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اإجراءات التدقيق تعطل اإعادة المف�سوخة عقودهم
بغداد/ المدى

املف�سوخة  اإعادة  اأخرت  التدقيق  اإجراءات  اأن  االحد،  اأم�س  نيابية،  ذكرت م�سادر 
عقودهم للجي�س واحل�سد ال�سعبي.

املف�سوخة  عودة  االعالن  يف  التاأخر  وراء  "ال�سبب  اأن  نيابية،  م�سادر  وذكرت 
عقودهم من اجلي�س واحل�سد ال�سعبي ال يتعلق بالتخ�سي�سات املالية التي �سمنت 

يف قانون الدعم الطارئ لالأمن الغذائي".
وتابعت امل�سادر، اأن "ال�سبب الرئي�سي يتعلق باإجراءات وتدقيق للمعامالت، ولي�س 

عدم �سريان العمل بالقانون والذي دخل حيز التنفيذ حال اقراره".

 بغداد/ تميم الح�صن

مييل التي���ار ال�سدري لالعتقاد باأن���ه �سريبح جولة 
ح���ل الربمل���ان عل���ى الرغ���م م���ن ان جمل����س الق�ساء 

الأعلى اعطى مقدمات تقول عك�س ذلك.
ونفى املجل�س، وهو اعلى �سلطة ق�سائية يف البالد، 
امتالك���ه �سالحيات حلل الربملان وف���ق طلب �سابق 

لزعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر.

ورغ���م ذل���ك يبق���ى ال�سدري���ون يعولون عل���ى قرار 
مرتقب قد ي�سدر ب���اي وقت من املحكمة الحتادية، 
قب���ل نف���اد "مهل���ة ال�س���در" والت���ي تنته���ي بنهاي���ة 

ال�سبوع احلايل.
باملقابل ب���داأ "الطار التن�سيق���ي" جولة مفاو�سات 
-ي�سكك بع�س الطاريني يف جدواها-  يف حماولة 
اأخ���رية قبل انطالق "مليونية" دعا اليها ال�سدر يف 

بغداد.

وي�س���رب الطاري���ون معلوم���ات ع���ن احتم���ال لقاء 
يجري قبل نهاية "مهلة ال�سدر" بني الخري وهادي 

العامري زعيم الفتح، املكلف باإجراء املفاو�سات.
التي���ار،  لق���اء زعي���م  العام���ري يف  وتزي���د فر����س 
خ�سو�س���ا م���ع حتدي���د "وزي���ر القائد" املق���رب من 
ال�س���در خ�سوم���ه م���ن ال�سيع���ة ب�س���كل وا�سح يف 

الزمة الخرية، م�ستثنيا منهم زعيم منظمة بدر.
وهاج���م "وزير القائد" وه���و �سالح حممد العراقي 

يف تغري���دة عل���ى "توت���ري" 3 اأط���راف م���ن الإطار 
وه���م: تي���ار احلكم���ة، دول���ة القان���ون، والع�سائب 

)كتلة �سادقون(.
ووج���ه ال�س���در بح�س���ب بي���ان �س���ادر ع���ن مكتب���ه 
يف  التغي���ري(  ")ع���ام  �سع���ار  باعتم���اد  اخلا����س 
املخاطب���ات والكتب الر�سمي���ة يف موؤ�س�سات اخلط 

ال�سدري كافة".
 التفا�صيل �س3

زعيم التيار يتحدث عن عام التغيير

ال�سدريون: بيان الق�ساء ب�ساأن حل البرلمان 
مقدمة لقبول الدعوى في المحكمةاالتحادية

 ترجمة: حامد اأحمد

اأف���ادت وكال���ة اأنب���اء اأمريكية باأن املرجعي���ة الدينية قلق���ة اإزاء الأزمة 
ال�سيا�سي���ة يف العراق بني التيار ال�سدري والإطار التن�سيقي، موؤكدة 
عدم وقوفها مع طرف على ح�ساب الآخر، لفتة اىل اأن تدخلها �سيكون 
يف حال���ة جتاوزت اخلالفات احلدود احلمراء التي ت�ستمل على اإراقة 

الدماء وحماولت اإزالة ما ينظر اليه كاأ�س�س الدميقراطية.
وذك���ر تقرير لوكال���ة )ا�سو�سييتدبر����س( ترجمته )امل���دى(، اأن "اأزمة 
الع���راق ال�سيا�سي���ة م���ا ت���زال ت���راوح يف مكانه���ا دون اأي موؤ�سر على 
انفراجه���ا بعد مرور اأ�سابيع على اقتح���ام اتباع زعيم التيار ال�سدري 

مقتدى ال�سدر للربملان".
وتابع التقرير، اأن "ذلك على الرغم من ت�ساعد الغ�سب ال�سعبي ب�ساأن 
ا�ستم���رار حال���ة الن�س���داد ال�سيا�سي ال���ذي اأ�سعف حكوم���ة ت�سريف 

اعمال البالد اأكرث وعدم قدرتها على توفري خدمات اأ�سا�سية".
واأ�س���ار، اإىل اأن "القطب���ني ال�سيعي���ني املتناف�س���ني يف الب���الد م���ا زال 
ا�س���ريي مناف�س���ة ل نتيج���ة من ورائه���ا، يف وقت تقف في���ه املرجعية 

العليا على م�سافة واحدة من الثنني".
و�س���دد التقرير، على اأن "املئات من اتب���اع ال�سدر ما زاولوا حلد الن 
معت�سم���ني خارج بناية املجل�س الت�سريعي، وهم م�ستعدون للت�سعيد 

اإذا مل تتم تلبية مطالبهم".
 التفا�صيل �س3

المرجعية قلقة ب�ساأن 
االأزمة ولن ت�ساند طرفًا

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأعلن���ت وزارة ال�سحة، اأن املوقف الوبائ���ي لفايرو�س احلمى النزفية 
يق���رب من ال� 300 حالة منذ بداية العام احل���ايل، لفتة اإىل اأن ن�سبة 
الوفاة لأ�سح���اب الإ�سابات ال�سدي���دة الذين يراجع���ون امل�ست�سفيات 
م���ا زالت دون  الوقاي���ة  اأن  متاأخري���ن تك���ون بنح���و %90، موؤك���دة 
امل�ستوى املطلوب مع ا�ستمرار ظاهرة اجلزر الع�سوائي، م�سددة على 

اأن جميع املحافظات �سجلت اإ�سابات بهذا املر�س.
وق���ال املتحدث با�سم الوزارة �سيف الب���در، اإن "اآخر اإح�سائية وردت 
م���ن دائرة ال�سحة العامة تظهر ت�سجي���ل 295 اإ�سابة موؤكدة باحلمى 

النزفية منذ بداية العام احلايل".
واأ�س���اف الب���در، اأن "53 حالة منه���ا انتهت اإىل الوف���اة"، مو�سحًا اأن 
127 حالة 30 منه���ا انتهت اإىل  ب�  ق���ار تت�س���در عدد الإ�ساب���ات  "ذي 

الوفاة بعدها تاأتي مي�سان ووا�سط واملثنى وبابل".
و�سدد، على اأن "جمي���ع املحافظات العراقية �سجلت اإ�سابات باحلمى 
النزفي���ة"، لفت���ًا اإىل اأن "املر�س خطري جدًا وع���دد الإ�سابات احلايل 

غري م�سبوق منذ ت�سعينيات القرن املا�سي".
واأ�س���ار الب���در، اإىل اأن "خط���اب وزارة ال�سح���ة ب�س���كل يوم���ي وبكل 
الأ�سالي���ب اأك���د على خطورة هذا املر�س"، لفت���ًا اإىل اأن "ن�سبة الوفاة 

به عالية للغاية، وهذا اأمر ينبغي على الكافة معرفته".
 التفا�صيل �س2

اإ�سابات الحمى النزفية 
تقترب من الـ 300

حملة خدمية في مدينة ال�سدر.. عد�سة: محمود روؤوف

 بغداد/ م�صطفى الجوراني

�سهد الع���راق ارتفاع���ًا ملحوظًا يف درج���ات احلرارة هذا 
الع���ام على نحو غري متوقع، مما ينذر بتعر�س البالد اإىل 
تغري مناخي كب���ري خ�سو�سًا بعد انق�ساء ال�ستاء املا�سي 

ب�سكل جاف دون امطار غزيرة.
ويف ه���ذا ال�سدد يقول املتنبئ اجلوي �سادق عطية خالل 
حديث���ه ل� )امل���دى(، "رغ���م ارتفاع درجات احل���رارة خالل 
ف�سل ال�سيف احلايل وجتاوز املعدل يف دول عديدة منها 
دول اأوروبي���ة، اإل اأن دول مث���ل الع���راق والكويت ومدن 
غرب���ي اإيران، تعاين منذ �سنوات من ارتفاع غري م�سبوق 

يف درجات احلرارة".
واأ�س���اف عطية، اأن "ارتفاع معدل درجات احلرارة طوال 
اأي���ام ال�سي���ف موؤ�سر خط���ري"، م�ستط���ردًا بالق���ول "هذا 
يتطل���ب وب�سورة عاجلة تعاونا حكومي���ا وت�سكيل جلان 
متخ�س�س���ة واجبها ت�سخي�س امل�س���كالت واإيجاد احللول 
الت���ي ت�ساه���م يف التقلي���ل م���ن ه���ذا الرتف���اع لل�سن���وات 
ح���ارًا  مناخ���ًا  يعت���رب  الع���راق  "من���اخ  املقبلة".وتاب���ع، 
�سيف���ًا، واأن الرتفاع املت���وايل يف درجات احلرارة خالل 
ال�سن���وات الأخ���رية، ناجت عن تدهور البيئ���ة يف العراق، 
واأ�سباب���ه عدم وجود م�ساري���ع بيئية حقيقية واإدارة فنية 

تعتمد على خرباء يف هذا املجال ".
 التفا�صيل �س2

متنبئون جويون: 
مقبلون على كارثة 

مناخية

 بغداد/ المدى

اأكدت قي���ادة العمليات امل�سرك���ة، اأن القوات 
داع����س  تنظي���م  عنا�س���ر  تالح���ق  الأمني���ة 
الإرهابي واملتورطني بدماء العراقيني يف كل 

مكان بالعامل.
حت�س���ني  القي���ادة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
اخلفاج���ي، اإن "الع���راق يعم���ل عل���ى مقاتل���ة 

التنظيمات الإرهابية يف كل بقاع العامل".
واأ�س���اف اخلفاج���ي، اأن "جمي���ع الإرهابيني 
الذين تلطخت اأيديهم بدماء العراقيني �سوف 

يقدم���ون اإىل الق�ساء م���ن اأجل اأخ���ذ جزائهم 
العادل".

واأ�س���ار، اإىل اأن "الإرهابيني اخلم�سني الذين 
ت�سلمناهم م���ن اجلانب ال�س���وري موؤخرًا هم 
عراقي���ون، ولي�س���ت لدين���ا عالق���ة باأ�سح���اب 

اجلن�سيات الأخرى".
اأو�س���ح، اأن "جهودنا تن�سب على الإرهابيني 
م���ن العراقي���ني وم���ن ارتك���ب جرائ���م داخ���ل 
م���ع  يتع���اون  "الع���راق  ان  مبين���ًا  الب���الد"، 
الإره���اب  مكافح���ة  ب�س���اأن  الع���امل  دول  كل 
ويتعاون م���ع جميع اجلهات الت���ي من �ساأنها 

اأن تق���دم معلومات عن اأي عراقي يده ملطخة 
بالدماء".

ولفت اخلفاج���ي، اإىل ان "اإعادة هذه الوجبة 
اإىل الع���راق ج���اءت نتيجة التع���اون الدوؤوب 
مع اجلان���ب ال�سوري ح�سب قاع���دة البيانات 

التي لدينا".
خ���الل  م���ن  مت���ت  "العملي���ة  اأن  واأو�س���ح، 
منف���ذ ربيع���ة احل���دودي، ومت ت�سليمه���م م���ن 
قب���ل الق���وات الأمني���ة اإىل وكال���ة التحقيقات 
اإىل  اخلفاج���ي،  وم�س���ى  وال�ستخب���ارات". 
ان���ه "ر�سال���ة وا�سح���ة نو�سله���ا اإىل املنتمني 

للتنظيم���ات الإرهابية بق���درة القوات الأمنية 
عل���ى الو�سول اإليهم مهما ط���ال الزمن اأما عن 

طريق العتقال اأو القتل".
وكان الع���راق قد ت�سلم يف وقت �سابق دفعات 
م���ن الرهابي���ني الذي���ن مت اعتقاله���م داخ���ل 

الرا�سي ال�سورية.
ويخ�س���ى مراقب���ون م���ن ا�ستغالل ه���ذا امللف 
لغرا����س �سيا�سي���ة، فيم���ا يوا�س���ل تنظي���م 
داع����س الرهابي تهدي���ده لل�سل���م والأمن يف 
الب���الد من خ���الل عملي���ات ي�سنه���ا بني احلني 

والآخر.

العمليات الم�ستركة: نالحق االإرهابيين في كل العالم

 بغداد/ ح�صين حاتم

م����ا ي����زال قان����ون الدع����م الط����ارئ لالأم����ن 
الغذائ����ي والتنمية، مثريا للج����دل بالرغم 
م����ن الت�سويت عليه منذ اأكرث من �سهرين، 
اإذ ع����اد احلديث عن����ه عند ا�س����دار وزارة 
املالي����ة، التعليمات اخلا�س����ة ب�سالحيات 

ال�سرف.
و�س����ّوت جمل�س الن����واب يف )8 حزيران 
الط����ارئ  الدع����م  قان����ون  عل����ى   ،)2022
لالأمن الغذائ����ي باملجمل، ويهدف القانون 
اإىل حتقي����ق الأمن الغذائ����ي وتخفيف حد 
الفقر وحتقي����ق ال�ستق����رار املايل يف ظل 
التط����ورات العاملية الطارئ����ة وال�ستمرار 
بتق����دمي اخلدم����ات للمواطن����ني والرتقاء 
بامل�ست����وى املعي�س����ي لهم بع����د انتهاء نفاذ 
العم����ل  فر�����س  وخل����ق  املوازن����ة  قان����ون 

وتعظي����م ا�ستف����ادة العراقيني م����ن موارد 
الدول����ة ودفع عجل����ة التنمي����ة وا�ستئناف 
العم����ل بامل�سروع����ات املتوقف����ة واملتلكئ����ة 
ب�سبب عدم التمويل وال�سري بامل�سروعات 

اجلديدة ذات الأهمية.
واأك����د رئي�����س جمل�����س ال����وزراء م�سطفى 
الكاظم����ي بعد الت�سويت، اأن قانون الدعم 
الط����ارئ لالأم����ن الغذائ����ي والتنمي����ة لي�س 
بدي����اًل عن املوازنة، لفت����ًا اإىل اأن ت�سريعه 
ح�سل نتيجة الظرف ال�ستثنائي احلايل.

ويق����ول ع�س����و اللجن����ة املالي����ة النيابي����ة 
جمايل كوج����ر، اإن "قانون المن الغذائي 
دخل حي����ز التنفيذ حلظة اق����راره"، مبينا 
اأن "احلك����م عل����ى القان����ون بالف�س����ل قب����ل 
وغ����ري  دقي����ق  غ����ري  نتائج����ه  اىل  النظ����ر 

من�سف".
واأ�س����اف كوج����ر، ان "القانون يكون على 

م�ساري����ن، امل�س����ار الأول تنف����ذه احلكومة 
احلالي����ة، وامل�س����ار الآخ����ر تق����وم بتنفيذه 
�ست لها �سبعة  احلكومة املقبلة وق����د ُخ�سِّ

تريليونات و250 مليار دينار لتنفيذه".
واأ�سار، اىل اأن "اجلزء الأول الذي �ستقوم 
احلكومة احلالية ب�سرف اأمواله �سيكون 
ق�سم منه لتنمية الأقاليم، وهي حتتاج اإىل 
م�ساريع تقدم م����ن قبل املحافظات، وجزء 
م����ن تلك الأموال خم�س�س لتثبيت العقود 
الذي����ن يحتاجون اإىل تدقي����ق معامالتهم، 
وجزء خم�س�����س لتعي����ني 15 األف خريج 
جدي����د، وهذا يحت����اج اإىل تدقيق ودرا�سة 

حاجة الوزارات والخت�سا�سات".
م����ن جهته، يقول م�ست�سار رئي�س الوزراء 
لل�س����وؤون املالي����ة مظهر حمم����د �سالح، اإن 
الغذائي  لالأمن  الطارئ  القان����ون  "حقيقة 
وال����ذي   2022 ل�سن����ة   2 رق����م  والتنمي����ة 

�سدر قبل �سهرين وب����داأ تنفيذه على وفق 
التعليم����ات الت����ي ا�سدرته����ا وزارة املالية 
بالتعاون م����ع وزارة التخطي����ط، التي مت 
اعتماده����ا قب����ل �سه����ر تقريب����ا ك����ي ي�سبح 
القانون حيز التطبي����ق وعلى وفق ا�س�س 
احلوكم����ة املالي����ة الت����ي ج����اء به����ا قانون 

الدارة املالية النافذ".
اج����راءات  "هن����اك  اأن  �سال����ح،  واأ�س����اف 
وال�س����رف  التخ�سي�����س  يف  متوا�سل����ة 
تخ�س املوازنات الت�سغيلية يف الوزارات 
القطاعية التي �سمله����ا القانون والتي من 
بينها وزارات ال�سحة والعمل وال�سوؤون 
والربي����ة  والتج����ارة  الجتماعي����ة 
واملحافظ����ات  ال����وزارات  م����ن  وغريه����ا 
ذات ال�سل����ة التي ج����رى ا�ستكمال تغطية 
ن�ساطاته����ا املتعلق����ة بالأم����ن الغذائ����ي او 
بالدرج����ات الوظيفي����ة او مواجه����ة الفقر 

بتو�سي����ع الرعاي����ة الجتماعي����ة ف�ساًل عن 
تخ�سي�سات املزارع����ني وفروقات ا�سعار 
الوق����ود او الغ����از والكهرب����اء امل�ست����ورد 
التو�س����ع  وكلف����ة  التمويني����ة  والبطاق����ة 

بربناجمها".
واأ�سار، اىل ان "هناك تخ�سي�سات ذهبت 
يف  لل�س����ري  وال����وزارات  املحافظ����ات  اىل 
تنفي����ذ امل�ساري����ع ال�ستثماري����ة املتوقف����ة 
التي حددها القانون، وهناك تخ�سي�سات 
تتعل����ق بالدرجات الوظيفي����ة والتعيينات 
اخلدم����ة  جمل�����س  اىل  ذهب����ت  اجلدي����دة 
الحت����ادي والتي تتعل����ق بالخت�سا�سات 

التي اأعلن عنها".
مرحل����ة  يف  "القان����ون  ان  اىل،  ولف����ت 
التطبي����ق واأرى ان����ه يف نهاية �سهر ايلول 
املقب����ل رمب����ا �سيكتم����ل القان����ون بتحقيق 

اهدافه يف التخ�سي�س والتنفيذ". 

م�ست�سار حكومي: اإكمال تنفيذ قانون االأمن الغذائي ال�سهر المقبل
 بغداد/ نباأ م�صرق

اأقرت وزارة التخطيط، اأم�س الحد، بوجود 1452 م�سروعًا متوقفًا يف العراق، 
وعزت ذلك لأ�سباب مالية واأخرى تتعلق بالتعاقدات، م�سرية اإىل اأن البع�س من 
امل�سكالت ب�ساأن هذه امل�ساريع قد و�سل اإىل الق�ساء من اأجل ح�سمها، مو�سحة اأن 

تاأمني اأموالها يكون من موازنات الأعوام ال�سابقة.
وقال املتحدث با�سم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي يف ت�سريح اإىل )املدى(، اإن 
1452 م�سروعًا من اأ�سل اأكرث من 6300  اإىل  عددها  و�سل  املتلكئة  "امل�ساريع 

م�سروع على قيد التنفيذ، ت�سمى امل�ساريع امل�ستمرة".
واأ�ساف الهنداوي، اأن "امل�ساريع املتلكئة ت�سمل جمالت خمتلفة، واأ�سباب توقفها 

خمتلفة، البع�س منها يرتبط بقلة التخ�سي�سات املالية خالل املدة املا�سية".
واأ�سار، اإىل اأن "البع�س الخر مرتبط بالتعاقدات بني اجلهة امل�ستفيدة واجلهة 

املنفذة، ويح�سل هناك خلل يف العقد املربم".
و�سدد الهنداوي، على اأن "هذا اخللل يوؤدي اإىل تلكوؤ اأو تاأخر امل�سروع"، مبينًا ان 
ب�ساأن هذه امل�ساريع قد و�سلت اإىل الق�ساء من اأجل ح�سمها". اخلالفات  "بع�س 

ويوا�سل، ان "وزارة التخطيط وبقدر تعلق الأمر بها فاأنها حري�سة على معاجلة 
بها  العمل  وا�ستئناف  والنتهاء  امل�ساريع  هذه  تواجه  التي  امل�سكالت  جميع 

وا�ستبعاد امل�ساريع التي ل ميكن العمل بها".
 التفا�صيل �س2

التخطيط: 1452 م�سروعًا متلكئًا



 بغداد/ نب�أ م�شرق

اأقرت وزارة التخطيط، اأم�س االحد، 
بوجود 1452 م�شروعً� متوقفً� في 

العراق، وعزت ذلك الأ�شب�ب م�لية 
واأخرى تتعلق ب�لتع�قدات، م�شيرة اإلى 

اأن البع�س من الم�شكالت ب�ش�أن هذه 
الم�ش�ريع قد و�شل اإلى الق�ش�ء من اأجل 
ح�شمه�، مو�شحة اأن ت�أمين اأمواله� يكون 

من موازن�ت االأعوام ال�ش�بقة.

وقال المتحدث با�س���م الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في 
ت�س���ريح اإل���ى )المدى(، اإن "الم�س���اريع المتلكئة و�س���ل 
عدده���ا اإلى 1452 م�س���روعًا من اأ�س���ل اأكث���ر من 6300 
م�سروع على قيد التنفيذ، ت�سمى الم�ساريع الم�ستمرة".

واأ�س���اف الهن���داوي، اأن "الم�ساري���ع المتلكئ���ة ت�سم���ل 
مج���االت مختلف���ة، واأ�سب���اب توقفه���ا مختلف���ة، البع�ض 
منه���ا يرتب���ط بقل���ة التخ�سي�س���ات المالية خ���ال المدة 
الما�سي���ة". واأ�س���ار، اإل���ى اأن "البع����ض االخ���ر مرتب���ط 
بالتعاق���دات بي���ن الجه���ة الم�ستفي���دة والجه���ة المنفذة، 

ويح�سل هناك خلل في العقد المبرم".
و�س���دد الهنداوي، عل���ى اأن "هذا الخلل ي���وؤدي اإلى تلكوؤ 
اأو تاأخ���ر الم�سروع"، مبينًا ان "بع����ض الخافات ب�ساأن 
هذه الم�ساريع قد و�سلت اإلى الق�ساء من اأجل ح�سمها". 
ويوا�س���ل، ان "وزارة التخطي���ط وبق���در تعل���ق االأم���ر 
به���ا فاأنها حري�سة عل���ى معالجة جمي���ع الم�سكات التي 
تواجه ه���ذه الم�ساريع واالنته���اء وا�ستئناف العمل بها 
وا�ستبع���اد الم�ساري���ع الت���ي ال يمكن العم���ل بها". ولفت 
الهن���داوي، اإل���ى اأن "هن���اك اإج���راءات �سملت ع���ددًا من 
الم�ساري���ع، فقد كان لدينا اأكثر من 52 م�ست�سفى متوقف 
في عموم العراق ب�سع���ات �سريرية مختلفة تتراوح بين 

50 اإلى 600 �سرير".

ونوه، اإل���ى "لجنة تم ت�سكيلها برئا�س���ة وزير التخطيط 
خال���د النجم قامت بدار�سة كل حالة م�ست�سفى على حدة، 

وعالجت الق�سم االأكبر من هذا العدد". 
وتح���دث الهن���داوي، ع���ن "معالجة الم�س���كات الخا�سة 
بنح���و 33 م�ست�سفى وتم ا�ستئن���اف العمل بها والبع�ض 
منها قد انجز و�سيت���م ت�سليمها اإلى وزارة ال�سحة خال 
وق���ت قري���ب". واأك���د، "ع���دم اإمكاني���ة اإ�ساف���ة م�ساريع 
جدي���دة في الوق���ت الحال���ي ب�سبب عدم وج���ود موازنة 
الإدراج  الازم���ة  االأم���وال  تخ�سي����ض  تتول���ى  للع���راق 
م�ساريع جديدة، ونحن نتحدث اليوم فقط عن الم�ساريع 
الم�ستم���رة التي ت���م ادراجها ومغطاة مالي���ًا من قوانين 
الموازنة لل�سنوات ال�سابقة". وم�سى الهنداوي، اإلى اأن 
"تمويل هذه الم�ساريع يكون بح�سب الن�سب المنجزة، 

مرحلة تلي االأخرى وتخ�سي�ساتها موؤمنة". 
اإل���ى ذل���ك، اأف���اد الخبي���ر االقت�س���ادي من���ار العبيدي في 
حدي���ث اإل���ى )المدى(، ب���اأن "ج���زءا م���ن الم�ساريع �سهد 

اإنفاق اأموال كبيرة لكن ن�سب االإنجاز كانت متدنية".
وتاب���ع العبيدي، اأن "تل���ك الم�ساريع بحاج���ة اإلى اإعادة 
تقييم وو�سع موازنة خا�سة بها"، الفتًا اإلى اأن "العراق 
بحاجة اإلى رفع �سقف الموازنة اال�ستثمارية لكن نتيجة 
ارتف���اع الم�سروف���ات الت�سغيلي���ة غي���ر ق���ادرة على رفع 
الجان���ب اال�ستثماري في الموازن���ات المختلفة لاأعوام 
يقف���ان وراء  ال�سببي���ن  "هذي���ن  اأن  الما�سي���ة". وراأى، 
تلكوؤ الم�ساري���ع في الدولة العراقي���ة ل�سنوات طويلة". 
وكان رئي����ض مجل�ض الوزراء م�سطف���ى الكاظمي قد اأكد 
خال جل�س���ة الحكومة االأ�سبوع الما�سي، اأن "الحكومة 
تمكن���ت من تذليل الكثي���ر من الم�س���اكل، واإحياء العديد 
م���ن الم�ساري���ع المتلكئة الت���ي ُخطط لها من���ذ �سنوات"، 
ولف���ت اإلى اأن "غياب الموازنة ق���د اأثر في اأداء الحكومة 
وخططها ف���ي تنفيذ الم�ساريع الحيوي���ة التي ت�سب في 

خدمة المواطن".
ي�س���ار اإل���ى اأن مراقبي���ن تحدث���وا ع���ن وجود ع���دد كبير 
م���ن الم�ساري���ع المتلكئ���ة ف���ي الع���راق، واأرجع���وا ذل���ك 
اإل���ى اأ�سب���اب عدي���دة اأبرزه���ا الف�س���اد وانع���دام الرقابة 
م���ن الجه���ات المخت�س���ة، داعين اإل���ى محا�سب���ة الجهات 
الم�سوؤول���ة عن ه���ذا التعطيل ال�سيم���ا واأن البع�ض منها 
يم�ض حياة المواطنين بنحو مبا�سر ويتعلق بالخدمات 

ال�سحية والمياه والمجاري والكهرباء.
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 بغداد/ فرا�س عدن�ن

وق���ال المتح���دث با�س���م ال���وزارة �سيف 
الب���در، اإن "اآخ���ر اإح�سائي���ة وردت من 
دائ���رة ال�سح���ة العام���ة تظه���ر ت�سجيل 
295 اإ�ساب���ة موؤك���دة بالحم���ى النزفية 

منذ بداية العام الحالي".
منه���ا  حال���ة   53" اأن  الب���در،  واأ�س���اف 
انته���ت اإل���ى الوفاة"، مو�سح���ًا اأن "ذي 
قار تت�سدر عدد االإ�سابات ب� 127 حالة 
30 منها انتهت اإل���ى الوفاة بعدها تاأتي 

مي�سان ووا�سط والمثنى وبابل".
و�س���دد، عل���ى اأن "جمي���ع المحافظ���ات 
بالحم���ى  اإ�ساب���ات  �سجل���ت  العراقي���ة 
النزفية"، الفتًا اإلى "المر�ض خطير جدًا 
وع���دد االإ�سابات الحالي غي���ر م�سبوق 

منذ ت�سعينيات القرن الما�سي".
واأ�س���ار الب���در، اإلى اأن "خط���اب وزارة 
ال�سحة ب�س���كل يومي وب���كل االأ�ساليب 
اأك���د على خط���ورة هذا المر����ض"، الفتًا 
اإل���ى اأن "ن�سبة الوفاة ب���ه عالية للغاية، 

وهذا اأمر ينبغي على الكافة معرفته".
ولفت، اإل���ى اأن "ن�سبة الوف���اة بالن�سبة 
الموؤ�س�س���ات  يراج���ع  ال���ذي  للمري����ض 
ال�سحية في مراح���ل متاأخرة ت�سل اإلى 

90% اأو اأكثر من ذلك".

"الت�سخي����ض  اأن  اإل���ى  الب���در،  وذه���ب 
اإذا ح�س���ل ف���ي مرحل���ة مبك���رة وخال 
االأ�سب���وع االأول، تك���ون ن�سب���ة النجاة 

عالية جدًا".
االأولي���ة  "االعرا����ض  اأن  اإل���ى  ون���وه، 
وارتف���اع  بالحم���ى  تتمث���ل  لاإ�ساب���ة 
مناط���ق  ف���ي  واآالم  الح���رارة  درج���ات 
مختلف���ة م���ن الج�سم، وه���ذه االعرا�ض 
االمرا����ض  م���ن  الكثي���ر  م���ع  م�سترك���ة 

االأخرى ف�سًا عن المغ�ض المعوي".
وزارة  با�س���م  المتح���دث  ويوا�س���ل 
ال�سح���ة، اأن "المرحل���ة الثاني���ة وه���ي 
االأخط���ر تتمث���ل بالن���زف م���ن فتح���ات 
الج�سم، وهنا �ستك���ون خيارات العاج 
محدودة ج���دًا، خ�سو�سًا اإذا كانت لدى 

المري�ض م�سكات �سحية".
واأو�س���ح الب���در، ان "ه���ذا المر�ض هو 
فايرو�س���ي ال يوج���د ل���ه ع���اج اأو لقاح 
فّعال لاإن�سان اأو الحيوان لغاية الوقت 

الحالي".
ولف���ت، اإل���ى اأن "الوقاي���ة م���ن الحم���ى 
واأن  خ�سو�س���ًا  ج���دًا  �سهل���ة  النزفي���ة 
مهني���ة  فئ���ات  ي�سته���دف  الفايرو����ض 
معينة وهم مرب���ي الما�سية والجزارين 

بالدرجة االأ�سا�ض".
ون���وه الب���در، اإل���ى اأن "جه���ود الجهات 

المعني���ة الر�سمي���ة وغي���ر الر�سمي���ة ما 
زال���ت دون الم�ستوى، ونح���ن ال نرمي 
الم�سوؤولية على االآخرين، لكننا نو�سح 

الحقيقة اأمام الراأي العام".
ت�سخي����ض  "م�سوؤوليتن���ا  اأن  وبي���ن، 
الطبي���ة  الرعاي���ة  وتقدي���م  الح���االت 
التثقي���ف  اإل���ى  اإ�ساف���ة  للم�سابي���ن، 
بال�سراك���ة مع و�سائل االع���ام"، موؤكدًا 
ان "اأكث���ر من ن�س���ف االإ�سابات التي تم 

ت�سجيلها قد تماثلت لل�سفاء".

