���ات عب���ود 
الكرخ���ي(  ،  والت���ي اطلعت عليها يف 
حينها مبجلة )املثقف(  الغراء بتاريخ 
2/ 8 / 2020.  لقد اأثبت العتابي يف 

مقالت���ه املبتكرة واجلريئ���ة والرائعة 
تل���ك ،  ان عل���م الدب املق���ارن ه���و - 
)عل���م با ح���دود ! (  فع���ا ،  فال�شاعر 
العراق���ي الكرخي ن�ش���ر ق�شيدته قبل 
ظه���ور ن���رودا اأ�ش���ا ،  والق�شي���دة 
ذات نكه���ة عراقي���ة بحت���ة ،  وال�شاعر 
الت�شيل���ي نرودا كت���ب ق�شيدته دون 
وبل���ده  بالكرخ���ي  ي�شم���ع  ان  حت���ى 
وق�شيدت���ه ،  ولكن العتابي يف مقالته 
تلك حتّدث مبهارة عن مقارنة ال�شور 
الفنية يف ق�شيدتيهما ،  وقد ا�شتطاع 
فعا ان ير�ش���م لوحة ذكية وحيوّية و 
ناطقة وطريفة ج���دا لتلك املقارنة بني 
ق�شيدة نرودا )ت�شاوؤلت(  وق�شيدة 

الكرخي )م�شتحيات( . 
اأما ال�ش���م الثالث يف عن���وان مقالتنا 
،  اي غوغ���ول ،  فان���ه )فر����س نف�شه ! 
(  واأن���ا اأكت���ب هذه ال�شط���ور ،  اذ انه 
)ط���ّل(  عل���ّي ،  وه���و ي�شاألن���ي بلهجة 
املع���امل - كي���ف  ذات معن���ى وا�ش���ح 
ميكن ان تتحدث عن �شاعركم العراقي 
،  ال���ذي يقول با�شتحال���ة )ربط البّقة 
بحب���ل ! ( ،  دون ان تتذك���ر ا�شتحال���ة 
ي�ش���ريف  كان  ال���ذي    ،   )  ! )الن���ف 
مبف���رده؟   بطر�شب���ورغ  �ش���وارع 
�شحك���ت اأن���ا ،  واأجبت���ه ،  طبعا طبعا 
يا نيقولي فا�شيليفت�س ،  ارجوك ل ،  

تغ�شب ،  فاين تذكرت راأ�شا ال�شورة 
الفني���ة اخلال���دة يف )انف���ك ! (  ،  رغم 
ان �شاعرن���ا العراق���ي مل يّطلع عليها ،  
ول اأظ���ن انه حتى �شمع عنها وعنك يا 
غوغ���ول ا�ش���ا ،  ولك���ن العتابي كان 
يتحدث عن تلك ال�شورالفنية الخرى 
،  مث���ل )ع���ام ي�شحك البطي���خ �شاعة 
ذبح���ه؟ (  ،  اي ان���ه حت���ّدث عن جانب 
اآخر من جماليات تلك ال�شور الفنية ،  
اجلماليات غر العتيادية وال�شاعرية 
املده�شة ،  ولكن���ه مل يتوقف بتف�شيل 
عند �شريالية تلك ال�شور عند الكرخي 
،  مث���ل )رب���ط البّقة بحب���ل(  او )منلة 
تدف���ع امللوي���ة(  ،  ه���ذه ال�ش���ور التي 
تذكرنا راأ�شا بلوح���ات �شلفادور دايل 
،  وطبع���ا ،  تعود بنا يف نهاية املطاف 
اىل �شور)الواقعي���ة الغرائبي���ة(  ان 
�ش���ّح التعب���ر ،  التي يعت���رب غوغول 
واح���دا م���ن روادها الكب���ار يف الدب 
الرو�ش���ي خ�شو�شا ،  والدب العاملي 

ب�شكل عام. 
حتي���ة تقدي���ر للعتابي ،  ال���ذي اوحى 
يل – عرب مقالته املبتكرة والفريدة - 
بكتاب���ة هذه ال�شطور ،  وال�شكر- قبل 
كل �شئ وبعد كل �شئ - طبعا للكرخي 
وم�شتحياته ،  و لنرودا وت�شاوؤلته 

،  ولغوغول واأنفه. . . . . 

تع����ود ج����ذور اأداة الرومَب����ت املعا�ش����رة 
الع�شور القدمية.  فق����د عر على مثياتها 
يف مق����ربة توت عنخ اآم����ون، وعرفت على 
نطاق وا�ش����ع يف كل احل�ش����ارات القدمية 
تقريب����ًا، وكان����ت ت�شن����ع م����ن الربون����ز اأو 
الف�ش����ة اأو م����واد �شلبة اخ����رى.  وت�شمية 
اأواخ����ر  اإىل  تع����ود  حديث����ة،  الرومَب����ت 
الع�ش����ر الو�شي����ط وبداي����ات النه�شة، من 
الإيطالي����ة ث����م الفرن�شي����ة.  ويف الإيطالية 
ه����ي ت�شغر ترومبا، ونع����رف اأداة اأخرى 
ه����ي الرومب����ون م�شتقة من نف�����س الكلمة 
ال����دول  وبع�����س  الع����راق  و�شل����ت  الت����ي 
العربية على �شكل طرمبة، وهي الأنبوب.  
فهات����ني الأدات����ني، الرومَب����ت والرومبا، 

