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مجل�ض الخدمة ي�سادق على مجموعة تعيينات
 بغداد/ المدى

تعيني  على  امل�صادقة  االربعاء،  اأم�س  االحتادي،  العامة  اخلدمة  جمل�س  قرر 
امل�صمولني بقانون تدرج ذوي املهن الطبية.

اخلدمة  جمل�س  قرار  منها،  ن�صخة  على  )املدى(،  ح�صلت  وثيقة،  واأظهرت 
بامل�صادقة على تعيني امل�صمولني بقانون تدرج ذوي املهن الطبية وال�صحية رقم 

)6( ل�صنة 2000 املعدل.
حال  يف  واالإدارية  القانونية  التبعات  تتحمل  ال�صحة  وزارة  اأن  الوثيقة  واأكدت 
ظهور عدم �صحة بيانات كتابها ب�صاأن امل�صمولني بالتعيني، مع التزامها مبراعاة 

اخت�صا�صها االحتادي يف توزيع املوظفني اجلدد.

 بغداد/ تميم الح�صن

م���ع نهاي���ة ال���دوام الر�سمي الي���وم اخلمي�س 
�ستنته���ي مهلة زعيم التي���ار ال�سدري مقتدى 
ال�سدر الت���ي منحها لل�سلطات الق�سائية حلل 
الربمل���ان متهي���دا لإج���راء انتخاب���ات مبك���رة 

جديدة.
وكان اأن�س���ار زعيم التيار، قد رفعوا قبل ايام 

دعاوى اىل املحكمة الحتادية �سد الرئا�سات 
الثالث خلرق املدد الد�س���تورية وعدم ت�سكيل 

احلكومة.
اأعل���ن ال�س���در تاأجي���ل تظاه���رات  وبع���د ان 
ال�سب���ت الت���ي كان���ت متزامنة مع مهل���ة نهاية 
ال�سب���وع، ف���ان اخلط���وات املقبل���ة ا�سبحت 
خط���اب  يف  التي���ار  زعي���م  وق���ال  جمهول���ة. 
الدعوة اىل "حل الربملان" ال�سبوع املا�سي، 

بان الث���وار "�سيكون لهم موق���ف اآخر، اإذا ما 
ُخ���ذل ال�سعب مرة اأخ���رى". وي�سيطر اأن�سار 
ال�سدر منذ نحو 20 يومًا على مبنى الربملان، 
فيما يطال���ب خ�سومهم بعق���د جل�سة لت�سكيل 

احلكومة اجلديدة.
وبه���ذا ال�س���اأن يتوق���ع ان يلتق���ي يف نف����س 
توقيت نهاية "مهلة ال�س���در" هادي العامري 
زعي���م حتال���ف الفت���ح م���ع زعي���م التي���ار يف 

احلنانة مبدينة النجف يف اجتماع "الفر�سة 
الأخرية".

لك���ن بح�سب نائب �سباق قري���ب من العامري 
ف���ان هن���اك "موؤ�سرات غ���ري ايجابي���ة" حول 
امكانية حدوث هذا اللقاء الن، خ�سو�سا مع 
رف�س ال�س���در ح�سور الجتم���اع يف الق�سر 

احلكومي اأم�س.
 التفا�صيل �س3

قوى في الإطار تتداول تر�صيح العيداني لمن�صب رئي�س الوزراء

العامري يحمل مبادرة مرنة على باب 
الحنانة: اإمكانية تغيير ال�سوداني

 بغداد/ فرا�س عدنان

انته���ى اجتم���اع عق���د يف الق�س���ر احلكوم���ي، اأم�س 
الأربع���اء، اإىل دع���وة التيار ال�س���دري لإجراء حوار 
وطن���ي ب�س���اأن الأزم���ة ال�سيا�سي���ة، والبتع���اد ع���ن 
الت�سعيد، وامل���ح اإىل التفاق على اإج���راء انتخابات 

مبكرة.
وذكر بي���ان حكومي تلقت���ه )امل���دى(، اأن "الرئا�سات 
الوطني���ة  ال�سيا�سي���ة  الق���وى  ق���ادة  م���ع  اجتمع���ت 
العراقية بدعوة من رئي�س جمل�س الوزراء م�سطفى 
الكاظمي، اأم����س؛ ملناق�سة التط���ورات ال�سيا�سية يف 

البالد، وبح�سور ممثلة الأم���ن العام لالأمم املتحدة 
يف العراق".

واأ�ساف البي���ان، اأن "املجتمعن عربوا عن التزامهم 
بالثواب���ت الوطني���ة، واإيج���اد حل ل���كل الأزمات من 
خ���الل احل���وار وباعتم���اد روح الأخ���ّوة والت���اآزر؛ 
حفاظًا على وحدة الع���راق واأمن �سعبه وا�ستقراره، 
ودميوم���ة النظ���ام الدميقراط���ي الد�ست���وري ال���ذي 
يحتكم اإلي���ه اجلميع، والتاأكيد عل���ى تغليب امل�سالح 
الوطنية العلي���ا، والتحلي بروح الت�سامن بن اأبناء 
الوطن الواحد؛ ملعاجلة الأزمة ال�سيا�سية احلالية".
 التفا�صيل �س3

اجتماع ق�سر الحكومة: تلميح 
اإلى االنتخابات المبكرة

 ترجمة: حامد اأحمد    

تطرق تقرير ملوق���ع )اويل براي�س( الأمريكي املعني 
بالقت�س���اد اىل القطاع النفط���ي العراقي وامل�ساريع 
الطموحة التي ته���دف احلكومة لتحقيقها عن طريق 

الو�سول ملعدلت انتاج عالية.
وذك���ر التقري���ر الذي ترجمت���ه )امل���دى(، اأن "العراق 
ال���ذي يحوي عل���ى احتياطي���ات �سرتاتيجي���ة للنفط 
تق���در بح���دود 145 ملي���ار برمي���ل، يواج���ه عوام���ل 
عدة حت���ول دون حتقيق اه���داف طموحة بالو�سول 
اىل انت���اج 8 مليون برميل باليوم م���ن بينها م�ساكل 
متعلقة بالف�س���اد و�سوء الإدارة وانعدام الأمن ف�سال 
ع���ن الفتق���ار مل���وارد مالي���ة كافي���ة لتنفي���ذ م�ساريع 
تطوير".ويقول نائب رئي�س �سركة النفط العراقية، 

حام���د يون����س، اإن "الع���راق يخطط لزي���ادة معدلت 
انت���اج النفط لت�سل عرب الوق���ت اىل الهدف املر�سوم 

من 5 اىل 8 مليون برميل يف اليوم".
من جانب���ه، اأفاد مدير عام �سرك���ة التنقيبات النفطية 
عل���ي جا�سم، ب���ان "املرحل���ة القادمة �ست�سه���د ن�ساطًا 
ملحوظ���ًا يف قط���اع التنقي���ب ت�ستم���ل عل���ى عمليات 

تنقيبية يف ال�سحراء الغربية وحمافظة نينوى".
ويج���د التقرير، اأن "ه���ذه الت�سريحات تبدو واقعية 
ب�سكل كامل مع الخذ بنظ���ر العتبار امتالك العراق 
احتياطي���ا مثبتا من النفط يقدر بح���دود 145 مليار 
برمي���ل )ما يق���ارب م���ن 18 % من احتياط���ي ال�سرق 
الأو�س���ط و9 % من الحتياطي العاملي وخام�س اأكرب 

احتياطي للنفط يف العامل(".
 التفا�صيل �س2

الف�ساد واالإهمال يمنعان رفع االإنتاج 
النفطي في العراق 

 بغداد/ المدى

اأرج����اأت املحكم����ة الحتادي����ة العليا، 
اأقامه����ا  دع����وى  الأربع����اء،  اأم�����س 
نائ����ب م�ستق����ل تطل����ب اإل����زام رئي�س 
اجلمهوري����ة بره����م �سال����ح ورئي�����س 
الوزراء م�سطف����ى الكاظمي بتحديد 
اأعم����ال  واإنه����اء  موع����د لالنتخاب����ات 
حت����ى  احلالي����ة،  الربملاني����ة  ال����دورة 

نهاية ال�سهر احلايل.
ونظ����رت املحكم����ة الحتادي����ة العليا 
اأم�س دع����وى اأقامها النائ����ب امل�ستقل 
ه����ادي ال�سالمي، عل����ى كل من رئي�س 
جمل�����س الن����واب حمم����د احللبو�سي 
ورئي�����س اجلمهوري����ة بره����م �سال����ح 
ورئي�����س جمل�����س ال����وزراء م�سطفى 

الكاظمي.
املوق����ع  يف  ن�س����ر  م����ا  وبح�س����ب 
اللكرتوين للمحكم����ة، فاأن ال�سالمي 
طلب م����ن احللبو�سي تطبي����ق اأحكام 
الد�ست����ور فيم����ا يتعل����ق بالتوقيت����ات 
الد�ستورية، واإلزام �سالح والكاظمي 
بتحدي����د موع����د لنتخاب����ات جمل�����س 
الن����واب لل����دورة اخلام�س����ة واإ�سدار 

الأمر واملر�سوم اجلمهوري بذلك.
 التفا�صيل �س3

الق�ساء يرجئ 
دعوى بحل 

البرلمان

 متابعة المدى 

ق���ال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية، نا�سر 
كنع���اين، ام����س الأربع���اء، اإن اإيران م�ستع���دة لتبادل 
ال�سجن���اء مع الوليات املتحدة، داعي���ًا اإدارة الرئي�س 
الأمريك���ي جو بايدن اإىل "التح���رك بدًل من العرو�س 

امل�سرحية" من اأجل حتقيق ذلك.
واأ�ساف كنعاين: "نتوق���ع اأن تفرج الوليات املتحدة 
دون اأي �سروط ع���ن املواطنن الإيرانين املحتجزين 
)لدوره���م يف اللتف���اف على العقوب���ات الأمريكية(". 
واأ�س���اف: "ل نع���رتف بازدواج اجلن�سي���ة يف اإيران، 

ونعّدهم مواطنن اإيرانين".
ب���دوره، قال ع�س���و جلنة الأم���ن القوم���ي وال�سيا�سة 
اخلارجية يف الربملان، حممود عبا�س زاده م�سكيني، 
اإن تبادل الأ�سرى ب���ن اإيران والوليات املتحدة "اأمر 
طبيع���ي متامًا ولي����س م�ستبعدًا"، لفت���ًا اإىل اأن اإيران 
"تبادلت ر�سائل )ب�ساأن ق�سية ال�سجناء( على هام�س 
املفاو�س���ات غ���ري املبا�سرة مع اأم���ريكا". وكان النائب 
يرد على �سوؤال لوكالة "اإي�سنا" احلكومية حول ما اإذا 
كانت اإيران تتجه ل�سفقة تبادل مع الوليات املتحدة.

وت�سعى طهران اإىل الإفراج عن اأكرث من 10 اإيرانين 
يف الوليات املتحدة؛ من بينهم 7 يحملون اجلن�سيتن 
الإيرانية والأمريكية، واإيرانيان يحمالن اإقامة دائمة 
يف الوليات املتحدة، اإ�سافة اإىل 4 مواطنن اإيرانين 

لي�س لديهم و�سع قانوين يف الوليات املتحدة.
اخلارجي���ة  وزي���ر  كت���ب  الثالث���اء،  الول   واأم����س 
الأمريك���ي، اأنتوين بلينكن، عل���ى "تويرت" اأن �سيامك 
منازي اأم�س���ى الآن 2500 يوم "حمتج���زًا ظلمًا" يف 
اإي���ران، واأن وا�سنط���ن م�سمم���ة عل���ى �سم���ان حري���ة 
جميع الأمريكين املحتجزين لدى خ�سمها يف ال�سرق 

الأو�سط.