الناقل���ة  الح�س���رة  "مكافح���ة  اأن  وزاد، 
م���ن  تق���ع  )الق���راد(  وه���ي  للفايرو����ض 
متابع���ًا  الزراع���ة"،  وزارة  م�سوؤولي���ة 
تق���ع  الع�سوائ���ي  الذب���ح  "متابع���ة  اأن 
عل���ى عات���ق الجه���ات االأمني���ة واأمان���ة 
بغ���داد والجهات البلدي���ة والمحلية في 

المحافظات".
م���ا  "العراقيي���ن  اأن  الب���در،  واأورد 
زال���وا ي�ساه���دون قطع���ان الما�سية في 
ال�س���وارع"، مبين���ًا ان "كثرة االإ�سابات 

ف���ي محافظ���ات معينة ينبغ���ي اأن تحدد 
مخت�س���ة  متع���ددة  جه���ات  اأ�سبابه���ا 
بالجان���ب البيئ���ي والوبائي���ات، لكنني 
�سع���ف  اإل���ى  يع���ود  ذل���ك  اأن  اأعتق���د 

االإجراءات الوقائية".
وذكر، اأن "الحمى النزفية لي�ست مر�سًا 
جدي���دًا عل���ى العراقيين، وه���و متوطن 
لدين���ا من���ذ �سبعينيات الق���رن الما�سي، 
و�سنوي���ًا ت�سج���ل لدين���ا ا�ساب���ات لكن 
الزيادة ق���د ح�سلت نتيجة عدم االلتزام 

باالإجراءات الوقائية".
وتح���دث الب���در، ع���ن "لج���ان حكومية 
االمرا����ض  ب�س���اأن  موج���ودة  م�سترك���ة 
الم�سترك���ة بي���ن االن�س���ان والحي���وان، 
وا�ستطاع���ات دوري���ة ف���ي كل �سن���ة"، 
داعي���ًا "و�سائل االعام اإل���ى بذل الجهد 
م���ع خط���ورة  ال���ذي يتما�س���ى  الكاف���ي 
الموقف الوبائي ونتطلع اإلى المزيد من 

العمل من اأجل ن�سر الوعي ال�سحي".
ويوا�س���ل، اأن "وزارة ال�سح���ة تعم���ل 

كل ما هو من���اط بها بال�س���كل المنا�سب 
�سواء عل���ى �سعيد ت�سخي����ض الحاالت 
اأو تقدي���م الرعاي���ة الطبي���ة والدليل هو 
الن�سب العالية من ال�سفاء رغم خطورة 

المر�ض".
"تقوي����ض  اأن  اإل���ى  الب���در،  وم�س���ى 
الفايرو����ض مرتب���ط بوج���ود اإجراءات 
جدي���ة يت���م تنفيذها م���ن الجه���ات كافة 
بم�سارك���ة و�سائ���ل االع���ام والفعاليات 

الدينية وال�سعبية والمجتمعية".
م���ن جانبه، ذك���ر مدير �سعب���ة ال�سيطرة 
عل���ى االأمرا����ض الوبائي���ة ف���ي ذي ق���ار 
حي���در حنتو����ض، ان "الموق���ف ب�س���اأن 
الحم���ى النزفي���ة ف���ي المحافظ���ة خطير 
للغاي���ة، وذي ق���ار تت�س���در المحافظات 
ع���دد  �سعي���د  عل���ى  �س���واء  العراقي���ة 

االإ�سابات اأو الوفيات".
وتاب���ع حنتو����ض، اأن "االإ�سابات بداأت 
بالت�ساعد منذ منت�سف العام الما�سي، 
وه���ذا اأمر ي�ستدعي التدخل ال�سريع من 
مختلف الجه���ات ذات العاق���ة، ال�سيما 

في محافظة ذي قار".
وح���ذر، م���ن "ا�ستمرار تف�س���ي المر�ض 
ال���ذي  االأعي���اد  خ���ال مو�س���م  ال�سيم���ا 
يكث���ر في���ه نح���ر اال�ساح���ي، وبالتال���ي 
ينبغ���ي االلت���زام باالإج���راءات الوقائية 
ب�س���كل حرفي لتافي خط���ورة الموقف 
وبخافه فاأن اال�سابات يمكن اأن تخرج 

عن ال�سيطرة".
وكان���ت وزارة ال�سح���ة ق���د ذك���رت في 
وقت �سابق ان حاالت االإ�سابة بالحمى 
ال�سيط���رة  وتح���ت  مح���دودة  النزفي���ة 
وتتم متابعته���ا مع التاأكيد على االلتزام 
بالتوجيه���ات ال�سحية، داعي���ة و�سائل 
االع���ام ومواقع التوا�س���ل االجتماعي 
الى ن�س���ر التثقيف والتوعي���ة ال�سحية 
ع���ن المر�ض وطرق انت�س���اره والوقاية 
من���ه وعدم تناقل االخب���ار والمعلومات 

من غير م�سادرها المعنية المخولة.

ال�شحة توؤكد خطورة 
المر�س: ن�شب الوف�ة قد 
تكون ع�لية

موقف احلمى النزفية يقرتب من الـ 300 حالة 
�شملت جميع املحافظات

التخطيط: 1452 م�شروعًا متلكئًا لأ�شباب 
مالية وتعاقدية

اأعلنت وزارة ال�شحة، اأن املوقف الوب�ئي لف�يرو�س 
احلمى النزفية يقرتب من الـ 300 ح�لة منذ بداية 

الع�م احل�يل، الفتة اإىل اأن ن�شبة الوف�ة الأ�شح�ب 
االإ�ش�ب�ت ال�شديدة الذين يراجعون امل�شت�شفي�ت 

مت�أخرين تكون بنحو 90%، موؤكدة اأن الوق�ية م� 
زالت دون امل�شتوى املطلوب مع ا�شتمرار ظ�هرة 

اجلزر الع�شوائي، م�شددة على اأن جميع املح�فظ�ت 
�شجلت اإ�ش�ب�ت بهذا املر�س.

 بغداد/ م�شطفى الجوراني

�سهد الع���راق ارتفاعًا ملحوظ���ًا في درجات 
الح���رارة هذا العام على نح���و غير متوقع، 
مم���ا ينذر بتعر�ض الب���اد اإلى تغير مناخي 
ال�ست���اء  انق�س���اء  بع���د  خ�سو�س���ًا  كبي���ر 

الما�سي ب�سكل جاف دون امطار غزيرة.

موؤ�شرات خطيرة
وف���ي ه���ذا ال�سدد يق���ول المتنب���ئ الجوي 
�س���ادق عطي���ة خ���ال حديث���ه ل���� )المدى(، 
"رغم ارتفاع درجات الحرارة خال ف�سل 
ال�سي���ف الحالي وتج���اوز المعدل في دول 
دوال  اأن  اإال  اأوروبي���ة،  دول  منه���ا  عدي���دة 
مثل العراق والكوي���ت ومدن غربي اإيران، 
تعاني منذ �سنوات من ارتفاع غير م�سبوق 

في درجات الحرارة".
واأ�ساف عطي���ة، اأن "ارتفاع معدل درجات 
موؤ�س���ر  ال�سي���ف  اأي���ام  ط���وال  الح���رارة 
خطي���ر"، م�ستط���ردًا بالقول "ه���ذا يتطلب 
وب�س���ورة عاجلة تعاونا حكوميا وت�سكيل 
ت�سخي����ض  واجبه���ا  متخ�س�س���ة  لج���ان 
الم�س���كات واإيج���اد الحلول الت���ي ت�ساهم 

ف���ي التقليل م���ن ه���ذا االرتف���اع لل�سنوات 
المقبلة".

وتاب���ع المتنب���ئ الج���وي، "من���اخ العراق 
يعتب���ر مناخًا ح���ارًا �سيف���ًا، واأن االرتفاع 
خ���ال  الح���رارة  درج���ات  ف���ي  المتوال���ي 
ال�سنوات االأخيرة، ناتج عن تدهور البيئة 
في العراق، واأ�سباب���ه عدم وجود م�ساريع 
بيئي���ة حقيقي���ة واإدارة فني���ة تعتم���د عل���ى 
خب���راء ف���ي ه���ذا المج���ال، وزي���ادة كثافة 
ال�س���كان دون وجود قان���ون تحديد الن�سل 
وهذا تتبعه زيادة الم�ساكن والع�سوائيات 

وزيادة ا�ستهاك الكهرباء واالأنقا�ض".
وبح�س���ب عطي���ة، ف���اإن "تناق����ض الموارد 
المائي���ة النات���ج عن قط���ع الرواف���د واإقامة 
ال�س���دود و�سح���ة االأمط���ار وم���ا نت���ج عنه 
م���ن تقل����ض الم�ساح���ات الخ�س���راء يق���ع 
�سم���ن االأ�سب���اب الت���ي تق���ف وراء االأزمة 
دول  "حكوم���ات  اأن  موؤك���دًا  المناخي���ة"، 
العال���م المتح�سرة تتجه نح���و اال�ستخدام 
االأمث���ل ل���كل م���ا ه���و �سدي���ق للبيئ���ة م���ن 
�سمنها اإ�سدار قوانين )ملزمة( للتقليل من 

التلوث".
"م���ا  اإن  بالق���ول  حديث���ه  عطي���ة،  وخت���م 

تحمل���ه ال�سن���وات القادمة م���ن تقلبات في 
من���اخ الع���راق ح�س���ب الواق���ع والبح���وث 
والدرا�س���ات ربم���ا يكون اأ�س���د، وقد تكون 
هناك تقلبات مناخي���ة متطرفة اأقل ما يقال 
عنه���ا )كارثة مناخي���ة( ال يمك���ن معالجتها 

و�ستلقي باآثارها الأجيال واأجيال".

اأ�شب�ب االرتف�ع
م���ن جانبه، ق���ال مدير اإعام هيئ���ة االأنواء 
الجوية عامر الجابري، اإن "العراق تعر�ض 
اإلى م���ا ي�سمى ب� )جمرة القيظ(، منذ االأيام 
االأخيرة من �سهر تموز، وت�ستمر اإلى الثلث 
االأول م���ن �سه���ر اآب الجاري، وه���ي تمتاز 
بارتفاع كبير في درج���ات الحرارة وزيادة 

في الرطوبة مع الرياح ال�ساخنة".
ل����  حديث���ه  خ���ال  الجاب���ري،  واأ�س���اف 
)الم���دى(، اأن "كثرة المناط���ق التي تعاني 
الت�سحر في الع���راق واالأزمة المائية التي 
ت�س���رب الب���اد مع زي���ادة ه�سا�س���ة التربة 
وقلة الم�ساحات الخ�سراء جميعها اأ�سباب 
كانت وراء االأزم���ة المناخية التي تتعر�ض 
لها الباد". واأ�سار اإلى اأن "هناك اإجراءات 
اتخذتها بع�ض الدول في المنطقة لمواجهة 

االأزم���ة الحراري���ة مثل الح���زام االأخ�سر"، 
الفت���ًا اإل���ى اأن "الهيئ���ة لي�س���ت لديه���ا اأي���ة 
توقعات ب�س���اأن ف�سل ال�ستاء المقبل وكيف 

�سيكون الطق�ض فيه".

من�خ �شحراوي
اإل���ى ذلك، يرى المتنبئ الجوي عماد كريم، 
خ���ال حديثه ل���� )المدى(، اأن "م���ن المعتاد 
في كل عام ت�سجي���ل درجات حرارة تقارب 
درج���ة ال� 50 في مناخ الع���راق وخ�سو�سًا 
في مناط���ق جنوبي وو�س���ط العراق حيث 

يعتبر حاليًا مناخا �سبه �سحراوي".
الح���رارة  "درج���ات  اأن  كري���م،  واأ�س���اف 
الم�سجل���ة ه���ي لدرجة ح���رارة اله���واء في 
الظ���ل وفق���ًا لموا�سف���ات قيا�سي���ة عالمية، 

ولي�ض تحت اأ�سعة ال�سم�ض مبا�سرة". 
واأ�سار اإلى اأن "�سيف العراق بطبيعته حار 
كون الب���اد تفتقر لوجود الغط���اء النباتي 
ال���ذي يقلل م���ن درج���ات الح���رارة"، مبينًا 
اأن "الت�سجي���ات المناخية ف���ي ثمانينيات 
و�سبعينيات القرن الما�سي �سهدت ت�سجيل 
هكذا درج���ات حرارة خم�سينية، لكن لفترة 
زمنية ق�سي���رة و�سلت اإلى يوم اأو يومين، 
اأما ف���ي ال�سنوات ال���� 10 الما�سية بات من 
الطبيع���ي ا�ستمرار ت�سجي���ل هكذا درجات 

بتكرار يمتد اإلى اأ�سابيع".
ووفقا لبرنامج االأمم المتحدة للبيئة، يفقد 
الع���راق الي���وم حوال���ي 25000 هكتار من 
االأرا�س���ي ال�سالحة للزراعة �سنويا ب�سبب 
الت�سح���ر، ومن المتوق���ع اأن ت�سبح اأجزاء 
من الباد غير �سالحة لل�سكن خال العقود 
المقبلة. هذا وحذر مخت�سون في ال�سوؤون 
البيئية والمائية ف���ي كرد�ستان من مخاطر 
وا�سعة وحقيقية تهدد االأمن المائي للعراق 
واالإقلي���م، داعي���ن اإل���ى االإ�س���راع بالعم���ل 
واإيج���اد حل���ول ناجع���ة الأزم���ة الجف���اف، 
مقترحي���ن ف���ي الوق���ت نف�س���ه تخ�سي����ض 
ميزانية لهذا االأم���ر للع�سرين �سنة المقبلة، 
خ�سو�س���ا واأن الع���راق الخام����ض، عالميًا 
�سم���ن اأكث���ر ال���دول ت�س���ررًا م���ن التغي���ر 

المناخي.

متنبئون جويون: العراق مقبل على كارثة مناخية ب�شبب ارتفاع احلرارة
متويله� من موازن�ت االأعوام امل��شية

العراق يوا�صل ت�صجيل املزيد من اال�صابات باحلمى النزفية

المقبل ال�شت�ء  طبيعة  عن  موؤ�شرات  تملك  االأنواء" ال  "هيئة 

موجة جديدة من احلر تنتظر البالد اال�صبوع احلايل
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 بغداد/ تميم الح�سن

يميل التي�ر ال�سدري لالعتق�د ب�أنه 
�سيربح جولة حل البرلم�ن على الرغم 

من ان مجل�س الق�س�ء الأعلى اعطى 
مقدم�ت تقول عك�س ذلك.

ونفى المجل�س، وهو اعلى �سلطة ق�س�ئية 
في البالد، امتالكه �سالحي�ت لحل 

البرلم�ن وفق طلب �س�بق لزعيم التي�ر 
ال�سدري مقتدى ال�سدر.

ورغ���م ذل���ك يبق���ى �ل�شدري���ون يعول���ون عل���ى 
ق���ر�ر مرتق���ب قد ي�ش���در باي وقت م���ن �ملحكمة 
�الحتادي���ة، قب���ل نف���اد “مهل���ة �ل�ش���در” و�لتي 

تنتهي بنهاية �ال�شبوع �حلايل.
جول���ة  �لتن�شيق���ي”  “�الط���ار  ب���د�أ  باملقاب���ل 
يف  �الطاري���ني  بع����ض  -ي�ش���كك  مفاو�ش���ات 
جدو�ه���ا-  يف حماول���ة �أخ���رة قب���ل �نط���اق 

�ل�شدر يف بغد�د. �ليها  “مليونية” دعا 
وي�شرب �الطاريون معلوم���ات عن �حتمال لقاء 
يج���ري قب���ل نهاية “مهل���ة �ل�ش���در” بني �الخر 
وه���ادي �لعامري زعي���م �لفتح، �ملكل���ف باإجر�ء 

�ملفاو�شات.

وتزي���د فر����ض �لعامري يف لق���اء زعي���م �لتيار، 
خ�شو�شا مع حتدي���د “وزير �لقائد” �ملقرب من 
�ل�ش���در خ�شومه من �ل�شيع���ة ب�شكل و��شح يف 
�الزم���ة �الخ���رة، م�شتثني���ا منهم زعي���م منظمة 

بدر.
وهاج���م “وزي���ر �لقائ���د” وه���و �شال���ح حمم���د 
�لعر�ق���ي يف تغري���دة على “توت���ر” 3 �أطر�ف 
م���ن �الإطار وهم: تي���ار �حلكمة، دول���ة �لقانون، 

و�لع�شائب )كتلة �شادقون(.
لاإط���ار  كام���ه  موجه���ًا  �لتغريدي���ة  يف  وق���ال 
�لتن�شيق���ي: “ال �أظنكم )�شادق���ون( وال تريدون 
)دولة �لقان���ون( وال تريدون �لتعامل ب� )حكمة( 

وما زلتم تهتفون بالتبعية..”.
و�أ�شاف �لعر�قي م�شتعرً� عبار�ت م�شهورة من 
عم���ار �حلكيم زعي���م �حلكم���ة: “ال �أظنكم قاعدة 

)عري�شة( وال تيار )و��شع(”.
و�ته���م �لعر�ق���ي تل���ك �ملجموع���ة بالق���ول: “بل 
�أنت���م تخو�شون م���ع �شعبكم )�ش���ر�ع �لوجود( 

وهيهات �أن ي�شتمر ف�ش��ادكم”. 
و��شتعر����ض �ملق���رب م���ن �ل�ش���در 7 مو�ق���ف ل���� 
“�الطاري���ني” يف �الزم���ة �الخ���رة و�شفه���ا ب� 

�ر�د�ت”. “فر�ض 
و�أبرز ما ذكره �لعر�قي هي عبارة “ما ننطيها” 
وه���ي م���ن �أ�شهر عب���ار�ت زعي���م دول���ة �لقانون 

نوري �ملالكي �ثناء �شعي �الخر لوالية ثالثة.
وع���رج �لعر�ق���ي عل���ى “تظاه���ر�ت �الطاريني” 
�لت���ي �عرت�ش���و� فيها عل���ى نتائ���ج �النتخابات، 
وعده���ا “فر����ض �إر�د�ت” �شاأنها �ش���اأن “ق�شف 
�ربيل و�النبار بال�شو�ريخ” بعد �عان حتالف 

“�نقاذ وطن”.
وج���اءت تغري���دة �لعر�ق���ي بع���د وق���ت ق�ش���ر 
م���ن بيان جمل����ض �لق�ش���اء �لذي �أك���د �تفاقه من 
جه���ة مع �ل�ش���در يف “ت�شخي����ض �شلبية �لو�قع 
�ل�شيا�ش���ي” و�ختافه معه يف ع���دم قدرته على 

حل �لربملان.
ويقل���ل نائ���ب �ش���دري �شاب���ق م���ن ر�أي جمل�ض 

�لق�شاء �الخر، ويق���ول يف حديث مع )�ملدى(: 
�الحتادية”. �ملحكمة  ر�أي  “ننتظر 

و�عت���رب �لنائب �ن كام جمل����ض �لق�شاء �الخر 
�ملحكم���ة  يف  �لدع���وى  لقب���ول  “مقدم���ات  ه���و 
�الحتادي���ة ولي����ض �لعك�ض الن جمل����ض �لق�شاء 
�أكد بان �المر لي�ض م���ن �شاحياته و�ر�د �خاء 

م�شوؤوليته”.
وق���ال �لق�ش���اء يف بي���ان �شب���اح �أم����ض، بان���ه 
ناق�ض طل���ب زعيم �لتيار �ل�شدري �خلا�ض بحل 
جمل�ض �لنو�ب و�نه: “يتفق مع �ل�شدر” ب�شبب 

�خلروقات �لد�شتورية.
و��شاف �لبيان باملقابل �نه: “ال ميلك �ل�شاحية 
حلل  جمل�ض �لنو�ب ذلك �ن مهام جمل�ض �لق�شاء 

)...( تتعلق باإد�رة �لق�شاء فقط”.
ودع���ا �ملجل�ض يف خت���ام �لبي���ان “كافة �جلهات 
�ل�شيا�شي���ة  و�العامية �ىل ع���دم زج �لق�شاء يف 

�خل�شومات و�ملناف�شات �ل�شيا�شية”.
وكان �أن�ش���ار �ل�شدر قدمو� دعاوى ق�شائية �ىل 
�ملحكمة �الحتادية �شد �لرئا�شات �لثاث ب�شبب 
“حل  ب�  �لد�شتورية” و�لطل���ب  �مل���دد  “جت���اوز 

�لربملان”.
وكان زعي���م �لتيار ق���د منح �لق�ش���اء حتى نهاية 
�ال�شب���وع لتحقي���ق تل���ك �لطلب���ات و�ال �شيكون 

للمعت�شمني “موقف �آخر”.
ولل�شغ���ط عل���ى �لق�ش���اء و�لق���وى �ل�شيا�شي���ة، 
دع���ا زعي���م �لتي���ار �ن�ش���اره �ىل “مليونية” من 
كل �ملحافظ���ات �ىل “�شاح���ة �لتحري���ر ث���م �ىل 
�خوتك���م �ملعت�شمني” يف ��ش���ارة �ىل �ملحتجني 

يف �لربملان.
ويرج���ح �لنائب �ل�شدري �ل�شابق �ن “�ملليونية 
�شتكون يف �الي���ام �لثاثة �ملتبقية من عمر مهلة 
�ل�شدر” و�لتي طالب فيها �لق�شاء بالتدخل حلل 

�لربملان.
وي�ش���ر �لنائ���ب �ل�شابق �لذي حت���دث ل�)�ملدى( 
�أم�ض �ن “موعد وتاريخ �لتظاهرة �شيحدد على 

�الغلب �ليوم )�أم�ض(”.
وجاءت دع���وة “�ملليونية” بتغريدة من “وزير 
�لقائ���د” �إذ قال �ن: “هذ� ند�ئي �الأخر )..( بعد 
�أن �نق�ش���م �الحتج���اج �ىل ف�شطاطني �شار لز�مًا 
عليَّ �أن �أحتّرى �أّي �لف�شطاطني �أكرث عددً�...”.

و��ش���اف �لعر�ق���ي: “وذل���ك من خ���ال مظاهرة 

جمي���ع  م���ن  موح���دة  )مليوني���ة(  )�شلمي���ة( 
حمافظ���ات �لع���ر�ق )...( للتوّج���ه �ىل �لعا�شمة 
بغ���د�د �حلبيب���ة و�ىل �شاح���ة �لتحري���ر ث���ّم �ىل 

�أخوتكم �ملعت�شمني..”.

جولة الع�مري
وعلى �جلانب �الخر من �الحد�ث، و�شل �أم�ض، 
زعيم حتال���ف �لفتح ه���ادي �لعام���ري �ىل �إقليم 
كرد�شتان يف جولة يلتقي فيها �لقياد�ت �لكردية 

ب�شاأن �الأزمة �ل�شيا�شية
وبحث �لعامري، مع رئي�ض �حلزب �لدميقر�طي 
�لتط���ور�ت  ب���ارز�ين  م�شع���ود  �لكرد�شت���اين 

�ل�شيا�شية وم�شتجد�ت �الزمة.
وقال مكت���ب �لعام���ري يف بيان مقت�ش���ب تلقته 
)�ملدى(، �إن »�جلانبني �جتمعا يف �أربيل وبحثا 
�الأزم���ة  وم�شتج���د�ت  �ل�شيا�شي���ة  �لتط���ور�ت 

�لر�هنة«.
و�شبق �ن �أعلن �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�شتاين 
يف بيان، مو�فقته على �جر�ء �نتخابات مبكرة، 
م�شرتطا مو�فقة �جلميع على نتائج �النتخابات 

�ملقبلة.
وكان �أط���ر�ف �الإطار �لتن�شيقي ق���د �أطلقو� قبل 
��شبوع ��شم »�شيخ �الإطار« على �لعامري متهيد� 
لب���دء جولة �لتفاو�ض �الخ���رة القناع »�ل�شدر« 

باجللو�ض �ىل طاولة �حلو�ر.
ف���ان  )�مل���دى(  وبح�ش���ب معلوم���ات وردت �ىل 
»�الإط���ار يتوق���ع �ن يلتق���ي �لعام���ري م���ع زعيم 
�لتي���ار قب���ل نهاية �ال�شب���وع �و ح���دوث �ت�شال 

هاتفي على �القل بني �لطرفني«.
وقب���ل �ن ي�شل زعيم �لفت���ح �ىل كرد�شتان، كان 
ق���د �لتق���ى يف بغد�د م���ع رئي�ض �لربمل���ان حممد 
�حللبو�ش���ي وه���و �ل�شري���ك �ل�شاب���ق يف )�نقاذ 
وطن(، فيما ال حتظى »جولة �لعامري« بحما�شة 

جناح �ملالكي.
دول���ة  )زعي���م  »�ملالك���ي  �ن  �ملعلوم���ات  وتفي���د 
�لقان���ون( �ش���د �حلو�ر م���ع زعيم �لتي���ار و�منا 
باالإ�ش���ر�ر عل���ى عقد جل�ش���ة للربمل���ان و�ختيار 

حكومة جديدة«.
�الإط���ار  يف  �لوحي���د  �لقي���ادي  �ملالك���ي  وكان 
�لتن�شيق���ي �لذي مل ي�ش���ارك يف حملة »�لعامري 

�شيخ �الإطار«.

»وزير الق�ئد« يحدد 3 خ�سوم من الإط�ر التن�سيقي وي�ستثني الع�مري 

ال�شدريون: بيان »الق�شاء« ب�شاأن حل البرلمان مقدمة لقبول الدعوى في »االتحادية«
 زعيم الفتح يبداأ جولة المف�و�س�ت الأخيرة من كرد�ست�ن بعد لق�ء الحلبو�سي

ترجمة: ح�مد اأحمد

تاري���خ 5 �آب يوؤ�ش���ر لليوم �ل���ذي مت فيه �إلغاء 
�مل���ادة 370 يف �لع���ام 2019 وع���ودة �الأم���ور 
�ىل طبيعته���ا يف والية جام���و وك�شمر. ويف 
�لوقت �لذي �شلطت في���ه �ل�شحافة على جانب 
�ط���اق �ش���ر�ح �ل�شجن���اء �ل�شيا�شي���ني و�إعادة 
�ت�ش���االت �لهات���ف و�النرتني���ت ورفع �حلظر 
عل���ى �أنها ق�شايا مهم���ة، فان���ه بالن�شبة للنا�ض 
�لعادي���ني م���ن �أبناء ك�شم���ر �ن مفه���وم عودة 
�الأو�ش���اع �ىل طبيعته���ا ه���و م���ا يتعل���ق �أكرث 
بعودة �ملد�ر�ض و�لكليات و�خلدمات �ل�شحية 
و�لدو�ئ���ر �حلكومي���ة وغره���ا �ىل �خلدم���ة. 
�جلان���ب �الأه���م يف مفه���وم تطبي���ع �الأو�شاع 
ه���و ما ميك���ن م�شاهدته يف �لن�ش���اط �لتجاري 
�لكبر وحملة �إعادة �عمار �لبنى �لتحتية �لتي 

ت�شهدها والية جامو وك�شمر.
بعد ثاث �شنو�ت من قي���ام �حلكومة �ملركزية 
باإلغ���اء �مل���ادة 370، منهي���ة بذل���ك حالة �حلكم 
�شب���ه �لذ�ت���ي لوالي���ة جام���و وك�شم���ر وجمع 
�ملنطق���ة �شمن وح���دة �إد�رة مركزي���ة الأر��شي 
جام���و وك�شم���ر، مع ب���دء مرحل���ة جديدة يف 

تاريخ ك�شمر، و�شجع هذ� �لقر�ر �أهايل �لبلدة 
للم�ش���ي مب�شتقب���ل مي���اأه �ل�ش���ام و�لتنمية. 
�ليوم تعترب ك�شمر يف م�شارها �ل�شحيح الن 
ت�شبح �لبلدة �لنموذج يف جمال �ال�شتثمار�ت 
وتطوي���ر �لبنى �لتحتي���ة و�ل�شياح���ة و�لرفاه 
ع���ن  �أظه���رت  حي���ث  و�لزر�ع���ة،  �الجتماع���ي 
مع���دالت منو غر م�شبوقة منذ �ن حتررت من 

قيود �ملادة 370 قبل ثاث �شنو�ت.
��شتن���اد� �ىل معلومات وفرته���ا حكومة جامو 
وك�شم���ر فان���ه من���ذ �لع���ام 2019 مت �دخ���ال 
جدي���د  وم�ش���روع  عم���ل  فر�ش���ة   1،41،815
يف خمتل���ف �لقطاع���ات �شم���ن وح���دة �الإد�رة 
�ملركزي���ة جلامو وك�شمر. يف و�ق���ع �الأمر �ن 
ك�شم���ر تعي����ض مرحلة من���و �قت�ش���ادي هائل 
مبعدل ��شتثم���ار�ت قيا�شية مقرتحة. م�شاريع 
�ال�شتثم���ار و�العم���ار تخلق فر����ض عمل مهمة 
للعم���ال �ملهرة وغر �مله���رة وكذلك للمهند�شني 
و�أ�شح���اب و�شائ���ل �لنق���ل و�لتج���ار �ل�شغار، 
باالإ�شاف���ة �ىل �أولئك �ملعنيني بتجهيز �ملعد�ت 
و�لع���دد يف �لقط���اع �خلا����ض. ويق���در �ن هذ� 
�ال�شتثم���ار وف���ر فر����ض عم���ل ل���� 1،169 �ألف 
�شخ����ض م���ن �أهايل �لوح���دة �الد�ري���ة جلامو 

وك�شمر.

حملة تنمية وتطوير �شاملة ت�شهدها 
والية جامو وك�شمير الهندية

 ترجمة: ح�مد اأحمد

اأف�دت وك�لة اأنب�ء اأميركية ب�أن 
المرجعية الدينية قلقة اإزاء الأزمة 

ال�سي��سية في العراق بين التي�ر 
ال�سدري والإط�ر التن�سيقي، موؤكدة 
عدم وقوفه� مع طرف على ح�س�ب 

الآخر، لفتة الى اأن تدخله� �سيكون 
في ح�لة تج�وزت الخالف�ت الحدود 

الحمراء التي ت�ستمل على اإراقة الدم�ء 
ومح�ولت اإزالة م� ينظر اليه ك�أ�س�س 

الديمقراطية.

