
حتلق  املتنبي  عباءة  حتت  ومن  اخلالدة  دجلة  �ضفاف  `على 
غرار  على  للثقافة،  جديد  �رصح  اقامة  عرب  الوا�ضطية  الثقافة 
يفتتح  والذي  الثقايف،  �ضارع دجلة  بغداد هو  املتنبي يف  �ضارع 
الن�ضاطات  واقامت  عناوينها،  بكل  الكتب  لعر�ض  يوم جمعة  كل 
الثقافية املختلفة من معار�ض ت�ضكيلية وندوات فكرية وثقافية 
وق�ضائد �ضعرية. وعن هذا ال�رصح الثقايف حتدث معاون حمافظ 
وا�ضط حيدر جا�ضم حممد قائال "ان هذا التجمع الثقايف من نخبة 
من  الوفود  ومب�ضاركة  وفنانيها  ومثقفيها  وا�ضط  حمافظة  ابناء 
اراد  الذي  الظالم  حمافظة بغداد هو �ضمعة اخرى توقد يف و�ضط 
داع�ض ان يعممه يف البالد، ونحن كمثقفني نحيي قواتنا امل�ضلحة 
"ان  العراقية".مبيننا  االر�ض  بتحرير  تقوم  التي  �ضنوفها  بكل 
من  والتفاو�ض  بالتفاهم  مت  دجلة،  �ضارع  الثقايف  ال�رصح  هذا 
قبل حمافظة وا�ضط مع �ضباب ومثقفي املحافظة، وقد قدم الدعم 
اللوج�ضتي املطلوب وكل املوافقات الفتتاح هذا ال�ضارع الثقايف 
من قبل املحافظة، م�ضريا اىل ان هذا ال�رصح هو �ضفحة م�ضيئة 

وامتداد لتاأريخ وا�ضط الثقايف ومعاملها الرائعة".    
يف  ال�ضيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  ع�ضو  �رصيف  خ�ضري  وقال 
دجلة،  نهر  �ضفاف  على  الثقايف  دجلة  �ضارع  افتتاح  "مت  وا�ضط 
الدميقراطي،  للتيار املدين  ال�ضباب املثقف  مببادرة جمموعة من 
احلكومية  اجل��ه��ات  على  وحت��رك��وا  الكبري  اجلهد  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن 
والثقافية، لغر�ض ايجاد م�ضاحة او �ضارع ليكون ملتقى للمثقفني 
املجتمع  او�ضاط  بني  القراءة  وت�ضجيع  الثقافة  لن�رص  واملواطنني 
والفكري  الثقايف  املتنف�ض  دجلة  ���ض��ارع  ويعترب  الوا�ضطي، 
خمتلف  نعر�ض  نحن   " م�ضريا  املحافظة".  هذه  يف  وال�ضيا�ضي 
العناوين من الكتب االدبية وال�ضيا�ضية والفكرية لغر�ض بيعها او 
الثقايف  ال�رصح  �ضارع دجلة، وهذا  االطالع عليها من قبل رواد 
ميثل كل االجتاهات الثقافية وال ميثل جهة معينة، لذا هو جتربة 
والفكري،  الثقايف  لتنوعه  الوا�ضطيني  املثقفني  ب�ضهادة  ناجحة 
كل  من  اجلمعة  يوم  يقام  وال��ذي  دجلة  �ضارع  ان  يفرحنا  ومما 
ا�ضبح ملتقى جاذب  املتنبي يف بغداد،  �ضارع  ا�ضبوع على غرار 
البهاديل  ح�ضني  العوائل".ال�ضاعر  وكذلك  اجلن�ضني  من  لل�ضباب 
رئي�ض جمعية ال�ضعراء ال�ضعبيني يف وا�ضط بني "يعترب �ضارع دجلة 
االو�ضاط  بني  والثقايف  الفكري  الوعي  لن�رص  واحة  هو  الثقايف 
ال�ضبابية، وكذلك ال�ضد من عزمية قواتنا امل�ضلحة التي تقاتل قوى 
الظالم داع�ض، من خالل االم�ضيات ال�ضعرية واملعار�ض الت�ضكيلية 
التي نقيمها يف هذا ال�ضارع".مو�ضحا "ان �ضارع دجلة يقام يوم 
اجلمعة من كل ا�ضبوع وهو ال يقت�رص على عر�ض الكتب وبيعها، 