طهران م�ستعدة الإبرام 
�سفقة عاجلة لتبادل 

�سجناء مع وا�سنطن

 بغداد/ ح�صين حاتم

ا�ساب���ات  انخفا����س  م���ن  بالرغ���م 
ووفي���ات كورونا خالل الأ�سبوعن 
الأخريي���ن ال ان وزارة ال�سحة ما 
ت���زال ت�سدد على �س���رورة اللتزام 
واأخ���ذ  الوقائي���ة  بالإج���راءات 
اللقاحات امل�سادة للفايرو�س، فيما 
اأ�س���ارت اىل ان انخفا����س املوق���ف 

الوبائي ل يعني نهاية اجلائحة.
ا�سبوعي���ة  اإح�سائي���ة  اآخ���ر  ويف 
اأعلنت وزارة ال�سحة، ت�سجيل 12 

حالة وفاة و3035 اإ�سابة.

ووف���ق بي���ان ر�سم���ي �س���ادر ع���ن 
وزارة ال�سحة اأك���دت فيه، ت�سجيل 
11014 حالة متاثل لل�سفاء مبعدل 

.% 98.6
وزارة  با�س���م  املتح���دث  ويق���ول 
ال�سح���ة �سي���ف الب���در يف حدي���ث 
"انخفا�س ال�سابات  اإن  ل�)املدى(، 
ل يعن���ي نهاي���ة جائح���ة كورونا"، 
مبين���ا اأن "الوب���اء مل ينت���ِه وطامل���ا 

حذرنا من خطورته".
"احتمالي���ة  م���ن  الب���در،  وح���ذر 
ومتح���ورات  موج���ات  ظه���ور 
تك���ون  ق���د  للفايرو����س  جدي���دة 

ال�سابق���ة". م���ن  خط���ورة  اأ�س���د 
وزارة  با�س���م  املتح���دث  واأ�س���ار 
عل���ى  "الإقب���ال  اأن  اىل،  ال�سح���ة 
لفايرو����س  امل�س���ادة  اللقاح���ات 
كورون���ا م���ا ي���زال دون امل�ست���وى 
"جمي���ع  اأن  موؤك���دا  املطل���وب"، 

اللقاحات اآمنة وفعالة".
و�س���دد الب���در عل���ى "�س���رورة اأخذ 
واللت���زام  امل�س���ادة،  اللقاح���ات 
بالج���راءات الوقائية وال�سحية ل 

�سيما يف التجمعات واملنا�سبات".
اخت�سا�س���ي  يق���ول  جهت���ه،  م���ن 
ال�سح���ة العام���ة ح�سن الق���زاز يف 

حديث ل�)امل���دى(، اإن "خطر الوباء 
م���ا يزال قائم���ا"، مبين���ا اأن "اللقاح 
ه���و الو�سيل���ة الأمث���ل للوقاي���ة من 

الفايرو�س".
"ارتف���اع  ان  الق���زاز  واأ�س���اف 
وانخفا�س �س���دة فايرو�س كورونا 
واملوج���ات الت���ي مي���ر به���ا ام���ر ل 
ميك���ن ال�سيط���رة علي���ه، حي���ث ان 
املوج���ة احلالية لي�س���ت الوىل ول 
وم���ن  اخلام�س���ة  وامن���ا  الثاني���ة، 

املمكن ح�سول موجات اخرى".
واأ�س���ار، اىل ان "انت�س���ار فايرو�س 
كورون���ا غري مقت�س���ر على ال�سيف 

او ال�ست���اء، ول يعتم���د عل���ى الربد 
ج���دا  خمتل���ف  وه���و  احل���رارة  او 
ع���ن اي فايرو����س اخ���ر"، لفتا اىل 
ان "ارتف���اع ال�ساب���ات يف العراق 
ان  عل���ى  ي���دل  حتدي���دا  بال�سي���ف 
الفايرو����س ل يتاأثر ول يختفي يف 

ارتفاع درجات احلرارة".
وبل���غ ع���دد الإ�ساب���ات من���ذ تف�سي 
اجلائح���ة يف الع���راق 2454213، 
مقاب���ل 25338 حال���ة وف���اة، فيم���ا 
بلغ���ت ح���الت ال�سف���اء 2420666 
بن�سبة 98.6 %، وبلغ عدد امللقحن 
املوق���ف  وف���ق   ،11029360

ل���وزارة ال�سحة. الوبائ���ي الأخري 
املكت���ب  ح���ّذر  �ساب���ق،  وق���ت  ويف 
الأوروب���ي ملنظمة ال�سحة العاملية، 
"�سعب���ن"  و�ست���اء  خري���ف  م���ن 
و�س���ط انت�س���ار موج���ة �سيفية من 
وانخفا����س  بكورون���ا  الإ�ساب���ات 
عملي���ات مراقبة املر����س يف الدول 

الأع�ساء.
 ورافق التحذي���ر دعوة من املنظمة 
الثغ���رات  ل�"معاجل���ة  البل���دان  اإىل 
فورا يف مراقب���ة اجلائحة وتتبعها 
وال�ستجاب���ة له���ا لتجن���ب وفي���ات 

وا�سطرابات �سديدة".

ال�����س��ح��ة ت��وا���س��ل ال��ت��ح��ذي��ر م���ن ك����ورون����ا.. وت��ت��وق��ع م���وج���ات ج��دي��دة

 بغداد/ المدى

ك�سفت وزارة الإعمار والإ�سكان والبلديات 
العام���ة، اأم����س الأربع���اء، عن تنفي���ذ اأطول 
ج�س���ر يف العراق، فيما اأ�س���ارت اىل اأهمية 
اإجن���ازه، لت�سهي���ل حركة التج���ارة و�سكان 

املناطق، خا�سة يف اأوقات الفي�سانات.
وقال مدير عام دائرة الطرق واجل�سور يف 
الوزارة ح�س���ن جا�سم، يف ت�سريح لوكالة 
النباء الر�سمية، اإن "املديرية، با�سرت قبل 
�سهر بتنفيذ اأطول ج�سر يف العراق مب�سافة 

3 كم يف حمافظة دياىل".
يف  مي���رُّ  "اجل�س���ر  اأن  جا�س���م،  واأ�س���اف 
بح���رية حمرين ويحلُّ حم���ّل الطريق الذي 
الأع���وام  اأثن���اء  الفي�سان���ات  مبي���اه  ُغم���ر 

ال�سابقة وت�سبب يف اندثاره ب�سكل كامل".
واأ�س���ار، اإىل "و�س���ع ح���ل ج���ذري يف حال 
ارتفاع منا�سيب البحرية"، لفتًا اىل "اإعداد 
ت�سميم لتحويل الطريق اىل ج�سر مب�سافة 
3 كيلوم���رتات، بهدف تقويت���ه وعدم تاأثره 
عند ارتف���اع اي من�سوب للمي���اه يف اأوقات 

الذروة".
وتاب���ع جا�س���م، اأن "الطري���ق يرب���ط مبنفذ 
املنذرية مع اإيران، ويعّد من الطرق املهمة"، 
مو�سح���ًا، اأن "ه���ذا الطريق ق���د انقطع بعد 
موجة الفي�سان يف العام 2017 وما تاله".
ه���ي  وي����س  الإم���ام  "حتويل���ة  اأن  واأك���د، 
بدي���ل له���ذا الطري���ق، لكنه���ا ت�سهل���ك وقت���ًا 
اك���رب باعتب���ار اأن امل�سافة تك���ون اأكرث ب�75 

كيلومرتًا من طريق البحرية".

 بغداد/ المدى

حت���دث نائ���ب رئي����س جمل����س الن���واب 
امل�ستقي���ل والقي���ادي الب���ارز يف التي���ار 
ال�سدري حاكم الزاملي عن جهود لإعادة 
جمي���ع املف�سوخ���ة عقوده���م يف القوات 
الأمنية والع�سكرية، موؤكدا اأن ال�سروط 
الت���ي ت�سعها بع����س ال���وزارات خمالفة 

للقانون.
الدع���م  "قان���ون  اإن  الزامل���ي،  وق���ال 
الطارئ لالأم���ن الغذائ���ي والتنمية الذي 
مت الت�سوي���ت علي���ه يف جمل����س النواب 
موؤخرًا ن�س على اإعادة جميع املف�سوخة 

عقودهم".
وتاب���ع، اأن "ه���ذه الإع���ادة ت�سمل جميع 

�س���واء  والأمني���ة  الع�سكري���ة  الق���وات 
اأو بقي���ة  اأو الدف���اع  التابع���ة للداخلي���ة 
الت�سكيالت مثل جه���از مكافحة الإرهاب 
عل���ى  جله���ة  اف�سلي���ة  ول  غريه���ا  اأو 

اأخرى".
"القان���ون مل  اأن  اإىل  الزامل���ي،  واأ�س���ار 
ين����س عل���ى اأي���ة قي���ود �س���واء املتعلق���ة 
بالعم���ر اأو الإ�ساب���ة اأو غريه���ا"، لفت���ًا 
اإىل اأن "ن���واب التي���ار ال�س���دري ورغ���م 
ا�ستقالته���م فاأنه���م �سيوا�سلون اجلهود 
لإعادة اجلميع مع اجلهات ذات العالقة".

واأك���د، اأن "بع�س ال���وزارات اأو اجلهات 
ق���د ت�س���ع �سروط���ا لكنها غ���ري �سحيحة 
ل���ن ت�س���ري فالقان���ون مل ين�س عل���ى اأية 

�سروط اإ�سافية".

تنفيذ اأطول ج�سر في البادجهود الإعادة جميع المف�سوخة عقودهم
 ذي قار/ ح�صين العامل

نظم نا�سطون وقفة احتجاجية يف هور ام الودع 
الدولية  املنظمات  ملطالبة  النا�سرية  جنوبي 

باإنقاذ الهوار من اجلفاف.
وقال النا�سط البيئي احمد �ساكر، اأحد امل�ساركن 
"امل�ساركن  اإن  )املدى(،  اإىل  حديث  يف  بالوقفة، 
الدويل  املجتمع  طالبوا  الت�سامنية  بالوقفة 
يف  احلياة  لإنقاذ  بالتدخل  الدولية  واملنظمات 
منظمة  تدخل  "اأهمية  اإىل  الهوار".واأ�سار، 
مدرجة  الهوار  كون  ال�سدد  هذا  يف  اليون�سكو 
�سمن لئحة الرتاث العاملي التي ترعاها املنظمة".
لدى  الدولية  املنظمات  "تدخل  ان  �ساكر  ويرى 

دول املنبع لغر�س زيادة الطالقات املائية ".
 التفا�صيل �س2

وقفةالإنقاذ االأهوار

دعوات لو�صع حلول لعمالة االطفال في العراق .. عد�صة: محمود روؤوف



 ذي قار/ ح�سين العامل 

ف���ي  العاملي���ن  االج���ور  عم���ال  ج���دد 
الدوائ���ر الحكومي���ة اأم����س االربع���اء 
ت�ص���عيد فعالياتهم المطلبي���ة باإغالق 
للمطالب���ة  ق���ار  دي���وان محافظ���ة ذي 
بعقود وزارية، فيما يوا�صل الع�صرات 
م���ن اهالي العكيكة اعت�ص���امهم لليوم 
الخام����س عل���ى التوالي الإقال���ة مدير 

الناحية وتح�صين الخدمات.
ياأت���ي ذل���ك، في وق���ت نظم نا�ص���طون 
وقف���ة احتجاجي���ة في ه���ور ام الودع 
جنوبي النا�صرية لمطالبة المنظمات 