)��شو�شييتدبر����ض(  لوكال���ة  تقري���ر  وذك���ر 
ترجمته )�مل���دى(، �أن »�أزمة �لعر�ق �ل�شيا�شية 
م���ا ت���ز�ل ت���ر�وح يف مكانه���ا دون �أي موؤ�ش���ر 
عل���ى �نفر�جها بعد مرور �أ�شابيع على �قتحام 
�تب���اع زعيم �لتي���ار �ل�شدري مقت���دى �ل�شدر 

للربملان«.
وتاب���ع �لتقري���ر، �أن »ذل���ك عل���ى �لرغ���م م���ن 
ت�شاعد �لغ�شب �ل�شعبي ب�شاأن ��شتمر�ر حالة 
�الن�ش���د�د �ل�شيا�ش���ي �ل���ذي �أ�شع���ف حكوم���ة 
ت�شري���ف �عمال �لباد �أكرث وعدم قدرتها على 

توفر خدمات �أ�شا�شية«.
و�أ�شار، �إىل �أن »�لقطبني �ل�شيعيني �ملتناف�شني 
يف �لباد ما ز�ال ��شري مناف�شة ال نتيجة من 
ور�ئها، يف وقت تقف فيه �ملرجعية �لعليا على 

م�شافة و�حدة من �الثنني«.
و�ش���دد �لتقري���ر، عل���ى �أن »�ملئ���ات م���ن �تباع 
�ل�ش���در ما ز�ولو� حل���د �الن معت�شمني خارج 
بناي���ة �ملجل����ض �لت�شريع���ي، وه���م م�شتعدون 

للت�شعيد �إذ� مل تتم تلبية مطالبهم«.
و�أورد، �أن »�ل�ش���در كان قد دعا �ىل �نتخابات 
تعدي���ات  و�ج���ر�ء  �لربمل���ان  وح���ل  مبك���رة 
د�شتوري���ة. و�أعطى �ل�شلط���ة �لق�شائية نهاية 

�الأ�شبوع كموعد نهائي حلل �لربملان«.
ون���وه �لتقري���ر، �إىل �أن »خ�ش���وم �ل�ش���در يف 
له���م �شروطه���م  �ل�شيع���ي  �لتن�شيق���ي  �الإط���ار 
�خلا�شة، و�تهم���وه بخرق �لد�شت���ور و�لدفع 
الحتجاج���ات مقابلة ت�شببت مبخ���اوف �إر�قة 

دماء«.
ولف���ت، �إىل »عدم وجود ني���ة الأي من �لطرفني 
�ن يقدم تنازالت الإنهاء �الزمة �ل�شيا�شية �لتي 

م�ش���ت عليها ع�شرة �أ�شهر، وه���ي �الأطول منذ 
�الجتي���اح �الأمركي للباد �لذي غر فيه نظام 

�حلكم«.
و�أو�شح �لتقرير، �أن »حكومة ت�شير �العمال، 
غ���ر �لق���ادرة عل���ى متري���ر قو�ن���ني و�إ�شد�ر 
ميز�ني���ة، �أ�شبح���ت �أك���رث �شعف���ا �الن، بينما 
ن���زل لل�شارع مو�طنون يحتج���ون على تردي 
�خلدم���ات �لتي م���ن بينه���ا �نقطاع���ات �لتيار 

�لكهربائي �ثناء حر�رة �ل�شيف �لاهبة«.
و�أفاد، باأن »�ل�شدر عندما �مر �آالف من �تباعه 
يف  �ملح�شن���ة  �خل�ش���ر�ء  �ملنطق���ة  باقتح���ام 
30 مت���وز، �ش���ّل يف حينها موؤ�ش�ش���ات �لدولة 
ومنع خ�شومه �ل�شيا�شيني من �مل�شي بعملية 

ت�شكيل حكومة«.
و��شتط���رد �لتقري���ر، �أن »�ل�ش���در ق���د يك���ون 
�شع���ر بالت�شجع الن �ملرجعي���ة �لعليا، �لتي لها 
�ح���رت�م وتاأث���ر و��شع ب���ني �لق���ادة و�لنا�ض 

�لعاديني، مل تدل باي تعليق عن �لو�شع«.
وينق���ل ع���ن »ثاث���ة م�شوؤول���ني م���ن �حل���وزة 
�لديني���ة للمرجعي���ة �لعلي���ا �لق���ول �إن �ملرجع 
�لدين���ي �الأعلى علي �ل�شي�شت���اين مل ي�شتخدم 
نف���وذه الأن���ه ال يري���د �ن يب���دو بان���ه يقف مع 
جان���ب دون �آخ���ر و�شط هذه �الزم���ة �ل�شيعية 

�لد�خلية �الأكرث حدة منذ �لعام 2003«.
وق���ال �أح���د م�ش���وؤويل �ملرجعي���ة، طالب���ا عدم 
تر�ق���ب  »�ملرجعي���ة  �إن  ��شم���ه،  ع���ن  �لك�ش���ف 

ل���ن  �ل�شي�شت���اين  �ل�شي���د  باهتم���ام.  �لو�ش���ع 
يتدخل يف �لوقت �حلايل. تدخله قد ُيفهم منه 

بانه ينحاز لطرف دون �آخر«.
ويو��ش���ل �لتقرير، �أن »�ل�شي�شت���اين نادر� ما 
يتدخ���ل باالأم���ور �ل�شيا�شي���ة، ولك���ن يف حال 
تدخله فان ر�أيه يكون حا�شمًا يف تعديل م�شار 

�لو�شع �ل�شيا�شي يف �لبلد«.
ج���اء  م���ا  ت�شب���ب   2019 �لع���ام  »يف  وز�د، 
يف خطب���ة ممث���ل �ملرجعي���ة ل�ش���اة �جلمع���ة 
با�شتقالة رئي�ض �لوزر�ء عادل عبد �ملهدي يف 
حينه���ا، وكان ذلك و�شط �حتجاج���ات �شعبية 
�شد �حلكومة، هي �الأك���رب يف تاريخ �لعر�ق، 
وت�شل���م م�شطف���ى �لكاظم���ي زم���ام �حلكم مع 
و�لت���ي  مبك���رة،  �نتخاب���ات  باإقام���ة  �له���دف 

ح�شلت يف ت�شرين �الأول«.
وق���ال �مل�ش���وؤول باملرجعي���ة يف �لنج���ف، �إن 
تد�عي���ات  �إز�ء  قلق���ا  �أ�شب���ح  »�ل�شي�شت���اين 

�لو�شع �ل�شيا�شي �لعر�قي«.
ت�شتاأن���ف  مل  »�ملرجعي���ة  �ن  �لتقري���ر،  وب���ني 
مر��شيم خطب �شاة �جلمع���ة كاملعتاد و�لتي 
كورون���ا،  جائح���ة  ف���رتة  خ���ال  �يقافه���ا  مت 
وبقي���ت �أبو�ب �ملرجعي���ة مغلقة بوجه �لنخب 
�ل�شيا�شي���ة �لعر�قي���ة، وه���و موؤ�ش���ر عل���ى �ن 

�ملرجع �الأعلى غر ر��ض عنهم«.
وقال �مل�شوؤولون يف �حلوزة �ن »�ل�شي�شتاين 
لدي���ه خطوط حمر�ء و�إذ� ما مت جتاوزها فانه 

�شيتدخ���ل عنده���ا، وت�شتم���ل تل���ك �خلط���وط 
وحم���اوالت  �لدم���اء  �إر�ق���ة  عل���ى  �حلم���ر�ء 
�إز�ل���ة ما ينظ���ر �ليه كاأ�ش����ض �لدميقر�طية يف 
�لعر�ق«، فيما �أكد �أحد �مل�شوؤولني، �أن »�ل�شدر 
يعل���م بهذه �خلط���وط �حلمر�ء وله���ذ� فانه لن 

يتجاوزها«.
ور�أى �لتقرير، �أن »�خل�شوم �ل�شيعة حتى لو 
�تفق���و� على �إقام���ة �نتخابات، ف���ان �خلافات 
�ج���ر�ء  �ح���كام  ح���ول  �شتبق���ى  �لرئي�شي���ة 
�النتخاب���ات، فلي����ض هن���اك �شابق���ة قانوني���ة 

تر�شد �أ�شحاب �لقر�ر يف هذ� �ملو�شوع«.
وذه���ب، �إىل �أن »�ل�ش���در كان ق���د �مل���ح بان���ه 
�شي�شعد من �الحتجاج���ات �إذ� مل يقم �لق�شاء 
بح���ل �لربمل���ان بنهاي���ة �الأ�شبوع، فيم���ا تقول 
�ل�شلط���ة �لق�شائية �نه لي����ض لديها �ل�شاحية 

بحل �ملجل�ض �لت�شريعي«.
ولف���ت �لتقري���ر، �إىل �أن »خ�ش���وم �ل�ش���در يف 
�الإط���ار �لتن�شيق���ي يقول���ون �ن �شغوطه على 
�لق�ش���اء ه���ي �م���ر غ���ر د�شت���وري، و�نه���م ال 
يعار�ش���ون �ج���ر�ء �نتخاب���ات مبك���رة ولك���ن 
ب�ش���رط �ن يك���ون هن���اك �جم���اع وطن���ي على 
كيفي���ة �حت�ش���اب �الأ�ش���و�ت. و�ن مث���ل ه���ذ� 

�الجماع يبدو بعيد �ملنال«.
نف����ض  ��شتخ���د�م  يري���د  »�ل�ش���در  �أن  و�أك���د، 
�الآليات �لتي �تبعت بانتخابات ت�شرين �الأول 
�ملا�ش���ي، عندم���ا كان �لع���ر�ق مق�ش���م �ىل 83 

منطقة �نتخابية«.
ويجد �لتقرير، �أن »قانون �النتخابات �حلايل 
يفي���د �الأح���ز�ب �لت���ي لديه���ا قاع���دة �شعبي���ة 
و��شع���ة مث���ل �لتيار �ل�شدري �ل���ذي متكن من 
رف���ع ع���دد مقاع���ده م���ن 54 �ىل 73، يف حني 
تر�جعت مقاعد �الأحز�ب �ل�شيعية �الأخرى من 

48 �ىل 16«.
وتاب���ع �لتقري���ر، �أن »�الإط���ار �لتن�شيقي يريد 
�إع���ادة تعديل قان���ون �النتخابات. مع ذلك فان 
بناي���ة �لربمل���ان مغلق���ة م���ع تخييم �ملئ���ات من 
�تب���اع �ل�شدر خارج �لبناي���ة مينعون �أع�شاء 

�لربملان من �لدخول«.
و�أردف، �أن »�لعامة من �بناء �ل�شعب �لعر�قي 
�شئم���و� كث���ر� م���ن ه���ذه �الأو�ش���اع يف وقت 
تو�جه فيه حكوم���ة ت�شريف �العمال �شعوبة 
�لطاق���ة  مث���ل  �أ�شا�شي���ة  خدم���ات  توف���ر  يف 

�لكهربائية و�ملاء«. 
وم�شى �لتقرير، �إىل �أن »�حلكومة وكونها غر 
ق���ادرة على مترير قان���ون �ملو�زنة، فقد جلاأت 
�ىل �إج���ر�ء�ت مت�شية ما ه���و ي�شتحق �أولوية 
م���ن نفقات عاجل���ة مثل �لغ���ذ�ء و�لكهرباء يف 
ح���ني يتم �رجاء و�يق���اف م�شاريع ��شتثمارية 
مهم���ة �أخ���رى مث���ل تطوي���ر �لبن���ى �لتحتي���ة 

ملحطات �ملياه وغرها من م�شاريع«.
عن: ا�شو�شييتدبر�س

�ستتدخل اإذا تج�وزت الخالف�ت »الحدود الحمراء« وو�سلت اإلى اإراقة الدم�ء

المرجعية قلقة ب�شاأن االأزمة ال�شيا�شية ولن ت�شاند طرفًا على ح�شاب االآخر

ال�شيد ال�شي�شتاني يراقب تطورات الم�شهد ال�شيا�شي

بارزاني ي�شتقبل العامري اأم�س في اربيل
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 ذي قار/ ح�سني العامل 

�ملحلي����ة  �حلكوم����ة  ك�ش����فت 
ع����ن  ق����ار  ذي  يف  ونا�ش����طون 
�الطاحة ب�ش����بكة �بت����ز�ز وتزوير 
�ر��ش����ي  عل����ى  ��شتح����وذت 
وم�شاريع �بان �حلكومات �ملحلية 
�ل�شابق����ة، وفيما ��ش����ارت �ىل دور 
معلوم����ات  بتاأم����ني  �ملتظاهري����ن 
م����ن  ع����دد  عل����ى  للقب�����ض  ق����ادت 
عنا�شر �ل�شبكة، �كدت �ن �جلهات 
�لوطن����ي  �الم����ن  يف  �لتحقيقي����ة 
تعمل عل����ى ك�شف �ملتعاونني معها 

و�حالتهم �ىل �لق�شاء.
ياأتي ذل����ك �إثر كمني ن�شبته مفارز 
�الم����ن �لوطن����ي يف مرك����ز مدينة 
بعنا�ش����ر  للإيق����اع  �لنا�شري����ة 
�ل�شبك����ة وه����م متلب�ش����ون باجلرم 
مو�جه����ة  �ىل  �دى  م����ا  �مل�شه����ود 
م�شلح����ة ��شي����ب على �إثره����ا �أحد 

�فر�د �ل�شبكة بجر�ح. 
وقال حمافظ ذي قار حممد هادي 
�لغ����زي يف ت�شريح����ات �علمي����ة 
تابعته����ا )�مل����دى(، �نه "م����ن �أجل 
فر�����ض �لقان����ون وجل����م ��شتهت����ار 
�ملبتزي����ن يف �ملحافظة وبناء على 
�ملتظاه����رون  قدمه����ا  معلوم����ات 
�لوطن����ي  �الم����ن  مف����ارز  متكن����ت 
م����ن �الطاحة باأكرب �شبك����ة �بتز�ز 
وتزوير يف �ملحافظة"، موؤكد� �أن 
بف�شح  تعد  �لتحقيقية  "�جله����ات 

�ملتعاونني معهم". 
"�اليق����اع  �ن  �لغ����زي،  و�أ�ش����اف 
بال�شبكة ج����اء بناء على معلومات 
قدمه����ا �ملتظاه����رون ل����ه �شخ�شيا 
عم����ل  ع����ن  تفا�شي����ل  وت�شمن����ت 
للقان����ون  و�نتهاكاته����ا  �ل�شبك����ة 
وممار�شته����ا �ل�شغ����ط و�البت����ز�ز 

يف �لدو�ئر �لر�شمية".

و�أ�ش����ار، �إىل �أن ""�ملعلوم����ات مت 
تقدميه����ا �ىل جهاز �المن �لوطني 
يف �ملحافظ����ة و�لذي ق����ام بدوره 
و�لق����اء  حمك����م،  كم����ني  بن�ش����ب 
مو�جه����ة  بع����د  عليه����م  �لقب�����ض 
��شاب����ة  ع����ن  ��شف����رت  م�شلح����ة 
بج����ر�ح"،  �ل�شبك����ة  �ف����ر�د  �أح����د 

مو�شح����ًا �ن "�أفر�د �ل�شبكة كانو� 
يت�شرتون باأ�شم����اء و�نتماء�ت ال 

ينتمون لها".
"�ع�ش����اء  �أن  �لغ����زي،  و�و�ش����ح 
�ل�شبك����ة كان����و� يتحرك����ون حتت 
�حل����ر�ك  م����ن  ج����زء  �نه����م  �شت����ار 
�ل�شعب����ي وميثل����ون �ملتظاهري����ن 

ذوي  م����ن  و�نه����م  �ملحافظ����ة  يف 
ذل����ك  خ����لف  وه����م  �ل�شه����د�ء، 
كلي����ًا". ون����وه، �إىل �أن "�جله����ات 
�لتحقيقية �شتعمل على معرفة كل 
�أذرع �ل�شبك����ة و�جلهات �ملتعاونة 
�لدو�ئ����ر  د�خ����ل  عنا�شره����ا  م����ع 
�حلكومية و�شتحيلهم جميعا �ىل 

�لق�شاء لينالو� جز�ءهم �لعادل".
وبدورها �ت�شلت )�ملدى( باملكتب 
�العلم����ي ملحاف����ظ ذي ق����ار حول 
م����دى دق����ة �ملعلوم����ات �ملتد�ول����ة 
ع����ن �شبك����ة �البت����ز�ز فاأك����د �شحة 

ت�شريح �ملحافظ بالتفا�شيل. 
ويف �ل�شي����اق ذ�ته �أك����د نا�شطون 

يف تظاه����ر�ت �شاح����ة �حلبوب����ي 
�ربع����ة  م����ن  جمموع����ة  �عتق����ال 
��شخا�����ض م����ن بينه����م موظفون، 
م�شددي����ن عل����ى �أن �ف����ر�د �ل�شبكة 
جمموع����ة  ي�شكل����ون  و�ملوظف����ني 
�شغ����ط عل����ى �لدو�ئ����ر �حلكومية 
�ملتظاهري����ن.  با�ش����م  و�بتز�زه����ا 
وذك����ر �أح����د �لنا�شط����ني، تتحف����ظ 
�ن  ��شم����ه،  ذك����ر  عل����ى  )�مل����دى( 
�نطلقت  �لتي  ت�شرين  "تظاهر�ت 
ال  �لف�ش����اد  وحمارب����ة  للتغي����ر 
علقة له����ا باملبتزين و�ن �نتحلو� 

�شفتها". 
وكان ث����و�ر �شاح����ة �حلبوبي يف 
�الح����د  ي����وم  �أعلن����و�  �لنا�شري����ة 
)10 ني�ش����ان 2022( �لرب�ءة ممن 
يبت����زون �لدو�ئر �حلكومية با�شم 
�ملتظاهري����ن، موؤكدين �ن ت�شرين 
ثورة وطن هدفه����ا بناء دولة ذ�ت 
�شي����اق موؤ�ش�شات����ي يدع����م �لنظام 
و�لقان����ون، فيما �وعز حمافظ ذي 
ق����ار يف حينها مبلحق����ة �ملبتزين 
ر�ف�ش����ا يف �لوق����ت ذ�ت����ه ��شتقالة 
مدير بلدي����ة �لنا�شرية ومعاونيه 
�لذين طلبو� �العفاء من منا�شبهم 

حتت �شغط �البتز�ز. 
و�خ����رى  �آون����ة  ب����ني  وتظه����ر 
�لع����دد  حم����دودة  جمموع����ات 
�نتماءه����م  يزعم����ون  و��شخا�����ض 
للمتظاهري����ن ويقوم����ون بابتز�ز 
�لدو�ئ����ر �حلكومي����ة و�مل�شوؤولني 
ومكا�ش����ب  �غر������ض  لتحقي����ق 
بع�����ض  يلج����اأ  فيم����ا  �شخ�شي����ة، 
�ملح�شوب����ني عل����ى و�شائل �العلم 
�ىل �لتلوي����ح بك�شف ملفات حتوم 
حوله����ا �شبه����ات �لف�ش����اد لغر�����ض 
�مل�شاومة و�البت����ز�ز وهو ما دفع 
�د�رة �ملحافظ����ة �ىل �للج����وء �ىل 

�ملحاكم مللحقتهم ق�شائيًا.

متظاهرو ذي قار ي�شاعدون يف اعتقال "�شبكة كبرية" لالبتزاز والتزوير

متهمان بقب�ضة القوات الأمنية يف ذي قار

ال��ت��خ��ط��ي��ط ت��ع��ت��ذر ع���ن ا���ش��ت��ح��داث ن��اح��ي��ة ج���دي���دة يف ال��ب�����ش��رة

الإدارة املحلية: املتهمون ا�ستحوذوا على اأرا�سي وم�ساريع

 كربالء/ املدى

�أكد وزير �لد�خلي����ة عثمان �لغامني �أهمية تعزيز �جلهد �ال�شتخباري لتاأمني 
�لزيارة �الربعينية يف كربلء، م�شيدً� باجلهود �ملتحققة يف زيارة عا�شور�ء 
قب����ل �أي����ام. وذكر بيان �شادر عن �لوز�رة تلقته )�مل����دى(، �أن "وزير �لد�خلية 
رئي�����ض �للجنة �الأمنية لتاأمني زي����ارة �الأربعني عثمان �لغامن����ي عقد موؤمترً� 
�أمني����ًا مو�شعا يف قي����ادة عمليات كربلء �لتي و�شلها، �شب����اح �أم�ض �الأحد". 
و�أ�ش����اف �لبي����ان، �أن "�لغامن����ي كان برفقته نائ����ب قائد �لعملي����ات �مل�شرتكة 
�لفري����ق �الأول �لركن عب����د �الأمر �ل�شمري وعدد من �لق����ادة و�ل�شباط وقادة 
�حل�ش����د �ل�شعب����ي، بح�شور حمافظ كرب����لء ن�شيف جا�ش����م �خلطابي وقادة 

�ل�شرطة للمحافظات �ملحاذية لكربلء".
و�أ�ش����ار، �إىل �أن "�ل�شبب م����ن �لزيارة هو ملناق�شة �آخ����ر �ال�شتعد�د�ت الإحياء 

ذكرى زيارة �أربعينية �الإمام �حل�شني عليه �ل�شلم".
و�أفاد �لغامني بح�شب �لبيان، باأن "�لعامل ي�شتلهم �لدرو�ض و�لعرب من ثورة 
�الإمام �حل�شني عليه �ل�شلم، م�شددً� على �أن تكون هذه �لزيارة خال�شة لهذه 
�لذك����رى". ودع����ا �لغامن����ي، �إىل "تكثيف �جله����ود �ال�شتخباري����ة و�لتن�شيق 
و�ملتابع����ة بني جميع �لدو�ئر �حلكومية �ملخت�شة لتاأمني هذه �لزيارة، ف�شل 

عن �لتعاون مع �ملو�كب �خلدمية و�لتو��شل معها". 
و�و�ش����ح، �أن "عي����ون �الأجهزة �الأمني����ة وقلوبها �شتكون م����ع �لز�ئرين، وقد 

�طلعنا على �آخر �ال�شتعد�د�ت �الأمنية و�خلدمية".
و�ش����دد �لغامني، على "م�شاعف����ة �جلهود لتوفر �أف�ش����ل �خلدمات للز�ئرين 

�لقا�شدين نحو كربلء �ملقد�شة من د�خل �لبلد وخارجها".
وم�شى �لغامني، �إىل "�الإ�شادة بالنجاح �لكبر �لذي حققته �الأجهزة �الأمنية 
�ملخت�ش����ة و�ل����وز�ر�ت و�لدو�ئر �ملعنية يف تاأمني زي����ارة عا�شور�ء قبل عدة 
�أي����ام". �إىل ذل����ك، ذك����ر بيان �شادر ع����ن حمافظ����ة كرب����لء، �أن "�لغامني عقد 
�ملوؤمتر من �جل عر�ض ومناق�ش����ة تف�شيلية للخطط �الأمنية �خلا�شة بتاأمني 
زي����ارة �ربعيني����ة �الإم����ام �حل�شني علي����ه �ل�ش����لم بح�شور قي����اد�ت �لعمليات 
و�ل�شرط����ة يف حمافظ����ات �النب����ار و�لنج����ف �ال�ش����رف وباب����ل و�لديو�ني����ة 

و�شباط �ركان وز�رتي �لدفاع و�لد�خلية".
وكان حماف����ظ كربلء قد ذكر يف ت�شريح����ات �شحافية �شابقة، �أن "�ملحافظة 
ل������م تت�ش��ل����م �أي����ة تخ�شي�شات م����ن م�ش��روع �لز�ئ������ر دوالر �خلا�����ض بتاأمني 
متطلبات �ملدينة خلل �لزيار�ت �ملليونية، و�ش��جلنا �عرت��ش��ًا عل��ى حتوي��ل 

�الأمو�ل �إىل هيئ��ة �حتادي��ة تخت���ض بالزي��ار�ت".
و�أ�ش����اف �خلطاب����ي �أن "�ملحافظ����ة �شوف تلج����اأ �إىل �لق�ش����اء للح�شول على 
حقوقه����ا من �إي��ر�د �ل�ش��ياحة �لدينية �أو �ش��مات �لدخول كون �ملدينة هي من 
تتوىل مهم��ة �إد�رة �لزيار�ت رغ��م وجود �لدعم م��ن �ملوؤ�ش�ش��ات �الحتادي��ة".   
و�أ�شار، �إىل �أن "�ملحافظة ت�شهد �ش��نويًا ��شتقبال مليني �لز�ئرين، لذ� طالبنا 
م������ر�رً� وز�رة �ملالي����ة ب�شرف �الأمو�ل م����ن م�ش��روع �لز�ئ����ر دوالر لكن دون 
ج����دوى". ولفت �خلطاب����ي، �إىل "�إقر�ر �مل�ش��روع مرة �أخرى عام 2019 ومت 
�لتاأكي����د عليه لكن �أي�شًا مل نت�ش��لم �أية �أمو�ل ال�ش��يما �أن عام 2012 هو �لعام 
�لوحي������د �لذي �شرف����ت فيه �أمو�ل �مل�ش����روع لكربلء".   و�أك����د، �أن "كرب��لء 
و�إد�رته��ا �ملحلي��ة هي من يق��ع على عاتقه��ا �جلهد �لكبي��ر لتنظي��م �لزي��ار�ت 
�ملليوني������ة وخاطبن��ا �الأمان��ة �لعام����ة ملجل���ض �لوزر�ء لتوجي����ه �ملوؤ�ش�ش��ات 
�الحتادية باإعطاء حق �ملحافظة من م�ش��روع �لز�ئ��ر دوالر �لذي �أقر و�شوت 
يف علي����ه جمل�����ض �لن������و�ب".   و�ش����دد، على �أن "زي����ارة �لعا�ش������ر م��ن حمرم 
�حلايل هي �أكب��ر زيارة مليونية �ش��هدتها �ملدينة مب�شاركة جميع �ملوؤ�ش�شات 

�الأمنية وطر�ن �جلي�ض �لذي �ش��اهم ب�شكل كبر يف تاأم��ني �لزي��ارة".
وم�ش����ى �إىل دور "منظومة �لكامي��ر�ت �حلر�ري��ة �لتي ي�ش��ل مد�ها �إىل 35 
ك����م وطائر�ت متو�ش��طة �ملدى ي�شل مد�ها �إل������ى 150 ك��م ف�شل عن م�شاركة 

�حل�ش��د �ل�ش��عبي، وقيادة �لعملي��ات ب� 20 كامي��ر� حر�ري��ة".
و�نته����ى �خلطاب����ي، �إىل �أن "كل هذ� �ش��اعد �جلهد �الأمن����ي ب�ش��كل كبر فيما 
يتعل��ق باجلهد �ال�ش��تخبار�تي وتعقب �ملجرم��ني الإجناح �خلطة �الأمنية".  

 الب�سرة/ املدى

ع���ن  �عتذ�ره���ا  �لتخطي���ط  وز�رة  �علن���ت 
�ملو�فق���ة على طلب ��شتح���د�ث ناحية خور 
�لزب���ر يف �لب�ش���رة يف �لوق���ت �حل���ايل، 
مبين���ة �ن �لناحي���ة مت ��شتكم���ال متطلبات 
�لعم���ل  ��شتئن���اف  ��شتحد�ثه���ا وبانتظ���ار 

بالوحد�ت �الد�رية �جلديدة.
وقالت �ل���وز�رة يف كتاب موجه �ىل ديو�ن 
�ملحافظ���ة و�ح���د ن���و�ب �لب�ش���رة، ح�شلت 
)�مل���دى( على ن�شخ���ة من���ه، �ن �لتوجيهات 

�الخرة من رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء تق�شي 
�الد�ري���ة  �لوح���د�ت  ��شتح���د�ث  بتاأجي���ل 
�جلدي���دة �ىل �حلكوم���ة �ملقبل���ة ومبوجب 
كت���اب �المانة �لعام���ة ملجل�ض �ل���وزر�ء يف 

12488 يف 2022/4/6.
و�ك���دت يف ردها على �لطلب���ات �ملقدمة من 
دي���و�ن �ملحافظة و�لنائبة زه���رة �لبجاري 
�كتم���ال  �شيت���م  �لزب���ر  خ���ور  ناحي���ة  �ن 
متطلب���ات ��شتحد�ثه���ا بانتظ���ار ��شتئناف 
�لعم���ل با�شتحد�ث وح���د�ت �د�رية جديدة 
وليت�شنى للوز�رة �عطاوؤها �لرمز �الد�ري 

و�در�جه���ا �شم���ن دليل �لوح���د�ت �الد�رية 
جلمهوري���ة �لع���ر�ق. وتق���ع مدين���ة خ���ور 
�لزب���ر يف حمافظ���ة �لب�ش���رة، وه���ي م���ن 
حتت���وي  �إذ  �لك���ربى  �ل�شناعي���ة  �ملناط���ق 
باالإ�شاف���ة �إىل مين���اء خ���ور �لزب���ر عل���ى 
مث���ل  و�ل�ش���ركات  �ملعام���ل  م���ن  جمموع���ة 
)معم���ل �لبرتوكيماوي���ات، ومعمل �ل�شركة 
�لعام���ة ل�شناعة �الأ�شم���دة، ومعمل �حلديد 

و�ل�شلب، و�لغاز �ل�شائل(.
وحتت���وي خ���ور �لزب���ر على حمط���ة خور 
�لزبر �لكهربائية �لغازي���ة ومعمل للحديد 

و�ل�شل���ب ولكن ه���ذ� �ملعمل م���ا ز�ل ُمدّمر� 
وال يعمل.

�أغل���ب �شكان خور �لزب���ر من �ملوظفني يف 
�ملن�ش���اأة �ل�شناعي���ة وحتت���وي �ملدينة على 
عدة جو�مع و�لعديد م���ن �حل�شينيات مثل 
ح�شيني���ة �لزه���ر�ء يف �الأ�شم���دة وغرها، 
دور  مث���ل  مناط���ق  �إىل  �ملدين���ة  وتق�ش���م 
�الأ�شم���دة ن�شب���ة �إىل �شكانه���ا م���ن موظفي 
معم���ل �الأ�شمدة و�لهندي���ة و�لكورية ن�شبة 
�إىل م�شي���دي ه���ذه �لبي���وت وه���م �لهن���ود 
و�لكوريني وكذلك مناطق �شكنية عبارة عن 

جممعات ل�شقق من ثلث���ة طو�بق ومنطقة 
�شكنية وّزعت حديثا و�شميت بحي �لباقر، 

كذلك حتتوي �ملدينة على مكتب بريد.
 تعت���رب خ���ور �لزب���ر �ملنطقة �الأ�ش���ّد تلوثا 
به���ا، وتعت���رب  �ملحيط���ة  �مل�شان���ع  ب�شب���ب 
�ل�شرك���ة �لعام���ة ل�شناعة �الأ�شم���دة من �أهم 
م�شانع �لع���ر�ق �لذي ينت���ج �شنويا 1000 
طن من �شم���اد �ليوريا وي�ش���در عرب ميناء 
خ���ور �لزب���ر �ل���ذي يبعد عنه���ا 5 كيلومرت 
و�أي�ش���ا تع���اين خ���ور �لزب���ر م���ن م�شكلة 

�لطاقة �لكهربائية.