ال�ضور  ومعار�ض  الت�ضكيلية  للفنون  معار�ض  اي�ضا  تقام  بل 
الن�ضاطات،  وخمتلف  م�رصحية  مل�ضاهد  وعرو�ض  الفوتوغرافية، 
وطموحنا ان يتم تو�ضيع هذا ال�ضارع ودعمنا ال�ضت�ضافة املثقفني 
من ادباء و�ضعراء لهذا ال�ضارع. وبينت احدى املواطنات من رواد 

الثقايف هو حدث مهم جدا  افتتاح �ضارع دجلة  "ان  ال�ضارع  هذا 
يف املحافظة، يف ظل الرتاجع الثقايف وتدين الوعي بني او�ضاط 
ال�ضباب، ويعترب ر�ضالة �ضد التخلف والعادات القبلية التي تنتهج 
يف املجتمع الوا�ضطي. م�ضتدركة "الول مرة نرى هذا العدد الكبري 

من الن�ضاء وال�ضباب وهم يتنقلون بني الكتب ويقلبوها ويقتنوها، 
وي�ضتمعوا اىل اراء املثقفني والق�ضائد ال�ضعرية يف وا�ضط، حقا انه 
الدولة  ال�ضباب اجتاه  زيادة وعي  منظر مبهج ومفرح وهو يبني 

املدنية.   

ال�ضحة  حي  كفاءات   )828( حملة  منطقتنا  �ضمول  عدم  ا�ضباب  ماهي 
و�ضبكة  والكهرباء  باملاء  خمدومة  املنطقة  ان  علما  االك�ضاء  بخدمات 
ال�ضوئي(  )الكيبل  االر�ضية  والهواتف  االنرتنت  خدمات  وكذلك  املجاري 
الثالث �ضنوات واىل االن مل  وم�ضى على اجناز �ضبكة املجاري ما يقارب 
ملقابلة  طلب  قدمنا  املرات  من  وعدد  االك�ضاء  مبادة  املنطقة  خدمة  يتم 
ولدائرة  لوزارتكم  طلب  من  اكرث  وقدمنا  باملوافقة  نح�ضى  ومل  �ضيادتكم 
بلدية الدورة ومل يح�ضى طلبنا بامل�ضاعدة ال من قبلكم وال من قبل دائرة 
بلدية الدورة حتى مل نح�ضى بفر�ضها مبادة احل�ضى اخلابط ) ال�ضبي�ض( علما 
اننا على ابواب املو�ضم ال�ضتوي حيث �ضنعاين من االمطار والوحل واطفالنا 
رحمة  لديكم  كان  اذا  التعليم  لغر�ض  مدار�ضهم  اىل  الذهاب  من  �ضيعانون 
وذرة م�ضوؤولية جتاه ابناء هذه املنطقة املنكوبة فعليكم اال�رصاع بخدمتها 
من  طيًا �ضورة  لكم  نرفق  وللعلم  لها  املجاورة  باملناطق  ا�ضوًة  باالك�ضاء 
اىل  التبليط  او�ضل  الذي  دواي  علي  اال�ضتاذ  وم�ضوؤولها  مي�ضان  حمافظة 
القرى النائية وهذه ال�ضور تو�ضح لكم كيف او�ضل التبليط اىل هذه البيوت 
النائية الطينية وعددها ال يتجاوز الثالثة دور . هذا ولكم منا جزيل ال�ضكر 