الدولية باإنقاذ االهوار من الجفاف.
وق���ال اأحد موظف���ي دي���وان محافظة 
ذي قار في ت�ص���ريح اإلى )المدى(، اإن 
"الع�ص���رات من عمال االجور اأقدموا 
على اغ���الق ابواب دي���وان المحافظة 
ومنع���وا المنت�ص���بين م���ن المبا�ص���رة 
اأن  الموظ���ف،  واأ�ص���اف  بالعم���ل". 
"عملية االغالق تجددت يوم االربعاء 
بعد ان �ص���مح المحتجون للمنت�صبين 

بالدوام يوم الثالثاء".
واأ�ص���ار، اإل���ى اأن "االغ���الق توا�ص���ل 
با�ص���تثناء  الحال���ي  اال�ص���بوع  طيل���ة 
المتظاه���ر  ويق���ول  الثالث���اء".  ي���وم 
محم���د النا�ص���ري، اإن "المتظاهري���ن 
يطالبون ب�صمولهم بالعقود الوزارية 
�ص���من ق���رار 315 الذي من �ص���اأنه ان 
يح�ص���ن رواتبه���م وي�ص���من حقوقهم 

الوظيفية".
وتاب���ع النا�ص���ري، اأن "عمال االجور 
متدني���ة  روات���ب  حالي���ا  يتقا�ص���ون 
وتخ�ص���ع  ثابت���ة  وغي���ر  ومتذبذب���ة 
لموازن���ات الدوائر التي يعملون فيها 
وهذا االمر ال يتنا�صب مع ما يقدمونه 

من خدمات".
المتظاه���رون  يلج���اأ  م���ا  وغالب���ا 
ذي  ف���ي  بالتعيين���ات  المطالب���ون 
الدوائ���ر  ام���ام  االعت�ص���ام  ال���ى  ق���ار 
والموؤ�ص�ص���ات الحكومي���ة وُيقدم���ون 
ف���ي بع�س االحي���ان على اغ���الق عدد 
من الطرق والج�ص���ور والموؤ�ص�ص���ات 
النفطي���ة  كال�ص���ركات  الحيوي���ة 
واالنتاجية والدوائر �ص���احبة القرار 

بتنفي���ذ  والتعجي���ل  لل�ص���غط  وذل���ك 
مطالبهم، اذ �صهد العام المن�صرم عدة 
فعاليات ت�صعيدية اغلق خاللها مبنى 
ديوان محافظة ذي قار و�ص���ركة نفط 
ذي ق���ار وحقلي الغراف والنا�ص���رية 
لع���دة م���رات، ر�ص���خت بعده���ا ادارة 
المحافظ���ة والموؤ�ص�ص���ات المذك���ورة 
لتنفيذ الكثير من مطالب المعت�صمين 
وه���و م���ا حف���ز مجامي���ع اخ���رى من 
تك���رار  عل���ى  العم���ل  ع���ن  العاطلي���ن 

فعاليات زمالئهم في هذا المجال.
ومن جانب اخر، يوا�ص���ل الع�ص���رات 
م���ن اأهال���ي العكيك���ة )40 ك���م جنوب 
للي���وم  اعت�ص���امهم  النا�ص���رية( 
الخام����س عل���ى التوال���ي ام���ام مبنى 
باإقال���ة  للمطالب���ة  الناحي���ة  مديري���ة 

مديرها وتح�صين الواقع الخدمي.
وق���ال النا�ص���ط ان���ور العمران���ي في 
ت�ص���ريح اإلى )الم���دى(، ان "فعاليات 
مطل���ع  من���ذ  متوا�ص���لة  االعت�ص���ام 
وبم�ص���اركة  الحال���ي  اال�ص���بوع 
الناحي���ة  اهال���ي  م���ن  الع�ص���رات 
وع�ص���ائرها وق���د اأقمن���ا اأرب���ع خي���م 

لالعت�صام امام مديرية الناحية".
وتاب���ع العمران���ي، اأن "المعت�ص���مين 
يطالبون باإقالة مدير الناحية ومنعوه 
من المبا�صرة بالدوام وان االعت�صام 

�صيتوا�ص���ل لحين تقديم ا�ص���تقالته". 
"المعت�ص���مين  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار، 
�ص���بق وان تظاه���روا خ���الل اال�ص���هر 
المن�ص���رمة لتح�ص���ين واقع الخدمات 
اال ان الحكوم���ة المحلي���ة في الناحية 
لم ت�صتجب لمطالبهم لذا رفعوا �صقف 
المطالب هذه المرة لت�صمل اقالة مدير 
الناحية حازم طارق �صعدون ومدراء 
الدوائر ف�ص���ال عن المطالبة بتح�صين 

الخدمات".
و�صّدد العمراني، على اأن "العديد من 
مناطق ناحية العكيك���ة مازالت تفتقر 
للخدم���ات"، منوه���ًا اإل���ى اأن "توزيع 
الم�ص���اريع المخ�ص�ص���ة للناحية بات 
والمن�ص���وبية  للمح�ص���وبية  يخ�ص���ع 

ولمن يوالي الجهات الحكومية".
وتح���دث اي�ص���ًا، عن "حرم���ان بع�س 
كونه���ا  الم�ص���اريع  م���ن  المناط���ق 
للمطالب���ة  ال�ص���ابق  ف���ي  تظاه���رت 

بحقوقها الم�صروعة".
وطالب العمراني، ب� "�صرورة توفير 
والكهرب���اء  اال�صا�ص���ية  الخدم���ات 
للق���رى  وتاأمي���ن الح�ص����س المائي���ة 

واالرا�صي الزراعية".
ون���وه، اإل���ى اأن "العدي���د م���ن االنه���ر 
الفرعي���ة بات���ت جاف���ة او تعان���ي م���ن 
انخف�ص���ت  فيم���ا  الكبي���رة  ال�ص���حة 

منا�ص���يب المي���اه في االنه���ر المغذية 
م�ص���توياتها"،  اأدن���ي  ال���ى  لالأه���وار 
وانته���ى اإل���ى اأن "العدي���د من �ص���كان 
قرى االه���وار اخذوا بالنزوح اأو بيع 

موا�صيهم ب�صبب الجفاف".
ومن جه���ة اخرى نظم الع�ص���رات من 
النا�ص���طين واالهالي في ق�صاء �صوق 
ال�ص���يوخ وقفة ت�ص���امنية ف���ي اهوار 
ام الودع لمطالب���ة المنظمات الدولية 
بالتدخ���ل الإنق���اذ الحي���اة ف���ي مناطق 
الجف���اف  به���ا  لح���ق  الت���ي  االه���وار 
موؤخ���را. وقال النا�ص���ط البيئي احمد 
�ص���اكر، اأحد الم�ص���اركين بالوقفة، في 
حديث اإلى )المدى(، اإن "الم�ص���اركين 
بالوقفة الت�ص���امنية طالبوا المجتمع 
الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل 

الإنقاذ الحياة في االهوار".
واأ�ص���ار، اإل���ى "اأهمي���ة تدخ���ل منظمة 
ك���ون  ال�ص���دد  ه���ذا  ف���ي  اليون�ص���كو 
االهوار مدرجة �ص���من الئحة التراث 

العالمي التي ترعاها المنظمة".
وي���رى �ص���اكر ان "تدخ���ل المنظمات 
لغر����س  المنب���ع  ل���دى دول  الدولي���ة 
زيادة االطالقات المائية في حو�ص���ي 
دجل���ة والفرات ب���ات �ص���رورة ملحة 
بع���د عج���ز الحكوم���ات المحلي���ة في 
ه���ذا المج���ال"، ونا�ص���د ب�"�ص���رورة 

التدخ���ل الف���وري م���ن قب���ل المجتمع 
الدول���ي النق���اد ما يمك���ن انق���اذه من 
حي���اة االه���وار الت���ي اخ���ذت ت���ذوي 

وتت�صحر" على حد تعبيره.
وقال اأي�صًا، اإن "اهوار �صوق ال�صيوخ 
والجباي����س والحم���ار وغيره���ا م���ن 
مناط���ق االه���وار ف���ي حالة يرث���ى لها 
ويعان���ي �ص���كانها من الحرم���ان الذي 
ات���ي عل���ى كل م���ا يم���ت ب�ص���لة ال���ى 
موارد عي�ص���هم". واأكد �صاكر، "نفوق 
اال�ص���ماك وهجرة ال�ص���كان المحليين 
وا�ص���حاب  ال�ص���يادين  وال�ص���يما 

الموا�صي من مربي الجامو�س".
وك�ص���ف �ص���اكر، عن "ن���زوح ما يقرب 
م���ن 90% م���ن مرب���ي الجامو����س من 
مناطقهم الى مناطق اخرى في �صمال 
النا�ص���رية والمحافظ���ات المج���اورة 
والمناطق القريبة من م�صبات المياه 
ليحافظوا على ما تبقى من موا�ص���يهم 

من الهالك".
وكانت منظمة االأمم المتحدة للتربية 
)اليون�ص���كو(،  والعل���وم  والثقاف���ة 
وافقت في منت�ص���ف عام 2016، على 
االآثاري���ة  والمناط���ق  االأه���وار  �ص���م 
فيه���ا، اإلى الئحة الت���راث العالمي بعد 
ت�صويت جميع االأع�ص���اء بالموافقة. 
وبموج���ب ق���رار منظم���ة اليون�ص���كو 
فان االأهوار والمواق���ع االآثارية التي 
اأدرج���ت عل���ى الئحة الت���راث العالمي 
الحم���ار  وه���ور  واأري���دو  اأور  ه���ي 
والحويزة واالأهوار الو�صطى في ذي 
قار ومي�ص���ان، وال���وركاء في المثنى، 

وهور الحمار ال�صرقي في الب�صرة.
ال�ص���نوية  الذك���رى  م���ع  بالتزام���ن 
اإل���ى  االه���وار  الن�ص���مام  ال�صاد�ص���ة 
الئحة التراث العالمي دعا م�صوؤولون 
ومنظم���ات بيئي���ة في ذي قار ال�ص���هر 
المحلي���ة  الحكومتي���ن  الما�ص���ي 
االه���وار  اع���الن  ال���ى  والمركزي���ة 
منطقة منكوبة، واأكدوا جفاف معظم 
مناطقها ونفوق اال�ص���ماك والكائنات 
الحية ونزوح �ص���كان الق���رى ومربي 
با�ص���تحداث  وطالب���وا  الجامو����س، 
ترتب���ط  المل���ف  الإدارة  علي���ا  هيئ���ة 

بمجل�س الوزراء.
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 بغداد/ �سيف عبد اهلل

ك�ص����فت جه����ات �صيا�ص����ية ومحلية، عن اأ�ص����باب 
ازدي����اد عمليات الحرائق الت����ي تحدث لمحطات 
االأخي����رة  االآون����ة  ف����ي  الكهربائي����ة  الطاق����ة 
بمحافظ����ات الو�ص����ط والجن����وب، فيم����ا وجهت 

اتهاماتها لجهات �صيا�صية با�صتغاللها.

ا�ستغالل وا�سح
وفي هذا ال�ص����دد، اأ�ص����ار المحلل ال�صيا�صي علي 
الجب����وري، اإلى ا�ص����تخدام ال�ص����راع ال�صيا�ص����ي 
لم�ص����كالت الطاق����ة الكهربائي����ة به����دف تاأجي����ج 

ال�صارع.
وقال الجب����وري في حديث ل� )المدى(، اإن "هذه 
الم�ص����اكل موج����ودة قب����ل اأن تك����ون هن����اك اأزمة 
�صيا�ص����ية، والتي �صببها الف�ص����اد و�صوء االإدارة 
ووج����ود مواق����ف حزبية و�صيا�ص����ية م����ن تنفيذ 

الم�صاريع الخدمية".
واأ�ص����اف الجب����وري، اأن "ال�ص����راع ال�صيا�ص����ي 
ا�ص����تخدم هذه الم�ص����كالت ف����ي تاأجيج ال�ص����ارع 
اأو  اأزم����ات  "هك����ذا  اأن  مبين����ًا  معي����ن"،  لط����رف 
عمليات فر�س اإرادة من الممكن اأن تنعك�س �صلبًا 
على ال�ص����ارع، وقد ي�ص����تخدمها اأح����د االأطراف؛ 
الأن نتائجها اأو مخرجاتها ت�صر بالطرف االآخر، 
وه����ذا وارد ف����ي العملية ال�صيا�ص����ية فالمنظومة 
ال�صيا�ص����ية ت�ص����تخدم اأب�ص����ع ردود االأفعال التي 
يمكن اأن ت�صتخدمها ع�صابات الجريمة المنظمة 

عندما يتعلق االأمر بالنفوذ".