هم����ا عب����ارة ع����ن اأنابي����ب ملتوي����ة ل غر، 
اأي طرمب����ات، وه����ذا يعني اأنهم����ا ميتلكان 
�شلم����ًا طبيعيًا حم����ددًا بالنغم����ة الأ�شا�شية 
والنغم����ات التوافقي����ة الت����ي تبن����ى عليها، 
ال����ذي  ال�شل����م  به����ذا  مقيدت����ان  اأنهم����ا  اأي 
ي����وؤدى مب�شاعدة ثاثة ثقوب.  هذا ما دفع 
�شانع����ي الأدوات املو�شيقي����ة اإىل ت�شميم 
خمتلف����ة  اأ�شا�شي����ة  بنغم����ات  اأدوات  ع����دة 
لتغطي����ة اأكرب عدد ممكن من درجات ال�شلم 
املو�شيقي الأوروبي، لهذا جند اأنواعا من 
الرومَب����ت على درجات �ش����ي بيمول وهو 
اأكره����ا انت�شارًا، ومي بيم����ول ودو.  لكن 
مع اخ����راع تقنية املكاب�����س لأداة الهورن 
يف الق����رن التا�ش����ع ع�ش����ر، الت����ي اأدخل����ت 
عل����ى الأدوات النحا�شية لحقًا، اأ�شبح من 
املمكن تاأدية كل درجات ال�شلم الكروماتي 

ب�شهولة. 
�ش����وت الرومَب����ت ح����اد ونف����اذ، ومداه����ا 
ال�شوبران����و  �ش����وت  يع����ادل  ال�شوت����ي 
خمتل����ف  يف  ا�شتعمل����ت  الن�شائ����ي.  

الت�شكي����ات ب�شمنه����ا مو�شيق����ى اجلي�����س 
)العثم����اين مث����ًا، فقد ا�شتعمل����ت يف فرق 
املهر اأداة ت�شمى بورو، وهي كلمة قريبة 
م����ن الب����وري، اأي الطرمب����ة( .  وارتبط����ت 
يف اأوروب����ا مب�شاع����ر الف����رح والنت�ش����ار 
يف املو�شيق����ى الدينية والدنيوية على حد 
�شواء.  واأخذت اأهمية كبرة يف ت�شكيات 
فرق اجلاز، لأنها تتميز باملرونة مما يائم 
اأ�شلوب اجلاز الرجتايل، وكان اأبرز كبار 
مو�شيقيي ه����ذا الفن من عازيف الرومَبت 

مثل لوي�س اأرم�شرونغ ومايلز ديفيز. 
اأم����ا يف املو�شيقى الكا�شيكي����ة فقد وظفها 
برباع����ة    )1643  -  1567( مونتف����ردي 
يف اأعمال����ه، باخل�شو�����س يف تل����ك الت����ي 
تاع����ب فيها بالبعد املكاين عن����د ا�شتعمال 
م����ا ي�شمى بال�ش����دى.  ع�شر الب����اروك هو 
فا�شتعمل����ه  بامتي����از،  الرومَب����ت  ع�ش����ر 
املوؤلف����ون يف اأعماله����م بك����رة وكان����ت له 
اأهمي����ة كبرة عند ب����اخ يف اأعماله الدينية 
)الكانتات����ات واأعم����ال البا�شي����ون( ، وبرع 

تاألي����ف  يف    )1767  -  1681( تلم����ان 
كون�شرت����ات الرومَب����ت ولديه ع����دد منها.  
اأ�شبح����ت الأداة م����ن الأدوات الثابت����ة يف 
الأورك�ش����را منذ عه����د هاي����دن، ونعلم اأن 
الفرق����ة ال�شيمفونية اأخ����ذت اأوىل اأ�شكالها 
الثابت����ة يف الع�ش����ر الكا�شيكي وتو�شعت 
ب����اأدوات جدي����دة وتط����ورت حت����ى الفرة 
الرومانتيكية املتاأخرة، بعدما كانت الفرق 
املو�شيقي����ة يف ع�ش����ر الب����اروك وم����ا قبله 
ت�شكي����ات اعتباطية ح�ش����ب حاجة املوؤلف 
املتوف����رة  املو�شيقي����ة  امله����ارات  وح�ش����ب 

حمليًا. 
اأهم العازفني املعا�شرين على الإطاق هو 
الفرن�ش����ي املبدع الراح����ل موري�س اآندريه 
)1933 - 2012( ، اأم����ا الأحياء منهم فهم 
اليوم الإنكليزية البارعة األي�شون بال�شوم 
)1978(  والأمريك����ي املب����دع املتوزع بني 
اجلاز والكا�شيك وين�شت����ون مار�شالي�س 
)1961(  وال�شوي����دي م����ن مامل����و ه����وكان 

هاردنربغر )1961( . 