وزير الداخلية يوجه 
بتفعيل اجلهد اال�شتخباري 

لتاأمني الزيارة االأربعينية

يسر )شركة النفط الوطنية العراقية/ شركة نفط الشمال( 
بدعوة اجملهزين الراغبني باالشتراك لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز 
)س��يارة كابسة جمع النفايات بسعة )m3 10) عدد أو الكمية 
)2( / املنشأ : ياباني / املاني / امريكي(( وفق الشروط واملواصفات 

الفنية املدرجة في الوثيقة وحسب الشروط االتية:- 
1- يت��م طلب احلصول على وثائق املناقصة من )ش��ركة نفط 
الش��مال / القس��م العقود – كركوك – عرفه( من قبل املدراء 
املفوضني أو اخملولني الرس��ميني مبوج��ب وكالة صادرة من دائرة 
الكاتب العدل للس��نة احلالية، أو تخويل مصدق من السفارة 

 .(CD( العراقية للشركات األجنبية على شكل قرص
2- سعر شراء وثيقة املناقصة )150.000( مائة وخمسون ألف 

دينار غير قابل للرد.
3- تقدم العطاءات من قبل الش��ركات التخصصية والتجارة 

العامة من ذوات اخلبرة.
4- على املش��ترك عند ش��راء وثيق��ة املناقصة تق��دمي صورة 
ملونة من شهادة التأسيس للشركات العراقية أو هوية غرفة 
التجارة نافذة وهوية الضريبية املوحدة وبالنس��بة للشركات 
األجنبية الراغبة باملش��اركة تقدمي ش��هادة تأسيس الشركة 
وكتاب تأييد تسجيل الش��ركة لدى دائرة تسجيل الشركات 

/ وزارة التجارة.
5- تق��دمي كتاب عدم املمانعة باالش��تراك ف��ي املناقصات من 
الهيئ��ة العامة للضرائب معنون الى ش��ركة نفط الش��مال 

)النسخة االصلية(.
6- تقدمي الهوية الضريبية املوحدة للس��نة احلالية متضمنة 
الرق��م الضريب��ي لالف��راد والش��ركات وفي حالة ع��دم تقدمي 

الهوية الضريبية املوحدة يستبعد من املنافسة.
7- عل��ى اجمله��ز تق��دمي الهوية الضريبية باس��م )الش��ركة / 
ومديره��ا املفوض( صادرة من قس��م الش��ركات ف��ي الهيئة 

العامة للضرائب أو باسم )أفراد أو مكتب(. 
8- تق��دمي كتاب تأييد حج��ب البطاقة التموينية للش��ركات 

العراقية.

9- تقدمي احلس��ابات اخلتامية آلخر س��نتني مصادق عليها من 
قبل محاس��ب قانوني وبالنس��بة للش��ركات القطاع العام 
تقدمي احلس��ابات اخلتامية آلخر سنتني مصدقة من قبل ديوان 

الرقابة املالية اإلحتادي.
10- تق��دمي عدد )3( م��ن األعمال املماثلة الت��ي قامت بأجنازها 
الشركة التي قدمت العرض مع العرض التجاري مصدقة من 

اجلهات التي أجنزت لصاحلها. 
11- تق��دمي تأمين��ات أولي��ة لضم��ان جدي��ة املش��اركة مببلغ 
)12.900.000( اثنا عش��ر مليون وتس��عمائة ألف دينار عراقي 
على شكل صك مصدق أو سفتجة أو خطاب ضمان ومغطى 
أئتمانياً ألمر شركة نفط الش��مال )يتضمن االسم والعنوان 
الوظيف��ي للمخول��ني بالتوقي��ع وتدوين مبلغ اخلط��اب رقماً 
وكتابًة وذكر تاريخ النفاذية وش��روطها والغرض من إصدارها 
مع ذكر اس��م ورقم املناقصة( صادري��ن من املصارف املعتمدة 
ل��دى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )28( ثمانية وعش��رون 
يوم��اً بع��د انتهاء فت��رة نفاذية العط��اء قابل��ة للتمديد عدا 
املص��ارف )حت��ت التصفية واش��راف ووصايا وتأهي��ل ومتابعة 
البن��ك املركزي العراقي( وملزيد من املعلوم��ات مراجعة البريد 
االلكترون��ي )cbi@cbi.iq( البنك املركزي العراقي دائرة مراقبة 

الصيرفة.
12- إيصال املواد الى مخازن شركة نفط الشمال / كركوك .

13- الكلف��ة التخميني��ة للمناقص��ة ه��ي: )430.000.000) 
اربعمائة وثالثون مليون دينار عراقي. 

14- يستبعد العطاء الذي يقل أو يزيد مبلغه عن )+- 20%( من 
الكلفة التخمينية. 

15- يت��م قبول العطاءات املقدمة ف��ي عقود التجهيز وعقود 
اخلدم��ات غير االستش��ارية التي تقل ع��ن )20%( من الكلفة 
التخمينية شريطة ان يكون املناقص شركة مصنعة رئيسية 
او وكيالً حصري��اً أو موزعاً معتمداً على ان يتم االلتزام بتقدمي 
حتليل سعري مقنع الى ش��ركتنا التي تتولى دراسة املوضوع 

التخاذ قرارها باملوافقة على قبول العطاء من عدمه.

16- تك��ون العط��اءات املقدمة نافذة ملدة )90( تس��عون يوماً 
اعتباراً من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد.

17- مدة التجهيز )120( تسعون يوماً. 
18- يدخ��ل العق��د حيز التنفي��ذ اعتباراً م��ن تاريخ مصادقة 

القسم القانوني على العقد.
19- يعق��د املؤمت��ر الفني اخل��اص باالجابة عن استفس��ارات 
املش��اركني اخلاصة باملناقصة في متام الساعة )12:00( الثانية 
عش��ر ظهراً م��ن يوم اخلمي��س املواف��ق 2022/8/25 في قاعة 

السينما )عرفه(. 
20- تاري��خ غل��ق املناقصة في مت��ام الس��اعة )12:00( الثانية 

عشر ظهراً من يوم الثالثاء املوافق: 2022/9/6. 
21- إذا ص��ادف يوم الغلق عطلة رس��مية فيك��ون يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.
22- تودع العطاءات في صندوق رقم )2( اخلاص بالتجهيز احمللي 
الكائن في اس��تعالمات )دوائر عرفه / غرفة استقبال اجملهزين( 
ف��ي منطقة عرف��ة كركوك وقب��ل )12:00( الس��اعة الثانية 

عشرة ظهراً يوم غلق املناقصة.
23- ال يس��مح بتقدمي العطاءات االلكترونية، وميكن إس��تالم 
العط��اءات عب��ر البريد املس��جل على أن يؤم��ن وصولها قبل 
موع��د الغلق وس��يتم رفض العط��اءات التي ت��رد بعد موعد 

الغلق.
24- تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني 

وبحضور اجملهزين املشاركني.
25- تستبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شراء أوراق 
املناقص��ة إال في حال قيام اجملهز بتق��دمي ما يثبت وجود وصل 

الشراء ولكن لم يرفق من قبله سهواً عند تقدميه العطاء.
26- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

27- في حالة عدم التزام مق��دم العطاء مبا تتطلبها الوثيقة 
القياسية بكافة اقسامها وبنودها سيتم استبعاد عطاءه.

28- للش��ركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحس��ب 
مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمناقصني املطالبة بأي 

تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق املناقصة.
29- جمي��ع املواد اجمله��زة يتم قبولها واس��تالمها نهائياً بعد 

اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية.
30- ف��ي حالة رف��ض املواد اجمله��زة يتوجب رفعها وس��حبها 
واس��تبدالها خالل )15( يوماً اعتباراً م��ن تاريخ تبليغ بان املواد 

غير مطابقة للمواصفات املطلوبة. 
31- يج��ب أن تكون املواد اجملهزة خالية من أي تلوث اش��عاعي 

وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.
32- تتحم��ل الش��ركة احملال��ة اليه��ا املناقصة أجور النش��ر 

واالعالن.
33- تس��تقطع نسبة )2.7 %( من مبلغ العقد ألغراض ضريبة 
الدخل وت��رد للطرف الثاني بعد جلب م��ا يؤيد براءة ذمته من 

الضريبة. 
34- للمزيد من املعلومات ح��ول املناقصة بإمكان زيارة املوقع 
االلكترون��ي لش��ركتنا )https://nocoil.gov.iq/ar/( واالط��الع 

على تفاصيل املناقصة. 
35- يخضع العقد للقانون العراقي والتعليمات والتشريعات 
الناف��ذة ، وقانون حتصي��ل الديون احلكومية رقم )56( لس��نة 

 .1977
36- تتم اإلحالة وفق أقل األسعار للعروض املستجيبة املقدمة 
مع إعطاء افضلية س��عرية بنسبة )10%( للمنتج احمللي وفي 
حال تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني )العام ثم 

اخلاص( أي اإلحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني. 
37- يج��ب أن تك��ون التصريح��ة الكمركي��ة وأوراق الدخ��ول 
مس��جلة باسم شركة نفط الش��مال، اما إذا كانت املركبات 
داخل العراق فيتعهد الطرف الثاني )اجملهز( بتسجيل املركبات 
باس��م شركة نفط الش��مال في مديرية املرور العامة وتعتبر 

هذه الفقرة جزء من املطابقة الفنية. 

)ق�سم العقود / هياأة اخلدمات واملواد( 
)�سركة نفط ال�سمال( 

جمهورية العراق 
�سركة النفط الوطنية العراقية 

�سركة نفط ال�سمال )�سركة عامة( 

Republic of Iraq 
Iraq national oil company 

North oil company (state company) 

اإعالن مناق�سة حملية عامة
)اإعالن للمرة الأوىل(

) L.09.21.7013.01 : م / )املناق�سة املرقمة
 ))10 m3( جتهيز �سيارة كاب�سة جمع النفايات ب�سعة(
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 بغداد / اإياد ال�صاحلي

 )2-1(
كونه  �لفخر  ة  من�شّ على  ل��ز�م،  د.قا�شم  يقف 
مّمن  �الأوف��ي��اء  �لعر�قية  �لكرة  رج��االت  �أّح��د 
�لزمن  يف  للعبة  �الآ���ش��ي��وي  �الحت���اد  �أع��ت��م��ده 
�ل�شعب من تاريخ �لبالد �أو��شط �لت�شعينّيات 
علمّيته  وّظ��ف  �آ�شيوي  حما�شر  �أّول  ليكون 
تهيئة  �أج���ل  م��ن  �لنقّية  وم�����ش��ورت��ه  وخ��رت��ه 
من  �ل��ك��رة  �أج��ي��ال  ل�شناعة  �ل��ظ��روف  �أف�شل 
و�إد�ر�ت  �الأزم��ن��ة  بتعاقب  والع��ب��ني  م��دّرب��ني 
�الحت����اد �مل��ح��ل��ي، ح��ت��ى �ن��ت��ه��اء ف���رة �لهيئة 
�لتطبيعية �أيلول عام 2021 حيث مّت تهمي�ش 
كفاءته من قبل �الحتاد �حلايل برئا�شة عدنان 

درجال الأ�شباب غام�شة!
بنّي  د.لز�م يف حديث �شريح  )�ملدى(  �شّيفت 
خدم  متعّددة،  جل��اٍن  يف  �لفاعلة  �أدو�ره  فيه 
ثم  �إد�ري��ًا  ثم  مدربًا  كان  ُمذ  كرتنا  خاللها  من 
حم��ا���ش��رً� ����ش��ه��م يف دف���ع ع�����ش��ر�ت �مل��دّرب��ني 
لينالو� �لتاأهيل �لفني �لكامل، وو�جه حتّديات 
خمتلفة يف عهود ثالثة روؤ�شاء �حتاد �شابقني، 
جلنته  �أحاطت  �لتي  �التهامات  �أ�شعبها  لعّل 
�لفنية بخ�شو�ش عدم مكافحة �آفة �لتزوير يف 
�ملنتخبات �لعمرية بُخطط نوعية! و�عر��ش 
�شالحيات  منحه  �شد  �الحت��اد  �أع�شاء  بع�ش 
�الأكادميي  عمله  م�شاحة  ذلك  َم  حجَّ ما  و��شعة 
ور�شيده  تاريخه  على  حفاظًا  ُمرغمًا  فاأبتعَد 

ومنجز�ته لقو�عد �للعبة.
يقول د.لز�م "بد�أت �لعمل يف لعبة كرة �لقدم 
منذ عام 1979 ب�شفة مدّرب لغاية عام 1994 
�ىل  بان�شمامي  �الإد�ري  �لعمل  �أخ��رُت  حيث 
دور�ت  �أرب��ع  يف  �لكرة  �حت��اد  �إد�رة  جمل�ش 
فنية،  جلنة  ورئي�ش  ع�شو  ب�شفة  �نتخابية 
لكرة  �الآ�شيوي  �الحت��اد  يف  للعمل  �نتقلُت  ثم 
ملدة  �الآ�شيوية  �ل��روؤي��ة  م�شروع  �شمن  �لقدم 
يف  ع��ر�ق��ي  حما�شر  �أّول  وك��ن��ُت  �شنو�ت،   8
جانب  �ىل  �لت�شعينيات  عقد  �أو����ش��ط  �آ�شيا 
�الحت��اد  دور�ت  يف  ��شركنا  حما�شرين   6
�إعد�د  يف  �أ�شهمُت  ذلك  وبعد  )�لفيفا(  �ل��دويل 
�آ�شيويني  كمحا�شرين  �لزمالء  عديد  وتاأهيل 
م��ن��ذ ع���ام 1994 ح��ت��ى �أ���ش��ب��ح ل��دي��ن��ا �ل��ي��وم 
دور�ت  فتح  ع��ن  �أت��وّق��ف  ومل  حم��ا���ش��رً�،   18
دورة،   90 ع��دده��ن  ب��ل��غ  ح��ت��ى   )A.B.C(
�إ�شافة �إىل عملي �لرئي�شي كاأ�شتاذ دكتور يف 
جامعة بغد�د، و�أ�شكر �لله ملنحي �لُقدر�ت على 

خدمة بلدي".

اأف�صل عطاء
و�أ�شاف "يف زمن ح�شني �شعيد رئي�ش �حتاد 
�لكرة �الأ�شبق، ح�شلنا على دعم مايل و�هتمام 
مثل  ك��ف��وءة  ����ش��م��اء  مبعّية  كبريين  معنوي 

�شباح حممد م�شطفى وبا�شم �لربيعي وعمو 
بابا و�أنور ج�شام، ومل ي�شمح رئي�ش �الحتاد 
جلنتنا  خ��الل  م��ن  �إال  فني  ق���ر�ر  �أي  مب���رور 
�لفنية، وهكذ� تو��شل �لدعم يف ُحقبة ناجح 
�مل�شت�شارين،  رئي�ش  �شفة  ومنحني  حمود، 
فّني  �جتماع  �أي  عقد  ميكنه  ال  �أن��ه  يل  و�أك��د 
ت��و�ج��دي  دون  م��ن  �للعبة  و�ق���ع  فيه  ي��در���ش 
�شهد  زمن  �أف�شل  �أن  �لقول  وميكنني  بقربه، 
هذين  وج��ود  ظّل  يف  �لعر�قية  للكرة  عطائي 

�ل�شخ�شني �لقديرين".

ر�ؤية الآ�صيوي
رئي�ش  م�شعود  عبد�خلالق  زم��ن  "يف  وب��نّي 
�حت���اد �ل��ك��رة �ل�����ش��اب��ق، ك��ن��ت �أع��م��ل بن�شاط 
�أي�شاأً، ومت ت�شميتي مديرً� فنيًا للكرة �لعر�قية 
يف ف���رة م���ا، وك����ان �الحت�����اد ي��ح�����ش��ل على 
ة  وخا�شّ �للعبة  بناء  �أج��ل  م��ن  طائلة  مبالغ 
�رتباط  نتيجة  �لعمرية  �لفئات  م�شتوى  على 
�للجان بروؤية �الحتاد �الآ�شيوي مثل �لتطوير 
عملْت  كلها  و�لن�شوية،  �ل��ر�ع��م  وم��ه��رج��ان 
�إجن������از�ت ر�ئ��ع��ة يف زم���ن م�����ش��ع��ود، وك��ان 
دوالر  �ل���ف   250 ب��ح��دود  مبلغ  ل��ن��ا  ُي�����ش��رف 
�الأن�����ش��ط��ة، وك��ان��ت  ه���ذه  ك��ل  الإد�رة  ���ش��ن��وي��ًا 
لرئي�ش  دي��ن��ار  مليوين  ت��ت��ج��اوز  ال  رو�ت��ب��ن��ا 
�للجنة ومليون دينار للع�شو، مع ذلك مل نفّكر 
باالأمور �ملادية بقدر رغبتنا للعمل �لتطّوعي".

معار�صة!
و�أو����ش���ح "يف �ل���ف���رة �الأخ�����رية م���ن والي���ة 
على  للعبة  �ل����دويل  �الحت����اد  �أك����د  م�����ش��ع��ود، 
�شغرية  كل  يف  ب��ر�أي��ي  �ال�شتئنا�ش  ���ش��رورة 
ذ�ت  �لفنية  �للجان  عمل  مفا�شل  من  وكبرية 
�لتما�ش �ملبا�شر مع �أهد�ف �الحتاد �الآ�شيوي، 
�الحت��اد حتى  �أع�شاء  لبع�ش  يرق  ما مل  وهو 
)ماذ�  �الجتماع  يف  �شر�حة  قالها  �أّحدهم  �أن 
بدياًل  تكون  �أن  تريد  هل  �الحت���اد..  من  تريد 
)نعم  �الأخري  عليه  فرّد  م�شعود؟(  لعبد�خلالق 
جبار  علي  وكذلك  �شالحّياتي(  كل  منحتُه   ..
و�شر�ر حيدر دعما م�شروعي �لفني، ومع ذلك 
مل يتمّكن �لثالثة من مو�جهة �ملّد �ملُعار�ش يل 

يف جمل�ش �الحتاد".

د�رات تاأهيلية
للجنته  وّجهت  �لتي  �النتقاد�ت  وبخ�شو�ش 
���ش��ه��اد�ت  م��ن��ح  م�����ش��وؤول��ي��ة  بتحّملها  �ل��ف��ن��ي��ة 
ملدّربني ال ي�شتحّقون مع عدم �تخاذ �أي �إجر�ء 
�ملنتخبات  بع�ش  يف  �لتزوير  حاالت  الإيقاف 
�الحت��اد  �إد�رة  "خالل  د.قا�شم  �أف��اد  �لعمرية، 
من قبل ح�شني �شعيد )2004 -2011( وناجح 
حمود )2011 - 2014( وعبد�خلالق م�شعود 
على  �لفنّية  رّك��زْت جلنتنا   )  2018 -  2014(
�لتدريبية  �ل���دور�ت  �مل���دّرب من خ��الل  �إع���د�د 

توؤّهله  لكنها  �أنها ال ت�شنع مدّربًا،  بالرغم من 
�أد�ء  من  ليتمّكن  �ل�شحيحة  لل�شياقات  وفقًا 
�الأندية  يف  �ل�شغار  �لالعبني  �أم��ام  و�جباته 

و�ملنتخبات".

تعوي�ض احلرمان
من  للفرة  �ل���دور�ت  م��ن  كّثفنا  "لهذ�  وت��اب��ع 
�الحت��اد  ع��ام 2013 مبو�فقة  �ىل  ع��ام 2004 
لتعوي�ش  �ال�شتثناء  منحنا  �ل��ذي  �الآ�شيوي 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة �الإي��ر�ن��ي��ة )1980- زم��ن �حل���رب 
�ل���دور�ت  م��ن  و�حل��رم��ان  و�حل�شار   )1988
ب�شبب �لعقوبات �لدولية ما بعد �حتالل دولة 
ي�شارك  مل  �شنة   20 �أي   ،1990 ع��ام  �لكويت 
�لعر�ق يف �أي دورة خارجية و�ُشمح له بفتح 
دور�ت حملية  مبو�فقة �الآ�شيوي على فتح 10 
دور�ت للم�شتوى )C( و4 دور�ت )B( و3 ل� 
حمافظات  جميع  على  م��وّزع��ة  ع��ام  ك��ل   )A(
�لعر�ق، مقابل دورة و�حدة لكل �حتاد عربي 
�لتزوير  مو�شوع  �أما  لظروفنا،  تقديرً�  وذلك 
مقرحات  وقّدمنا  حقيقية  ب��اإر�دة  فحاربناه 
�الآفة �خلطرية، و�الحتاد  ُتعالج هذه  مكتوبة 
�أعتمد �شياق قبول �ملقرحات من �للجان لكنها 
غري  لنا  خيار  ال  وبالتايل  ل��ه!  ُملزمة  لي�شت 
�الأول عن �حلدِّ  �مل�شوؤول  كونه  ُم�شايرة عمله 

من عمليات �لتزوير �أو تفاقهما".

تفّرد بامل�صري!
مل  مل���اذ�  �للحظة،  حتى  نعلم  "ال  و����ش��ت��درك 
�ل�شابقة  �لتنفيذية  مكاِتبه  عر  �الحت��اد  ياأخذ 
عملّيات  م��ن  �حل���دِّ  بخ�شو�ش  مبقرحاتنا 
�ل��ُع��م��ري��ة؟  �ملنتخبات  الع��ب��ي  �أع��م��ار  ت��زوي��ر 
�أم  �ملدّربني  �أم  �ل�شارع  �شغط  يعاين  الأنه  هل 
�الإيجابية؟  �لنتائج  �لريا�شي لتحقيق  �الإعالم 
�أع�شاء  �أو  لرئي�ش  ي�شمح  مل  �الآخ���ر  و�الأم���ر 
�لفنية مر�فقة �ملنتخبات لالطالع على  �للجنة 
من  �مل�شاركة  وتقييم  �لبطوالت  يف  يجري  ما 
�مل��وؤث��رة!  �ل�شلبية  �حل���االت  وك�شف  �مل��ي��د�ن 
�ملناف�شات  يف  ك��ث��رية  ف��ر���ش��ًا  خ�شرنا  ول��ه��ذ� 
وُم�شريف  �لتدريبية  �مل��الك��ات  ت��ف��ّرد  ب�شبب 
مب�شري  �الحت��اد  �أع�شاء  من  وُه��م  �ملنتخبات 

�لفرق و�لالعبني".

درا�صة اأمام النّواب
وك�شف د.لز�م "يف عهد وزير �لريا�شة �الأ�شبق 
عبد�حل�شني عبطان، طلب مّني �لوزير �شخ�شيًا 
كيفية  در��شة نوعية يف  روؤي��ة �شمن  �أق��ّدم  �أن 
منع �لتالعب باأعمار �لالعبني، و�شاعدين فيها 
�لنّو�ب  جمل�ش  �إىل  مْت  وُقدِّ �لربيعي،  د.كاظم 
و�لربية  �لد�خلية  ووزر�ء  رئي�شه  بح�شور 
قبل  م��ن  تكرمينا  ومت  و�ل��ع��م��ل،  و�ل��ري��ا���ش��ة 
�ملجل�ش، و�أخذ �لوزير عبطان �لدر��شة لغر�ش 
�ملطلوب،  �اله��ت��م��ام  تنل  مل  لكّنها  تنفيذها، 
بعد  حياتي  يف  �لدر��شات  �أرق��ى  من  �أنها  مع 
بحثًا   50 من  و�أك��ر  كتابًا،   15 بتاأليف  قيامي 
وعندما  وماج�شتري!  دك��ت��ور�ه  مناق�شة  و50 
�ل��در����ش��ة  �ل��وزي��رع��ب��ط��ان ع��ن م�شري  ع��ات��ب��ُت 
حبة عبد�خلالق  �أثناء تو�جدنا يف ماليزيا ب�شُ
�حلظر  رفع  مهّمة  يف  كامل  ود.�شامل  م�شعود 
ِعلم يل  )ال  قال  �لعر�قية عام 2017  �لكرة  عن 
�لعلمي  �ملعاون  �ىل  �شّلمتها  بعدما  مب�شريها 

يف �لوز�رة( عندها �أيقنُت �أنها �شاعت منه"!

م�صارحة الإعالم
وذكر "مل �أندم طو�ل م�شريتي �لعملية يف كرة 
م�شارحة  عدم  على  ب�شّدة  ندمُت  مثلما  �لقدم 
�الإع����الم �ل��ري��ا���ش��ي ح���ول ع���دم �أخ���ذ �الحت���اد 
�ملُعرقالت  كل  عن  و�عر��شاتنا  مبقرحاتنا 
ك��ي ال يعتقد  �ل��ل��ع��ب��ة،  الأ���ش�����ش  و�خل���روق���ات 
يّتخذ  حينما  �ل�شمت  نلتزم  كّنا  �أننا  �لبع�ش 
�الحت��اد ق��ر�رً� يف م�شاألة ما مل يكن من �شمن 
كان  م��دّرب  �أي  �أخفق  ما  ف��اإذ�  جلاننا،  و�شايا 
�مل�شوؤولية  �ملنتخبات  جلنة  ُيحّمل  �الحت���اد 
�الإع��الم  �ت��ه��ام��ات  تت�شاعد  وعندما  �لكاملة، 
ل  يتن�شّ �لالعبني  �أعمار  يف  تالعب  وجود  عن 
�الت��ه��ام��ات  وي��ح��ّول  م�شوؤوليته  م��ن  �الحت���اد 
�شحيح،  غ��ري  وه��ذ�  �شة،  �ملُتخ�شّ جلانه  �ىل 
لك�شف  �لفر�ش  م��ن  �لعديد  �أ�شعنا  ولالأ�شف 

�مل�شتور للجمهور".
- يتبع غداً - 

قا�صم لزام لم يعد يلتزم ال�صمت �يك�صف الم�صتور:

حاربنا تزوير االأعمار بو�ضايا اأهملها االحتاد وبدرا�ضة اأ�ضاعها الوزير! 
 العقوب��ات حرمتن��ا 20 عامًا م��ن تنظيم ال��د�رات .. �ندمُت على عدم م�ص��ارحة الإعالم ف��ي الخر�قات!

 بغداد / املدى

دعا �حتاد �لكرة �لطائرة، وز�رة 
و�للجن���ة  و�لريا�ش���ة  �ل�ش���باب 
لتق���دمي  �لوطني���ة  �الأوملبي���ة 
�لدعم �ل���الزم للمنتخب �لوطني 
لل�ش���باب يف م�ش���اركته �لقاري���ة 
�ملُرتقب���ة ليتمّك���ن م���ن �لظه���ور 
بامل�شتوى �مل�ش���ّرف و�شط نخبة 

منتخبات �آ�شيا.
ج���اء ذل���ك خ���الل �جتم���اع عقده 
�أم����ش  �لطائ���رة،  �لك���رة  �حت���اد 
�الأول �ل�ش���بت، برئا�ش���ة جمي���ل 
جمي���ع  وح�ش���ور  �لعب���ادي 
في���ه و�ق���ع  �الأع�ش���اء، ناق�ش���و� 
�للعب���ة حمّلي���ًا ودولّي���ًا، وكيفّية 
تاأمني م�ش���تلزمات جن���اح �ملهّمة 
�ل�ش���بابّية برغم �لظروف �ملالية 

�ل�شعبة.
�الحت���اد  "�إن  �لعب���ادي  وق���ال 
خاطب وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة 
�لوطني���ة،  �الأوملبي���ة  و�للجن���ة 
�ملنتخب���ات  برعاي���ة  �ملعنيت���ني 
و�الأبط���ال، من �أجل دعم منتخب 

�ل�ش���باب يف رحلة تناف�شّية غاية 
يف �الأهمية ُمتمّثلة ببطولة �آ�شيا 
�ملوؤّهل���ة �ىل كاأ����ش �لعامل و�لتي 

�لبحرينية  �لعا�ش���مة  حتت�شنها 
�ملنامة للفرة من 20 �إىل 29 �آب 
�جل���اري". و�أ�ش���اف : "ماز�لت 

�لناحي���ة  م���ن  ُمعّق���دة  �الأم���ور 
�ملالية، وبات �حتادنا يف موقٍف 
ال ُيح�شد عليه، لذ� فاإّنه �شينتظر 
لغاية نهاية �لدو�م �لر�شمي يوم 
�الأربع���اء �ملو�فق 17 �آب �حلايل 
الإع���الن موقفه �لبات بامل�ش���اركة 
م���ن عدمها يف �ش���وء م���ا يتوّفر 
له من مقّومات �لدعم �ملطلوبة". 
ع���ن  �الحت���اد  رئي����ش  وك�ش���ف 
�لع�شرين من �شهر  "حتديد يوم 
الإقام���ة  موع���دً�  �لق���ادم  �أيل���ول 
�نتخاب���ات �الحت���اد�ت �لفرعي���ة 
يف مقّر �الحتاد، و�ش���يتم �إ�شد�ر 
جدول مو�عيد تل���ك �النتخابات 

الحقًا".
ي���وم �جلمع���ة  "�أن  و�أ�ش���ار �ىل 
�لر�بع ع�ش���ر من �ش���هر ت�ش���رين 
�نط���الق  �ملقب���ل �شي�ش���هد  �الأول 
�ملمت���از  �ل���دوري  مناف�ش���ات 
-2022 �جلدي���د  للمو�ش���م 
2023 �آم���اًل �أن يك���ون �لتنظي���م 
و�لتناف����ش و�لنتائ���ج �أمي���ز من 
ُن�ش���خ �لبط���والت �ل�ش���ابقة بعد 
�لد�عم���ة  باملقرح���ات  �الأخ���ذ 

الإظهار �لدوري ب�شورة ر�ئعة".
"�الحت���اد  �أن  �لعب���ادي  وذك���ر 
ق���ّرر تك���رمي منتخبنا �ل�ش���بابي 
�حلائ���ز على �مليد�لية �لرونزية 
�لت���ي  �آ�ش���يا  غ���رب  بطول���ة  يف 
�لعربي���ة  �ململك���ة  �حت�ش���نتها 
�ل�شعودية بن�شختها �الأوىل حال 
توّفر �الأمو�ل �لالزمة و�ملنا�شبة 
لتثمني �إجناز �لالعبني �ل�ش���باب 

ومالكهم �لتدريبي و�الإد�ري".
م���ن جهة �أخ���رى، �أختار �الحتاد 
�لعرب���ي للك���رة �لطائ���رة عبا�ش 
�ملكت���ب  مدي���ر  هن���دي  عل���ي 
�الإعالمي الحتاد �للعبة، ع�ش���وً� 
يف �للجن���ة �الإعالمي���ة �لعربي���ة 
�لت���ي �ش���ّكلها موؤّخرً� و�أن�ش���اأ لها 
���ًا. و�ش���ّمت �للجنة  مركزً� خا�شّ
�الإعالمية لالحتاد �لعربي للكرة 
�لطائرة، عب���د �لله �أمني رئي�ش���ًا 
للجنة، وع�ش���وية عو�ش حممد 
وب���الل  هن���دي  عل���ي  وعبا����ش 
�لغاليين���ي وحمم���د �لرنتي�ش���ي 
وفا�ش���ل  �ش���اك  ب���و  و�أحم���د 

�ملزروعي.