اأ�سباب االأزمة
من جانبه، اأكد ع�صو مجل�س النواب عن الب�صرة 
رفيق ال�ص����الحي، اأن ما يح�صل من تراجع كبير 
بواق����ع الطاقة ف����ي محافظات الجن����وب هو اأمر 

متعمد من قبل بع�س الجهات.
وقال ال�ص����الحي ل� )المدى(، اإن����ه تم "جمع اأكثر 
م����ن 130 توقيع����ًا نيابي����ًا به����دف عق����د مجل�����س 
النواب جل�صة طارئة في اأي مكان تحدده رئا�صة 
المجل�س لمناق�ص����ة تردي الطاق����ة الكهربائية في 
الجنوب ولمنع خروج االأو�ص����اع عن ال�صيطرة 

في هذه المدن ب�صبب الغ�صب ال�صعبي".
وحذر ال�ص����الحي، من "مخططات يريد البع�س 
ا�ص����تغاللها في ال�ص����راع ال�صيا�ص����ي حيث هناك 
�ص����كوك خا�ص����ة فيم����ا يتعل����ق بحري����ق الوحدة 

الخام�صة في محطة كهرباء خور الزبير".

 اإجراءات عاجلة
اإل����ى ذلك، اأ�ص����ار النائب االأول لمحافظ الب�ص����رة 
محمد التميم����ي، اإلى "اتخاذ اإجراءات �ص����ارمة 
لمن����ع تك����رار ه����ذه الخروقات التي ح�ص����لت في 

المحافظة".
وقال التميمي في حديث ل� )المدى(، اإن "غالبية 
تلك الحوادث التي تح�صل في محطات الكهرباء 
ه����ي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة اإ�ص����افة اإلى 
االأحم����ال الزائ����دة التي تف����وق طاق����ة المحطات 

الكهربائية".
واأ�ص����اف، اأن "محافظة الب�صرة ترف�س تطبيق 
اأي ق����رار يتعل����ق بتخفي�����س ح�ص����ة المحافظ����ة 
م����ن الطاق����ة الكهربائية خ�صو�ص����ًا وان درجات 

الحرارة في الب�صرة مرتفعة جدًا".
وازدادت الحرائ����ق بالمحط����ات الكهربائي����ة في 
محط����ات الو�ص����ط والجن����وب موؤخرًا الأ�ص����باب 
مجهولة ودون حلول حكومية لمنع تكرارها في 

الم�صتقبل.
اآب 2022(،   3( اأف����اد  ق����د  اأمن����ي  م�ص����در  وكان 
باندالع حري����ق بمحطة كهربائية في العا�ص����مة 

بغداد.
بدوره����ا اأعلنت مديرية الدفاع المدني، ال�ص����بت 
)18 حزي����ران 2022(، عن اإخم����اد حريق اندلع 
داخ����ل محط����ة كهرب����اء الزبيدي����ة الحراري����ة في 

محافظة وا�صط.
وكان بي����ان لوزارة الكهرباء، تلقته )المدى(، قد 
ذكر اأن "تقرير الطق�س الدولي اأ�ص����ار اإلى دخول 
مناطق جنوبي العراق وو�صطه الجدول الدولي 
الأعلى درجات حرارة م�ص����جلة ف����ي العالم اإيذانا 
ببدء االرتفاع الحراري التدريجي لع�ص����رة اأيام 
حرارية قادمة وبدرجات تفوق الخم�صين درجة 

مئوية".
واأ�صاف البيان، اأن "الوزارة تهيب بالمواطنين 
لمراعاة ارتفاع درجات الحرارة غير الم�صبوق، 
والتر�ص����يد با�ص����تهالك الطاقة واإطف����اء االإنارة، 
واالأجهزة الكهربائية غير ال�صرورية، وتخفيف 

االأحمال".
عل����ى  حفاظ����ًا  ياأت����ي  "ذل����ك  اأن  اإل����ى  واأ�ص����ار، 
ا�ص����تقرارية المنظومة ولتتمك����ن المنظومة من 
مواكبة الطلب وعدم التاأثير �ص����لبًا على �صاعات 

التجهيز".

�سكوك نيابية ب�ساأن اأ�سباب احرتاق 
حمطات الكهرباء يف الو�سط واجلنوب

الجام��س مربي  من  مراقب�ن ي�ؤكدون نزوح 90 % 

ذي قار: تظاهرتان ب�سبب الخدمات ووقفة احتجاجية لإنقاذ الأهوار

 ترجمة: حامد اأحمد    

ويق���ول نائب رئي�س �ص���ركة النف���ط العراقية، 
حام���د يون����س، اإن "الع���راق يخط���ط لزي���ادة 
مع���دالت انتاج النفط لت�ص���ل ع���رب الوقت اىل 
الهدف املر�ص���وم من 5 اىل 8 مليون برميل يف 

اليوم".
م���ن جانبه، اأف���اد مدير ع���ام �ص���ركة التنقيبات 
النفطي���ة علي جا�ص���م، ب���ان "املرحل���ة القادمة 
�صت�ص���هد ن�ص���اطًا ملحوظ���ًا يف قط���اع التنقيب 
ت�ص���تمل على عملي���ات تنقيبية يف ال�ص���حراء 

الغربية وحمافظة نينوى".
ويج���د التقري���ر، اأن "هذه الت�ص���ريحات تبدو 
واقعية ب�ص���كل كامل مع االخ���ذ بنظر االعتبار 
امت���الك الع���راق احتياطي���ا مثبت���ا م���ن النفط 
يقدر بح���دود 145 مليار برميل )ما يقارب من 
18% من احتياطي ال�ص���رق االأو�ص���ط و9% من 
االحتياط���ي العامل���ي وخام�س اأك���رب احتياطي 

للنفط يف العامل(".
واأك���د التقرير، "ا�ص���تنادا لتقرير وكالة الطاقة 
الدولية ال�ص���ادر عام 2012 حول العراق فانه 
من املتوقع ان يكون احتياطي النفط العراقي 
اعل���ى بكث���ري م���ن الرق���م املذك���ور وق���درت ان 
تك���ون احتياطي���ات الع���راق من النف���ط اخلام 
وم���وارد الغاز الطبيعي ال�ص���ائل بحدود 232 
مليار برمي���ل. واعتبارا م���ن نهاية عام 2011 
مت انت���اج 35 ملي���ار برمي���ل فق���ط من جمموع 

االحتياطي البالغ 232 مليار برميل".
وزاد، "باالإ�ص���افة اىل تقدي���رات وكالة الطاقة 
م���ن  اأخ���رى  تقدي���رات  هن���اك  ف���ان  الدولي���ة 
م�ص���ادر معتمدة ت�ص���ري اىل ان م���وارد النفط 
غري املكت�ص���فة يف العراق ه���ي اأكرب بكثري من 

االأرقام التي ذكرتها وكالة الطاقة الدولية".
واأردف التقري���ر، اأن "وزارة النف���ط العراقي���ة 
عندم���ا ح���ددت ع���ام 2010 احتي���اط الع���راق 
النفط���ي مبق���دار 143 مليار برمي���ل ثم عادت 
لتعدل ذلك الرقم بعد �صنتني على انه يبلغ 145 

ملي���ار برميل، ا�ص���ارت اىل ان م���وارد العراق 
النفطي���ة غري املكت�ص���فة ت�ص���ل اىل 215 مليار 

برميل".
ويو�ص���ح، "ا�ص���تنادا لوكال���ة الطاق���ة الدولية 
واعتب���ارا م���ن الع���ام 2012 اأنت���ج الع���راق ما 

احتياطي���ه  م���ن جمم���وع  فق���ط  ن�ص���بته %15 
النفطي".

ولف���ت التقري���ر، اإىل اأن "الوكال���ة تتوق���ع ان 
ت�ص���يف جه���ود التنقيب���ات كمي���ات اأ�صا�ص���ية 
اإ�صافية الحتياطي العراقي املثبت م�صتقباًل".

حتديده���ا  مت  موقع���ًا   530 "�ص���من  وتاب���ع، 
الحتمالي���ة احتوائه���ا عل���ى نفط خ���ام، مت منذ 
الع���ام 2012 حفر 113 موقعا وعرث على نفط 

خام يف 73 موقعا منها".
وذكر التقري���ر، "منذ ذلك الوق���ت ارتفع معدل 
انت���اج النف���ط من 3 مليون برمي���ل باليوم اىل 
م���ا يزيد عل���ى 4 مليون برميل باليوم م�ص���كال 
بذلك زيادة يف االإنتاج بن�صبة 25% ولكن هذه 
الن�ص���بة تعترب قليلة مقارنة بحجم االحتياطي 

النفطي يف البلد".
ولف���ت، اإىل اأن "عدم قدرة العراق على حتقيق 
�ص���قوف انت���اج طموحة ر�ص���مها منذ �ص���نوات 
للو�ص���ول اىل 6 او 9 ملي���ون برمي���ل بحل���ول 
الع���ام 2020 ونح���ن االن يف الرب���ع االأخ���ري 
تقريب���ا من ع���ام 2022 ومل يتحقق ذلك، يعود 

اإىل �صببني".
متمث���ل  االأول  "ال�ص���بب  اأن  التقري���ر،  واأك���د 
بالف�ص���اد امل�صت�ص���ري يف قطاع النفط العراقي 
من���ذ الع���ام 2003، والث���اين وه���و نت���اج عن 
ال�ص���بب االأول ولكن لي�س ب�ص���كل كلي، يتمثل 
بف�ص���ل ان�ص���اء مف�ص���ل مهم يعزز انتاج النفط 
وه���و م�ص���روع �ص���خ م���اء البح���ر االعتي���ادي 
CSSP يف حقول النفط الذي ال ميكن بدونه 

ا�صتخراج النفط".
املوؤ�ص�ص���ات  بف�ص���اد  يتعل���ق  "م���ا  واأردف، 
احلكومي���ة ه���و ان تقاري���ر موؤ�ص���ر ال�ص���فافية 
الدويل امل�صتقل الذي ير�صد حاالت الف�صاد يف 
بلدان العامل كان دائما ما ي�ص���ع العراق �صمن 
تقاري���ره ال�ص���نوية يف الت�صل�ص���ل 10 او دون 
ذل���ك من جمموع 180 بل���دا متذيال بذلك قائمة 

اأف�صد البلدان يف العامل".
واأف���اد التقري���ر، ب���اأن "ذلك من حي���ث عمليات 
االختال����س وامل�ص���اومات والغ����س والتالع���ب 
وغ�ص���يل االأموال وتهريب النفط والر�ص���اوي 
امل�صت�ص���رية يف املعام���الت، مم���ا يغ���ذي ذل���ك 
ح���االت العن���ف ال�صيا�ص���ي ويعيق بن���اء دولة 