 لطفية الدليمي
قناديل

 كلن���ا نع���رف اأغاث���ا كري�شت���ي.  رمبا تك���ون الكاتبة الت���ي ت�شّيدت 
عقول معظم القّراء يف بواكر �شبابهم.  هذه حقيقة عاملية ولي�شت 
حملي���ة ؛  فق���د بيع من رواي���ات كري�شت���ي مايق���ارُب املليارين من 
الن�ش���خ، وبهذا تكون كتبها الأكر مبيعًا عل���ى م�شتوى العامل بعد 
كتب �شك�شبر.  هذا ماتخربنا اإياه الح�شائيات العاملية املعتمدة. 
مل اأح���ب اأعم���ال اأغاث���ا كري�شتي اأب���دًا.  ماتكتب���ه م�ش���ّوٌق بالتاأكيد 
لكرة من القّراء الذين ل�شُت واحدة منهم.  هل �شاأجادُل اأّن كتابات 
كري�شت���ي غر م�شّوقة؟  هذا خط���اأ بالتاأكيد.  هي م�شّوقة لكرة من 
الق���ّراء الذين يتجاوزون املليارات؛  لكنه���ا لي�شت م�شوقة للجميع 

ويف كل الزمان. 
الت�شوي���ق لي����س و�شفة مث���ل مطيبات الطعام، ولي����س �شل�شلة من 
ال�شراتيجي���ات الكتابي���ة.  ميك���ن الق���وُل اأّن الت�شوي���ق املكث���ف 
ينح�ش���ُر يف الروايات البولي�شية وبع�س روايات اخليال العلمي 
وكت���ب املغام���رة وال�شتك�ش���اف، وه���ي يف غالبه���ا مّم���ا يت���وق له 

الفتيان �شغار ال�شن. 
تفا�شي���ل عدي���دة ميك���ن اإثارته���ا ب�ش���اأن الت�شوي���ق يف الكتاب���ة.  
الت�شوي���ق لي�س ميدان���ًا لألعي���ب ال�شحرة مثلما ه���و لي�س �شنعة 
يخت����سّ بها الكاتب وح���ده ؛  بل هو عملية تخ����سُّ القارئ اأي�شًا.  
تتحق���ق الفاعلي���ة الت�شويقية عندما يام�س الكات���ب وترًا يف قلب 
الق���ارئ وعقله، ول���ن يتحقق ه���ذا الأم���ر اإل اإذا كان القارئ ميتلك 
تطلعات ذهني���ة ومعرفية يف امليدان الذي يكت���ب فيه ذلك الكاتب.  
هن���ا �شينك�ش���ف ال�شب���ب ال���ذي يجع���ل م���ن الرواي���ات البولي�شية 
واخلي���ال العلم���ي اجلارف واملغام���رة املي���دان الأول الذي يجعله 
الكات���ب ميدانًا جتريبيًا ملغامراته الكتابية:  هذه امليادين لتتطلب 
اإع���دادات معرفي���ة م�شبق���ة، وكّل مايتطلب���ه الأم���ر ه���و اأن ي���رك 
الق���ارئ نف�شه تن�ش���اُب مع العمل مثل جذع �شج���رة ياب�شة جترفها 
املياه الدافقة يف نه���ر فائ�س.  م�شاركة القارئ ت�شتلزم اأن ليكون 
عن�شرًا حياديًا اأو �شلبيًا Passive، وهذا ماليريده معظم القّراء. 
Infi� ���َرْت موؤخ���رًا الرجمة العربي���ة لرواية )دعاب���ة لنهائية  ُُ�شِ
nite Jest(  للروائ���ي الأمريك���ي الراح���ل ديفيد فو�ش���ر وال�س، 
وه���ي رواية تقارُب تخ���وم الألفي �شفحة يف الن����س العربي لها.  
ه���ذه الرواي���ة كتبه���ا كات���ب ُيع���َرُف عنه الول���ع الطاغ���ي يف مزج 
تفا�شيل حياتية كثرة يف تركيبة كولجية قد لي�شت�شيغها معظم 
الق���ّراء لأنها لتت���واءم مع خلفياته���م املعرفية؛  فهن���اك ريا�شيات 
وتاري���خ لغ���ة وتفا�شي���ل ع���ن لعب���ة التن����س وجت���وال يف املعنى 
املفاهيم���ي لانهاية وم�شاءلة لطبيعة النظ���ام الراأ�شمايل احلديث 
)النيوليربالي���ة القت�شادي���ة(  وووووو. . . .  �شيق���ول البع����سُ 
اأّن ه���ذا عمٌل غر م�ش���ّوق.  بالتاأكيد �شيقولون ذل���ك؛  لكن لباأ�س.  
باع���ت هذه الرواية يف ال�شوق املحلي���ة الأمريكية مايقارُب ن�شف 
مليون ن�شخة، ونحُن نعرُف اأّن الأمريكيني لي�شوا من املوغلني يف 

التفا�شيل الفكرية التي حتفل بها رواية وال�س. 
الت�شوي���ق لي�س مق�ش���ورًا على ميدان الرواية.  ج���ّرب اأن تت�شفح 
من�ش���ورات الم���ازون و�ش���رى العج���ب:  دف���ٌق متعاظ���م لينتهي 
م���ن الكتب التي تتناوُل �شت���ى املو�شوع���ات واأدق التفا�شيل.  مِلَْن 
ُكِتب���ت هذه الكتب؟  يوج���د يف العامل مايتج���اوز ال�شبعة مليارات 
م���ن الب�شر، ولن يكون �شعبًا وج���وُد ب�شعة اآلف اأو ع�شرات اآلف 
مّمن يجدون هذه العمال م�شّوقة لهم.  قد لجتدها اأنت كذلك، هذا 