وفائق التقدير

م/املطالبة بالتحميل:  ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته اىل �ضيادة الوزير 
اقبال( نرجو من �ضيادتك ان متنح حتميل لطلبة املراحل  الدكتور )حممد 
الغري منتهية وخا�ضة يف هذه الظروف الراهنة التي مير بها البالد لذلك 
اأب يعطف على اوالده نتمنى من �ضيادتك ان متنح فر�ضة  انت االب فكل 
#حتميل لل�ضفوف الغري منتهية كونها اخر فر�ضة لذلك نرجو منك العطف 
االبوي عليهم نتمنى املوافقة على هذا القرار او اعطاء دور ثالث لل�ضفوف 

الغري منتهية )اخلام�ض اعدادي(

يف  ق��ار  ذي  حمافظة  يف  ول��د  ع��راق��ي  �ضعبي  �ضاعر 
�ضفاف  على  �ضكر  قلعة  يف  الع�رصين  القرن  اربعينيات 
نهر الغراف بداأ ن�رص ق�ضائده مطلع ال�ضتينيات من القرن 
الع�رصين عمل يف ال�ضحافة العراقية ويف التلفزيون ويف 
االأذاعة وح�ضل على جوائز و�ضهادات منها حا�ضل على 
�ضهادة  االأردن  من  الريموك  جامعة  من  الريموك  و�ضام 
دبلوم �ضحافة ع�ضو نقابة ال�ضحفيني العراقيني واحتاد 
ع�ضو  العاملية  ال�ضحافة  ومنظمة  العرب  ال�ضحفيني 
ال�ضعراء  جمعية  يف  ع�ضو  العراقي  ال�ضيوعي  احلزب  يف 
ال�ضعبني العراقني له مواقف �ضيا�ضية معار�ضة من نظام 
البعث رغم ال�ضغوطات التي فر�ضت عليه لكنه ا�ضتطاع 
للمواجهة  جتنبا  مظلمة  زاوية  يف  العراق  يف  يبقى  ان 
وخارجه  العراق  داخل  كبرية  �ضعبية  ميتلك  ال�ضيا�ضية 
ا�ضتطاع ان يتوا�ضل مع حركة االأدب ال�ضعبي عن طريق 
عدة  ن�رص  حيث  طبع  ما  ن�ضخ  اإع��ادة  اأو  الدواوين  طبع 
ق�ضائد ذات مغزى �ضيا�ضي راف�ض منها ق�ضيدة القيامة 
التي و�ضف فيها مدينة كربالء ابان اأحداث اجلنوب عام 
1991 وق�ضيدة �رصيف الدم التي اهداها لالإمام احل�ضني. 
عن  ك�ضفت  ال�ضبعينيات  يف  �ضيا�ضية  ق�ضائد  ون�رص  كما 
كتب  ال�ضاهد  وق�ضيدة  نذر  ق�ضيدة  مثل  الفكرية  هويته 
للعديد من الفنانني العراقيني ومنهم فوؤاد �ضامل وقحطان 
العطار و�ضعدون جابر وريا�ض اأحمد وامل خ�ضري وعبد 
اإ�ضماعيل  كاظم  ال�ضاعر  مع  �ضعرية  ظاهرة  �ضكل  فلك 
ال�ضاعرين كان  ال�ضجاالت بني  الكاطع من خالل بع�ض 
ق�ضيدة  على  رداً  جاءت  التي  ماترتاح  ق�ضيدة  اخرها 
ال�ضيد  عريان  يعترب  مرتاح  ما  عنوانها  والتي  االأخ��ري 
يعتربها  التي  الوطنية  الثقافية  الرموز  من  اليوم  خلف 
العالية  واملبدئية  للوطنية  رم��زاً  العراقيني  من  الكثري 
العراق  يف  ال�ضعبي  ال�ضعر  اقطاب  اأحد  ميثل  اليوم  وهو 
الكاطع  اإ�ضماعيل  وكاظم  النواب  مظفر  اإىل  باالإ�ضافة 
اأهم  من  عريان  ال�ضاعر  ويعد  ال�ضعيدي  خمي�ض  عطا  و 
رموز ال�ضعر ال�ضعبي العراقي احلديث ا�ضدر اأكرث من �ضت 
اأوراق  ليله.  كبل  والديرة.  الكمر  منها  �ضعرية  جماميع 
ال�ضاعرين  مع  باال�ضرتاك  الوجد،  �ضفاعات  وموا�ضم، 
الهموم،  �ضياد  الكاطع  اإ�ضماعيل  وكاظم  النواب  مظفر 
ال�ضعر بنوعيه ال�ضعبي والف�ضحى. يهتم  تل الورد وكتب 
اذن اجلمهور  الغريبة على  العامية  املفردات  با�ضتخدام 
العراقي �ضعيا وراء ع�رص الفهم ما يرتك انطباع التخوف 