موؤ�ص�صات فعالة ت�صتطيع تقدمي خدمات".
ان  يذك���ر  ال�ص���فافية  "موؤ�ص���ر  اأن  اإىل  ون���وه، 
التدخل ال�صيا�ص���ي يف هيئات مكافحة الف�ص���اد 
وت�ص���يي�س ق�ص���ايا الف�ص���اد يوؤديان اىل ن�صوء 
جمتمع مدين �ص���عيف فاقد لالأمن وقلة املوارد 
وال�صعف يف املحا�ص���بة القانونية التي توؤدي 
اىل تقيي���د ق���درة احلكوم���ة وع���دم متكنها من 

كبح الف�صاد امل�صت�صري".
وراأى، اأن "ه���ذا قد يكون �ص���ببا رئي�ص���ا بعدم 
امل�صي يف موا�صلة تنفيذ م�صروع حمطة �صخ 

مياه البحر اخلا�س باالإنتاج النفطي".
وا�ص���تدرك التقري���ر، اأن "العراق لو ي�ص���تطيع 
حماية امل�ص���روع باأكرب قدر ممكن من عنا�ص���ر 
الف�ص���اد فانه قد ي�صتطيع عندها البدء بتحقيق 
مع���دالت انت���اج النف���ط العالي���ة التي ر�ص���مها 

م�صبقا وي�صعى لتحقيقها".
وتابع، اأن "هذا امل�ص���روع يت�صمن �صحب مياه 
من اخلليج العربي ومن ثم معاجلتها قبل نقلها 
عرب خطوط انابي���ب اىل حقول النفط لغر�س 
زيادة معدالت ال�ص���غط يف البئر والتمكن من 

ا�صتخراج النفط اخلام".
وم�ص���ى التقري���ر، اإىل اأن "امل�ص���روع كان م���ن 
حي���ث  دوالر  ملي���ارات   10 يكل���ف  ان  املق���رر 
باإمكانه �ص���خ 6 مليون برميل م���ن املاء يوميا 
خلم�ص���ة حقول نفطية على االأقل يف الب�ص���رة 
ومي�صان ب�ص���منها حقل الرميلة العمالق الذي 
ي�ص���كل انتاجه ن�ص���بة 40% من اجم���ايل انتاج 

النفط يف العراق".
عن م�قع اأويل براي�س االأمريكي

اجلفاف يت�سبب بانتكا�سبة كبرية للأهوار

تطرق تقرير مل�قع )اويل براي�س( االأمريكي املعني باالقت�ساد اىل القطاع النفطي العراقي وامل�ساريع الطم�حة التي تهدف 
"العراق الذي يح�ي  احلك�مة لتحقيقها عن طريق ال��س�ل ملعدالت انتاج عالية. وذكر التقرير الذي ترجمته )املدى(، اأن 
على احتياطيات �سرتاتيجية للنفط تقدر بحدود 145 مليار برميل، ي�اجه ع�امل عدة حت�ل دون حتقيق اهداف طم�حة 
بال��س�ل اىل انتاج 8 ملي�ن برميل بالي�م من بينها م�ساكل متعلقة بالف�ساد و�س�ء االإدارة وانعدام االأمن ف�سال عن االفتقار 

مل�ارد مالية كافية لتنفيذ م�ساريع تط�ير".

م�سوؤولون وزاريون يتحدثون عن ن�ساط نفطي مهم يف امل�ستقبل
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اأرجاأت المحكمة االتحادية العليا، اأم�س 
االأربعاء، دعوى اأقامها نائب م�ستقل 
تطلب اإلزام رئي�س الجمهورية برهم 

�سالح ورئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي 
بتحديد موعد لالنتخابات واإنهاء اأعمال 
الدورة البرلمانية الحالية، حتى نهاية 

ال�سهر الحالي.

�أم����س  ونظ���رت �ملحكم���ة �الحتادي���ة �لعلي���ا 
دعوى �أقامها �لنائب �مل�ستقل هادي �ل�سالمي، 
عل���ى كل م���ن رئي����س جمل����س �لن���و�ب حممد 
�حللبو�سي ورئي�س �جلمهورية برهم �سالح 

ورئي�س جمل�س �لوزر�ء م�سطفى �لكاظمي.
وبح�س���ب م���ا ن�س���ر يف �ملوق���ع �اللك���روين 
للمحكمة، فاأن �ل�س���المي طلب من �حللبو�سي 
يتعل���ق  فيم���ا  �لد�س���تور  �أح���كام  تطبي���ق 
�س���الح  و�إل���ز�م  �لد�س���تورية،  بالتوقيت���ات 
و�لكاظمي بتحدي���د موعد النتخابات جمل�س 
�لن���و�ب لل���دورة �خلام�س���ة و�إ�س���د�ر �الأم���ر 

و�ملر�سوم �جلمهوري بذلك.
وق���ررت �ملحكم���ة �الحتادي���ة �لعلي���ا تاأجي���ل 
�لنظ���ر يف ه���ذه �لدع���وى �إىل �لثالث���ن م���ن 

�ل�سهر �حلايل.
ون�س���ر مقربون من �لتيار �ل�س���دري قبل �أيام 
عري�سة دعوى �أقيمت مطلع �الأ�سبوع �حلايل 
�أم���ام �ملحكم���ة �الحتادي���ة �لعليا يطل���ب فيها 
�أم���ن عام �لكتل���ة �ل�س���درية ن�س���ار �لربيعي 
بو��س���طة خم�س���ة من �ملحام���ن، �حلكم بحل 
جمل�س �لنو�ب للدورة �النتخابية �خلام�س���ة 
و�إل���ز�م رئي����س �جلمهوري���ة بتحدي���د موعد 
الإج���ر�ء �النتخابات �لت�س���ريعية وفقًا الأحكام 

�ملادة )64/ ثانيًا( من �لد�ستور.
)�مل���دى(،  تلقته���ا  �لت���ي  �لوثائ���ق  و�أظه���رت 
هام�س���ًا لرئي����س �ملحكمة يوع���ز فيها حتويل 
�لدع���وى �إىل �لر�س���وم و�لت�س���جيل وتبلي���غ 
�ملدعى عليهم وهم �لرئا�س���ات �لثالث ��ستنادً� 
الأح���كام �ملادة )21/ �أواًل وثاني���ًا( من �لنظام 
�لد�خل���ي للمحكمة �الحتادي���ة �لعليا رقم )1( 

ل�سنة 2022. 
عل���ي  �لقان���وين  ذك���ر �خلب���ر  م���ن جانب���ه، 
�لتميم���ي، �أن »�لطريق���ة �الأوىل حلل �لربملان 
ن����س عليها �لد�س���تور �لعر�قي بامل���ادة )64( 
�أع�س���اء جمل����س  ثل���ث  م���ن  وتك���ون بطل���ب 
�لن���و�ب ومو�فقة �الأغلبي���ة �ملطلقة، �أو بطلب 
من رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء ومو�فقة رئي�س 

�جلمهوري���ة و�لت�س���ويت باالأغلبي���ة �ملطلقة 
لعدد �الأع�ساء«.

وتاب���ع �لتميم���ي، �أن »�لطريق���ة �لثاني���ة غر 
الأن  �لر�ه���ن  �لوق���ت  يف  �لتطبي���ق  ممكن���ة 

�حلكومة هي ت�سريف مهام يومية«.
و�أ�س���ار، �إىل �أن »�حل���ل �لذ�ت���ي ه���و �ملمك���ن 
�لتطبي���ق حالي���ًا ب���اأن يك���ون بطلب م���ن ثلث 
�أن يدع���و  �أع�س���اء �ملجل����س«، م�س���ددً� عل���ى 
»رئي�س �جلمهورية وبعد �أن ي�سوت �لربملان 
على �حلل �إىل �نتخابات مبكرة خالل مدة 60 

يومًا«.
وب���ن �لتميم���ي، �أن »هن���اك ع���دد� م���ن �الآر�ء 
و�لنظريات �لتي تقول باأنه ميكن �أن يح�س���ل 
هناك حل ق�س���ائي للربملان من خالل �ملحكمة 
ه���ذ�  �أ�س���حاب  �لعلي���ا، ويذه���ب  �الحتادي���ة 
�ل���ر�أي �إىل �أن تدخ���ل �ملحكم���ة ياأت���ي الإخفاق 
جمل�س �لنو�ب يف عقد جل�سة �نتخاب رئي�س 

�جلمهورية ملدة طويلة«.
و�س���دد، على �أن »�ملحكم���ة �الحتادية �لعليا ال 
تتح���رك تلقائي���ًا �إمنا مبنا�س���بة دع���اوى تقام 
�أمامه���ا وهناك دع���اوى �أقيمت �أمامها ب�س���اأن 
ح���ل �لربمل���ان وننتظ���ر منه���ا ق���ر�ر�ت وف���ق 

�ملادتن من 93 و94 من �لد�ستور«.
م�س���ى �لتميمي �إىل �أن »�لربملان ي�س���هد خلاًل 
كبرً� بعد �ن�سحاب �لكتلة �ل�سدرية وهي من 
�لقوى �ملوؤثرة و�حلا�س���لة على �أكرب عدد من 
�ملقاع���د مبوجب �النتخابات �الأخرة، ف�س���اًل 
ع���ن �لتاأخر �لكبر يف عملي���ة �نتخاب رئي�س 
�جلمهورية وت�س���كيل �حلكومة لنحو ع�س���رة 
�أ�س���هر، جميع هذه �لق�سايا جتعلنا �أمام حتد 
و��سح وهو �سرورة �أن يتخذ ما هو منا�سب 
من �أجل �إعادة �الأمور �إىل ن�سابها �لد�ستوري 

�ل�سحيح«.
وكان زعي���م �لتيار �ل�س���دري مقتدى �ل�س���در 
ق���د �أمهل �لق�س���اء �أ�س���بوعًا ينته���ي �ليوم من 
�أج���ل ح���ل �لربملان و�مل�س���ي نح���و �نتخابات 
مبكرة، فيم���ا وجه متظاهريه بعدم �مل�س���ا�س 
مبوؤ�س�س���ات �ل�سلطة �لق�س���ائية، ودعاهم �إىل 
�إقامة دعاوى خلرق �لربملان �ملدد �لد�ستورية 
�ملتعلق���ة بانتخ���اب رئي����س �جلمهورية وحل 

جمل�س �لنو�ب.
وي�س���ار �إىل �أن جمل�س �لق�ساء �الأعلى �أ�سدر 
بيانًا بد�ية �الأ�س���بوع �حل���ايل ردً� على دعوة 
�ل�س���در، و�أكد فيه عدم �خت�سا�سه يف �تخاذ 

قر�ر�ت حل �لربملان.