�شاأنك مثلما لاآخرين �شاأنهم. 
عقولن���ا لي�شت ن�شخ���ًا مت�شابهة خرجت من م�شن���ع تعليب واحد، 
وم���ن الطبيعي اأن تك���ون ا�شتجابتن���ا متباينة لاأعم���ال املكتوبة، 
رواي���ات كانت اأم غره���ا، و�شيكون اأم���رًا لزم���ًا اأن نتوا�شع عند 
احلدي���ث ع���ن جت���ارب �شوان���ا ب���دل القف���ز اإىل تعميم���ات جمانية 
و�شخ�شية ج���دا تل�شق الت�شويق بكتاب دون اآخر، اأو بكاتب دون 
�شواه.  اأنت ل�شت مرجعية يف الت�شويق.  كلٌّ مّنا هو مرجعية ذاته 
يف نهاي���ة الأم���ر.  قْل مات�شاء يف كاتب اأو كت���اب ما، ودع الآخرين 

و�شاأنهم. 
التف�شيلي���ة  )احليثي���ات  يف  خمت���زًل  الت�شوي���ق  البع����س  ي���رى 
ال�شخ�شي���ة ال�شغ���رة واحلميم���ة(  الت���ي ت�شبع نزع���ة التل�ش�س 
عل���ى حي���اة الكات���ب.  �ش���يء ي�شاب���ه ماكتب���ه )غراهام غري���ن(  اأو 
)ه���ري ميللر(  مثًا.  اق���رح على هوؤلء:  بدل من تنظراتكم عن 
الت�شوي���ق يف الأدب اأكتبوا اأنتم ماترونه قمم���ا اأو طرازا مرجعيا 

يف هذا ال�شاأن لت�شبعوا نهمكم للت�شويق والثارة.

عن الت�شويق في الكتابة

تفا�ضيل عديدة يمكن اإثارتها 
ب�ضاأن الت�ضويق في الكتابة.  

الت�ضويق لي�ض ميدانًا لألعيب 
ال�ضحرة مثلما هو لي�ض �ضنعة 

يخت�ّض بها الكاتب وحده ؛  بل هو 
عملية تخ�ضُّ القارئ اأي�ضًا. 

الناقد عبد الجبار عبا�س ونقده الحما�سة الجيلية
د.  نادية هناوي

الترومَبت واأبطالهموسيقى االحد

الكرخي ونيرودا وغوغول

ثائر �ضالح

اأ. د.  �ضياء نافع



وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر

General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ

العمود
الثامن

�صجت مواقع التوا�صل 
الجتماعي على مدار الأيام 

املا�صية بت�صريبات ال�صيد نوري 
املالكي ، وي�صاف اليها بيانات 

حزب الدعوة التي اعلن فيها 
نف�صه مت�صديا للموؤامرة " 

الكونية " �صده ، واحلزب الذي 
اتاح خالل ال�صنوات املا�صية 

لأع�صائه التمتع برواتب الربملان 
واحل�صول على املنا�صب 

واملكا�صب، اكت�صف ان بع�ض 
قيادييه لينتمون اليه وانهم 

انتحلوا �صفة قيادي يف حزب 
الدعوة ، وهذا ما ح�صل مع 

النائب ال�صابق علي العالق الذي  
ظهر للعلن مع تويل اإبراهيم 

اجلعفري لرئا�صة الوزراء 
وا�صتمر حتى نهاية ولية حيدر 

العبادي، كان فيها مدافعًا عن 
حزب الدعوة وناطقًا با�صمه، 
وبينما الرجل ل يزال يعتقد 

اأنه واحد من اأبرز قياديي حزب 
الدعوة، اكت�صف احلزب اأّن 

ال�صيد علي العالق ل عالقة له 
بحزب الدعوة واأنه خالل كل هذه 
ال�صنوات التي كان فيها نائبًا يف 

الربملان عن حزب الدعوة، كان 
ميثل نف�صه ول ميثل احلزب. 

بالأم�ض ا�صتيقظ اأع�صاء الأمانة 
العامة حلزب الدعوة واكت�صفوا 

اأن علي العالق "ف�صائي" ، وعليه 
اأن ل يتدخل يف �صوؤون الدعوة .
يف هذه الزاوية كتبُت كثريًا عن 
ال�صيد العالق ودفاعه امل�صتميت 

عن اجلعفري واملالكي والعبادي، 
ومل اأكن اأتوقع يومًا اأن الرجل 

الذي خا�ض معارك يف �صبيل 
احلزب، ميكن اأن مُي�صح ا�صمه 

من �صجالت احلزب ل ل�صيء 
�صوى اأنه اأ�صدر بيانًا قال فيه 

اإذا كانت الت�صريبات التي ظهرت 
لل�صيد نوري املالكي �صحيحة، 

فعلى احلزب اأن يعيد النظر 
بقيادته، ويلغي فقرة الأمني 

العام للحزب ويحيل م�صوؤولية 
احلزب للقيادة اجلماعية وان 

ي�صرك جميع  الدعاة يف انتخاب 
القيادة اجلديدة.. هذا ما قاله 

ال�صيد علي العالق باحلرف 
الواحد. ولهذا كان لبد من اأن 

يخربنا حزب الدعوة "متف�صاًل" 
ويف بيان "ثوري" باأّن ل مكان 

للنقد واملراجعة، منعًا ل�صتفحال 
الدميقراطية التي يراها احلزب، 
م�صروعًا امربياليا يهدد وجوده. 
ل يوجد عراقي واحد، ل يتمنى 