من �ضعره و�ضوال اإىل خلود وهمي لق�ضائده.
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شارع دجلة منجز ثقافي في محافظة واسط
تحقيق ــ خاص يف الوق����ت الذي يواجه جي�سن����ا البطل وبقي����ة قواتنا امل�سلحة 

االره����اب الداع�س����ي ويح����رر مدنن����ا الواح����دة تل����و االخ����رى. 
وان �س����اء الل����ه �ستك����ون املو�س����ل مدين����ة الرماح ه����ي االخرية 
الت����ي ت�سجل االندحار النهائ����ي للتنظيم االرهاب����ي داع�ش. يف 
ه����ذا الوقت ب����داأت املنظم����ات اجلماهريية ومنظم����ات املجتمع 
امل����دين تعد العدة للمواجهة الفكري����ة لالرهاب ما بعد التحرير. 
منه����ا الن����دوة الت����ي عقدها منت����دى ب����در الثق����ايف. ادار الندوة 
الزمي����ل احم����د نعيم الطائ����ي وحا�س����ر فيها جمموع����ة من اهل 

االخت�سا�ش. واقيمت 
الن����دوة برعاية االمني العام ملنظمة بدر اال�ستاذ هادي العامري 
يوم ال�سبت  املا�سي ,"مب�ساركة عدد من ال�سخ�سيات االكادميية 

والثقافية والدينية وممثلني عن منظمات املجتمع املدين
وق����دم الباحث����ان الدكت����ور ح�سني ال�سلط����اين رئي�����ش موؤ�س�سة 
ال�سجن����اء والدكت����ور حمي����د فا�س����ل ا�ست����اذ العل����وم ال�سيا�سية 
بحث����ني غنيني ح����ول انواع التط����رف والظ����روف امل�ساهمة يف 

انت�ساره و�سبل معاجلته.
الدكت����ور ال�سلطاين م����ن جانبه ا�سار اىل اهمي����ة البناء الفكري 
واملع����ريف يف ت�سكيل الوعي وتنمية العقول باجتاهات حتقيق 
العدال����ة واح����رام حق����وق االخرين �سم����ن خطاب معت����دل كما 
ج����اء بالر�سال����ة اال�سالمية, الفت����ا اىل اهمية ان نبع����ث بر�سائل 
م�ستوح����اة من القيم واملب����ادئ ال�سمحاء التي اأك����د عليها النبي 
)�����ش(واآل البي����ت عليهم ال�سالم يف تقبل االخري����ن وموؤازرتهم 
يف املحن كنا ح�سل يف حترير مدننا من زمر االرهاب من �سور 

ومالحم ان�سانية ج�سدتها القوات االمنية وح�سدنا املقد�ش
ام����ا الباحث الدكتور حميد فا�سل فقد اعترب ان غياب او �سعف 
الو�سطي����ة واالعت����دال يف اخلط����اب الديني ال�سيم����ا اال�سالمي 
جعل م����ن املجتمعات ت�ساب بنزعات م����ن التطرف الذي او�سل 