للآ�ضيوية ال�����ض��ب��اب  ب��دع��م  ي��ط��ال��ب  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  ات��ح��اد 

 �صامر اليا�ض �صعيد
محّطة للتأمّل

هو�ج�ش �ش���ّتى �أف�ش���ح عنها مدّربو �الأندي���ة �لكرى وُهم 
ي�ش���تهّلون مو�ش���مهم �جلديد �ملُقرن باإقامة مونديال قطر 
2022 �لذي �ش���يكون ��ش���تثنائّيًا ه���ذ� �لعام كونه �ش���يقام 
للم���ّرة �الأوىل يف ف�ش���ل �خلري���ف، ويف ف���رة ُتعد مبثابة 
فرة �لذروة بالن�ش���بة للدوريات �لعاملية كونها تقع ما بني 
نهاية �ش���هر ت�ش���رين �لثاين ومتتدُّ على و�قع �شهر لتنتهي 
�لبطولة �الأكر �ش���عبّية وُمتابعة يف حدود منت�ش���ف �شهر 

كانون �الأول �ملقبل .
وبات���ت ت�ش���ريحات �ملدّربني ُت�ش���ّكل فا�ش���لة م���ن  �الإثارة 
متام���ًا حينما باتو� يعلنون �أنهم �ش���دَّ تلك �ملو�عيد �ملُربكة 
�لت���ي �شي�ش���ّكل تاأثريه���ا �ل�ش���لبي على و�ق���ع �لالعبني من 
جان���ب �أن بع�ش���هم ميثل منتخب���ات �ل�ش���فوة، وباالإمكان 
�مل�ش���ي بتل���ك �ملنتخب���ات الأدو�ر �أبع���د ويف ح���االت كهذه 
ترز �أ�شئلة فحو�ها فيما �لذي �شيقّدمونه مع �أنديتهم بعد 
�ملبا�شرة معهم يف حال ��شتئناف �لدوريات ومدى �ملردود 
�الإيجابي و�ملنا�شب و�لو�يف يف حال �مل�شاركة مع �لنادي 

بعد �إجناز �ملونديال .
من �ش���من �لت�ش���ريحات �لالفتة �لتي ب���رزت قبيل �نطالق 
�لدوري �الإنكليزي وحتديدً� �ال�ش���بوع �ملا�ش���ي ما �أف�شح 
عنه �مل���درب �الأملاين توما�ش توخيل وهو ي�ش���ري �ىل قلقه 
ج���ّر�ء �لتاأث���ري �لذي �ش���ينعك�ش م���ن �إقامة موندي���ال قطر  
عل���ى �لالعبني م���ن جان���ب �نطالقته���ا يف ت�ش���رين �لثاين 
ونهاية �لبطولة يف كان���ون �الأول وما تتطّلبه تلك �جلهود 
من تو�تر نف�ش���ي وب���دين قد يت�ش���ّبب با�ش���تنز�ف طاقات 

�لالعبني.
�ل���دوري  �ل���ذي كان حديث���ه مبنا�ش���بة �نط���الق  توخي���ل 
�الإنكلي���زي مبو�ش���مه �جلدي���د كونه م���درب �أهم ف���رق هذ� 
�ل���دوري وهو ن���ادي ت�شيل�ش���ي لف���ت �ىل جزئّية ب�ش���يطة 
نابع���ة من تركيز �أغلب �لالعب���ني �ىل  كاأ�ش �لعامل مبّينا �أن 
هذ� �الأمر من �الأمور �جلّيدة لكونه ي�ش���هم برفع م�شتو�هم 
لكّنه �أ�شار �ىل �أن �الأمر �ل�شيئ باملو�شوع هو  مدى �لتاأثري 
�لذي يظهر على �أد�ء �لالعبني خ�شو�ش���ا يف ت�شرين �الأول 

حينما يقرب �ال�شتحقاق �ملونديايل؟
كم���ا لف���َت توخي���ل �ىل  �لتاأث���ري�ت �لعك�ش���ية �لت���ي لرمّبا 
�ش���تّبثها مالم���ح �خليب���ة يف �لالعب���ني �ل���ذي �أخفق���و� مع 
منتخباته���م يف مقاب���ل �لنجاح �لكبري �ل���ذي حّققه العبون 
�آخرون، لذلك وبح�ش���ب �ملدّرب �الأملاين �ش���يعود �لالعبون 

م�شتنزفني نف�شيًا وبدنيًا.
�أما �ملدرب �الإيطايل �أنطونيو كونتي و�لذي يتوىّل تدريب 
فريق نادي توتنهام، فاأ�ش���ار يف �ش���ياق ت�ش���ريحاته �لتي 
�أهتّمت بها �ل�ش���حافة �لعاملية ب�ش���اأن ما ي�ش���ّببُه �ملونديال 
م���ن تاأثري�ت عل���ى و�قع �ملو�ش���م �جلديد، �إىل �أنه���ا "�ملّرة 
�الأوىل �لت���ي ميك���ن م���ن خالله���ا مو�جه���ة و�ش���ع كه���ذ�، 
فاملو�ش���م �ش���يتوّقف �ش���هر ون�ش���ف �ل�ش���هر وبعدها �شيتم 
��شتئناف �لدوري، ومع ذلك �ال�شتئناف �شيجهل �ملدربون 
ما هي و�شعّية العبي منتخبات �ملونديال  مّمن �شيعودون 

الأنديتهم بغية ��شتكمال مباريات �مل�شابقة".
�أما مدرب فريق نادي ليفربول يورغن كلوب ف�شّبه  �شالمة 
�لالعب���ني و�أو�ش���اعهم �لتي �ش���يكونون عليها بع���د �نتهاء 
�ملوندي���ال مبا يت�ش���ابه بالتغي���ري �ملناخي �ل���ذي بات ُيثري 
�لقل���ق جّر�ء �ختالف موؤ�ّش���ر�ت �ملن���اخ يف �لقارة �لعجوز 
مّما ُي�شيبها من تقّلبات جوية يف �إطار ف�شل �ل�شيف �لذي 
بات �ش���اخنًا هذ� �لعام ال�ش���يما يف �إنكل���ر�  حيث �قربت 
درجة �حلر�رة من م�ش���تويات غري معهودة مع �الأخذ بنظر 
�العتب���ار باأن �لطق�ش يف �إنكلر� عادة ما ت�ش���وبه مثل تلك 

�ل�شخونة يف ظّل ما ُعرف عن لندن  مبدينة �ل�شباب.
يورغن كلوب �الأملاين و��ش���ل هو�ج�شه مثل بقّية �ملدربني 
من �لتاأثري�ت �ملُحتملة، معّرً� عن غ�ش���به من �إ�شافة كاأ�ش 
�لع���امل �ىل ج���دول مزدح���م باملباري���ات وفقًا ملا �أف�ش���ح به 
مدرب فري���ق ليفربول قبيل مبار�ته �لت���ي �أنتهت بالتعادل 
�أم���ام فري���ق فولهام �ش���من �جلول���ة �ال�ش���تهاللية للدوري 

�النكليزي!

تقلُّب مناخ املونديال!

كما لفَت توخيل الى  التاأثيرات العك�صية 
التي لرّبما �صتّبثها مالمح الخيبة في 

الالعبين الذي اأخفقوا مع منتخباتهم 
في مقابل النجاح الكبير الذي حّققه 

لعبون اآخر�ن، لذلك �بح�صب المدّرب 
الألماني �صيعود الالعبون م�صتنزفين 

نف�صيًا �بدنيًا.

 بغداد / املدى

عقد �حتاد كرة �ل�ش����لة �جتماعًا ت�ش����اوريًا �أم�ش �الأول �ل�شبت 
م����ع �أربعة ع�ش����ر ممثاًل الأندي����ة �لدوري �ملمتاز �مل�ش����اركني يف 

م�شابقة �لدوري للمو�شم �جلديد 2023-2022.
و�أد�ر �الجتماع د. ح�ش����ني �لعميدي رئي�ش �حتاد كرة �ل�ش����لة 
بح�شور�أع�ش����اء �الحتاد ملناق�شة �آلية ولو�ئح بطولة �لدوري 
�ملمتاز بكل تفا�ش����يلها و�لتي توؤّدي �ىل �إجناح م�شاركة �لفرق 

ومدربيهم و�لطو�قم �لتحكيمية �ملكّلفة باإد�رة �مل�شابقة.
وذكر بيان الحتاد كرة �ل�ش����لة تلقته )�ملدى( �أنه مّتت مناق�ش����ة 
عّدة نقاط منها حتديد يوم �ل�ش����بت �لع�ش����رين من �آب �جلاري 
�آخ����ر موعد لتحديد قاع����ات �لفرق كملعب �أ�شا�ش����ي طيلة فرة 
�لدوري وكذلك هو �آخر موعد لت�ش����ّلم ُكتب �مل�ش����اركة يف كاأ�ش 
�ملثابرة، فيما مت حتديد يوم �ل�ش����بت �لعا�ش����ر من �أيلول �ملقبل 

موعدً� لتقدمي ك�شوفات �الأندية.  
و�أ�ش����اف ّحدد �حت����اد كرة �ل�ش����لة �لفرق �مل�ش����اركة يف بطولة 
�ل����دوري �ملمت����از ب����� 14 فريق����ًا هي �لنف����ط و�ل�ش����رطة ودجلة 
و�حل�ش����د �ل�ش����عبي وز�خو وكهرباء و�لت�شامن و�حللة وغاز 
�ل�ش����مال ونفط �ل�ش����مال و�ل�ش����ماوة و�لدفاع �جل����وي و�لقوة 
�جلوية و�لكرخ، كما �أعتمد �الحتاد ت�شمية كاأ�ش �ملثابرة على 
�ش����رف عميد �ل�ش����لة �لعر�قية علي �ل�شفار، تلعب جميع �لفرق 

بنظام �ملرحلتني مباريات مكّثفة .
وذك����ر �لبي����ان "ق����ّرر �الحتاد هب����وط �لفريق����ني �الأخريين �ىل 

�الأول  �ملركزي����ن  �ش����احبا  ويتاأّه����ل  �الأوىل،  �لدرج����ة  دوري 
و�لثاين من دوري �لدرجة �الأوىل ملو�شم 2023-2022".

وبنّي "يحقُّ لالعب تقدمي �ش����كو�ه �ش����د ناديه بعد مرور ثالثة 
�أ�ش����هر من تاريخ �إبر�م عقده �إذ� مل ي�شتلم م�شتحّقات �لعقد �أو 

�لر�تب ح�شب �التفاق ما بني �لطرفني" .
و�أكد �لبيان "يخ�ش����ع جميع �لالعبني �مل�ش����اركني يف �لدوري 
�ملمت����از �ىل فح�ش �ملن�ّش����طات من قبل �ملرك����ز �لوطني �لتابع 
للطب �لريا�ش����ي". م�ش����ّددً� على "�ش����رورة �اللتز�م بح�ش����ور 
�ملوؤمتر �ل�ش����حفي وبخالفه ُيعاقب �لالعب �أو �ملدرب �لذي مت 
�ختي����اره من قبل كادره �الإد�ري". ولفت �ىل �أن "�لنادي �لذي 
يرغب يف �إ�ش����افة �أّح����د �لالعبني �الأجانب علي����ه �أن ُيقّدم طلبًا 

ر�شميًا �ىل �الحتاد وُيرفق معه �ال�شتغناء �لدويل".
وخل�����ش �لبي����ان �إىل �أن����ه "ال يحّق لالع����ب �الأجنبي �ملُ�ش����ارك 
�ش����من �ش����فوف �أحد �الأندية �لعر�قية للمو�شم 2023-2022 

�النتقال �ىل ناٍد عر�قي �آخر يف �ملو�شم نف�شه.

احتاد ال�ضلة ي�ضاور 
االأندية ويخ�ضعها 

لفح�ص املن�ّضطات

عبا�ض هندي ع�صواً يف اإعالمّية العربي

 متابعة / املدى

�أدىل �لهولندي �إريك تني هاج، �ملدير �لفني لفريق 
بت�ش����ريحات  �الإنكلي����زي،  يونايت����د  مان�ش�ش����ر 
نارية، بع����د هزمية فريقه �ملُذّلة �أم����ام برينتفورد، 
�ش����من مباري����ات �جلول����ة �لثاني����ة من مناف�ش����ات 
�الأول  �لفري����ق  وتعّر�����ش  �الإنكلي����زي.  �ل����دوري 
لك����رة �لقدم بن����ادي مان�ش�ش����ر يونايت����د، لهزمية 
قا�ش����ية �أمام م�ش����يفه برينتف����ورد بنتيجة )0-4( 
يف �إط����ار مباري����ات �جلولة �لثانية، م����ن مباريات 
�ل����دوري �الإنكليزي �ملمتاز. وي�ش����عى مان�ش�ش����ر 

يونايت����د �إىل ��ش����تعادة مكانته �ملحلي����ة و�لقارية، 
م����ن خ����الل �حل�ش����ول عل����ى �الألق����اب و�لبطوالت، 
ويف �إط����ار ذلك، ي�ش����عى "�ل�ش����ياطني �حلمر" �إىل 
دع����م �ل�ش����فوف باأب����رز �لنج����وم. و�ش����هد �ش����وق 
�نتقاالت مان�ش�شر يونايتد، �لعديد من �ل�شفقات 
�جلدي����دة، مثل �لهولن����دي ماال�ش����يا، و�لدمناركي 
�الأرجنتين����ي  بجان����ب  �يرك�ش����ني،  كري�ش����تيان 
لي�ش����اندرو مارتنيز. تني هاج يتحّدث عن �لهزمية 
�لكارثية �أمام برينتفورد.."كنت �شاأبّدل 11 العبًا 
�إن �أمكنن����ي ذل����ك"! وقال تني هاج يف ت�ش����ريحات 
�ش����حفية: "�لزجُّ بثالثة بدالء بني �ل�ش����وطني كان 

لتجدي����د �لدم����اء، كن����ُت �ش����اأقوم بتغي����ري �لثمانية 
�الآخرين �أي�شًا لو �ُشمح يل"! و�أكمل: "نحتاج �إىل 
العبني ُج����دد، العب����ني باإمكانّيات عالي����ة وممّيزة، 
و�ش����نحاول �إقناعه����م بالق����دوم." و�ختت����م حديثه 
قائاًل:  "هذه �لبد�ية ال ُت�ش����اعد وال تهّون من حجم 
ه����ذه �لوظيف����ة، لك����ن يج����ب �أن �أحتّل����ى باالإميان، 
ر�أي����ُت �إيجابّي����ات ع����ّدة، ولك����ن ر�أي����ت مبار�َت����ني 

حُمبطَتني"!
جدير بالذكر �أن مان�ش�شر يونايتد، يتذّيل ترتيب 
�لدوري �الإنكليزي، من دون نقاط، بعد �لهزميتني 

�لتي تعّر�ش لها �لفريق، خالل �أّول جولتني.

مدرب مان�ض�ضرت يونايتد يروم تغيري جميع اللعبني! 
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بع����د الت�شخني ال�شعبي نتيج����ة لرف�ض )اأحزاب 
الإطار( حلك����م الأغلبية الإنتخابي����ة و الإ�شرار 
عل����ى نظ����ام )املحا�ش�ش����ة الطائفي����ة العرقي����ة( 
ال����ذي ثبت ف�شل����ه يف اإدارة الدول����ة وكان غطاء 
ل�شرق����ة ث����روات الب����اد والعب����اد وال����ذي �شاهم 
ب�شكل كب����ر يف تر�شيخ )الطائفي����ة ال�شيا�شية( 
ولق����د ر�شخه����ا اأك����رث باإدعائ����ه اإن الأكرثي����ة هي 
الأغلبي����ة الطائفي����ة! ولك����ن التوج����ه )بدعم من 
كبر م����ن التيار ال�شدري( نح����و رف�ض العملية 
ال�شيا�شية احلالي����ة ورف�ض اأحزاب املحا�ش�شة 
الطائفي����ة وقل����ع املنظوم����ة ال�شيا�شي����ة الفا�شدة 
وحما�شب����ة الفا�شدي����ن واإ�شتع����ادة )دميقراطية 
الثوري����ة  )ال�شرعي����ة  نح����و  املعط����ل(  ال�شع����ب 
ال�شعبي����ة( وفعًا ب����داء التح�شي����د ال�شعبي لذلك 
اله����دف يف ظ����ل هذه الج����واء وبه����ذا الإ�شرار 
ال�شعبي لإقتاع الف�ش����اد والفا�شدين بداأت هذه 
الفر�ش����ة تكرب فكان هناك تفاو�ض ثوار ت�شرين 
مع ال�شدرين وبداء اإنظمام بع�ض الع�شائر اىل 
الث����وار املعت�شم����ني يف الربمل����ان واأت�شعت هذه 
املوج����ة كل يوم حت����ى جاء اأنظم����ام املحافظات 
املح����ررة للتظاه����ر والرف�����ض )النب����ار و�شاح 
الدي����ن ونين����وى( كل هذا اإ�شاف����ة لتحالف اإنقاذ 
وط����ن ال����ذي ي�ش����م ال�شيع����ة والك����رد وال�ّشن����ة. 
وطني����ة  تظاه����رة  اإىل  التظاه����رات  وحتول����ت 

ولي�شت �شدرية.
وب����داأت )الث����ورة الوطني����ة بالت�ش����كل( بقي����ادة 
وتعال����ت  ال�ش����در  ومقت����دى  ال�ش����دري  التي����ار 
الأ�ش����وات الراف�شة حلكم الطائفي����ة ال�شيا�شيًة 
وق����وي �شفه����ا وب����داأت تنح����ت م����ن ال�شف����وف 
الأخ����رى الراف�ش����ة للم�شروع الوطن����ي باأجتاه 
الأ�شرار القطعي على التغي����ر ال�شعبي العارم 
عن طري����ق الث����ورة ال�شعبية الوطني����ة واأ�شبح 
التغي����ر قادم ل حمالة واأن����ه م�شاألة وقت فقط ! 

وبداء الثورة تكرب!
نع����م كان من املتوق����ع اأن ت�شحب عملية التغير 
الوطن����ي هذه الكثر م����ن الت�شحي����ات والدماء 
واخل�شائ����ر وال�ش����راع العني����ف بق����در مت�ش����ك 
اأح����زاب الف�شاد وملي�شياته����ا امل�شلحة بال�شلطة 
ورف�شه����م القطع����ي لأي تغي����ر يه����دد وجودهم 
امل�شلح على راأ�ض ال�شلطة لكنه �شينتهي ب�شقوط 
اأعمدة الف�ش����اد واجلرمية والره����اب و�شتنهار 
اأم����ام اإ�ش����رار ال�شع����ب ال����ذي دائم����ًا ينت�شر يف 
النهاي����ة واإذا ما ث����ار ال�شعب لن يتوق����ف مطلًقا 
يف ظ����ل هذا الغليان والتوح����د الوطني يف مثل 
ه����ذه الأج����واء امل�شحون����ة بالتوت����ر والرتق����ب 
واحلما�ض جاءت مبادرة �شماحة ال�شيد مقتدى 
لأطف����اء هذه الثورة ال�شعبية الوطنية والتوجه 
نح����و طريق ث����اين )�شلمي( وهو )ح����ل الربملان 
والتوج����ه نح����و الإنتخابات النيابي����ة( لت�شكب 
امل����اء عل����ى ن����ار الث����ورة ال�شعبي����ة الت����ي تري����د 
الق�ش����اء عل����ى الف�شاد وه����ذا يعني الع����ودة من 
جدي����د اإىل ما قب����ل ي����وم ٢٠٢١/١٠/١٠ واأعطاء 
فر�شة جديدة لكل القوى )مبا فيها قوى الف�شاد 
الرهابي����ة( باأعادة الت�شكل واإع����ادة الهيكلة من 
جدي����د ! واأطفاء اأوار الث����ورة ال�شعبية الوطنية 
والنتظ����ار مل����دة ل تقل عن �شت����ة اأ�شه����ر لأعادة 
النتخابات و�شتع����ود القوى الوطنية للت�شرذم 
ب����ني مقاط����ع لاأنتخابات وم�ش����ارك فيها وتعود 
فر�����ض التزوير والنتخاب الق�شري واإ�شتغال 
الق����وى الر�شمي����ة امل�شلح����ة وغ����ر امل�شلحة ول 
ندري هل �شتحقق القوى الوطنية جناحها اأم ل 
او �شتتمكن قوى الف�ش����اد م�شتعينة باإمكانياتها 
م����ن احل�شول على نتائ����ج جيدة غر ما ح�شلت 

عليها يف الإنتخابات الأخرة ل ادري !
ماذا حققت مب����ادرة ال�شيد مقتدى )حل الربملان 

والدعوة لإنتخابات مبكرة(؟؟؟.

ا. اأوقف���ت م���د )الث���ورة ال�شعبي���ة( عل���ى ف�ش���اد 
النظ���ام القائ���م احلايل والت���ي ب���داأت بالإت�شاع 
وب���دت ت�ش���ارك فيه���ا حمافظ���ات كان���ت �شامتة 
يف املراح���ل ال�شابق���ة )الأنب���ار و�ش���اح الدين 
ونين���وى ودي���اىل( وب���داأت تاأخذ طابع���ًا وطنيًا 

اأكرث �شمولية
ب���داأت  ال�شعبي���ة” الت���ي  “الث���ورة  توق���ف  ب. 
املنطق���ة  اجلماهري���ة  احل�ش���ود  باإقتح���ام 
الربمل���ان  مبن���ى  اإقتح���ام  ث���م  اخل�ش���راء وم���ن 
واإحتال���ه واملطالبة باإجتث���اث الف�شاد والق�شاء 
علي���ه والتح���ول م���ن “ال�شرعي���ة الد�شتوري���ة” 

حتول���ت  اأن  ف���كان  الثوري���ة”  “ال�شرعي���ة  اإىل 
ه���ذه املب���ادرة التي دعا لها ال�شي���د )حل الربملان 
والذه���اب اإىل الإنتخابات املبكرة( من )الثورة( 

اإىل )اإنتفا�شة �شعبية( عارمة.
ج. وحت���ول ه���دف الثورة م���ن اإ�شق���اط النظام 
وحماربة الفا�شدي���ن اإىل )حل الربملان والدعوة 

اإىل اإنتخابات مبكرة( وبقاء النظام احلايل.
د. بقاء النظام احلايل قائمًا وبقاء اأحزابه قائمة 
واأعطائهم فر�شة جديدة للم�شاركة بالإنتخابات 
القادمة بدل من حماكمتهم واإحالتهم اإىل الق�شاء 

)اإي العودة اإىل ما قبل 10\10\2021(.

ه����. الع���ودة اإىل التغي���ر الد�شت���وري ب���دًل من 
)الد�شتورية الثورية( وه���ذا يعني فقدان فر�ض 
)التغي���ر الث���وري( التي كانت ج���زء من اأهداف 
الث���ورة ال�شعبية منه���ا على �شبيل املث���ال )الغاء 
الد�شت���ور وعدن���ا الآن اإىل تعدي���ل الد�شتور عرب 
الأطر الد�شتورية والقانوني���ة ؛ اإجتثاث الف�شاد 
وه���ذا يعن���ي الع���ودة اإىل “حمارب���ة الف�شاد” ؛ 
ح�شر ال�شاح بيد الدولة والق�شاء على امللي�شيا 
وه���ذا يعن���ي بق���اء ال�ش���اح املنفل���ت و”الدول���ة 
العميقة” التي توؤثر على اإداء الدولة واإ�شتقالية 

موؤ�ش�شاتها ويوؤثر على الإنتخابات ونتائجها.
و. ل���ن تقع اأحزاب الف�ش���اد املدعومة بامللي�شيات 
بنف����ض اأخطائها الت���ي وقعت فيه���ا بالإنتخابات 
ال�شابق���ة و�شتعم���ل ب���كل طريق���ة عل���ى جتن���ب 
اخل�شارة الفادح���ة التي وقعت بها والتاأثر على 
النتائ���ج ب���كل ال�شب���ل خ�شو�شًا بع���د اإنف�شا�ض 
الث���ورة ال�شعبي���ة الوطني���ة ول���ن تك���ون معركة 

اإنتخابة جمردة يل اأخطر من ذلك بكثر!.
ز. �شت�شتفي���ق اجلماهر ال�شعبي���ة الوطنية بعد 
حني لتواجه نف�ض الظروف التي كانت عليها قبل 
)الإنتفا�شة ال�شعبية( والعودة اإىل الوراء الأمر 
ال���ذي “قد” يفقده���ا الثق���ة بالتغي���ر خ�شو�شًا 
الربمل���ان  اإىل  بدخوله���ا  الكب���ر  الإجن���از  بع���د 
وط���رد الربملاني���ني منه والأم���ر قد يتفاق���م اأكرث 
اإذا م���ا بداأت حم���ات ت�شفية لبع����ض النا�شطني 
الث���وار والتاأث���ر عل���ى مفو�شي���ة الإنتخاب���ات 
اأو تغي���ر بع�ض رموزه���ا ودوائره���ا اأو الطعن 
بقانون الإنتخاب���ات بناء على اإعرتا�ض املحكمة 

الد�شتورية على فقرات منه...
ح. حقن���ت مب���ادرة ال�شي���د مقت���دى ال���دم ال���ذي 
كان ميك���ن اأن ي���راق يف حال���ة اإ�ش���رار الث���وار 
عل���ى )ال�شرعي���ة الثوري���ة( واإقت���اع الفا�شدي���ن 
خ�شو�ش���ًا اإذا ما تطور احل���راك ال�شعبي لي�شكل 

)حماكم ثوري���ة( اأو )حماكم �شرعية( اأو )حماكم 
�شعبي���ة( تت���وىل حما�شب���ة الفا�شدي���ن و�ش���راق 
امل���ال الع���ام ! حي���ث ي�شتحي���ل ت�ش���ور اأن يبقى 
)ال�ش���اح املنفلت( عل���ى احلياد يتف���رج من دون 
حراك خ�شو�ش���ًا اأنه من بني امل�شتهدفني من قبل 
ال�شع���ب لإتهامه���م باإرتكاب الكثر م���ن اجلرائم 

وقتلهم الكثر من الثوار !.
ط. مبادرة ال�شيد اإ�شتعادت ال�شرعية الد�شتورية 
الت���ي �شتاق���ي الكثر م���ن الدع���م “ال�شيا�شي” 
الداخلي واخلارجي لأنها �شتحافظ على “ال�شلم 

املجتمعي«.
ي. �شتطل���ق نوع���ًا جدي���دًا من احل���راك الوطني 
لإ�شتثم���ار م���ا حققت���ه “الإنتفا�ش���ة” حيث عرت 
و�شمته���م  وف�شحته���م  والطائفي���ني  الفا�شدي���ن 
اإنتخابي���ًا  اإ�شقاطه���م  عل���ى  والعم���ل  باأ�شمائه���م 
هذه املرة اأم���ام جماهر ال�شع���ب العراقي بعيدًا 
ع���ن القي���ود ال�شيا�شي���ة والإنتخابي���ة. لب���د من 
الإ�شتف���ادة م���ن زخم “الإنتفا�ش���ة ال�شعبية” يف 
ك�ش���ف ف�ش���اد الأح���زاب وممار�شاته���م ولغته���م 
الطائفي���ة وتاأثرهم ال�شلبي على ال�شعب بعد اأن 
�شرق���وا ثروات ال�شعب وق�شم���وا الأمة. لبد من 
اإ�شتمرار ف�شحهم بالأ�شماء والعودة القوية اإىل 

اخلطاب الوطني.
ك. لب���د اأن يبقى هذا )احلراك الوطني ال�شلمي( 
واأن ت�شتم���رار الإنتفا�ش���ة الوطني���ة )باي �شكل 
م���ن الأ�ش���كال( ونتخلى ع���ن الأ�شم���اء واجلهات 
الأم���ل  بق���اء  لن�شم���ن  والإح���زاب  والتي���ارات 
بالتغي���ر وحماي���ة املنتف�ش���ني وبق���اء الأمل يف 
نفو����ض النا�ض بتحقيق اأهدافهم التي �شحوا من 
اأجله���ا واإ�شتم���رار الإعتقاد اجلمع���ي بالإنت�شار 
ودح���ر الفا�شدي���ن والطائف���ني واأع���داء الع���راق 
وي�شم���ن اإ�شتم���رار اخلط���اب الوطن���ي الق���وي 

والتاأهب لأي اإلتفاف على املبادرة الوطنية.

العدد )5242( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - الثنني )15( اأب 2022

 د. ا�شامة �شهاب حمد الجعفري

 د. عماد عبد اللطيف �شالم

 محمد حميد ر�شيد 

الناجت املحلي الإجمايل)عدا النفط(، 
�شئيٌل جّدًا يف العراق.

�شادرات النفط “اخلام” هي امل�شدر 
الرئي����ض خلل���ق وتولي���د الن���اجت يف 

العراق.
معّدل النمو الإقت�ش���ادي يف العراق، 
هو)ب�شكٍل رئي�ض(، ُمعّدل منو الناجت 

النفطي)كمّيًة وقيمًة(.
ل مُيك���ن التعوي���ل طوي���ًا عل���ى �شعر 
نفط ي���رتاوح ب���ني 100 120- دولر 

للربميل.
هذا ال�شعر ي�شتجيب ملقت�شيات ُمعّينة 

ووقتّية تتعّلق بالأجل الق�شر.
ه���ذه “الطفرة ال�شعري���ة” على و�شك 
ط والطويل. الزوال يف الأجل املتو�شِّ

احلرب الرو�شي���ة الأوكرانية تتباطاأ، 
وق���د تنتهي)قريب���ًا( بنهاي���ة �شيط���رة 
رو�شيا على مناطق حُمّددة يف جنوب 
وبع���د  اأوكراني���ا..  �ش���رق  وجن���وب 
ذل���ك تع���ود �ش���ادرات النف���ط والغاز 
الرو�شية اإىل معّدلت ما قبل احلرب.