اأن يكون بيان حزب الدعوة 
�صحيحًا، واأن هذا ال�صعب يتاآمر 

على قيادته، لكن ل اأعتقد اأن هناك 
عراقيًا واحدًا، مل يحلم باأن يقدم 

حزب الدعوة اعتذاره عن ما 
جرى يف الفرتة الأخرية. حزب 

الدعوة الذي ت�صلم ال�صلطة يف 
العراق منذ عام 2005 و�صلمها 

 2018 الروح" عام  "بطلعان 
ا�صتوىل خاللها على معظم 

موؤ�ص�صات الدولة اكت�صف اليوم 
اأن هناك نفرًا "�صاًل" من داخل 

احلزب  يريد اأن ياأخذ هذا احلق 
التاريخي من احلزب، وليخربنا 

ا�صتاأثر بال�صلطة،  " اأنه  "م�صكورًا 
لن الد�صتور�صمح له بذلك. واأنه 

مل يدخل يف �صراع مع اأحد!!. 
ولهذا يرى اأن هناك من ي�صعى 

لتخريب الإجنازات الكبرية التي 
حققتها حكومات املالكي يف جمال 

الرتبية والتعليم وال�صناعة 
والزراعة والمن والرفاهية 

والزدهار . 

ال مفاجاآت يف بيانات 
حزب الدعوة

قوة العمر

 علي ح�سني

الطقس
اأعلنت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�ض لهذا اليوم )الأحد( اأن درجات 
احلرارة  تنخف�ض  قليال عن معدلتها ليوم اأم�ض، واأن اجلو �ص���يكون م�صم�ص���ا يف العديد 

من مناطق البالد.
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C°  26 -C°  47  / الب�سرة      C°  26 -    C° 44  /بغداد

C°   26 -C°  43  / الرمادي       C°  24 -   C° 43   /املو�سل

 24 July 2022

 اأحمد خلف
الروائي والقا�ض، اقام له ملتقى 
وبالتع���اون  الثقاف���ي  جيك���ور 
ف���ي  الع�ص���ري  الدب  دار  م���ع 
الب�صرة جل�ص���ة احتفاء بمنجزه 
الدب���ي تحدث فيها ع���ن تجربته 
الروائية، الفعالي���ة قدمها الناقد 
جميل ال�صبيبي و�صارك فيها عدد 
من ادباء الب�ص���رة ابرزهم محمد 
خ�صير الذي قدم ورقة عن احمد 

خلف وجيل ال�صتينيات.

 عبد اهلل عبا�س 
الك���ردي،  والدي���ب  ال�ص���اعر 
احتفت به دائرة الثقافة الكردية، 
ق���دم فيه���ا ع���ددا م���ن الح�ص���ور 
�ص���هادات ع���ن ال�ص���اعر عبا����ض، 
فيما قدم المحتفى به ا�صتعرا�صا 
موجزا ل�صيرته الثقافية، �صعريًا 
و�صحفيًا، لفتًا اإلى "كتبت مقاًل 
افتتاحي���ًا لجري���دة مهم���ة، وكان 
عمري �ص���تة ع�ص���ر عام���ًا، عينت 
بناًء عليه م�ص���ححًا ف���ي جريدة 
براوه، موا�ص���اًل العم���ل الثقافي 

�صحفيًا و�صعريًا".

 عدنان الف�سلي 
ال�صاعر، قدم جل�صة يقيمها ملتقى 
الدب���اء  اتح���اد  ف���ي  الخمي����ض 
لالحتف���اء  العراقيي���ن  والكت���اب 
ال�ص���ينمائيين  بالمخرجي���ن 
ال�ص���باب الفائزي���ن في م�ص���ابقة 
وه���م  العراقي���ة  ال�ص���ينما  اي���ام 
مو�ص���ى  ويدر  علي  عب���د  "مالك 
واإيا�ض جهاد". ت�صمنت الفعالية 
ح���وارا ح���ول �ص���ينما ال�ص���باب 
لل�ص���ينما  الجدي���دة  والتج���ارب 

العراقية.

ذي قار / ح�سني العامل

ح�ص���د امل�ص���رح العراق���ي اجلائزة 
م�ص���رح  مهرج���ان  يف  الك���ربى 
الرحالة لفنون الف�صاءات املفتوحة 
يف الأردن عرب فوز م�صرحية )مّيت 
م���ات( للكات���ب واملخرج عل���ي عبد 
النب���ي الزيدي باجلائ���زة املذكورة 
العبي���دي  جا�ص���م  خمل���د  وف���وز 

بجائزة اف�صل ممثل.
ال���ذي  املهرج���ان  ادارة  واعلن���ت 
اقي���م يف العا�ص���مة الأردنية عّمان، 
و�صاركت فيه 8 م�ص���رحيات عربية 
عن ف���وز العر����ض العراق���ي "مّيت 
م���ات" للمخ���رج عل���ي عب���د النب���ي 

عر����ض  اأف�ص���ل  بجائ���زة  الزي���دي 
متكام���ل، والعر�ض امل�ص���ري "بيت 
الطي���ب" للكات���ب عل���ي اأب���و �ص���امل 
م�ص���رحي،  ن����ض  اأف�ص���ل  بجائ���زة 
وط���ارق بورحي���م بجائ���زة اأف�ص���ل 
"الليل���ة"،  م�ص���رحية  ع���ن  خم���رج 
والعراق���ي خمل���د جا�ص���م العبيدي 
بجائزة اأف�ص���ل ممثل عن م�صرحية 
اأبو  نور  والأردني���ة  "مّي���ت مات"، 
�ص���ماقة بجائ���زة اأف�ص���ل ممثلة عن 