العديد من االفراد لالنخراط باملجاميع االرهابية
وا�س����اف ان االم����ن الفكري للفرد ه����و م�سوؤولي����ة م�سركة بني 
الدول����ة واملجتم����ع حمم����ال بالوق����ت نف�س����ه موؤ�س�س����ات الدول����ة 
امل�سوؤولي����ة الكربى يف حت�سني املجتمع م����ن التطرف بتحقيق 
العدالة االجتماعية وتوفري وتكافاأ فر�ش العمل بني املواطنني

وب����ني فا�س����ل ان التطرف يف الع����راق له ا�سباب عدي����دة لي�ست 
وليدة الظ����روف احلالية بل ب�سبب احل����روب املتوالية ودوامة 
العن����ف امل�ستم����رة وع����دم اال�ستقرار ال����ذي ي�سهده الع����راق منذ 

عقود
واختتمت الندوة باال�ستماع اىل مداخالت وتعليقات امل�ساركني 
الذي����ن اأ�سهم����وا يف اغن����اء هذا املح����ور باالراء الت����ي ا�ستكملت 
جوانب النقا�ش واخلروج بروؤيا علمية ومهنية ت�سهم يف و�سع 
منهجي����ة ملعاجل����ة التطرف م����ا بعد حترير كاف����ة مدننا من دن�ش 
االرهاب. كما قدمت العديد من احللول االن�سانية واالجتماعية 
واالقت�سادي����ة التي من �ساأنه����ا دحر ظاهرة االره����اب والق�ساء 

عليه نهائيا.

مبدعون من

الى السيدة أمين بغداد )ذكرى علوش(

مقترح ...
 )ايجاد نظام التحميل في المدارس(

عريان السيد خلف

منتدى بدر الثقافي 
يبحث المواجهة الفكرية 

للتنطيمات اإلرهابية

قحطان جاسم جواد

أقالم حرة

الى السيدين /
1. باسل عباس عبد الكريم داوودالدوري 

2. عمار لطيف ابراهيم محمد علي اليساري

 تبليغ
بالنظر لمجهولية محل اقامتكم 

االعمار  وزارة  مقر  الى  بالحضور  تبليغكم  تقرر 
االعمار  /دائرة  العامة  واالشغال  والبلديات  واالسكان 
لوجود  وذلك  الحقوق  شعبة  القانوني  القسم   / الهندسي 
العام وخالل مدة اقصاها  المال  قانونية تخص  متعلقات 
)14(اربعة عشر يوما من تاريخ االعالن في الصحف  
بحقكم  القانونية  االجراءات  كافة  اتخاذ  سيتم  وبخالفه 

وحسب االصول.
المدير العام وكالة
2016/   /    

إعــــالن
تدعو وزارة النقل / الشركة العامة لموانئ العراق / 
هيئة القرض الياباني كافة الشركات اليابانية الراغبة 
والعاملة في داخل العراق وخارجهُ . ذات االختصاص 
بأعمال بناء وأنشاء األرصفة البحرية الى المشاركة 
في  بناء )رصيفين( احدهما نفطي واآلخر خدمي خاص 
مشروع  ضمن  الزبير  خور  في  البحرية  بالحفارات 
إعادة  من  الثانية  المرحلة  مشاريع  احد   PKG4A
تأهيل قطاع الموانئ العراقية / إعادة تأهيل ميناء خور 
الزبير )IQ-P2O( . الممول من قبل الوكالة اليابانية 
للتعاون الدولي ) جايكا(. ولغرض األطالع على شروط 
المناقصة وتفاصيلها يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني 
)www.motrans.gov.iq( النقل  بوزارة  الخاص 

او الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة 
. )www.scp.gov.iq(

مع التقدير
                                      رياض سوادي شمخي 

                                       المدير العام / وكالة 
                              للشركة العامة لموانئ العراق 

                                    رئيس مجلس اإلدارة 
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