القم���ح  بت�شدي���ر  ال�ش���روع  مّت 
الأوكراين)ورمّبا غره من املنتجات 
 – رو�ش���ي  اتف���اق  مبوج���ب  لحق���ًا( 

تركي – اأوكراين.
وافق���ت اإيران عل���ى �شيغ���ة اأوروبّية 
لتف���اق نووي جدي���د، قد يرف���ع عنها 
الكثر من العقوب���ات، و يفّكك الكثر 

من القيود على �شادراتها النفطية.
- قام ُمنِتجون من خارج اأوبك)واأوبك 
بل�ض(، بزيادة ا�شتثماراتهم يف قطاع 
الطاق���ة، للح���ّد م���ن تداعي���ات نق����ض 

اإمدادات النفط والغاز.
ل  الع���راق  يف  اأنن���ا  يعن���ي  ه���ذا  كّل 
ن�شتطي���ع الره���ان عل���ى مع���دل �شع���ر 
دولر   80-70 ع���ن  يزي���د  للنف���ط 
للربمي���ل لل�شنة املالي���ة 2023 )اإن مل 

يكن اأقّل من ذلك(.
قيم���ة  تده���ور  اأّن  يعن���ي  وه���ذا 
حج���م  النفطي)بانخفا����ض  الن���اجت 
الإنت���اج وال�ش���ادرات، اأو اإنخفا����ض 
الأ�شعار)اأو العاِمَلني معًا(.. وتراجع 
وتده���ور الناجت غ���ر النفطي نتيجة 
عوام���ل  ه���ي  احلالي���ة..  الفو�ش���ى 
حا�شم���ة وحاكمة، �شتدف���ع بالإقت�شاد 
العراق���ي اإىل مزيٍد من الركود.. وذلك 
لأّن ُمعظ���م الإنفاق الع���ام يتم متويله 

بعائدات �ش���ادرات النفط اخلام التي 
ل���ن تبقى اأب���دًا بوترته���ا الت�شاعدية 
احلالي���ة.. كما اأنه���ا �شتدفع مبعدلت 
الت�شخم اإىل الإرتفاع مبعّدلت كبرة 
وح���اّدة وخطرة، لأن الإقت�شاد لدينا 
يعتم���د اعتمادًا يكاد يكون �شبه مطلق 
على الإ�شتراد من اخلارج، وبالتايل 
“الت�شّخم  فه���و ُمعّر����ض لرِت���دادات 
املُ�شت���َورد”، املُ�شاح���ب تلقائّي���ًا لهذه 

الإ�شترادات.
لق���د ف���ّرط الع���راق باملكا�ش���ب املالي���ة 
الت���ي هبط���ت علي���ه م���ن ال�شماء)منذ 
2022(، والت���ي ج���اءت  ع���ام  بداي���ة 
كنتيج���ة لتداعيات احل���رب الرو�شية 
�شناع���ة  قط���اع  عل���ى  الأوكراني���ة 
عل���ى  والغ���از  النف���ط  و�ش���ادرات 
م�شت���وى العامل.وهاه���و الآن ُيف���ّرط 
)بفو�ش���اه ال�شيا�شّي���ة احلالّي���ة(، مبا 
تبّقى من م�شادر توليد الناجت املحلي 
ط باحتياطيات  غر النفطي.وق���د ُيفرِّ
يف  اأرتفع���ت  املركزي)الت���ي  البن���ك 
بداي���ة الع���ام(، نتيجة تراج���ع اأ�شعار 
وزي���ادة  الع���ام(،  نهاي���ة  النف���ط)يف 
مبيع���ات ناف���ذة بيع العمل���ة الأجنبية 

لتمويل الإ�شترادات.
لي����ض العراقّي���ون، ُكّلُه���م، موظّف���ون، 
ويعتا�ش���ون على توزيع الدولة للريع 
النفطي على”فئة” م���ن املحظوظني.

اإّن معظمه���م يك�شب���ون رزق عوائلهم 
اليوم���ي م���ن خ���ال عائ���د العم���ل يف 

القطاع غر النفطي.
والتعطي���ل  احلالّي���ة،  والفو�ش���ى 
امل�شتم���ر ملج���الت احلي���اة والعي�ض، 
ب�شبب احلماق���ات ال�شيا�شّية، �شُيفاِقم 
الو�ش���ع �شوءًا، اأك���رَث مّما ه���و �شّيٌء 

الآن.
ل���ذا فاإنن���ا نحت���اج الآن اإىل “عزل” و 
ف�شل عملية اإدارة ال�شاأن الإقت�شادي، 
ع���ن اإدارة ال�ش���اأن ال�شيا�شي، والعمل 
عل���ى وف���ق م�شاري���ن ُمتِلف���ني به���ذا 
ال�ش���دد.. واإّل فاإّن العواق���ب �شتكوُن 

وخيمًة.. بل ووخيمٌة جّدًا.
وقد اأُع���ِذَر من اأنَذر، قبل فوات الأواِن 
على جميع من يعنيهم هذا الأمر..هذا 
اإذا مل يكن هذا “الأوان” قد فاَت فعًا، 
ب�شب���ب هذا ال���ذي يحدُث عل���ى اأر�ِض 

الواقع الآن.

ما ال�شرط الجزائي؟ و هل اإدراج 
قيمة ال�شرط الجزائي في العقود 
ي�شلب من القا�شي �شلطة الرقابة 

على مدى عدالته و يتحتم الحكم 
به كما هو محدد في العقد؟ 

ا�شكالية قانونية ظهرت على 
اثر التداعيات االجتماعية 

النا�شئة عن قرار محكمة البداءة 
المتخ�ش�شة بالدعاوى التجارية و 
القا�شي بالزام )م�شرف الرافدين 

–�شركة عامة-( بدفع مبلغ 600 
مليون دوالر الى �شركة بوابة 

ع�شتار للنظم و خدمات الدفع 
االلكتروني عن قيمة ال�شرط 
الجزائي المثبت بالعقد رقم 
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فق���د يخل اح���د املتعاقدي���ن بالتزاماته 
من خال ع���دم تنفيذها او التاأخر يف 
التنفيذ، مما ي�شتحق للطرف املت�شرر 
احل���ق يف التعوي����ض ، و ال�ش���ل يف 
طريق���ة حتدي���د مق���دار التعوي�ض هي 
م���ن مه���ام الق�ش���اء ، و لك���ن ق���د يحدد 
الطرف���ان مقدم���ًا مق���دار التعوي�ض اذا 
م���ا اخل املدي���ن بالتزامه و ي���درج هذا 
التعوي����ض يف  مق���دار  عل���ى  التف���اق 
العق���د ال�شل���ي ك�شرط م���ن �شروطه و 
هذا هو “ال�شرط اجلزائي” و طبيعته 
القانوني���ة امنا ه���و تعوي����ض اتفاقي 
عل���ى مقداره. و قد اج���ازت الفقرة)1( 

م���ن امل���ادة )170( من القان���ون املدين 
 1951 ل�شن���ة   40 رق���م  العراق���ي 
قيم���ة  يح���ددا مقدم���ًا  ان  للمتعاقدي���ن 
التعوي����ض بالن�ض علي���ه يف العقد او 

يف اتفاق لحق.
و تتعدد الغرا�ض من ال�شرط اجلزائي 
ال ان اه���م غر����ض يه���دف الي���ه ادراج 
ال�شرط اجلزائ���ي يف العقد هو جتنب 
حتك���م الق�شاء او التخفيف من حتكمه 
يف تقدير التعوي�ض و حتا�شي النزاع 
الذي قد يث���ور ب�شاأن رك���ن ال�شرر من 
حي���ث وجوده او انعدام���ه و من حيث 
حتاي���ل  يت�شم���ن  ه���و  ل���ذا  طبيعت���ه. 
ال�ش���ل  لن   ، القان���ون  اح���كام  عل���ى 
يف تقدي���ر التعوي����ض ه���و ان يت���وله 
الق�ش���اء ف���ان ال�ش���رط اجلزائ���ي يع���د 
طريقًا ا�شتثنائي���ًا لتحديد التعوي�ض ، 
لذا يجب تف�ش���ر الن�شو�ض القانونية 
الت���ي تنظم ال�شرط اجلزائ���ي بكل دقة 
و عم���ق دون ان ي�شت�شه���ل تطبيق هذا 
الطري���ق ال�شتثنائي و اعتباره طريقًا 
عادي���ًا و احاله حمل وظيف���ة الق�شاء 
يف تقدير مقداره و ان يقت�شر تطبيقه 
عل���ى احلالت الت���ي ق�شده���ا الطرفان 
دون تو�ش���ع. كم���ا ان���ه اتف���اق تبعي ل 
ي�شتق���ل بذات���ه و ل يق�ش���د لذات���ه فهو 
يق���ع مبنا�شب���ة اخ���ال اح���د الطرف���ني 
بالعق���د و ل يجوز ان يكون غاية العقد 
و �شببه فقد يتف���ق الطرفان على ابرام 
عقد �ش���وري غايت���ه ال�شتح���واذ على 
مبل���غ ال�ش���رط اجلزائ���ي م���ن دون اي 
تنفي���ذ للتزاماته. لذا ق���د يعمدون اىل 
املغ���الة يف تقدي���ره و ب�شب���ب قابلي���ة 
حت���ول ال�ش���رط اجلزائ���ي اىل �ش���رط 
تع�شف���ي غ���ر ع���ادل لح���د الط���راف 
العراق���ي  امل���دين  القان���ون  ت�ش���دى 
لتنظي���م احكامه و منح القا�شي �شلطة 
الرقاب���ة عل���ى ال�ش���رط اجلزائ���ي، من 
خ���ال ماحظت���ه يف م���دى تنا�شب او 
عدالة قيمة ال�شرط اجلزائي ، فمن حق 
القا�ش���ي ان يتدخ���ل و يخف����ض قيم���ة 
ال�شرط اجلزائي اذا ما كان فيه مغالة 
يف تقدي���ره و اثب���ت املدي���ن ان���ه كان 
فادح���ًا مبوج���ب الفقرة )2( م���ن املادة 

)170( من القانون املدين العراقي.
ملاذا الق�ش���اء مل ميار�ض �شاحيته يف 
تخفي����ض مق���دار ال�ش���رط اجلزائي و 
البالغ 600 مليون دولر يف عقد �شركة 
بواب���ة ع�شت���ار بالوق���ت ال���ذي ي�شمح 
القان���ون بذل���ك؟ هناك فل�شف���ة تقليدية 

تق���ول ان “العقد �شريع���ة املتعاقدين” 
و ل يح���ق للقا�ش���ي التدخ���ل يف بنود 
العق���د و �شروطه لن���ه �شيقوم بفر�ض 
العق���د  اط���راف  يرغ���ب  مل  التزام���ات 
التفاق عليها و العقد موؤ�ش�شة تتاقى 
به���ا ارادة طرفيه فقط ب���كل حرية و ل 
يحق لي اح���د التدخل يف تنظيم هذه 
العاق���ة او التحكم به���ا حتى و ان كان 
ذل���ك ال�شخ����ض ه���و “القا�ش���ي” لنها 
عاقة خا�شة ما بني طرفني و مقت�شرة 
عليهما و يقت�ش���ر دور القا�شي احلكم 
ال���ذي يع���رب ع���ن  العق���د  وف���ق بن���ود 
الرادة امل�شرتكة لطرفيه ، لن ال�شماح 
للقا�ش���ي بالتدخ���ل يف العق���د معن���اه 
فر����ض �شخ�ض خ���ارج نط���اق العقد و 
هذا خاف حري���ة الرادة التي تق�شي 
بحري���ة الف���راد يف تنظي���م �شوؤونه���م 
اخلا�ش���ة بالوجه الذي ي�شاوؤون، التي 
هي احد مبادئ العامة للقانون املدين.

ال هن���اك اجتاه فقه���ي حديث ظهر يف 
فرن�شا و املانيا تزعمه الفقيه القانوين 
)ج���اك  الدكت���ور  ال�شت���اذ  الفرن�ش���ي 
غ�شت���ان Jacques Ghestin( ا�شت���اذ 
القانون امل���دين بجامعة باري�ض يدعو 
اىل التخل���ي عن هذه النظرة التقليدية 
لن العق���د ه���و موؤ�ش�ش���ة اجتماعي���ة و 
لي�ش���ت فردي���ة بحت���ة لن���ه ينعق���د يف 
و�شط املجتم���ع و ينعك����ض اثاره على 
املجتم���ع و خا�ش���ة اذا كان العق���د احد 
اطراف���ه الدول���ة الت���ي تتو�ش���ل بالعقد 
كطريق���ة ل�شب���اع حاج���ات املجتم���ع ، 
فالعق���ود الكربى التي من خالها تقوم 
الدولة بان�شاء م�شاريع �شخمة كان�شاء 
حمطات كهربائية �شخمة و فتح �شبكة 
�شوارع جديدة و مطارات فهذه العقود 
ابرمت ل�شال���ح املجتمع ممثًا بالدولة 
، ا�شاف���ة اىل ان مراك���ز املتعاقدين قد 
تكون غ���ر مت�شاوي���ة فيفر����ض طرفه 
الق���وي )الق���وي اقت�شادي���ًا – الق���وي 
معرفي���ًا( �شرطًا يت�شم���ن ميزة فاح�شة 
لنف�ش���ه مما يخ���ل مببداأ امل�ش���اواة يف 
العق���د ، و من هنا وج���ب تغير مفهوم 
قاع���دة “العق���د �شريع���ة املتعاقدي���ن” 
اىل مفه���وم حديث ف���� “العق���د �شريعة 
املتعاقدي���ن” مب���ا يحويه م���ن �شروط 
عادل���ة و منفعة متبادل���ة ل مبا يحوي 
م���ن مي���زة فاح�ش���ة و �ش���روط جمحفة 
العق���د  ف���اذا مل يك���ن   ، لح���د اطراف���ه 
ف���ا  للطرف���ني  “نافع���ًا”  و  “ع���ادًل” 
قد�شي���ة له و يكون م���ربرًا قويًا لتدخل 

القا�ش���ي يف العقد لإعادة التوازن بني 
طريف العق���د من خال فر�ض “العدالة 
العقدية” عل���ى الطرفني بعدما عجزوا 
ع���ن ذل���ك. و يب���دو ان املحكم���ة عندما 
ال���وارد  اجلزائ���ي  بال�ش���رط  حكم���ت 
يف عق���د الدف���ع اللك���رتوين بالدعوى 
)205/جتارية/2021( دون تخفي�شه 
جاء حكمه���ا مكر�ش���ًا لاجت���اه الفقهي 
القانوين التقليدي الذي يبعد القا�شي 
عن العقد لنه �شاأن خا�ض و يحكم وفق 
ما جاء فيه دون النظر يف مدى “عدالة 
العقد” و مدى تنا�شب و عدالة ال�شرط 
اجلزائي املتف���ق عليه بني الطراف. و 
ت���رك الجتاه القان���وين احلديث الذي 
تزعمه الفقيه القانوين الفرن�شي )جاك 
غ�شتان( الذي يقيم القوة امللزمة للعقد 
عل���ى عامل���ني )العدال���ة( و )املنفعة( و 
القا�شي ملزم وفق ه���ذا املبداأ التدخل 
يف العقد مع���دًل �شروط���ه و التزاماته 
وفار�شًا �شروطًا و التزامات جديدة مل 
تن�شرف ارادة املتعاقدين اليها لإعادة 
مزده���رًا  املجتم���ع  يف  العق���د  احي���اء 
بالعدال���ة و يحق���ق املنفع���ة املتبادل���ة. 
فا تنفرد ارادة اط���راف العقد بتنظيم 
بن���وده و امنا يتدخ���ل القانون لفر�ض 
العدالة العقدي���ة ليكون العقد موؤ�ش�شة 

اجتماعية عادلة.
و امل���ال العام وفق الفل�شف���ة القانونية 
العام���ة هو الط���رف ال�شعي���ف يف اي 
عق���د ي���ربم و يلت���زم القا�ش���ي بالدفاع 
عن���ه و يقرر القانون بط���ان العقد اذا 
” اي “ع���دم التعادل  م���ا ت�شمن “َغ���ِ�ْ
بني م���ا يعطي���ه املتعاق���د و م���ا ياأخذ” 
اذا م���ا كان املال العام ه���و املغبون من 
ه���ذا العقد ، و احلكم���ة من ذلك الت�شدد 
باحلك���م هو ان املال الع���ام ل ي�شتطيع 
الدفاع عن نف�شه يف العقود التي تربم 
مل�شلحت���ه فيطم���ع الطامع���ون عادة.و 
ه���ذا احلكم املت�ش���دد من قب���ل القانون 
يف  الناظ���ر  القا�ش���ي  يدع���و  امل���دين 
الدع���وى التي يكون احد اطرافه “مال 
عام” ان ي�شتح�شر الفل�شفة القانونية 
القا�شي���ة ب���ان ل يق���ف عل���ى احلياد و 
ان يقي���م “العدال���ة العقدي���ة” و ان ل 
ي�شت�شل���م لبن���وده املجحف���ة التي تنال 

من املال العام .
يبقى �ش���وؤال واحد.هل �شلطة القا�شي 
يف تخفي����ض قيم���ة ال�ش���رط اجلزائي 
وجوبي���ة؟  ام  جوازي���ة  �شلط���ة  ه���ي 
احلري���ة  ميل���ك  القا�ش���ي  ان  مبعن���ى 

املطلق���ة يف تقيي���م ال�ش���رط اجلزائ���ي 
م���ن حيث مدى فداحت���ه؟ ن�شت الفقرة 
)2( م���ن امل���ادة )170( عل���ى ان���ه: )... 
املدي���ن  ثب���ت  اذا  و يج���وز تخفي�ش���ه 
ان التقدي���ر كان فادح���ًا او ان اللت���زام 
ال�شل���ي ق���د نفذ يف ج���زء من���ه و يقع 
باط���ًا كل اتف���اق يخال���ف اح���كام هذه 
الفق���رة(. اي ان ه���ذه الفقرة منعت اي 
اتفاق بني الطرفني يق�شي بعدم جواز 
تخفي�ش���ه، مما يعني ان مب���داأ “عدالة 
ال�ش���رط اجلزائ���ي “ ه���و م���ن النظ���ام 
الع���ام و يحقق امل�شلح���ة العامة و اي 
ن����ض قان���وين من النظ���ام الع���ام امنا 
ه���و ن�ٌض اآم���ر ل يج���وز مالفت���ه ، و 
اعت���ربت الفقرة )2( من امل���ادة )130( 
من القانون املدين العراقي ان الحكام 
املتعلق���ة باملال العام هي م���ن “النظام 
الع���ام” ، و مب���ا ان العقد اح���د اطرافه 
ع���ام” و ان ال�ش���رط اجلزائ���ي  “م���ال 
املق���رر �شد امل���ال العام هو غ���ر عادل 
يف قيمت���ه ، و اذا تعار�ش���ت امل�شلح���ة 
العام���ة م���ع امل�شلحة اخلا�ش���ة ترجح 
امل�شلح���ة العام���ة التي حتق���ق النظام 
الع���ام فيكون احلك���م بتخفي����ض قيمة 
ال�ش���رط اجلزائ���ي املغ���اىل يف تقديره 
ه���ي �شلط���ة غ���ر جوازي���ة و امنا هي 
وجوبي���ة و عل���ى املحكم���ة ان تخف�ض 
قيمته من تلقاء نف�شها بعدما تطلب من 
املدين اثبات فداحته، ل هناك تعار�ض 
ب���ني ال�شلط���ة اجلوازي���ة ب�شبب ورود 
كلم���ة “يج���وز” و ب���ني نهاي���ة الفقرة 
يف اعتب���اره مب���داأ “تخفي����ض ال�شرط 
اجلزائي غر العادل” من النظام العام 
و ن�ض الفقرة )2( من املادة )130( من 
القان���ون امل���دين الت���ي و�شع���ت مب���داأ 
عام “اح���كام الت�شرف باملال العام من 
النظام العام” و ب�شبب هذا التعار�ض 
الظاه���ري يغلب “النظ���ام العام” على 
غره فتكون �شلطة القا�شي بتخفي�ض 
ال�ش���رط اجلزائي ه���ي �شلطة وجوبية 
تثره���ا املحكم���ة م���ن تلق���اء نف�شها.و 
تكلف املدين )امل�شرف( باإثبات فداحة 
التقدير من خ���ال طلب انتداب خرباء 
قيم���ة  لتقدي���ر  حما�شبي���ني  و  مالي���ني 
ال�شرر الفعلي الذي حلق �شركة بوابة 
ع�شت���ار مع قيمة ال�ش���رط اجلزائي مع 
اخ���ذ بالعتب���ار اللتزام���ات املنفذة و 
الرج���وع لا�ش���ل الع���ام يف ان يتوىل 
الق�ش���اء تقدي���ر ال�شرر و لي����ض ادعاء 

احد الطراف.

�شلطة القا�شي على ال�شرط الجزائي في العقود

ر�ؤية في قرار ال�شدر
ما الذي فعله بمطالبته )بحل البرلمان �الذهاب الى اأنتخابات مبكرة(؟

اقت�شاد العراق 
�الرهان على النفط



ثقافة http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net
�لعدد )5242( �ل�شنة �ل�شنة �لع�شرون - �الثنني )15( �أب 2022

يع���رف �لعامل �إن تاريخ �لكتابة قد بد�أ يف �لع���ر�ق، حيث �إبتكَر �أبناء و�دي 
�لر�فدي���ن يف �الأل���ف �خلام����س قب���ل �ملي���اد، �أنو�عًا م���ن �الأخت���ام �لطينية 
�ملنقو�ش���ة ببع�س �لرموز، لغر�س و�شعها عل���ى �الأبو�ب �ملخ�ش�شة حلفظ 
�مل���وؤن و�ل�شل���ع، ومع �لوق���ت طورو� �الأم���ر �أكرث، حتى تو�شل���و� الإخرت�ع 
�خلتم �الإ�شطو�ين قبل ٣٥٠٠ �شنة قبل �ملياد، لتحمل �لكتابة �أجنحتها من 
�لعر�ق وتطري نحو كل �ملعمورة. هكذ� �إبتد�أ �أولئك �الأجد�د رحلة �حلروف 
و�لكتاب���ة وتدوين �لتاري���خ. بعدها تطورت �لكتابة كث���ريً� ومرت مبر�حل 
عدي���دة ويف جهات خمتلفة من �لعامل. وخال ه���ذ� �لتاريخ �لطويل ظهرت 
عام���ات م�شيئ���ة، �شاهم���ت بخطو�ت ذهبي���ة يف تطوير �لكتاب���ة و�إنت�شار 
�لطباع���ة و�لكتب �لتي تعترب �أ�شا�س �ملعارف و�لفنون و�لعلوم و�لديانات. 
م���ا دعاين لكتابة ه���ذه �لكلمات هو وقويف �ليوم يف م���كان جعل �حلروف 
تط���وف �لع���امل وتب�ش���ط تاأثريه���ا ملئات �ل�شن���ني. �إنه���ا مطبع���ة )بانتاين 
موريتو����س( �لت���ي تعترب و�حدة م���ن �أقدم مطاب���ع �لعامل، حي���ث تاأ�ش�شت 
قب���ل �أربعة قرون و�أهدت �لعامل مطبوعات ال حت�شى، و�أعطتنا كتبًا مذهلة 
وكذل���ك ر�شوم���ات كر�فيكية ر�ئع���ة و�أطال�س للعامل وخر�ئ���ط، وقو�مي�س، 
كذل���ك �لكثري من �لنوتات �ملو�شيقية وكل ما يتعلق بثقافة �الإن�شان وعلومه 

وطموحاته وغايات �جلمال �لتي يتوق �ليها.
و�ش���ط مدين���ة �أنتفريبن �لبلجيكية )كانت جزء من هولن���د� وما ز�لت لغتها 
�لر�شمي���ة �لي���وم هي �لهولندي���ة( حيث �ش���وق �جلمعة �ل�شه���ري، بقيت تلك 
�ملطبع���ة �لقدمية على حالها، وقد حتولت �ىل متحف. �أجيال كثرية تعاقبت 
ت، وما برحت هذه �ملطبعة و�قفة كما مت بناوؤها و�لعمل  ومئات �ل�شنني مرَّ
فيها يف منت�شف �لق���رن �ل�شابع ع�شر، حيث �أ�ش�شها كري�شتوفيل بانتاين، 
وبع���د وفات���ه توىل �أمره���ا زوج �إبنته ي���ان موريتو�س، لذ� �أخ���ذت �ملطبعة 

ت�شميتها من �إ�شميهما معًا. 
كان���ت هذه �ملطبع���ة نقلة عظيمة ونوعي���ة يف �لثقاف���ة �الن�شانية، وهي من 
�أو�ئ���ل �ملطاب���ع �خل�شبية يف �لع���امل، و�ملث���ري يف �الأم���ر �إن كل حمتوياتها 
م���از�ت كما هي، حيث توزع���ت مكائن �لطباع���ة يف ذ�ت �ل�شاالت �لقدمية، 
كذل���ك �حلروف �لطباعي���ة و�دو�ت �لتحبري وم�شاب���ك �لر�شا�س وهذ� �أمر 
فري���د حقًا. ُي�شاف �ىل ذلك وجود �لكثري من �لكتب �لتي ُطبعت يف �لقرون 
َل���ُه بانتاين وقتها �ىل  �ملا�شي���ة. وهذه �ملطبعة عبارة ع���ن ق�شر منيف َحوَّ
ه���ذه �ملطبعة �ل�شه���رية. ومل يتوقف �الأم���ر عند �لطباعة فق���ط، بل �إحتوى 
ه���ذ� �لق�شر على ع�ش���ر�ت �للوح���ات الأ�شهر فن���اين �لب���اروك �لفامنكيني، 
م���ن �شمنها جمموعة خا�شة م���ن �أعمال روبنز �لذي ربطت���ه �شد�قة وثيقة 
ب�شاح���ب �ملطبعة. كذلك يوج���د ثاثني �ألف كتاب يف �شال���ة خا�شة، وعمر 
ه���ذه �لكتب ب�شعة مئات من �ل�شنني، وي�شاُف �ىل ذلك قاعة خا�شة �إحَتَوْت 

على �شتمائة خمطوطة تاريخية. 
كل �ش���يء هن���ا ي�ش���ري �ىل �لتاريخ ويحكي ق�ش���ة مئات �ل�شن���ني �لتي مرت 
عل���ى هذه �ملطبع���ة. �أتاأمُل �جل���در�ن �ملغطاة باجللود و�للوح���ات �لعظيمة 
�ملنت�شرة يف كل �ل�شاالت ، �أنظر �ىل ذ�ت �لكر��شي �لقدمية و�ل�شقوف وكل 
�الأر�شي���ات. تنقلت ب���ني �لقاعات و�أنا �أ�ش���م ر�ئحة �لتاري���خ �لتي �متزجت 
م���ع عط���ر �لورق �لق���دمي، وتخيلُت عم���ال �ملطبعة قبل �أربعمائ���ة �شنة وهم 
يتجولون بني �ملكائن ويثبتون �حلروف يدويًا لتهيئتها للطباعة، يتطلعون 
�ىل بع�شه���م بر�شا، وهم ينظ���رون �ىل �لنتائج �ملذهلة �لت���ي يتح�ش�شونها 
ب���ني �أيديه���م، حقًا كان �الأم���ر �أ�شبه باملعج���زة و�ل�شحر، وكان���ت تلك �الأيام 
نقل���ة عظيمة قام���ت بها هذه �ملدين���ة، نقلة جعلت للمدين���ة تاريخ وو�شعت 
ب���ني يدي �لعامل علوم���ًا، فنونًا، ثقافة، كت���ب �شيا�شية، رو�ي���ات، ر�شومات 
غر�فيكية مذهلة، وكانت تطبع �لكتب باأربع لغات هي �ليونانية و�لاتينية 
و�لفرن�شية و�لهولندية، ومل يخلو �الأمر بالت�اأكيد من طباعة �لكتاب �ملقد�س 
�ل���ذي طبع باأ�شكال وحج���وم خمتلفة وبطبعات ال ُتع���د وال حُت�شى، �شو�ء 

تلك �ملخ�ش�شة للكاثوليك �أو تلك �لتابعة للربوت�شتانت. 
تعت���رب ه���ذه �ملطبع���ة )�ملتح���ف( �أول متح���ف يف �لتاري���خ يك���ون تابع���ًا 
لليوني�شك���و، و�ل�شبب بب�شاطة هو �ن كل �ملتاح���ف �لباقية -رغم عظمتها- 
عب���ارة ع���ن مكان موج���ود، ثم مُي���اأ باللوحات و�العم���ال �لفني���ة �لتي يتم 
�شر�وؤه���ا وجتميعه���ا من هن���ا وهناك، بينما ه���ذ� �ملتحف �م���از�ل باقيًا هو 
ونف����س حمتويات���ه يف ذ�ت �مل���كان منذ �ربعمائ���ة �شنة، حيث ن���رى مكائن 
�لطباع���ة �لفري���دة يف ذ�ت �لقاعات �لت���ي و�شعت فيها يف ع�ش���ر �لباروك، 
وه���ذ� �الأمر فريدً� من نوعة، لذ� �إعتربت���ه �ليوني�شكو تر�ث عاملي. حتتوي 
مكتبة هذ� �ملتحف على �أر�شيف كامل لكل �الأوقات �لتي عملْت فيها �ملطبعة، 
وق���د �إنتبه���ُت �ىل �أن عم���ال �ملطبع���ة كانو� يعمل���ون �شاع���ات طويلة، حيث 
كانو� يبدوؤون عملهم يف �لر�بعة �شباحًا، ويتوقفون عن �لعمل يف �ل�شاعة 
�حلادي���ة ع�ش���رة م�ش���اًء، لكنهم كان���و� يح�شلون عل���ى �أجور عالي���ة مقارنة 

باملهن �لتي كان ميار�شها �لنا�س يف ذلك �لوقت. 
�أكمل���ُت جولت���ي يف �ملطبعة، الأنتق���ل بعدها �ىل �حلديق���ة �لفارهة �لتي تقع 
و�شط �لق�شر، تاأملُت �حلجر �الأحمر للجدر�ن �لتي حتيط باحلديقة، و�لتي 
�شيده���ا �لفامنكيون قبل مئات �ل�شنني، ث���م خرجُت �ىل �شوق �ملدينة �لذي 
يحي���ط باملطبع���ة ويعج بالنا����س و�لباعة وطاوالت �ملقاه���ي �لتي �إفرت�شت 
�لر�شي���ف. �إخ���رتُت كر�شيًا وطلب���ُت �شر�بًا، وعيني ماز�ل���ت تتاأمل �ملطبعة 
�لعظيم���ة �ملنت�شبة �أمام���ي. ومع �شجيج �ل�شوق �إ�شتع���دُت من جديد عمال 
ل���ُت �أ�شو�ته���م وهم يرتمن���ون باأغاين هولندي���ة قدمية عند  �ملطبع���ة وَتَخيَّ

�لفجر، و�شط �الأحبار و�لورق و�شوت �ملكائن �لتي ال تكف عن �حلركة.

اأعجوبة الطباعة 

و�سط مدينة اأنتفيربن البلجيكية 
)كانت جزء من هولندا وما زالت لغتها 

الر�سمية اليوم هي الهولندية( حيث 
�سوق الجمعة ال�سهير، بقيت تلك 

المطبعة القديمة على حالها، وقد 
تحولت الى متحف. 