م�صرحية "قطار الباقورة".
امل�ص���رحي عل���ي  الكات���ب  وحت���دث 
عب���د النبي املول���ود يف النا�ص���رية 
 1965 ع���ام  الع���راق  جنوب���ي 
ل�)املدى( ع���ن اهمية اجلائزة وفوز 
م���ات(  )مي���ت  امل�ص���رحي  العم���ل 
بجائزت���ني يف مهرجان واحد  قائال 
ان "اهمية اجلائزة تكمن يف كونها 
جائزة عربية مهم���ة جاءت كتتويج 

له���ذا العر����ض بع���د رحل���ة طويل���ة 
م���ن العرو����ض عراقي���ا وعربي���ا"، 
واردف " واي�ص���ا هو تتويج ملدينة 
وتاأريخه���ا  ومل�ص���رحها  النا�ص���رية 

تتوي���ج  ع���ن  ف�ص���ال  البداع���ي، 
م�ص���رحنا العراق���ي به���ذا الجن���از 

املهم".
وعن امل�صاركني يف م�صرحية )مّيت 

م���ات( ق���ال الزي���دي ان "العر����ض 
م���ن تاألي���ف ودرامات���ورج عل���ي 

عب���د النبي الزي���دي ومتثيل 
وخمل���د  خزع���ل  حم�ص���ن 

جا�صم و�ص���جاد جارالله ومن انتاج 
م�ص���غل دني���ا لالإنت���اج ال�ص���ينمائي 

وامل�صرحي يف النا�صرية".
و�صبق لفريق م�صرحية )ميت مات( 
ان ف���از بجائزتي مهرج���ان العراق 
اف�ص���ل  بجائ���زة  ف���از  اذ  للم�ص���رح 
بجائ���زة  وكذل���ك  م�ص���رحي  ن����ض 
نقاد امل�ص���رح لأف�ص���ل عمل متكامل.

وع���ن ثيمة العم���ل قال الزي���دي اإن 
�صمن  هي  مات(  )ميت  "م�ص���رحية 
م�صروع ن�صو�ض ت�صتدعي املقد�ض 
يف جتربة ن�ص���و�ض الإلهيات الذي 
"لكنه���ا  علي���ه"، وا�ص���اف  ا�ص���تغل 
تذه���ب اىل املقد�ض ال�ص���عبوي هذه 
امل���ّرة، لتناق����ض م���ن خالل���ه فك���رة 
جدي���دة  نظ���ر  بزاوي���ة  النتظ���ار 

متامًا".
وا�ص���تطرد الزيدي ان 
–بك�ص���ر  "املنتِظ���ر 

الظ���اء- حت���ّول خ���الل العم���ل اىل 
منتَظ���ر -بفتح الظ���اء- حيث يلتقي 
ال�ص���رق بالغرب يف هذه املو�صوعة 
امل�ص���كوت ع���ن �ص���ريتها ودللته���ا 
وم���ن يقف وراء �ص���ناعتها!"، لفتا 
)مغام���رة(  في���ه  "العر����ض  ان  اىل 
على م�ص���توى ال�ص���كل الذي اأنتجته 
ور�ص���ة يف مدينة النا�صرية امتدت 
لأ�ص���هر طويلة جدًا كان فيها املوؤلف 
والدرامات���ورج حا�ص���رًا م���ع فريق 
عم���ل عل���ى ق���در كب���ري م���ن الوعي 

والن�صج والتفكري الرائع".
ويتبنى الكاتب امل�ص���رحي علي عبد 
النبي م�ص���روع ن�ص���و�ض م�صرحية 
الإن�ص���انية  الق�ص���ايا  تتن���اول 
املعا�ص���رة، وق���د ح�ص���دت العدي���د 
من ه���ذه الن�ص���و�ض جوائز عربية 
وحملي���ة م���ن بينه���ا جائ���زة الهيئة 

العربية للم�صرح لعام 2020.
حول العالم

خ�ص���ر املمثل الأمريكي براد بيت ق�ص���ية 
ممتل���كات �ص���اتو مرياف���ال �ص���د زوجت���ه 
اأجنلين���ا  الأمريكي���ة  النجم���ة  ال�ص���ابقة 
ج���ويل، والتي اتهمها فيه���ا بالتاأثري على 
�صمعته التجارية وعرقلة م�صاحله املالية، 
بعد بيع ح�صتها بدون علمه لرجال اأعمال 
اآخرين. متكنت اأجنلينا جويل من الفوز 
بالق�ص���ية القانونية �ص���د زوجها ال�صابق 
ب���راد بيت الت���ي تتعلق مبمتلكات �ص���اتو 
مرياف���ال، وهو امل���كان ال���ذي تزوجا فيه 
يف ع���ام 2014، حي���ث ت���وىل الزوج���ان 

ال�صابقان ال�ص���يطرة على ال�صركة يف عام 
2008، لكن باعت اأجنلينا جويل ح�صتها 
اإىل �ص���ركة اأخ���رى، مما اأثار �صل�ص���لة من 
الدعاوى الق�ص���ائية يف الوليات املتحدة 
وفرن�صا ولوك�صمبورغ بني بيت وجويل 
وال�ص���ركات اخلا�ص���ة بهم���ا والعديد من 
ال�ص���ركاء التجاريني. وق���ال وكيل اأعمال 
اأجنلينا جويل اإن براد بيت يت�ص���رف من 
منطلق الغ�ص���ب م���ن اخلالفات ال�ص���ابقة 
م���ع اأجنلين���ا ج���ويل مم���ا يعي���ق احل�ض 

التجاري ال�صليم لديه.