 بغداد/ تميم الح�سن

وبعد �ن �أعلن �ل�س���در تاأجيل تظاهر�ت �ل�سبت 
�لت���ي كان���ت متز�منة مع مهلة نهاية �ال�س���بوع، 

فان �خلطو�ت �ملقبلة ��سبحت جمهولة.
�لدع���وة �ىل  �لتي���ار يف خط���اب  وق���ال زعي���م 
“ح���ل �لربملان” �ال�سبوع �ملا�سي، بان �لثو�ر 
�ل�سعب  �إذ� ما ُخذل  �آخر،  “�سيكون لهم موقف 

مرة �أخرى”.
وي�سيطر �أن�سار �ل�سدر منذ نحو 20 يومًا على 
مبن���ى �لربمل���ان، فيم���ا يطالب خ�س���ومهم بعقد 

جل�سة لت�سكيل �حلكومة �جلديدة.
نف����س  يف  يلتق���ي  �ن  يتوق���ع  �ل�س���اأن  وبه���ذ� 
توقي���ت نهاية “مهلة �ل�س���در” ه���ادي �لعامري 
يف  �لتي���ار  زعي���م  م���ع  �لفت���ح  حتال���ف  زعي���م 
�حلنان���ة مبدينة �لنجف يف �جتماع “�لفر�س���ة 

�الأخرة”.
لكن بح�سب نائب �سباق قريب من �لعامري فان 
هناك “موؤ�س���ر�ت غر �يجابية” حول �مكانية 
حدوث ه���ذ� �للق���اء �الن، خ�سو�س���ا مع رف�س 
�ل�سدر ح�سور �الجتماع يف �لق�سر �حلكومي 

�أم�س.
“�لتي���ار  �ن  بي���ان  يف  �ل�س���در  مكت���ب  وق���ال 
و�سخ�س���ياته  عناوين���ه  وبجمي���ع  �ل�س���دري 
�ل�سيا�س���ية مل ي�س���رك يف �حل���و�ر �ل�سيا�س���ي 
�لذي دع���ا �ليه �ل�س���يد رئي�س جمل����س �لوزر�ء 
هذ� �لي���وم )�أم����س( ال بطريق مبا�س���ر وال غر 

مبا�سر”.
�لكاظم���ي  م�س���طفى  �ل���وزر�ء  رئي����س  وكان 
ق���د دع���ا بعد وق���ت ق�س���ر م���ن �عالن �ل�س���در 
تاأجي���ل تظاه���ر�ت �ل�س���بت، �لقوى �ل�سيا�س���ية 
�ىل �جتم���اع ي���وم �الربع���اء )�أم�س( يف ق�س���ر 

�حلكومة”.
وكان �ل�س���در ق���د رف����س يف وق���ت �س���ابق، ما 
و�سفه ب� “�حلو�ر�ت �لهزيلة” رد� على دعو�ت 

�جللو�س على طاولة �ملفاو�سات.
وق���ال زعيم �لتي���ار يف خطاب متلف���ز مطلع �آب 
�حل���ايل �ثن���اء مطالبت���ه باإع���ادة �النتخاب���ات 
وتعدي���ل �لد�س���تور، ب���ان: “ال فائ���دة ترجت���ى 
م���ن �حل���و�ر معه���م” يف ��س���ارة �ىل “�الإط���ار 

�لتن�سيقي”.
وعن حماوالت �لعامري، يقول �سيا�س���ي مقرب 
م���ن زعيم �لفتح �ن �الخر: “لديه مبادرة مرنة 

ويري���د �ن ي�س���كل حكوم���ة حت���ى لو ��س���تمرت 
��سبوعا و�حد� فقط قبل حل �لربملان”.

�ع���ادة  م���ع  “�لعام���ري  �ن  �الخ���ر  ويوؤك���د 
�النتخاب���ات وح���ل �لربمل���ان لكن عل���ى �ن تعقد 
�ل�س���ياقات  نخ���رق  ال  حت���ى  للربمل���ان  جل�س���ة 

�لد�ستورية”.
يف  �الخ���رة  جولت���ه  يف  �لعام���ري  وح���اول 
كرد�س���تان ولقاء�ت مع �سيا�س���ين يف بغد�د �ن 

يح�سل على دعم لعقد �جلل�سة.
ويقول �ل�سيا�س���ي �ملقرب من �الخر يف حديث 

م���ع )�مل���دى(: “50 % فق���ط من �لذي���ن �لتقاهم 
هادي �لعامري و�فقو� على عقد جل�س���ة”، فيما 

حتفظ عن ذكر �ملو�فقن و�لر�ف�سن.
وع���ن باق���ي تفا�س���يل �ملب���ادرة �لت���ي يحمله���ا 
�لعامري يقول �ل�سيا�س���ي �ملق���رب منه: “ميكن 
حت���ى �ن يغ���ر �لعام���ري ��س���م مر�س���ح �الإطار 

حممد �ل�سود�ين با�سم �آخر”.
وكان حترك جمهور �لتيار �ل�سدري �ىل �ملنطقة 
�خل�س���ر�ء قد بد�أ مع �عالن �الإطار �التفاق على 

�ل�سود�ين كمر�سح للحكومة �ملقبلة.

وعل���ى �لرغم م���ن �ن “�ل�س���در” حت���ى �الن مل 
يذكر ��س���م “�ل�س���ود�ين” منذ �قتحام �ن�ساره 
�لربمل���ان، �ال �ن �عتق���اد� بان تغير �ملر�س���ح قد 

يخفف �الزمة مع زعيم �لتيار.
وتذهب �الآر�ء مرة �خرى �سوب ��سعد �لعيد�ين 
حمافظ �لب�سرة كبديل ل� “�ل�سود�ين”، و�لذي 
يعتق���د بع�س “�الطاري���ن” بانه قد ال ي�س���تفز 

زعيم �لتيار.
و�لعيد�ين �لذي ح�س���ل مرتن على كر�سي يف 
�لربملان وبقي حمافظا للب�س���رة يف �لدورتن، 

“�الط���ار”  ب���ن  �سيا�س���يا  متقلب���ا  كان  فان���ه 
و”�لتيار” خالل �الزمة �الخرة.

وع���ن ر�ي باق���ي ق���وى �الط���ار �لتن�س���يقي يف 
��س���تبد�ل مر�س���حهم لرئا�س���ة �حلكوم���ة، يقول 
�ل�سيا�س���ي �لقري���ب من منظمة ب���در �ن “بع�س 
�الطر�ف ترف�س كل ما يفعله �لعامري.. �لرجل 

يتعر�س �ىل �سغط كبر”.
ومي�س���ي �ل�سيا�س���ي وه���و نائب �س���ابق قائاًل: 
“زعي���م �لفتح �م���ام خيارين �ما �ن ينجح يف 
عق���د حو�ر �و ت�س���يل �لدماء وهو �مر يرف�س���ه 

�لعام���ري متامًا” يف ��س���ارة �ىل وجود �أطر�ف 
يف �الإطار �لتن�سيقي تتبنى �لعنف حلل �الزمة.
وكان �ل�س���در ق���د ��س���ار �ىل �حتم���ال �ن���دالع 
“حرب �هلية” ب�س���بب دعوة �الإطار �لتن�س���يقي 
الأن�س���اره بالتظاه���ر مقاب���ل تظاه���ر�ت �لتيار 

�ل�سدري.
وقال �ل�س���در يف تغريدة �لثالثاء �ملا�س���ي “�إن 
كنتم تر�هنون على حرب �أهلية فاأنا �أر�هن على 
�حلفاظ على �ل�س���لم �الأهل���ي و�إن �لدم �لعر�قي 

غاٍل«.
وقب���ل ذلك كان �ملقرب من زعيم �لتيار �ملعروف 
ب� “وزير �لقائد” �تهم من ��س���ماهم ب� “�لثالثي 
�الطاري �مل�سوؤوم” بال�سعي �ىل “تاأجيج حرب 

�أهلية”.
ورغ���م �ن م�س���ادر من د�خ���ل “�الإط���ار” �كدت 
�ن �الخ���ر تر�ج���ع ع���ن ني���ة �خ���ر�ج �ن�س���اره 
مقابل جمهور “�ل�س���در” بعد تاأجيل تظاهر�ت 
�الخر، �ال �ن بع�س �لف�سائل ��سدرت مو�قف 

مقلقة يف نف�س �لتوقيت.
ت�س���كيالت  �لله-�ح���د  ح���زب  كتائ���ب  وقال���ت 
�حل�سد- بانها �ستتخذ “قر�ر�ت ميد�نية تهدف 
�إىل حماي���ة �ل�س���لم �ملجتمعي، عم���ال بالتكليف 

لدفع �ل�سر عن �سعبنا �لعزيز”.
و�ك���د �لف�س���يل يف بي���ان م�س���اء �لثالث���اء �ن: 
�ل�س���لمّي،  �لتعام���ل  قاع���دة  م���ن  “�خل���روج 
و�الحتجاج �مل�سروع �إىل لغة �لتاأجيج )...( قد 

يوؤدي �إىل �سر�ع د�خلّي”.
و�لكتائب كانت قد �ُتهمت �أكرث من مرة بق�سف 
�ملنطقة �خل�س���ر�ء ومطار �ربيل، فيما رف�س���ت 
�مل�س���اركة باحتجاجات “�الإطار” و�سحبت قبل 
ذل���ك نو�به���ا م���ن �لربملان بع���د ��س���تقالة �لكتلة 

�ل�سدرية يف حزير�ن �ملا�سي.
وكان���ت معلوم���ات ق���د ��س���ارت �ىل �ن تاأجي���ل 
زعي���م �لتيار �ل�س���دري ل���� “مليونية �ل�س���بت” 
جاء بالتز�من مع معلومات عن ��ستعد�د بع�س 
زعماء �لع�س���ائر “�لثانوين” �لذين ��س���رتهم 
قوى �سيا�سية باملال و�ل�سالح، لتاأجيج �لو�سع 

يف �لبالد.
باملقابل �نت�س���رت ت�س���ريبات عن و�سول قو�ت 
�ير�نية �ىل جرف �ل�سخر، جنوب بغد�د، وهي 
مدينة خالية من �ل�س���كان منذ 8 �سنو�ت وحتت 
�سيطرة “حزب �لله” بالتز�من مع بيان �الخر 

عن �حتمال ن�سر عنا�سره يف بغد�د.

�لعدد )5245( �ل�سنة �لع�سرون - �خلمي�س )18( �أب 2022

 بغداد/ فرا�س عدنان

�نته���ى �جتم���اع عق���د يف �لق�س���ر �حلكوم���ي، 
�أم����س �الأربع���اء، �إىل دع���وة �لتي���ار �ل�س���دري 
الإجر�ء حو�ر وطني ب�س���اأن �الأزمة �ل�سيا�سية، 
و�البتعاد عن �لت�سعيد، و�ملح �إىل �التفاق على 

�إجر�ء �نتخابات مبكرة.
�أن  )�مل���دى(،  تلقت���ه  حكوم���ي  بي���ان  وذك���ر 
»�لرئا�سات �جتمعت مع قادة �لقوى �ل�سيا�سية 
�لوطني���ة �لعر�قي���ة بدعوة م���ن رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء م�س���طفى �لكاظم���ي، �أم�س؛ ملناق�س���ة 
�لتط���ور�ت �ل�سيا�س���ية يف �لب���الد، وبح�س���ور 

ممثلة �الأمن �لعام لالأمم �ملتحدة يف �لعر�ق«.
و�أ�س���اف �لبي���ان، �أن »�ملجتمع���ن ع���ربو� ع���ن 
�لتز�مه���م بالثو�ب���ت �لوطني���ة، و�إيج���اد ح���ل 
ل���كل �الأزم���ات م���ن خ���الل �حل���و�ر وباعتم���اد 
روح �الأخ���ّوة و�لت���اآزر؛ حفاظ���ًا عل���ى وح���دة 
�لع���ر�ق و�أم���ن �س���عبه و��س���تقر�ره، ودميومة 
�لنظ���ام �لدميقر�طي �لد�س���توري �لذي يحتكم 
�إلي���ه �جلمي���ع، و�لتاأكي���د على تغليب �مل�س���الح 
�لوطنية �لعليا، و�لتحلي بروح �لت�س���امن بن 
�أبناء �لوطن �لو�حد؛ ملعاجلة �الأزمة �ل�سيا�سية 

�حلالية«.
و�أ�س���ار، �إىل �أن �ملجتمعن �أكدو� �أن »�الحتكام 
م���رة جديدة �إىل �س���ناديق �الق���ر�ع من خالل 
�نتخاب���ات مبك���رة لي����س حدث���ًا ��س���تثنائيًا يف 
تاأري���خ �لتج���ارب �لدميقر�طي���ة عندم���ا ت�س���ل 
م�س���دودة،  ط���رق  �إىل  �ل�سيا�س���ية  �الأزم���ات 
و�أن �لق���وى �ل�سيا�س���ية �لوطني���ة حتتك���م �إىل 

�مل�سار�ت �لد�ستورية يف �النتخابات«.
ودعا �لبي���ان، »�لتيار �ل�س���دري �إىل �النخر�ط 
للح���ل  �آلي���اٍت  لو�س���ع  �لوطن���ي،  �حل���و�ر  يف 
�ل�س���امل مب���ا يخدم تطلع���ات �ل�س���عب �لعر�قي 

وحتقيق �أهد�فه«.
ولف���ت �إىل �التف���اق عل���ى »��س���تمر�ر �حل���و�ر 
�أج���ل و�س���ع خريط���ة طري���ق  م���ن  �لوطن���ي؛ 

قانونية ود�ستورية ملعاجلة �الأزمة �لر�هنة«.
وم�سى �لبيان، �إىل »�إيقاف كل �أ�سكال �لت�سعيد 
�مليد�ين، �أو �الإعالمي، �أو �ل�سيا�س���ي، موؤكدين 
على �سرورة حماية موؤ�س�سات �لدولة و�لعودة 
�إىل �لنقا�س���ات �لهادئ���ة بعي���دً� ع���ن �الإث���ار�ت 
و�ال�س���تفز�ز�ت �لتي من �س���اأنها �أن تثر �لفنت. 