 �ستار كاوو�ش
باليت

مل يك���ن �لق�س �لفرن�شي �إميانويل جوزيف 
Emmanuel-Joseph Sie� )ششيا����س 
مدين���ة  يف   1748 ع���ام  �ملول���ود   )yès
فريجو�س بجنوب فرن�ش���ا لعائلة من عامة 
�ل�شع���ب، جم���رد رجل دي���ن ب���ل كان ثوريًا 
ب���كل معن���ى �لكلمة �ذ مل يبح���ث عن مال �و 
�شلطة �و نف���وذ بل د�فع عن حقوق �ل�شعب 
وباملفه���وم �ملث���ايل للكلم���ة ل���ذ� �شي�شطدم 
بق���ادة �لثورة عندما وجدهم ينحرفون عن 
�هد�فها مت�شبب���ني ب�شياعها وعودة �مللكية 
�ىل �حلك���م ما ��شط���ره �ىل �ملكوث طويا 
يف �ملنف���ى بع���د �لث���ورة �لفرن�شي���ة برغ���م 
كون���ه �حد �برز قادتها فيم���ا يعد كتابه “ما 
 Qu’est-ce que le ”هي �لطبقة �لثالثة؟
Tiers-État ?، ويق�ش���د جماهري �ل�شعب 
مبثابة �لن�س �لذي عجل يف �ندالع �لثورة 

�لفرن�شية عام 1789.
در��ش���ة  �أكم���ل  �ل���ذي  و�شيا����س 
ع���ام  بباري����س  �لاهوت يف �ل�شورب���ون 
1772، �ظه���ر مبكر� �هتماما �أكرب باالأفكار 
�لفل�شفي���ة و�لفن���ون ونفور� م���ن �لاهوت 
�لتقلي���دي متاأث���ًر� بكتاب���ات مفك���ري ع�شر 
�لتنوي���ر وجون لوك وكوندي���اك ومري�بو 
وتورغ���و و�الإن�شكلوبيدي���ني �لفرن�شي���ني، 
بع���د �ن كان ق���د ت���رّدد يف �شباب���ه على عدد 
م���ن �ل�شالون���ات �الأدبّي���ة �لت���ي د�أبت على 
تروي���ج �أفكار �لتنوي���ر �لعلمانية. وبتاأثري 
م���ن ذل���ك، ب���د�أ حيات���ه �ل�شيا�شي���ة بكتاب���ة 
ن�شر�ت ثوري���ة لي�شبح الحق���ا �شمن �أبرز 
حق���وق  “�إع���ان  �شياغ���ة  يف  �مل�شاهم���ني 
�الإن�ش���ان و�ملو�ط���ن”، ويف بعث �جلمعّية 
�لوطنّي���ة. وقد لع���ب دور� مهّما يف جمل�س 
طبقات �الأّمة �شنة 1789، وهي �ل�شنة �لتي 
��شتهر فيها كتابه �ملذكور �عاه و�لذي جاء 
مو�شوع���ه حول مفه���وم �ل�شعب و�ل�شيادة 
ا من �أبرز �لن�شو�س  �ل�شعبّية، و�عترب ن�شّ
للث���ورة �لفرن�شّية،  �ملرجعّي���ة و�ملوؤ�ّش�ش���ة 
�إذ ق���ّدم هذ� �لكت���اب �أ�شا�شا موّح���د� لاأّمة. 
وكان���ت حماول���ة �شيا����س ه���ذه م�شتوحاة 
من فك���ر جان ج���اك رو�ش���و، وطمحت �إىل 
�بت���كار علم عق���اين لل�شيا�ش���ة ينطلق من 
»عل���م �الجتم���اع« �ل���ذي كان �ول من �شاغ 
م�شطلحه يف خمطوطة غ���ري من�شورة له. 
وتوؤّكد �إحدى �لنقاط �الأ�شا�شّية �أّن �ل�شيادة 

موجودة خ���ارج �الأ�شكال �لد�شتورّية، و�ن 
�الإر�دة �لوطنّية �أ�شل �ل�شرعّية”.

ويف �شنة 1795 طلب من �شيا�س �مل�شاركة 
للجمهورّي���ة  جدي���د  د�شت���ور  �شياغ���ة  يف 
�لفرن�شّي���ة، فتقّدم بع���ّدة مقرتحات مل جتد 
�آذ�ن���ا �شاغية يف زمنه، مث���ل فكرة جمل�س 
�ملحّلفني )�و �لق�شائ���ي( �لد�شتورّي، �لذي 
�عتربه �شامنا ملر�قبة مدى �حرت�م �مل�شّرع 
للد�شتور؛ �أي د�شتورّية �لقو�نني، ومل يقع 
�عتماد هذه �لفكرة �إاّل بعد ما يزيد عن قرن 
ون�ش���ف، وذل���ك يف �لتعدي���ل �لد�شت���وري 
�لذي ن�شاأت مبوجبه �جلمهورّية �لفرن�شية 

�خلام�شة يف 1958.
وق���د تزّع���م ه���ذ� �لق����س �لثائ���ر م���ا يعرف 
بانق���اب ترمي���دور �ل���ذي �أط���اح بحكومة 
يف  و�ش���ارك   ،1794 �شن���ة  روب�شبي���ري 
�حلكوم���ة �الإد�ري���ة )�أو �لديركت���و�ر( �شنة 
1799، وه���ي �ل�شن���ة نف�شه���ا �لتي حتالف 
)�الأول(  بوناب���رت  نابلي���ون  م���ع  فيه���ا 
لانقاب على هذه �حلكوم���ة، وتعوي�شها 
بحكوم���ة �لقنا�ش���ل. وم���ع ع���ودة �مللكّية، 
عا����س �شيا����س منفّيا يف بروك�ش���ل قبل �ن 

يغادر �حلياة يف باري�س �شنة 1836.
وتنب���ع �همية كتابات �شيا����س ال �شيما هذ� 
�لكت���اب »ما ه���ي �لطبقة �لثالث���ة؟«، وكتاب 
�آخ���ر بعن���و�ن »ما ه���ي �المتي���از�ت؟«، من 
�الهتم���ام �لكبري �لذي ��شتقب���ل به من قبل 
�ل���ر�أي �لعام �لفرن�شي قبي���ل �لثورة، ومن 
دوره �حلا�ش���م يف �لتعجي���ل به���ا و�حل���ث 
عليه���ا �ثر �ندالعه���ا، بعد �ن كان���ت �الفكار 
�ل�شيا�شي���ة و�لكتاب���ات �لنظري���ة لفولت�ي�ر 
و�الن�شكلوبيدي���ني  ودي���درو  ورو�ش���و 

�لفرن�شي���ني ق���د هي���اأت �الأر�شي���ة و�الآف���اق 
�لث���ورة  قي���ام  الإح���د�ث  �الإيديولوجي���ة 
دور  وه���و   ،1789 مت���وز   14 �لفرن�شي���ة 
�عرتف له ب���ه معظم قادة �لثورة �لفرن�شية 
�أنف�شه���م مب���ن فيه���م مري�ب���و وروب�شبري. 
ويذه���ب كاتب �ملقدم���ة �ىل ح���د �لقول عن 
�شيا����س: »ن���ادر� م���ا وج���د مثق���ف ملت���زم 
��شتط���اع ع���رب ن�ش���ر كت���اب �ن يوؤث���ر على 
�إحد�ث ع�شره به���ذه �ل�شرعة وبهذه �لقوة 
�لفاعل���ة نظ���ر� الأن كتاب » »ما ه���ي �لطبقة 
�لثالث���ة؟« » بد� بحق مبثاب���ة �حلد �لفا�شل 
بني �شقوط �لنظام �ل�ش�ي�ا�شي �لقدمي وقيام 
�الأنظم���ة �حلديث���ة يف �وروب���ا« . وكان���ت 
�لطبع���ة �الوىل للكت���اب ظه���رت يف �شه���ر 
كانون �لثاين 1789 من دون ��شم �ملوؤلف، 
خوف���اآ م���ن بط����س و�نتق���ام �شلط���ة �ملل���ك 
�لبورب���وين لوي����س �ل�شاد����س ع�ش���ر، لكن 

ن�شخ �لكتاب نفذت خال �أ�شابيع قليلة.
�لطبع���ة  �ىل  بالن�ش�ب���ة  �حل����ال  وكذ�ل���ك   
�لثانية ثم �لثالثة )�لتي حملت ��شم �ملوؤلف 
ه���ذه �مل���رة(. ثم ر�ح���ت �لطبع���ات تتو�ىل 
�لن�ش���خ  بل���غ ع���دد  ب�ش���كل مده����س حت���ى 
بع�ش���ر�ت �الآالف خال فت�رة �الأ�شهر �ل�شتة 
�لفا�شل���ة بني �شدوره للم���رة �الوىل وبني 
�ن���دالع �لث���ورة �الم���ر �ل���ذي جل���ب �شهرة 
�شريع���ة وو��شعة الميانوئي���ل �شيا�س �دت 
�ىل �نتخابه ب�شهول���ة نائبا عن باري�س يف 
�شهر �ي���ار 1789، قبل �ن ي�شبح �أحد �أبرز 
�ع�ش���اء �جلمعية �لوطنية بع���د �لثورة ثم 
�شخ�شي���ة رئي�شي���ة من �شخ�شي���ات �لنظام 

�جلديد.
�ن  �لكت���اب، جن���د  ن����س  نتاأم���ل  وحينم���ا 

خمطط���ه »�شه���ل ج���دً�« كم���ا يق���ول موؤلف���ه 
نف�ش���ه، حي���ث يق�شم���ه �ىل مقدم���ة و�شت���ة 
ف�ش���ول. يط���رح يف �ملقدم���ة ثاث���ة �أ�شئلة 
�أ�شا�شية مع �إجابته عليها موؤقتا، ثم يحاول 
يف كل ف�شل من �لف�شول �لثاثة �الوىل �ن 
يطور �جابة تف�شيلية على كل و�حد منها. 
و�الأ�شئلة و�الأجوبة �ل�شريعة هي كما يلي:

ما هو ال�شعب؟
كل �شيء.

م���اذا كان مكان���ه يف النظام ال�ش�يا�ش���ي حتى 
االن؟

ال �شيء.
ماذا يريد؟

ان يكون �شيئًا.
�إم���ا �لف�ش���ول �لثاث���ة �الأخ���رية فت�شمنت 
منظ���ور�ت ح���ول �ملو�شوع���ات �لتالي���ة:” 
�قرتح���ه  وم���اذ�  �ل���وزر�ء؟  فعل���ه  م���اذ� 
�أ�شح���اب �المتي���از�ت م���ن �ج���ل �ل�شع���ب؟ 
وم���اذ� كان �لو�جب عمل���ه ل�شاحله؟ وماذ� 
ميكن عمل���ه لياأخذ �ل�شع���ب مكان��ه �لائق؟ 
�شي���ادة  مفه���وم  ع���ن  �شيا����س  د�ف���ع  فق���د 
�ل�شعب، و�لدميقر�طي���ة �لتمثيلي���ة، و�تهم 
طبق���ة �لنب���اء بانه���ا موؤ�ش�ش���ة خمادع���ة، 
و�نها تفرت����س عموم �ل�شع���ب �لذي يعرفه 
�شيا����س باأن���ه �المة باأكمله���ا، �أي “جمموع 
�مل�شمول���ني بامل�ش���او�ة يف �لعي����س ت�ح���ت 
قان���ون م�ش���رتك”. ونظ���ر� �ىل �ن طبق���ة 
�لنب���اء كانت ت�ش���ذ عن هذه �لقاع���دة، فقد 
�عتربه���ا غريب���ة عل����ى �الأم���ة “الأن مهامها 
�ملكلفة بها ال تاأت���ي من �ل�شعب، �أي ال تاأتي 
م���ن �لدفاع ع���ن �مل�شلح���ة �لعام���ة �أمنا من 
�لدفاع عن م�شاحلها �خلا�شة”. �ذ مل يكره 
�أحد طبقة �لنب���اء بهذه �ل�شدة من قبل كما 
�شخر من �دع���اء�ت �ملنظرين �لذين د�فعو� 
عن حقوق لهذه �لطبق���ة نابعة من �أ�شولها 
جمي���ع  �إع���ادة  مقرتح���ا  �الر�شتقر�طي���ة 
�لعائات �لنبيلة �إىل حيث �أتت يف �ال�شل.

وبعد �ن يبني يف �لف�شل �لثاين �أن �ل�شعب 
مل يكن ل���ه �أي �شيء يف �لنظ���ام �ل�ش�يا�شي 
�لقائ���م يف عام 1788 وقبل���ه، و�ن حقوقه 
كان���ت معدوم���ة متام���ا، ينتق���ل يف �لف�شل 
يري���د  �ل�شع���ب  ب���اأن  �لتاأكي���د  �ىل  �لثال���ث 
�أن يك���ون كل �ش���يء. فه���و يري���د �ن يك���ون 
ل���ه ممثل���ون يف �الإد�رة و�حلك���م، �أ�ش���وة 
بالطبقات �الخ���رى، على �أن يجري �ختيار 
ه���وؤالء �ملمثلني ع���رب �النتخاب���ات �ملنظمة 
وعل���ى �أ�شا����س �لع���دد ولي�س عل���ى �أ�شا�س 

�حل�ش�س �لطبقية.
�الوىل  �لثاث���ة  �الق�ش���ام  ف���اأن  وعموم���ا 
تاري�خ���ي  طاب���ع  ذ�ت  تظ���ل  �لكت���اب  م���ن 
و��شتعر��شي �أ�شا�شا. �إما �لف��كر �ل�شيا�شي 

�حلقيق���ي للموؤلف فنجدة �أكرث عمقا �بتد�ء 
م���ن �لف�ش���ل �لر�ب���ع حت���ى نهاي���ة �لكتاب، 
حيث يقوم بط���رح �فكار جديدة ومتبلورة 
و�ق���رت�ح �أدو�ت �لتحلي���ل و�لعم���ل �لت���ي 
ينبغ���ي بر�أي���ه عل���ى �ل�شع���ب ��شتخد�مه���ا 
لينت���زع حقوق���ه. كما �ن���ه يطال���ب �ل�شعب 
بفر����س نف�شه م�شدر� وحي���د� لكل �شرعية 
ع���رب منح نف�شه د�شت���ور� يحمي �ملو�طنني 
و�الأف���ر�د ويقرر �مل�شلح���ة �لعامة وغريها 
من �ملبادئ �لتي ت�شمن قيام نظام �شيا�شي 
م���ن ط���ر�ز جدي���د، نظ���ام متثيل���ي ي�شمن 
�مل�شلحة �لوطنية، ولي�س نظاما دميقر�طيا 
�خلا�ش���ة  �الر�د�ت  �لو�ق���ع  يف  حتكم���ه 
�إىل �ميانوي���ل  للن���و�ب. ول���ذ� فق���د نظ���ر 
�شيا����س عل���ى �أنه �ش���د نظريات ج���ان جاك 
رو�ش���و: ففي حني حت���دث رو�ش���و ل�شالح 
�لدميقر�طي���ة �ملبا�ش���رة و�نتق���د �لنم���وذج 
�لتمثيلي �لربيطاين، ف���اإن �شيا�س كان �أقل 
ثق���ة بال�شعب من رو�ش���و، الن “�ل�شعب يف 
بلد لي�س دميقر�طي���ا ال ي�شتطيع �أن يتكلم، 
وال ميكنه �لت�شرف �إال من خال ممثليه”. 
ل���ذ� �يد ح�شر ح���ق �الق���رت�ع باالأ�شخا�س 
�لت�شوي���ت  �أن  معت���رب�  ب���ه  �جلديري���ن 
م�شوؤولي���ة �و وظيف���ة وبالت���ايل ال ينبغي 
�أن ي�شارك فيها �ش���وى �الأفر�د �لذين لديهم 
�لق���درة )�ل���ذكاء و�مل�شت���وى �القت�ش���ادي( 
عل���ى  وع���اوة  �لوظيف���ة.  ه���ذه  ملمار�ش���ة 
ذل���ك، كان يوؤي���د ثنائي���ة �ملجل�ش���ني، لكنها 
ثنائي���ة خمتلف���ة ع���ن تل���ك �لتي يتمت���ع بها 
�لربيطانيون و�لواليات �ملتحدة، �ذ طالب 
مبجل�شني متن���ع قي���ام �أي ديكتاتورية مبا 

فيها دكتاتورية �جتماع �ملجل�شني.
ه���ذه �الآر�ء ��شتقبلها �لنباء ورجال �لدين 
و�لب���اط كما لو كان���ت ��شتف���ز�ز� مبا�شر� 
له���م وهجوم���ا ي�شتهدفهم، وهذ� م���ا يف�شر 
�لغ�شب �لكبري �ل���ذي �ظهرته �ل�شلطة �شد 
�لكات���ب و�لكتاب وذه���اب �ملدعي �لعام �ىل 
تقدمي �ق���رت�ح بحرق �لكت���اب يف �شاحات 
كات���ب  �أي  �ن  باري����س وجني���ف، معت���رب� 
قب���ل �شيا����س مل يذه���ب بعي���د� حت���ى ه���ذ� 
�حلد �ل�شري���ح يف تعبئة �ل�شعب �لفرن�شي 
للث�ورة �ش���د �مللكية �لب�وربونية خ�شو�شا 
�الأ�شل���وب  وق���وة  �للغ���ة  �شر�م���ة  و�ن 
و�شر�حة �الأفكار ج�علت من �لكت�اب وثيقة 
حتري�شي���ة من ط���ر�ز ��شتثنائ���ي وخا�س 
وال مثيل لها بني �آالف �لكتب و�ملن�ش�ور�ت 
�لتحري�شي���ة �لت���ي ظه���رت قبي���ل �لث���ورة 
�لفرن�شي���ة، حي���ث جم���ع �شيا����س فيها بني 
�أ�شلوب رجل �لدين يف خماطبة �جلمهور، 
وعم���ق  و�ل�شيا�ش���ي،  �الأدي���ب  و�شخري���ة 

وو�شوح �لفيل�شوف.

ول���د بريدنيك���وف يف �المرب�طوري���ة �لرو�شي���ة عام 
1915 ، وتويف يف رو�شيا �الحتادية عام 1996 ، ومل 
توؤّثر �لف���رتة �ل�شغرية  من عم���ره يف �المرب�طورية 
�لرو�شي���ة ) �ي قب���ل قي���ام �الحتاد �ل�شوفيت���ي ( ، وال 
�ل�شن���و�ت �خلم����س يف رو�شي���ا �الحتادي���ة ) �ي بعد 
�نهي���ار �لدول���ة �ل�شوفيتي���ة ( على م�ش���رية حياته يف 
جم���ال �لبح���ث �لعلم���ي بتات���ا ، �ذ �ن���ه كان و�شيبقى 
علما من �أعام �ملتخ�ش�ش���ني �ل�شوفيت ) ونوؤّكد على 
كلم���ة �ل�شوفيت ( يف تاريخ �الدب �لرو�شي يف �لقرن 
�لتا�شع ع�شر �شم���ن �الخت�شا�س �لعام ، وو�حد� من 
�ملتخ�ش�ش���ني �ل�شوفي���ت �لبارزين ، و�لذي���ن الز�لو� 
ميتلك���ون �شوتهم �مل�شموع برو�شيا �ليوم يف در��شة 
ت�شيخ���وف و�بد�عه �شم���ن �الخت�شا�س �لدقيق ، �ي 
�ن بريدنيك���وف باخت�ش���ار �شدي���د- عل���م يف م�شرية 
�لدر��شات �الكادميية حول �الدب �لرو�شي عموما ، و 
يف م�ش���رية �لدر��شات �لعميقة حول �بد�ع ت�شيخوف 

خ�شو�شا و حلد �الن . 

لنب���د�أ �وال بتق���دمي ه���ذ� �لباح���ث �الكادمي���ي �ملتمّيز 
للق���ر�ء �لع���رب ، �لق���ر�ء �لذي���ن ال يعرف���ون – عل���ى 
�الرجح – مكانت���ه �حلقيقية مب�شرية  �لبحث �لعلمي 
يف جم���ال تاري���خ �الدب �لرو�ش���ي يف �لق���رن �لتا�شع 
ع�شر ب�شكل ع���ام ، وال يعرفون طبعا �همّيته مب�شرية 
�لتعّمق  يف حتديد و�كت�شاف عو�مل ت�شيخوف �لفنية 
ب�شكل خا�س ، وذل���ك بتحليل نتاجات ت�شيخوف قبل 
كل �شئ و��شتنباط �لنتائج من هذ� �لتحليل �ملختربي 

�ملو�شوعي . 
بكلّي���ة  �لرو�ش���ي  �لق�ش���م  يف  بريدنيك���وف  تخ���ّرج 
�لفيلولوجيا ) �للغات و�آد�بها (  يف جامعة لينينغر�د 
) بطر�شب���ورغ حالي���ا ( ع���ام 1939 ، ث���م �لتح���ق يف 
ق�ش���م �لدر��شات �لعليا بنف����س �لكلّية عام 1940 ، �ال 
�ن �حلرب �لعاملي���ة �لثانية بد�أت عام 1941 ، وهكذ� 
��شط���ر لالتحاق باخلدمة �لع�شكري���ة ، كما هو حال 
جيل���ه كله ، و�شاه���م يف تلك �حلرب ، ثم عاد �ىل ق�شم 
�لدر��ش���ات �لعليا بع���د �حلرب، و�أنهى تل���ك �لدر��شة 
بنجاح باهر، وح�شل على �شهادة )كانديد�ت �لعلوم 
�لفيلولوجي���ة ( ، �ي �شه���ادة )دكت���ور�ه فل�شف���ة( يف 
�الدب �لرو�ش���ي، وكان مو�ش���وع �طروحته عن �أدب 

ت�شيخ���وف �مل�شرح���ي ، و��شبح تدري�شّي���ا يف نف�س 
ق�شم���ه ، ق�ش���م �الدب �لرو�ش���ي بجامعت���ه ، ث���م تدّرج 
يف �خلدم���ة �جلامعي���ة ، و ح�شل بعدئ���ذ على درجة 
�ال�شتاذي���ة ) بروفي�ش���ور( ، ث���م ��شبح عمي���د� للكلّية 
، وبعده���ا �نتقل للعمل باماكن كث���رية و متنوعة يف 
�ملوؤ�ش�ش���ات �لثقافي���ة �ل�شوفيتي���ة ، وق���د كان ي�شغل 
د�ئم���ا مكان���ا قيادّي���ا يف تل���ك �ملوؤ�ش�ش���ات ، ويف عام 
�لت���ي   ، �لعل���وم  دكت���ور�ه  �طروح���ة  �جن���ز   1962
ي�شمونه���ا عندن���ا ) م���ا بع���د �لدكت���ور�ه ( ، وناق�شها 
بنجاح )وكانت �ي�شا عن جو�نب ت�شيخوف  �لفكرية 
و�البد�عي���ة( ، وق���د ��شتمر بريدنيك���وف يف م�شرية 
عمله �الد�ري �ىل �ن و�شل �ىل من�شب �لوكيل �الول 
ل���وز�رة �لثقافة يف جمهورية رو�شيا �ل�شوفيتية ) �ذ 
كان يف كل جمهورية �شوفيتية جمل�س وزر�ء خا�س 
بتل���ك �جلمهوري���ة ( ، و�ل���ذي �شغل���ه م���ن 1966 �ىل 
1977 ، ثم ��شبح رئي�شا ملعهد غوركي لادب �لعاملي 
�لتاب���ع الكادميية �لعل���وم �ل�شوفيتية ، ولكن كل هذه 
�ملنا�ش���ب �الد�ري���ة �لرفيعة يف �ملوؤ�ش�ش���ات �لثقافية 
�ل�شوفيتية مل توقف ن�شاطه يف جمال �لبحث �لعلمي 
، وه���ذ� هو �ملوقف �حلقيقي للباح���ث �لعلمي ، �ذ كم 

�شاهدنا حولنا من مو�هب علمية ) دفنتها !( �ملنا�شب 
عن���و�ن  وح�ش���ب   ( نتوق���ف  �ن  ونري���د   ، �الد�ري���ة 
مقالتن���ا ( عند �لكتب �لت���ي ن�شرها بريدنيكوف حول 
ت�شيخ���وف بالذ�ت ، دون �لتط���ّرق �ىل كتبه وبحوثه 

�الخرى حول تاريخ �الدب �لرو�شي .

�أ�ش���در بريدنيك���وف ع���دة كتب ع���ن ت�شيخ���وف منذ 
خم�شيني���ات �لقرن �لع�شرين ف�شاع���د� ، وقد تناولت 
ه���ذه �لكت���ب قب���ل كل �ش���ئ �ش���رية حي���اة ت�شيخوف 
مرتبط���ة مبر�ح���ل �بد�ع���ه وبتد�خ���ل جمي���ل ج���د� ، 
و�ثب���ت بريدنيكوف ، �ن ت�شيخوف ه���و ) معا�شرنا 
( ، وق���د ج���اء عنو�ن �أح���د كتبه هك���ذ� – ) معا�شرنا 
ت�شيخوف ( ، وتناولت كتبه �ي�شا م�شرح ت�شيخوف 
، وكان عن���و�ن ه���ذ� �لكت���اب – ) ت�شيخ���وف كاتب���ا 
م�شرحّي���ا ( ، و�لذي يق���ع يف 356 �شفحة من �لقطع 
ن���رث  يف  يبح���ث  كت���اب  لدي���ه  ويوج���د   ، �ملتو�ش���ط 
ت�شيخ���وف بعن���و�ن – �ل�شيدة ذ�ت �لكل���ب �ل�شغري 
لت�شيخ���وف ، وه���و كتاب يتح���ّدث بريدنيك���وف فيه 
عن خ�شائ����س �لفن �لق�ش�شي ل���دى ت�شيخوف ، مع 
�لرتكيز عل���ى ق�شته �ل�شه���رية ) �ل�شي���دة ذ�ت �لكلب 
�ل�شغ���ري( ، هذه �لق�شة �لتي �عتربها �لكثري من نقاد 
�الدب و�ح���دة من �أب���رز �لق�ش����س يف �الدب �لعاملي 
، �لق�ش���ة �لت���ي خّل���دت مو�شوع���ة �حل���ب �ملتاأخر و 
�حلقيق���ي و �مل�شتحي���ل ب���ني �لرجل و�مل���ر�أة ، و�لتي 
�نعك�ش���ت م���ن �الدب على �ن���و�ع �خرى م���ن �لفنون 
مثل �ل�شينما و�لنحت ، وهناك كتاب �آخر لهذ� �ملوؤلف 

و�بد�عية  فكرية  – بحوث  ت�شيخ���وف  بعنو�ن – ) 
( ، و�ل���ذي يق���ع يف �كرث من 500 �شفح���ة من �لقطع 
�ملتو�ش���ط ، وقد حاز هذ� �لكتاب عل���ى جائزة �لدولة 
لع���ام 1985 كاأف�شل كتاب يف جمال �الدب و�لفن يف 
�الحت���اد �ل�شوفيتي . ويجب �ال�ش���ارة حتما ، �ىل �ن 
ه���ذه �لكتب قد �ش���درت بطبعات عدي���دة ، وكانت كل 
تل���ك �لطبعات مزي���دة د�ئما ، وق���د �أّدت ظاهرة �عادة 
�لطبعات ه���ذه ، �ىل �ن يك���ون بريدنيكوف موجود� 
د�ئما يف �مل�شادر �لرو�شية عن ت�شيخوف وحلد �الن 
، وك���م ت�شتح���ق هذه �لظاه���رة يف �الج���و�ء �لفكرية 
�لرو�شي���ة �ن نتاأّملها به���دوء من قبلنا ، �ذ �نها جتيب 
ع���ن �ش���وؤ�ل مهم ج���د� مط���روح يف و�قعن���ا �لفكري ، 
�شوؤ�ل يرتبط به���وؤالء �لذين ) يحذفون !!!( د�ئما كل 
�شئ حدث يف مرحلة �شيا�شية معينة من مر�حل �لبلد 
، مب���ا فيها �العم���ال �البد�عية يف تل���ك �ملرحلة ، دون 
�ن يدر�ش���و� طبيعة تلك �العمال وقيمتها و �هميتها ، 
بحج���ة �نها ترتبط  بتلك �ملرحلة لي�س �ال ، وهذه هي 
�لنظرة �ل�شاذج���ة و �ل�شطحية لامور ، �لنظرة �لتي 
ال تتفّه���م �لف���رق �جلوهري بني ) �الخ�ش���ر و�لياب�س 

!!!(... و�حلليم تكفيه �ال�شارة.. 

بعد اأكثر من ع�سرة اعوام على و�سع 
كتابه )جوزيف انطوان(،  والذي 

هو �سيرة ذاتيه لواحد من اهم كتاب 
الرواية في الخم�سين �سنة االخيرة، 

يتلقى �سلمان ر�سدي عدة طعنات 
من قاتل، اأجزم اأنه لم يقراأ روايته، 

ولكنه حتما مقتنع بـ )اأمر( قتله.