  براد بيت يخ�سر معركته القانونية �سد اأجنلينا جويل

جوين ديب واآمرب هريد 
يعودان للمحاكم جمدداً

قّدم النج���م جوين دي���ب طلبًا بال�ص���تئناف بعد 
يوم واحد من قيام �ص���ريكته ال�ص���ابق 
النجم���ة الأمريكية اآمرب هريد برفع 
دعوى با�ص���تئناف �ص���د تغرميها 
دع���وى  يف  دولر  مالي���ني   10
الت�ص���هري التي ُحكم فيها ل�صالح 

ديب.
وياأت���ي ا�ص���تئناف احلك���م، بعد 
اأيام من رف����ض حمكمة اأمريكية 
للطع���ن الذي قدم���ه حمامو اآمرب 
هريد �صد احلكم ال�صادر ل�صالح 
دي���ب، وطلب���وا خالله���ا اإ�ص���قاط 
مبل���غ الغرامة، بحج���ة اأن احلكم 
واأن  بالأدل���ة،  مدعوم���ًا  يك���ن  مل 
اأحد املحلفني رمبا مل يتم فح�صه 
ب�ص���كل �ص���حيح من قبل املحكمة 
لل�ص���ماح له بالع�ص���وية يف هيئة 

املحلفني.
وقال متحدث با�صم هريد: "نعتقد 
اأن املحكم���ة ارتكبت اأخطاء حالت 
دون اإ�ص���دار حكم عادل ومن�ص���ف 
يتفق مع التعديل الأول للد�صتور 
الأمريك���ي. لذل���ك نحن ن�ص���تاأنف 
احلك���م. بينما ن���درك اأن ملف اليوم 
)توي���رت(،  ع���رب  اجل���دل  �صي�ص���عل 
وهناك خطوات نحتاج اإىل اتخاذها 

ل�صمان الإن�صاف والعدالة".

روما التي ُتعّد اإحدى اأعظم مدن العامل، 
اأقذره���ا.  م���ن  ر�ص���ميًا  الآن  اأ�ص���بحت 
فم�ص���توعبات القمام���ة الت���ي تغ�ّض بها 
العا�صمة الإيطالية، والرائحة الكريهة 
املنبعث���ة منه���ا، وتزاي���د ع���دد الفئران 
املنت�ص���رة يف زواياه���ا، كّله���ا عوام���ل 
جعل���ت روم���ا ترتّبع على املرك���ز الأول 

�صمن قائمة اأكرث مدن العامل قذارة.
فف���ي ا�ص���تطالع اأجرت���ه جمل���ة "ت���امي 
اآوت" دليل للمعامل ال�صياحية والرتفيه 
�ص���مل  العاملي���ة،  الوجه���ات  اأه���ّم  يف 
نح���و 27 األ���ف فرٍد من �ص���ّكان املدن من 
خمتل���ف اأنح���اء الع���امل، �ص���نفت روما 
عل���ى اأنها املدينة الأكرث قذارة، وجاءت 

بعدها نيوي���ورك يف الوليات املّتحدة 
و�ص���ّجلت  ا�ص���كتلندا.  يف  وغال�ص���كو 
م�ص���كلة اإدارة النفاي���ات يف العا�ص���مة 

الإيطالي���ة الت���ي تع���ود اإىل عق���وٍد م���ن 
الزم���ن، تده���ورًا �ص���ارخًا يف الف���رتة 
الأخ���رية. فاأك���وام القمام���ة التي كانت 

ُت�صاهد يف ال�ص���ابق من وقٍت اإىل اآخر، 
البال�ص���تيكية  بالأكيا����ض  تع���ّج  بات���ت 
املدين���ة  اأحي���اء  امت���داد  عل���ى  املمت���ّدة 

التي كانت منّظمة "يوني�ص���كو" قد 
�ص���ّنفتها موقعًا تراثي���ًا عامليًا، 

اإىل  ال�ص���ّياح  ا�ص���ُطر  م���ا 
التنّب���ه اأي���ن ي�ص���ريون 

خ���الل  ب�ص���نادلهم 
جتوالهم فيها.

روما تت�سدر قائمة اأكثـر مدن العامل قذارة

اأو�صح علماء اآثار اأن قلعة عمرها 
2000 عام بنيت على �ص���فح جبل 
يف اإقليم كرد�ص���تان العراق ميكن 
اأن تك���ون جزءا م���ن مدينة ملكية 
مفق���ودة ت�ص���مى ناتوني���ا، وفق���ا 
"�ص���ي اإن اإن"  مل���ا ذك���رت �ص���بكة 

الإخبارية.
واأ�ص���ارت الأبح���اث اجلديدة اىل 
اأن ه���ذا القلعة كان���ت مبثابة اأحد 
املراك���ز الإقليمي���ة لالإمرباطورية 
البارثية، واملعروفة اأي�ص���ا با�صم 
اإمرباطورية ارا�ص���يد، حيث �صاد 
ملكها بني عامي 247 قبل امليالد، 
و 224 ميالدي، اإذ كان الفرثيون 
لالإمرباطوري���ة  لدودي���ن  اأع���داء 
مع���ارك  وخا�ص���وا  الروماني���ة، 
خمتلفة �ص���دهم لأك���رث من قرنني 