ونا�سدو� و�س���ائل �الإعالم و�لنخب بدعم م�سار 
�حل���و�ر �لوطن���ي، و�ل�س���لم �الجتماع���ي، مب���ا 

يخدم م�سالح �سعبنا«.
م���ن جانب���ه، ق���ال �لباح���ث �ل�سيا�س���ي من���اف 
يحت���اج  �ل�سيا�س���ي  »�حل���و�ر  �إن  �ملو�س���وي، 
لنجاح���ه �ىل مقدم���ات من �الأطر�ف خ�سو�س���ًا 
�إىل  حتول���ت  تظاه���ر�ت  بع���د  ج���اء  و�أن���ه 
�عت�سامات �أمام جمل�س �لنو�ب قابلة للزيادة«.

وتاب���ع �ملو�س���وي، �أن »�حل���و�ر كان ال ب���د ل���ه 
م���ن مقدم���ات، وكل �لر�س���ائل مل تك���ن �إيجابية 
وما ز�ل �الإطار �لتن�س���يقي ي�س���ر على ت�س���كيل 
�حلكوم���ة بعد عقد جل�س���ة �لربملان و�لق�س���ايا 

غر �ملقبولة«.
و�أ�سار، �إىل �أن »�جر�ء �أي لقاء من دون ح�سور 
�لتيار �ل�سدري فهو بال معنى«، م�سددً� على �أن 
�الزم���ة �ل�سيا�س���ية �حلالي���ة فيه���ا طرف���ان على 
�الأق���ل، وهما �ملتظاهري���ن و�الإطار �لتن�س���يقي 
�ل���ذي ي�س���ر على تنفي���ذ �آلي���ات مرفو�س���ة من 
�ل�س���ارع بت�س���كيل حكومة تو�فقية و�الإ�س���ر�ر 

على �ملحا�س�سة«.
�الأ�سا�س���ي  »�لعام���ل  �أن  �ملو�س���وي،  و�أو�س���ح 
الأي ح���و�ر م���ن دون ممث���ل ع���ن زعي���م �لتي���ار 
�ل�س���دري مقت���دى �ل�س���در �س���يكون مفق���ودً�، 

وهذه و��سحة بالن�سبة للكافة«، م�سددً� على �أن 
»�لتيار �ل�س���دري من�س���حب من �ل�سارع و�تخذ 
من �ل�س���ارع مكانًا لتنفيذ م�س���روعه باالإ�سالح 

و�لتغير«.
وب���ن، �أن »�الإط���ار �لتن�س���يقي مل يق���دم لغاي���ة 
�لوق���ت �حلايل �أية ر�س���ائل على نيت���ه باإحد�ث 
�أو  �ل�س���دري  �لتي���ار  م���ن  كل  �إىل  تغي���ر 

�ملتظاهرين«.
و�أورد �ملو�س���وي، �أن »بد�ي���ة �حل���ل تكون من 
خالل �التفاق عل���ى حل �لربملان وحتديد موعد 
لالنتخاب���ات �ملبك���رة وبعده���ا ميك���ن �أن تكون 

هناك تطور�ت على م�ستوى �حلو�ر�ت«.
ون���وه، �إىل �أن »�جلميع بد�أ يتحدث عن �لقبول 
بطل���ب �ملتظاهري���ن ولك���ن �خل���الف عل���ى �آلية 
�لتنفي���ذ، فه���ل م���ن �ملعق���ول �أن ناأت���ي بحكومة 
تابع���ة لكتل���ة �سيا�س���ية معين���ة ه���ي م���ن تهيئ 
لالنتخاب���ات؟ ال �عتق���د �أن هناك من �س���يطمئن 

لها«.
عل���ى  »�الإ�س���ر�ر  �أن  �إىل  �ملو�س���وي،  وم�س���ى 
ت�س���كيل �حلكومة �إذ� ما �أر�د �أن يقنع �لطرفن، 
فينبغي �أن يبنى على �أ�س���ا�س حكومة م�س���تقلة 
قادرة على توفر بيئة جاذبة للناخبن وقادرة 

على �إجر�ء �نتخابات �سفافة«.

مع نهاية الدوام الر�صمي اليوم الخمي�س �صتنتهي مهلة زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر 
التي منحها لل�صلطات الق�صائية لحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

وكان اأن�صار زعيم التيار، قد رفعوا قبل ايام دعاوى الى المحكمة التحادية �صد الرئا�صات 
الثالث لخرق المدد الد�صتورية وعدم ت�صكيل الحكومة.

قوى في االإطار تلمح اإلى تر�سيح العيداني لمن�سب رئي�س الوزراء

العامري يحمل مبادرة مرنة على باب الحنانة: اإمكانية تغيير ال�سوداني

الطار التن�سيقي يبحث عن مخرج لأزمة تر�سيح ال�سوداني

المحكمة االتحادية ترجئ دعوى نائب م�ستقل 
لحل البرلمان

ترقب ر�سمي و�سعبي لقرار المحكمة التحادية العليا

الرئا�سات وزعامات الكتل تدعو اإلى اإيقاف الت�سعيد االإعالمي

اجتماع ق�سر الحكومة: غياب ال�سدر.. وتلميح 
اإلى االنتخابات المبكرة

جانب من اجتماع الق�سر الحكومي اأم�س



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

�لعدد )5245( �ل�شنة �لع�شرون - �خلمي�س )18( �آب 2022 محليات

 بغداد/ املدى

�أعلن����ت خلي����ة �الع����ام �حلكوم����ي، �أم�����س 
�ملائي����ة  �مل����و�رد  وز�رة  �تخ����اذ  �الأربع����اء، 
ع����دة �إج����ر�ء�ت ملعاجل����ة �ش����ح �ملي����اه م����ن 
خال �ال�ش����تمر�ر بتنفيذ عدد من �مل�شاريع 
�الإرو�ئية باعتماد �أ�ش����اليب �لري �حلديثة 
م����ن  و�حل����د  �ملائي����ة  �ل�شائع����ات  لتقلي����ل 

�لتجاوز�ت وزيادة �لغلة �لزر�عية.
وبين����ت �خللية، يف بي����ان تلقت����ه )�ملدى(، 
�أن "م����اكات وز�رة �ملو�رد �ملائية تو��شل 
مل�ش����روع  �لثاني����ة  �ملرحل����ة  تنفي����ذ  �أعم����ال 
��شت�ش����اح �أر��ش����ي )ديو�ني����ة - �شافعية( 

يف حمافظة �لديو�نية".
�أ�شاف �لبيان، �أن "�أعم����ال �ملرحلة �لثانية 
ت�شمن����ت �ش����ب �جل����در�ن للقن����اة �لرئي�شة 
و�أعمال �لتبطني د�خ����ل �لقناة، �إ�شافة �ىل 
�أعم����ال �لدف����ن للقنو�ت �لفرعي����ة وجو�نب 
�لقناة �لرئي�شة و�عمال مد �لقنو�ت �ملعلقة 

)فلومات(".
و�أ�ش����ار �لبيان، �ىل" قي����ام �شركة �لر�فدين 
�لعام����ة وباإ�ش����ر�ف �لهيئة �لعام����ة مل�شاريع 
�لري و�ال�شت�شاح، ب�شب �لقناة �لرئي�شة 
م����ر   )٢٢٠٠( وبط����ول  �لكونكريتي����ة 

��شاف����ة �ىل �أعم����ال �الإمائي����ات �لر�بي����ة 
للقن����و�ت �ملوزعة و�لقناة �لرئي�شة و�أعمال 

�حلفريات ل�شبكة �ملبازل". 
م����ن جانب �خر ت�شتمر �شركة �لفاو بح�شب 
�لبي����ان "و�شم����ن قاطع عملها مب����د �شبكات 
�جم����ايل  بط����ول  �ملعلق����ة  للقن����و�ت  �ل����ري 
)١٣٨٠٠٠( مر، �إ�شافة �ىل تنفيذ �شبكات 
م.ط   )٣٥٠٠٠( �إجم����ايل  بط����ول  �ملب����ازل 
وتنفي����ذ من�شاآته����ا و�إجن����از تقاطعاته����ا مع 
�لقن����و�ت �لفرعي����ة وبط����ول �إجم����ايل بل����غ 

)١٤٠٠٠٠( م".
و�أردف �لبي����ان، �أن "�شرك����ة �لعر�ق �لعامة 
تق����وم بتنفيذ م�شاريع �ل����ري و�أعمال �شب 
 )u shape( لقن����اة �لرئي�ش����ة على �ش����كل�
وبط����ول )٣٠٠٠٠( م، وقنو�ت فرعية عدد 
)٣( وج�شور م�شاة عدد )٢( ونو�ظم قاطعة 
ع����دد )٢( وتقاطع طرق م����ع مبازل وتقاطع 
م����ع قن����و�ت، �إ�شاف����ة �ىل �أعم����ال �لتك�شية 
�حلجرية وتبطني ودف����ن �لقنو�ت �لفرعية 
و�أعمال تقاطعات م�شاريع حمطات �الإ�شالة 

مع �لقناة �لرئي�شة".
ي�ش����ار �إىل �ن �ملرحل����ة �لثانية من �مل�شروع 
دومن   )١٥٠٠٠( ��شت�ش����اح  �ىل  ته����دف 
ع����ن  ف�ش����ا  متقدم����ة،  �إجن����از  وبن�ش����ب 

�جن����از �ملرحلة �الوىل من �عم����ال م�شروع 
��شت�ش����اح �أر��ش����ي )ديو�ني����ة - �شافعية( 
�شم����ن �مل�شاري����ع �الرو�ئي����ة �ملهم����ة �ل����ذي 
تنف����ذه �ل����وز�رة للتخفيف من �آث����ار �ل�شحة 
�ملائي����ة كون����ه يعتم����د تقني����ات ري حديث����ة 
وي�شاه����م ب�شم����ان �لعد�ل����ة يف توزيع����ات 

�ملياه.
وقال مدي����ر �ملركز �لوطن����ي الإد�رة �ملو�رد 
�ملائي����ة ح����امت حمي����د، �إن "وز�رة �مل����و�رد 
�ملائي����ة تتعر�س �إىل نوعني من �لتجاوز�ت 
عل����ى �ملي����اه، �الأوىل تق����ع عل����ى �حل�ش�����س 
�ملائية و�لثانية تقع على �مل�شاريع �ملائية".
�لعام����ة  "�لهيئ����ة  �أن  حمي����د،  و�أ�ش����اف 
لت�شغي����ل م�شاري����ع �ل����ري و�لب����زل �لتابعة 
لل����وز�رة تق����وم مبتابعة �الطاق����ات �ملائية 
م����ن �ل�ش����دود لغر�����س تاأم����ني �لت�شاري����ف 