و�شليم���ان ر�ش���دي كت���ب �شريت���ه بع���د �أن 
)�أطم���اأن( �نه بع���د �كرث م���ن ع�شرين عاما 
، �ن مو�ش���وع قتل���ه ق���د �أ�شب���ح فع���ا من 
�ملا�ش���ي، ف���ر�ح ي�شّطر يف كتاب���ه تفا�شيل 

�لتجرب���ة مّر بها خال �أك���رث من ربع قرن، 
بق���ر�ر  )�لفت���اوى(  �إح���دى  �شملت���ه  ي���وم 
كتبه���ا،  �لت���ي  �لرو�ي���ة  ب�شب���ب  �إعد�م���ه، 
وبذلك تبد�أ �لق�شة غري �لعادية �أو �ل�شرية 
�لذ�تي���ة للكات���ب �شلمان ر�ش���دي )جوزيف 
�أنط���و�ن( لكيفية �إجبار كات���ب على �لعمل 
حت���ت �الأر����س، و�النتق���ال من من���زل �إىل 
منزل، مع �لتو�ج���د �مل�شتمر لفريق حماية 
�ل�شرط���ة �مل�شل���ح. �لذي ُطلب من���ه �ختيار 
��شم م�شتعار ميك���ن لل�شرطة �الت�شال به. 
كان يفك���ر يف كَتّاب �أحبه���م وتوليفات من 
�أ�شمائه���م ؛ ليك���ون �أ�شم���ه �لق���ادم و�ال�شم 
موؤلف م���ن �أ�شماء كاتب���ني يحبهما كونر�د  

وت�شيخوف - جوزيف �أنطون.
كي���ف يعي�س كاتب وعائلت���ه حتت �لتهديد 
بالقتل �أكرث من ت�شع �شنو�ت؟ كيف يذهب 
يف �لعم���ل؟ كي���ف يق���ع يف �حل���ب ويخرج 
منه؟ كي���ف ي�شكل �لياأ�س �أف���كاره و�أفعاله، 
وكي���ف ومل���اذ� يتع���رث، وكي���ف يتعل���م �أن 
يق���اوم؟ يف ه���ذه �ملذك���ر�ت �لر�ئعة يروي 
م���رة ؛ ق�ش���ة  �لق�ش���ة الأول  تل���ك  ر�ش���دي 
�إح���دى �ملع���ارك �حلا�شم���ة يف ع�شرنا من 
�أجل حرية �لتعب���ري. يتحدث عن �حلقائق 
�أحياًن���ا  و�لكوميدي���ة  �أحياًن���ا،  �لقامت���ة 
للعي����س م���ع رج���ال �ل�شرط���ة �مل�شلح���ني، 
وع���ن �لرو�ب���ط �لوثيق���ة �لت���ي �أقامها مع 

حمات���ه ؛ لن�شال���ه من �أجل �لدع���م و�لتفهم 
�ملخاب���ر�ت  وروؤ�ش���اء  �حلكوم���ات  م���ن 
و�لنا�شري���ن و�ل�شحفيني وزمائه �لكتاب 

؛ وكيف ��شتعاد حريته.
�ل�شن���و�ت  ه���ذه  كل  بع���د  متيقن���ا  كان 
وم���رور ماء كثري من حت���ت �جل�شر، بانهم 
�شاحموه، عل���ى فعلته )بكتاب���ة �لرو�ية(، 
ال الأن���ه غ���ري موؤمن مب���ا كتبه، ب���ل الأن لهم 
ق���ر�ءة خا�ش���ة للكت���اب، ق���ر�ءة  ت�ش���رتط  
ما يق���ال عن �لكت���اب ، ولي����س بال�شرورة 
�أن يق���ر�أ �لكت���اب.. فعندم���ا حاول���و� نّحر 
�لرو�ئ���ي �لكبري جني���ب حمفوظ منت�شف 
ت�شعيني���ات �لقرن �ملن�شرم ، ق���ال �لفاعل: 
�أن���ه مل يقر�أ �أوالد حارتن���ا، لكنه قيل له �نه 

كتاب كافر.
وكان ميك���ن له���ذه �لق���ر�ءة �خلا�ش���ة، �ن 
ت���ذوب باأح���د�ث عاملي���ة كب���رية وخطرية، 
ف���اأن كان فاع���ل طع���ن �شليمان ر�ش���دي، قد 
تلق���ى �أو�م���ر بطعن���ه �متثاال للفت���وى، �أو 
�أنه عمل ذل���ك من تلقاء نف�ش���ه، فاأنه �ختار 
�لوق���ت و�لزمن �خلط���اأ. لفعل هو من �كرب 
�الخط���اء لان�ش���ان �ل�ش���وي، )فكان���ه قتل 

�لنا�س جميعا(.
كان �له���روب م���ن �لفتوى يعن���ي »وجوًد� 
مزعًج���ا و�شريًع���ا« حي���ث تخل���ى �ملوؤل���ف، 
وه���و مو�ط���ن بريط���اين يبل���غ م���ن �لعمر 

41 عاًم���ا، ع���ن منزل���ه يف بلن���دن و�نطلق 
من من���زل �آم���ن �إىل �آخر يف جمي���ع �أنحاء 
�ململكة �ملتح���دة. بينما كان ر�شدي قد حدد 
موقع هذه �لع�شر�ت من �ملخباأ ودفع ثمنها 
بنف�شه، �أمدته �حلكومة �لربيطانية بت�شع 
�شنو�ت من �حلماية على مد�ر �ل�شاعة من 
قب���ل �لفرق���ة )A( �لتابع���ة للف���رع �خلا�س 

ل�شرطة �لعا�شمة.
»جوزي���ف  يعت���رب  نف�ش���ه،  �لوق���ت  يف 
�أنطو�ن« م�شهًد� و��شع �لنطاق لل�شر�عات 
�ل�شيا�شية و�لثقافية خال حقبة كتب فيها 
ر�ش���دي، »كثرًي� ما ت�شط���دم �حلقائق غري 
�ملتو�فق���ة م���ع بع�شها �لبع����س«. قد ينظر 
�لبع����س �إىل مر�ش���وم �مل���وت، �أو �لفتوى، 
عل���ى �أنه �إ�شارة مبك���رة ل�شد�م بني �الأمور 
�ملطلق���ة م���ن �شاأن���ه �أن ي���وؤدي �إىل �أحد�ث 
�حلادي ع�شر م���ن �شبتمرب وحتى وقوعها 
يف حا�شرن���ا - م���ن �ل�ش���ر�ع �مل�شتمر بني 
�الإمي���ان �لديني بكلمة �لله �لثابتة من جهة 
و�الإمي���ان �لعلماين باحل���ق غري �مل�شروط 
حلري���ة �لتعب���ري من جه���ة �أخ���رى. مرور� 
بتعقيد هذه �حلالة بني �لتطرف و�لتطرف 
و�لعن�شري���ة  �لعن�شري���ة  ب���ني  �ملقاب���ل، 
�الأخ���رى.. ففي وقت ��شب���ح �لقتل م�شاعا 
والأتف���ه �ال�شباب ين���ربي )�أحده���م( للقتل 
ل�شب���ب يعت���ربه وجيه���ا وم�شروع���ا، مل ال 

وه���و يت�شدى مل���ن يعك���ر �شف���و �الأميان، 
و�إن كان بع���د حني. وغري مهم يف �أن يقتل 
)�شيخ���ا ( كبري� تع���دى �ل�شبع���ني بخم�شة 
�أع���و�م، ب�ش���رف �لنظر عما فعل���ه.. ويا – 
للمفارق���ة – �ن���ه �شلي���ل ذل���ك �الأف���اق �لذي 
جت���ر� �أزه���ق بالر�شا�س حي���اة و�حد من 
�ه���م مفك���ري �لعربي���ة، )ح�ش���ني م���روة( 
منت�شف �لثمانيني���ات من �لقرن �ملن�شرم، 
وه���و عل���ى م�ش���ارف �لثمانني م���ن �لعمر ، 
م���روة �ل���ذي ق���ال )ول���دت �شيخ���ًا و�أموت 

طفًا(.

عن بيردنيكوف وكتبه حول ت�شيخوف

عالء املفرجي

د. ح�سني الهنداوي

اأ.د. �سياء نافع

�شلمان ر�شدي.. لم ي�شلم من الطعن واالختباء

ايمانويل �شّيا�س.. الق�ّس الذي عجل باندالع الثورة الفرن�شية
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ح�س���ل �س���عد �س���لوم، الأكادميي واخلبري 
يف �س���وؤون التن���وع الدين���ي يف الع���راق، 
الثقافي���ة  للتنمي���ة  "م�س���ارات  وموؤ�س�س���ة 
والإعالمي���ة"، على جائزة ابن ر�س���د للفكر 
احلر لع���ام 2022.   ومتنح موؤ�س�س���ة ابن 
ر�سد للفكر احلر يف برلني اجلائزة �سنويًا 
من���ذ عام 1999، وقد خ�س�س���ت هذا العام 
�س���اهمت  وموؤ�س�س���ة  �سخ�س���ية  ل�س���الح 
يف تعزي���ز وحماي���ة احلري���ات الديني���ة، 
ومقاوم���ة النزعة الطائفي���ة والتمييز بني 

املواطنني على اأ�سا�س ديني.
ويراأ�س �س���عد �س���لوم موؤ�س�س���ة م�سارات، 
ويعم���ل كاأ�س���تاذ م�س���اعد يف كلي���ة العلوم 
يف  امل�ستن�س���رية  باجلامع���ة  ال�سيا�س���ية 
بغداد. هو من موؤ�س�س���ي املجل�س العراقي 

جائ���زة  عل���ى  وح���از  الأدي���ان،  حل���وار 
�ستيفانو�س للحريات الدينية عام 2018.

وبعد فوزه باجلائزة قال �سلوم يف حديثه 
ل�)امل���دى( ان "اجلائزة هي رفع ل�س���قف ما 
يتوقع���ه العامل منك من جهة وهي اإ�س���ارة 
اىل اأن هن���اك م���ن يلتف���ت ل���ك يف معرك���ة 

القتال ب�سيف من زجاج".
وا�ساف ان "الهم بالن�سبة يل فاإنها ت�سهم 
يف اب���راز ر�سالت���ي يف ت�سجي���ع الجي���ال 
ال�ساب���ة يف العامل العرب���ي ولي�س العراق 
فح�س���ب للتفكري عل���ى نحو جدي���د متاما، 

اىل تغيري الرباديغم ب�ساأن التنوع".
وذك���ر ان "التن���وع م�س���در غن���ى ل �سيما 
يف البل���دان الت���ي تعتم���د على ري���ع واحد 
مث���ل النفط، لأن التن���وع ثروة ل تفنى ول 
تن�سب، التنوع م�س���در غنى ولي�س عامل 
تهدي���د فالتن���وع اأ�سا����س الوح���دة ولي�س 

تهدي���دا لوح���دة  الدول���ة كم���ا تعلمن���ا يف 
الدبي���ات ال�سيا�سي���ة والكادميي���ة طوال 

العقود املا�سية".
واب���رز م���ن ف���از باجلائ���زة  م���ن املفكرين 
واملثقف���ني الع���رب: حممد ارك���ون، حممد 
عاب���د اجلاب���ري، ن�س���ر حام���د اب���و زي���د، 
، عزمي  �سم���ري امني، حمم���ود اأمني الع���املمِ
را�س���د  ابراهي���م،  الل���ه  �سن���ع  ب�س���ارة، 
الغنو�س���ي، �سل���وم ه���و اول مثقف عراقي 
يفوز باجلائزة. وموؤ�س�سة ابن ر�سد للفكر 
احل���ر، تاأ�س�س���ت يف ع���ام 1998 مبنا�سبة 
الذك���رى ال����800 لوف���اة الفيل�س���وف اب���ن 
ر�سد. وقد منح���ت جائزتها لهذا العام لكل 
من  �سعد �سلوم من م�سارات ونايال طبارة 
م���ن اديان. وم���ن املقرر اأن يت�سل���م  �سلوم 
ومنظمت���ه "م�سارات" ر�سمي���ا جائزة ابن 
ر�سد للفكر احلر  �سمن احتفال بالعا�سمة 

الأملانية برلني بتاري���خ  8 اأيلول/�سبتمرب 
ن���ح ل�سخ�سيات  2022 اجلائ���زة الت���ي متمُ
ومنظمات عربية موؤثرة يف العامل العربي 
منذ عام 1999. وانخرط �سلوم بعمق يف 
ق�سايا التنوع الدين���ي والت�سامح واآليات 
مناه�سة خطاب الكراهية وتعزيز احلوار 
ب���ني الأدي���ان. م���ن خ���الل موؤ�س�ست���ه التي 
تتخذ من بغ���داد مقرًا لها، ق���دم العديد من 
املحا�س���رات والندوات ملكافح���ة الطائفية 
والتمييز �سد الأقلي���ات الدينية والأعراق 
الأخرى. كما قام بتاأليف العديد من الكتب 
واجلماع���ات  والت�سام���ح  التن���وع  ح���ول 
العرقية والدينية يف الع���راق. ن�سر كتابه 
الأخري "الإبادة اجلماعي���ة امل�ستمرة" يف 
الذك���رى الثامنة لالإب���ادة اجلماعي���ة التي 
ارتكبه���ا تنظي���م الدول���ة الإ�سالمي���ة �س���د 

الإيزيديني عام 2014.
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�س���درت ع���ن دار امل���دى حديث���ا الرتجم���ة العربي���ة ملذك���رات 
ال�ساع���ر الأملاين يوهان غوت���ه بعنوان "م���ن حياتي: ال�سعر 
واحلقيق���ة"، يتح���دث غوت���ه يف ه���ذه املذك���رات ع���ن حياته 
منذ طفولت���ه حتى عام 1775 عندم���ا كان على و�سك مغادرة 
فامي���ار. الرتجمة الذاتية تتكون من جزاأين، تغطي �سنوات 
طويلة من حياة املوؤلف. كتب غوته الرتجمة الذاتية تزامنًا 
مع تاأليف���ه لروايته "�سنوات جتوال فلهل���م اأو الزاهدون"، 
ويذك���ر ان دار املدى ا�سدرت من قبل �سمن �سل�سلة العمال 

اخلالدة م�سرحية غوته ال�سهرية "فاو�ست".

يتبارى العديد من الذين يظهرون 
على �سا�سات الف�سائيات العراقية 

، يف ا�ساعة الفو�سى واخلوف 
يف نفو�س النا�س وحتذيرهم من 
ال�سراع ال�سيعي – ال�سيعي على 

حد قولهم ، طبعا ا�سيف لهم العديد 
من النواب ممن يحذرون هذا 

ال�سعب اإذا ما قرر يوما التخلي 
عنهم ، وانا ا�ستمع اىل " تخريفات 

بع�س  يكتبه  ما  واقراأ  " املحللني 
النواب الذين ا�سيبوا بحالة من 
اله�سرتيا خوفا من فقدان كر�سي 

الربملان ، تذكرت ال�سيخ حممد 
ر�سا ال�سبيبي و�سريته التي مل 

تكن جمرد �سرية حافلة باملواقف 
الوطنية، بل كتابا غنيًا حلقبة من 

الزمن اجلميل، كان ال�سبيبي يريد 
دولة تقوم على العقل والأخالق 
ال�سيا�سية وكرامة الإن�سان، كان 

ذلك جيل الجتهاد والبناء اخلوف 
من حما�سبة ال�سمري، جيل اآمن باأن 

العراق لوحة كري�ستال جميلة، اإذا 
فقد جزءا منه فقد مربرات وجوده 

وتناثر.
نينّ وزيرًا للمعارف عام  عندما عمُ
1924 �سعى لفتتاح العديد من 

مدار�س الفتيات ، فيما كان ي�سر 
على ا�ساعة العلم وحماربة اخلرافة 

، وعلى الرغم من اإجالله للدين 
النابع ن�ساأته ن�ساأة دينية فاأنه 

كثريًا ما كان يهاجم رجال الدين 
عندما كان يجدهم قد حتولوا حجر 
عرثة يف �سبيل التقدم ، وكان ي�سر 
على اأن الدين " عن و�سمة التفريق 

مع�سوم " .
اليوم نرى كم هي امل�سافة بعيدة 

بني �سيا�سي بحجم ال�سبيبي، 
و�سا�سة ل حجم ول طعم لهم. 

يكتب طه ح�سني يف رثاء �سديقه 
ال�سبيبي "كان اأ�سد النا�س ان�سرافًا 

للقراءة والبحث والتفكري.. ورغم 
هذا كان �ساحب خيال، ومن 

�ساأن اخليال اأن ي�سعد ب�ساحبه 
ال�سماء بجناحيه فاجتمعت به 

اخل�سلتان الفكر واخليال وهذه 
ميزة الفال�سفة وميزة العلماء"، 

ونحن نقراأ �سرية ال�سبيبي اليوم 
جند من ال�سعب اأن نحدد اإذا كان 

ال�سبيبي النائب يت�سرف داخل 
الربملان باعتباره ينتمي اإىل 

الطائفة ال�سيعية، اأم اإىل حزب 
بعينه.. يبدو ذلك م�ستحياًل، بل 

من املحظورات اأن جتد رجاًل 
بحجم ال�سبيبي يتحدث بالطائفة 
والع�سرية واملكون.. ل ميكن اأن 

يح�سب ال�سيا�سي على طائفته اإل 
يف زمن اأمراء الطوائف ومراهقي 

ال�سيا�سة.. زمن اأ�سبح فيه كل 
�سيء �سهاًل، املال العام اأ�سبح 

خا�سًا، واملن�سب ل يمُ�سعى اإليه من 
خالل الجتهاد والعمل واخلربة 

بل الو�سيلة  اإليه هي التزوير 
والنتهازية واملح�سوبية.. اختلفت 

القواعد وانقلب الأمر.. ون�سي 
الذين جاوؤوا برعاية الأمريكان 

اأنهم اأ�سعلوا احلرب بحجة الدفاع 
عن م�سالح العراقيني وبناء 

جمتمع اآمن مطمئن �سعاره العدالة 
الجتماعية يديره اأكفاء، اأين 

الأكفاء اليوم؟.. واأين هي �سعارات 
ميت يف اأول �سباق  التغيري التي رمُ
للح�سول على املنا�سب والغنائم 

ويف الوقت الذي رحل فيه العالمة 
ال�سبيبي الوزير والنائب عن عاملنا 
عام 1965 وكان بيته مرهونًا يوم 

وفاته مببلغ ثالثة اآلف دينار. جند 
ان نواب مل يبلغوا " �سن العقل " 

يتحكمون برثوات العراق .

عن ال�شبيبي 
ونواب الفتنة 

من حياتي

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثن���ني( اأن درج���ات احل���رارة  مقارب���ة ملعدلته���ا لي���وم اأم����س، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سًا يف العديد من مناطق البالد. 
C°  31 -C°  45  / النجف      C°  26 -    C° 41   /اأربيل

C°  31 -C°  48  / الب�سرة      C°  30 -    C° 44  /بغداد

C°   29 -C°  44  / الرمادي      C°  26 -   C° 42   /امل��سل

اأحبط���ت وزارة الداخلي���ة العراقي���ة ي���وم "ال�سب���ت"، 
عملي���ة بي���ع طف���ل من قب���ل ذوي���ه ب����5 اآلف دولر يف 

العا�سمة العراقية بغداد.
وقال���ت وكالة ال�ستخب���ارات والتحقيق���ات الحتادية 
يف بيان عل���ى ح�سابها يف "في�سب���وك" اإن معلومات 
ا�ستخباري���ة دقيق���ة مكنت الوكالة م���ن ن�سب كمني 
حمك���م نتج م���ن خالله القب����س عل���ى الأب الذي 

عر����س ابن���ه للبي���ع يف مواق���ع التوا�س���ل الجتماعي 
مببل���غ قدره 5 اآلف دولر اأمريكي. وذكرت الوكالة اأن 
الأب ادع���ى قبل املج���يء به اإىل بغ���داد اأن الطفل لي�س 
ابنه بل عمد على �سرائه مببلغ 4 اآلف دولر. واأو�سح 
البي���ان اأن "عملي���ة القب�س متت باجل���رم امل�سهود ومت 
تدوين اأقواله واإيداعه ال�سجن فيما قرر القا�سي اإيداع 

الطفل يف اإحدى دور رعاية الأطفال".

تاأهل فيلم تايلور �سويفت "جيدا"  للح�سول 
عل���ى تر�سي���ح اأف�س���ل فيل���م ق�س���ري يف حفل 
توزي���ع جوائز الأو�س���كار العام املقبل، وفقا 
ملجلة "هوليوود ريبورتر" ويمُقال اإن املغنية 
وكاتبة الأغ���اين البالغة من العم���ر 32 عامًا 

تعم���ل بالفع���ل م���ع �سرك���ة ا�ست�سارية 
ك���ربى لتوجيه حمل���ة جوائز 

امل�سروع.
الدرام���ا  اإ�س���دار  مت 
الرومان�سي���ة "جيدا" التي 
دقيق���ة،   15 مدته���ا  تبل���غ 
والت���ي كتبته���ا واأخرجتها 
الإنرتنت  عرب  "�سويفت"، 
يف مدين���ة نيوي���ورك يف 
12 ت�سري���ن الث���اين العام 
ح���ظ  ل�س���وء  املا�س���ي. 

تاري���خ  ف���اإن  "�سويف���ت"، 
الإ�س���دار ه���ذا يجع���ل الفيلم 

غ���ري موؤه���ل جلائ���زة الأو�س���كار 
فئ���ة اأف�س���ل �س���ورة، حيث يج���ب اأن 

يكون الفيلم �سدر يف موعد ل يتجاوز 
ال�سنة التقوميية الت���ي ت�سبق حفل 

تختل���ف  ذل���ك،  وم���ع  الأو�س���كار. 
فيل���م  اأف�س���ل  اختي���ار  معاي���ري 
ق�سري، مما يجعل ا�سم "تايلور 

�سويفت" يظهر يف املناف�سة.

عراقي يقرر بيع  ابنه مقابل 5 اآالف دوالر

هندي يف�ز بدع�ى ق�سائية ا�ستمرت 22 عامًا 
ب�سبب ربع دوالر 

م�ؤلفة "هاري ب�تر" تتلقى تهديداً 
بالقتل ب�سبب �سلمان ر�سدي

تاأهل تايل�ر �س�يفت  
جلائزة االأو�سكار 

 15 August 2022

بعد ف�زه بجائزة ابن ر�سد للفكر احلر:
(: عل��ى الأجي���ل ال�ش���بة الإمي���ن ب�أهمي��ة التن��وع  �ش��عد �ش��لوم  ل��� )

حت���ت  "الفتي���ات  قت���ل  ح���وادث  تك���ررت 
الأخ���رية،  الف���رتة  مزاع���م احل���ب" خ���الل 
م���ا دفع خ���رباء عل���م نف����س واجتم���اع لدق 
ناقو�س اخلط���ر، حمذرين من تداعيات تلك 
اجلرائم على املجتمع���ات، مطالبني بو�سع 
انت�سار  عاجلة" ملنع  جمتمعية  "اإ�سالحات 

مثل هذه الآفات يف امل�ستقبل.
ويف اأحدث حلقة م���ن م�سل�سل قتل الفتيات 
حت���ت "مزاعم احلب"، ج���اءت واقعة مقتل 
�سلمى بهجت، والتي عرفت اإعالميا ب�"فتاة 

ال�سرقية"، على يد زميلها اإ�سالم حممد.
واتهمت���ه النياب���ة العام���ة امل�سري���ة بقت���ل 
املجن���ي عليه���ا "عم���دا م���ع �سب���ق الإ�سرار 
موق���ع  عل���ى  لبي���ان  وفق���ا  والرت�س���د"، 

"في�سبوك".
وك�سف���ت حتقيق���ات النيابة ارت���كاب املتهم 
اجلرمية بعد مالحقت���ه املجني عليها لفرتة 
"هدده���ا فيه���ا وذويها بالإ�س���اءة ل�سمعتها 

وقتلها على اإثر رف�سهم خطبته لها"، ح�سب 
البيان.

وج���اءت تل���ك الواقعة بعد اأقل م���ن �سهرين 
على مقت���ل نرية اأ�سرف التي عرفت اإعالميا 
ب�"فت���اة املن�س���ورة"، عل���ى ي���د زميله���ا يف 
ظروف م�سابهة، ما يث���ري الت�ساوؤلت حول 

اأ�سب���اب تك���رار تلك احلوادث خ���الل الفرتة 
املا�سية. يعزي ا�ست�س���اري الطب النف�سي، 
الدكتور جمال فرويز، تكرار تلك احلوادث 
اإىل"غياب الوعي وانت�سار حب التملك بني 
ال�سباب"، نتيج���ة "ا�سطرابات �سخ�سية"، 
الإر�س���اد  وغي���اب  الرتبي���ة  �س���وء  ب�سب���ب 

الأ�س���ري. ويف حديثه  اأك���د وجود "ق�سور 
فكري يف فهم ال�سباب ملعنى احلب"، م�سريا 
الجتماع���ي  التوا�س���ل  "و�سائ���ل  اأن  اإىل 
وبع����س الأعمال الدرامية التي حت�س على 
العن���ف وغي���اب الوع���ي الجتماع���ي" م���ن 

الأ�سباب الرئي�سة لتكرار تلك احلوادث.
ويعلق  اح���د ا�ست�ساريي ال�سح���ة النف�سية 
تل���ك  تك���رار  عل���ى  الأ�سري���ة  والعالق���ات 
احلوادث، �ساخ���را من املثل ال�سعبي القائل 
"من احلب ما قتل"، وم�سريا اإىل "انت�سار 
الروح النتقامية" بني ال�سباب نتيجة �سوء 
فه���م املعن���ى احلقيق���ي للعالق���ات العاطفية 

واحلب. 
وير�س���د الت�سابه ب���ني تلك احل���وادث فيما 
يتعل���ق ب�"التفكك الأ�س���ري، وحداثة ال�سن، 
وع���دم الن�سوج وغياب الإر�س���اد الأ�سري" 

لدى املتهمني.
وم���ن جانب���ه ي�س���ري اأ�ست���اذ عل���م الجتماع 

باجلامع���ة الأمريكي���ة يف القاه���رة، �سعي���د 
يف  اجلرائ���م  تل���ك  وق���وع  اإىل  �س���ادق، 
�سباب"،  يد  ريفية حكومية على  "جامعات 
�سواء فيم���ا يتعلق بق�سية فت���اة املن�سورة 

اأو ال�سرقية.
ثقاف���ة  "انت�س���ار  ع���ن  �س���ادق  ويتح���دث 
التحر����س والذكوري���ة يف بع����س املناط���ق 
حما�سب���ة  "غي���اب  ظ���ل  يف  الريفي���ة"، 
املتحر�س���ني وتربير فر����س الرجل �سطوته 

على املراأة".
ج���اءت املعطي���ات ال�سابق���ة لتط���رح �سوؤال 
جدي���دا ح���ول تداعي���ات تل���ك اجلرائم على 
يف  تكراره���ا  اإمكاني���ة  وم���دى  املجتم���ع 

امل�ستقبل.
النف����س والجتم���اع  عل���م  خ���رباء  حت���دث 
ع���ن "�سل�سل���ة م���ن الإ�سالح���ات املجتمعية 
املتكاملة" التي م���ن �ساأنها الت�سدي لتكرار 
تلك احلوادث ومنع تكرارها يف امل�ستقبل.

الق�ت��ل" "احل��ب  اآف��ة  م��ن  يح��ذرون  خ��راء 

ق�سائي���ة  بدع���وى  هن���دي  حم���ام  ف���از 
ا�ستم���رت 22 عام���ًا كان ق���د اأقامه���ا �س���د 
التابع���ة للدول���ة  ال�س���كك احلديدي���ة  �سرك���ة 
ب�سبب بيعه تذكرة ب�سعر يفوق �سعرها الأ�سا�سي 
ب����20 روبية م���ا يعادل رب���ع دولر واأكد اجلمعة، 
12 اآب، اأن���ه ا�ستمر يف املعرك���ة الق�سائية بهدف 
تبيان احلقيقة. وا�س���رتى تونغناث �ساتورفيدي 
ع���ام 1999 تذك���رة م���ن م�سق���ط راأ�س���ه ماث���ورا 
الواقع���ة يف ولية اأوتار برادي����س �سمايل الهند، 
للذه���اب يوم عيد امليالد اإىل موراداباد التي تبعد 
300 كيلوم���رت ع���ن املنطق���ة الت���ي يتح���در منها. 
لك���ن املوظف امل�س���وؤول عن التذاك���ر باع املحامي 
تذك���رة مقابل 90 روبي���ة بدل �سعره���ا الأ�سا�سي 
طلبات���ه  رف�س���ت  اأن  وبع���د  روبي���ة.   70 البال���غ 
املتك���ررة ل�سرتج���اع املبل���غ، اأق���ام �ساتورفيدي 
دعوى اأمام حمكمة حماي���ة امل�ستهلك يف ماثورا، 

والت���ي تو�سلت هذا ال�سه���ر اإىل حكم يلزم �سركة 
ال�سكك احلديدية دفع تعوي�سات للمحامي بقيمة 
15 األف روبي���ة. وقال �ساتورفي���دي يف ت�سريح 
لوكالة ال�سحافة الفرن�سي���ة من اأمام املحكمة، اإن 
"الأمر مل يكن يتعلق باحل�سول على تعوي�سات 

بل بحقوقي".

تلقت الكاتب���ة والروائية الربيطانية، جي كي رولينغ، موؤلفة "هاري 
بوت���ر"، تهدي���دا بالقت���ل ب�سبب دعمه���ا �سلمان ر�سدي، ال���ذي تعر�س 

لهجوم خالل حما�سرة بولية نيويورك الأمريكية.
وعربت رولينغ، على ح�سابها يف تويرت، عن بالغ تاأثرها بعد تعر�س 
ر�سدي )75 عاما( لعدة طعنات بينما كان يتم تقدميه لإلقاء حما�سرة 
ع���ن حري���ة الإبداع اأم���ام مئات احلا�سري���ن يف معه���د ت�سوتاكوا يف 

نيويورك.
و�سرعان ما تلقت موؤلفة "هاري بوتر" تعليقا يت�سمن تهديدا �سريحا 
بالقتل من متطرف داعم لإيران، �سبق اأن اأ�ساد مبهاجم ر�سدي. وقال 
املتط���رف املدعو مري اآ�سف عزيز يف تعليقه على تغريدة رولينغ: "ل 
تقلق���ي.. اأنت التالي���ة". وي�سف م���ري اآ�سف نف�س���ه ب�"طالب ونا�سط 

اجتماعي و�سيا�سي"، وهو مقيم يف مدينة كرات�سي الباك�ستانية.
ه���ذا واأع���ادت رولينغ ن�سر �س���ورة التهديد، وقال���ت "تويرت، هل من 
دعم؟". واأ�سافت، يف وقت لحق: "�سكرا على دعمكم جميعا.. دخلت 

ال�سرطة على اخلط".

 نبيل جا�سم 
  رئي����س �سبك���ة الإع���الم العراقي، 
اعلن ع���ن ا�سدار الج���زاء الولى 
الع���راق  مو�سوع���ة  �سل�سل���ة  م���ن 
المو�سوعة  وتح���وي  الم�س���ورة. 
العراقي���ة  للح�س���ارات  عر�س���ًا 
حديث���ة  تقني���ة  بطبع���ة  القديم���ة 
واأنيق���ة، وت�سمن���ت 600 �س���ورة 
توث���ق لمح���ات من تاري���خ العراق 
رئي����س  وق���ال  عالي���ة.  بج���ودة 
�سبك���ة الإع���الم العراق���ي اإن "هذا 
ج���زء  ه���و  الثقاف���ي  الم�س���روع 
اأ�سا�س���ي من مه���ام �سبك���ة الإعالم 

العراقي وكوادرها".

 نادية هناوي 
له���ا  �س���در  والكاتب���ة،  الباحث���ة 
موؤخرا الجزء الأول من كتاب )علم 
ال�سرد ما بع���د الكال�سيكي: ال�سرد 
غير الطبيعي(. والكتاب هو الأول 
عربيا في درا�سة علم ال�سرد ما بعد 
باأعالم���ه  الكال�سيك���ي والتعري���ف 
ومفاهيم���ه  نظريات���ه  وفح����س 
طروح���ات  عل���ى  الوق���وف  م���ع 
الطبيع���ي  غي���ر  ال�س���رد  منظ���ري 

الغربيي���ن وتطبيقاته���م الروائي���ة 
والق�س�سية.  

 علي المندالوي 
الفن���ان الت�سكيلي، �س���در له كتاب 
بعن���وان "ف���ي مراي���ا المندلوي" 
العربي���ة والنكليزية..  باللغتي���ن 
الكت���اب يت�سمن مجموعة مختارة 
المن���دلوي  الفن���ان  اعم���ال  م���ن 
خ���الل م�سيرت���ه م���ع الر�س���م التي 
حي���ث  عق���ود،  الربع���ة  قارب���ت 
ا�سته���ر بر�سوماته الت���ي قدم فيها 
العديد م���ن ال�سخ�سي���ات الثقافية 

وال�سيا�سية والفنية. 
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