ون�صف من الزمان.
يف  العلم���ي  الباح���ث  ون���وه 
الأملاني���ة،  هايدل���ربغ  جامع���ة 
اأح���د  ان  اىل  ب���راون،  ماي���كل 
ه���و   املفق���ودة  املدين���ة  اأ�ص���ماء 
"ناتوني�ص���اروكريتا"، وهو ا�صم 
مزيج من ا�صم امللك "ناتوني�صار" 
وت�ص���مية القلعة باللغة الفار�صية 
القدمية، م�ص���يفا: "هذه الت�صمية 
تتواف���ق متامًا م���ع املدين���ة التي 

در�صناها".
املنحوت���ات  اإن  ب���راون  وق���ال 
عن���د مدخ���ل القلع���ة ت�ص���ور ملكا 
م���ن حدي���اب )مملكة قدمية �ص���به 
للبارثي���ني(،  موالي���ة  م�ص���تقلة 
ا�ص���تنادا اإىل لبا����ض ال�صخ�ص���ية، 
ول �ص���يما قبعت���ه، واأنه���ا ت�ص���به 

الأ�صكال الأخرى مللوك حديابني، 
ول �ص���يما تلك الت���ي وجدت على 
بعد 143 مي���اًل )230 كيلومرتا( 
يف موق���ع مدين���ة قدمية ت�ص���مى 

احل�صر.
ويف ح���ني اأنه���ا م�ص���األة تكهنات، 
يعتق���د ب���راون اأن القلع���ة كان���ت 
املدين���ة امللكي���ة املعروف���ة با�ص���م 

"ناتونيا معروفة  ناتونيا، قائال: 
خ���الل عمالته���ا  م���ن  فق���ط  حق���ا 
املعدني���ة النادرة، ولي�ص���ت هناك 

اأية مراجع تاريخية مف�صلة".
وتاب���ع: "املنحوت���ات امللكية كلها 
ترب���ط املوق���ع الأثري بالو�ص���ف 
م���ن  ا�ص���تنتاجه  ميكنن���ا  ال���ذي 

العمالت املعدنية".
وبالإ�ص���افة اإىل بع�ض النقو�ض، 
موؤ�ص����ض  ت�ص���ور  رمب���ا  الت���ي 
املدينة ناتوني�ص���ار، فقد ا�صتخدم 
الباحث���ون طائ���رات ب���دون طيار 
ل�صتك�ص���اف التح�ص���ينات الت���ي 
تبلغ م�ص���احتها ح���وايل 2.5 ميل 
)4 كيلوم���رتات( جنب���ا اإىل جنب 
م���ع م�ص���توطنتني قريبت���ني هم���ا 
والتي  "رابان���ة" و"مارغ���ويل"، 

يقع املوقع فيهما.
 - "رابان���ا  ب���راون:  واأ�ص���اف 
مارغ���ويل لي�ص���ت امل���كان املوؤك���د 
للمدين���ة املفق���ودة ه���ي اإىل ح���د 
بعيد املوقع الأكرب والأكرث اإثارة 
البارث���ي  الع�ص���ر  يف  للتعج���ب 
باملنطق���ة، واملوق���ع الوحيد الذي 
يحتوي على اأيقونات ملكية؛ لذا 
فهو اإىل حد بعيد اأف�صل مر�صحي 

ناتونيا".
ه���ذا  اأن  اإىل  الدرا�ص���ة  ولفت���ت 
الكت�ص���اف ي�ص���يف اإىل معرفتنا 
بعلم الآث���ار والتاريخ البارثيني، 
والتي ل تزال غري مكتملة ب�ص���كل 
ملحوظ، عل���ى الرغم من اأهميتها 
يف  رئي�ص���ية  كق���وة  الوا�ص���حة 

ال�صرق الأدنى القدمي.

العراق يف  مهم  اأثري  ك�سف  املفقودة"..  امللكية  "املدينة 

�صدر عن دار املدى كتاب "قوة العمر" وهو جزء من مذكرات 
�ص���يمون دي بوفوار التي �ص���درت باربعة اجزاء و�صت�ص���در 
ترجمتها الكاملة عن دار املدى.. ن�صرت "�صيمون دي بوفوار" 
رواي���ة "املثقف���ون" يف عام 1954 بعد نهاي���ة احلرب العاملية 
الثاني���ة والتي بف�ص���لها ح���ازت على اجلائ���زة الأدبية الأعلى 
يف فرن�ص���ا "جائزة غونكور"، وكتبت "�صيمون دي بوفوار" 
4 جمل���دات من ال�ص���رية الذاتية حتتوي عل���ى "مذكرات فتاة 
مطيعة"، و"قوة العمر"، و"قوة الأ�ص���ياء"، اإ�صافة اإىل "كل 
�صيء قيل وانتهى". خالل ال�صبعينيات اأ�صبحت نا�صطة يف 

حركة حترير الن�صاء الفرن�صيات.

م�سرحية )مّيت مات( حت�سد اجلائزة الكربى يف مهرجان م�سرح الرحالة يف االأردن 
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