للمحافظات كافة".
ح�ش����ب  يك����ون  "ذل����ك  �أن  �إىل  و�أ�ش����ار، 
�خلطة �ملع����ّدة بد�ي����ة �ملو�ش����م �ل�شيفي �أو 
بد�ي����ة �ملو�شم �ل�شت����وي"، م�ش����ددً� على �أن 
"�لتجاوز�ت تكون يف بع�س �الأحيان من 
قب����ل �ملو�طنني، ويف �أحيان �أخرى تقع من 

�الإد�ر�ت �ملحلية".
و�أو�شح حميد، �أن "�أحد جتاوز�ت �الإد�رة 

�ملحلية، هو ما قام به حمافظ بابل قبل مدة 
بفتح ناظم لكن مت حل هذه �مل�شكلة و�إعادة 
تنظي����م �لناظ����م ح�شب �خلط����ط �لت�شغيلية 

�ملعدة من قبل وز�رة �ملو�رد �ملائية".
�ملو�طن����ني  م����ن  "ق�شم����ًا  �أن  و�أورد، 
�ملتو�جدي����ن يف �ش����دور �الأنه����ر يقوم����ون 
با�شتهاك �ملي����اه �أكرث من �حل�ش�س �ملائية 
�ملخ�ش�ش����ة �إليه����م ما يقلل ح�ش�����س �أولئك 

�ملتو�جدين يف ذنائب �الأنهر".
ويو��شل حميد، �أن "�لوز�رة تقوم بحملة 
الإز�ل����ة �لتج����اوز�ت و��شتطعن����ا خال هذه 
�ل�شن����ة تقليل �لتجاوز�ت م����ن �أجل �إي�شال 

�حل�ش�س �ملائية �إىل ذنائب �الأنهر".
وحت����دث، ع����ن "�إمكاني����ة �لقول ب����اأن ن�شبة 
�لتج����اوز �أق����ل بكث����ر عّم����ا كان����ت عليه يف 
�ل�شن����و�ت �ملا�شي����ة"، مبين����ًا �ن "�لتعام����ل 
م����ع �مللف �ملائي يكون على حمورين �الأول 

خارجي و�لثاين د�خلي".
و�أفاد حميد، باأن "�جلانب �خلارجي يتمثل 
مبحاول����ة عق����د �جتماع����ات م����ع �جلانب����ني 
�لرك����ي و�الإي����ر�ين ل�شمان �إط����اق �ملياه 
بح�ش����ب �لكمي����ات �ملق����رة وتقا�ش����م �ل�شرر 

بح�شب �لقو�نني �لدولية".
يتمث����ل  �لد�خل����ي  "�جلان����ب  �أن  و�أردف، 

ب�شم����ان �إع����د�د خط����ة لتق�شي����م �حل�ش�س 
�ملائية لكافة �مل�شاري����ع و�ملحافظات ح�شب 

�ملحدد�ت".
ويو��شل حمي����د، �أن "�الأولوية يف �لد�خل 
ملي����اه �ل�شرب و�لب�شاتني و�ملي����اه �لزر�عية 
و�لبيئي����ة �لت����ي تت�شم����ن ح�ش����ة حمافظ����ة 

�لب�شرة و�الهو�ر".
و�أ�شاف، �أن "هذه �خلطة تتم متابعتها من 
قبل �لدو�ئ����ر �لتابعة لوز�رة �ملو�رد �ملائية 
ال�شيم����ا �لهيئ����ة �لعام����ة للت�شغي����ل و�إد�رة 
م�شاريع �ل����ري، وحما�شبة �ملتجاوزين من 
خ����ال رفع دعاوى ق�شائي����ة ومتابعتها يف 

�ملحاكم لتقليل �لتجاوز�ت".
تن�ش����ب  "جهودن����ا  �أن  و��شتط����رد حمي����د، 
�ي�شًا عل����ى رفع �مل�شخات �ملن�شوبة خارج 
�ل�شو�ب����ط �أو �أن �أ�شحابه����ا مل يح�شل����و� 
على �ملو�فقات �لر�شمية لت�شغيلها وحتجيم 
�لقن����و�ت �لتي تاأخذ �ملياه باجتاه بحر�ت 

تربية �الأ�شماك دون مو�فقة".
ون����وه، �إىل �أن هذه "�الإجر�ء�ت �لتي تقوم 
بها وز�رة �ملو�رد �ملائية تهدف �إىل �إي�شال 
�ملي����اه بعد�ل����ة لكاف����ة �ملحافظ����ات بح�ش����ب 

�خلطة �ملعدة".
ونب����ه حميد، �إىل �أن "�ملحافظات �جلنوبية 
�ملت�ش����رر �الأك����ر م����ن ه����ذه �لتج����اوز�ت"، 
مبين����ًا �أن "عملن����ا �أنه����ى جت����اوز�ت كثرة 
كانت عل����ى نهر �لفر�ت ال�شيما يف حمافظة 
�ملثنى و�ي�شال �لت�شريف �إىل حمافظة ذي 

قار بالكامل".
وذهب، �إىل جتاوز�ت �أخرى "تقع من �شدة 
�شامر�ء �إىل جن����وب حمافظة بغد�د يجري 
�لعم����ل على حتجيمها وق����د جنحنا �إىل حد 
ما، لكن هناك �إجر�ء�ت �أخرى ل�شمان عدم 
�لتاأثر على ح�ش�س �ملحافظات �الأخرى".

وب����ني حمي����د، �أن "�خلزي����ن �ملائ����ي �ملت����اح 
للعر�ق يف �لوقت �حلايل هو �أقل من �لعام 
�ملا�شي بن�شب����ة 6٠%، و�ل����ذي قبله بن�شبة 

."%٨٠
ه����ذ�  �إد�رة  "�ل����وز�رة حت����اول  �أن  وذك����ر، 
يف  �ملو�شوع����ة  �خلط����ة  ح�ش����ب  �خلزي����ن 
�لدر��شة �ل�شر�تيجية �لتي مت �إقر�رها يف 
عام ٢٠١٤ باأن يت����م تق�شيم �خلزين ح�شب 

�حلدود �إىل ثاث فئات".
وم�ش����ى حمي����د، �إىل �أن "�لع����ر�ق م����ا ز�ل 
حالي����ًا يف �حلد �لثاين من �جلفاف، وناأمل 
باأن نبقى يف هذ� �مل�شت����وى وتكون �ل�شنة 
�لقادمة �إير�د�ته����ا �ملائية جيدة لكي ن�شعد 
�إىل �حل����د �الأول �أو �حلد �الآمن �أما �إذ� جاء 
�ملو�شم �لق����ادم جافًا �ي�شًا ممكن �أن ننحدر 
�إىل �حل����د �لثال����ث �حل����رج ج����دً� ونو�ج����ه 
�حتياج����ات  تلبي����ة  يف  كب����رة  �شعوب����ات 

�ملياه".

تنفيذ حملة للحد من التجاوزات وزيادة الغلة الزراعية

م�ضاريع اإروائية تهدف اإىل معاجلة �ضح املياه وتقليل ال�ضائعات

جانب من حملة ازالة التجاوزات

تعل��ن محافظة ذي قار )العقود احلكومية( عن مناقصة مش��روع 
)االعمال التكميلية انش��اء مختبر حاس��وب مع تأثيث والتجهيز 
عدد 12 في الش��طرة املرك��ز(  ضمن خطة تنمي��ة االقاليم لعام 
على حساب ش��ركة )قوس الناصرية( 2022 واس��تناداً لتعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من 
وزارة التخطيط والضواب��ط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة 
العام��ة االحتادي��ة لع��ام2021. ان وثيق��ة الدعوة لتق��دمي العطاء 
)االع��ان( ع��ن املناقصة العامة لهذا املش��روع س��وف تنش��ر في 
اجلرائد الوطنية )املدى، الشرق ، املستقبل العراقي( وسيتم العمل 
عند فح��ص وتقييم العطاءات وفق االلي��ة املعتمدة للمناقصات 
الدولي��ة العامة والتي تتي��ح ملقدمي العط��اءات كافة من الدول 
املؤهلة االش��تراك فيه��ا كما هو محدد في النش��رة التوضيحية 

الصادرة من االمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة(. 
وبإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد 
تقدمي طل��ب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
أن اسلوب الدفع س��يتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم 
حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص 
باالجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة 
)12( ظه��راً م��ن ي��وم )الثاثاء( املص��ادف 2022/8/23 ف��ي املديرية 
العام��ة لتربي��ة محافظة ذي قار فعل��ى الراغبني من الش��ركات 
واملقاولني العراقي��ني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه 
على االقل والش��ركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص 
مراجعة قس��م العقود احلكومية حملافظة ذي قار لش��راء نس��خة 
من الوثائق اخلاصة باملش��روع علماً إن سعر العطاء الواحد )وكما 
مؤش��ر ازاءه( غي��ر قابلة لل��رد على ان يتم تق��دمي هوية التصنيف 
االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية 
عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية: 

1- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- الكوادر الفنية: 

الكوادر الفنية   العدد  ت 
2 مهندس مدني    1
1 مساح       2

ب- املتطلبات املالية: 
أوالً: امل��وارد املالية )الس��يولة النقدية(: من خ��ال تقدمي ما يثبت 
القدرة املالية لتنفيذ املش��روع ملبلغ اكبر او يساوي )96.000.000( 

ستة وتسعون مليون دينار. 
ج- املتطلبات القانونية:

اوالً: االهلية وتشمل )جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد 
تض��ارب باملصالح، لم يتم وضع الش��ركة املقدم��ة في القائمة 
الس��وداء، الش��ركات اململوك��ة للدولة )ان تثبت انها مس��تقلة 
قانوني��اً ومالي��اً وانه��ا تعمل وفق القان��ون التج��اري وان ال تكون 
وكاالت تابع��ة لصاحب العمل(، غير مس��تبعدة من قبل صاحب 
العم��ل او اس��تناداً إلى قرار صادر من قب��ل االمم املتحدة / مجلس 

األمن للمشاركة في املناقصات(.
ثانياً: لم تظهر عقود غير منفذة خال ال� )5( س��نوات الس��ابقة 
ولغاية موعد تس��ليم العطاء ، لم يصدر بحق الش��ركة مقدمة 
العطاء قرار مينع املش��اركة في املناقص��ات بدولة صاحب العمل 
اس��تناداً إلى قرار صادر بحقه مص��ادرة ضمان عطاءه وملدة ال� )5( 

سنوات السابقة. 
ثالثاً: عدم ممانعة )نس��خة أصلية + نسخة مصورة( ونافذة صادرة 
م��ن الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار 

ونسخة من الهوية الضريبية للشركة. 
رابعاً: شهادة تأسيس الشركة مع ماحظة في حال كون الشركة 
مقدم��ة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة اخلارجية العراقية. 
خامس��اً: هوي��ة تس��جيل وتصني��ف املقاول��ني صادرة م��ن وزارة 
التخطي��ط وتكون درج��ة وصنف املق��اول او الش��ركات املقاولة 

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

2- كل العط��اءات يج��ب ان تتضم��ن ضمان للعط��اء )التأمينات 
االولية( ملقدم��ي العطاءات مبوجب خطاب ضم��ان بنكي او صك 
مصدق او سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
1% م��ن مبلغ الكلفة التخمينية للمش��روع ومعن��ون إلى جهة 
التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قس��م العقود احلكومية( ويذكر 

في��ه رقم واس��م املناقصة ويكون ناف��ذ ملدة 150 ي��وم من تاريخ 
غل��ق املناقصة وعلى املناق��ص الفائز )الش��ركة او املقاول( الذي 
ترس��و عليه املناقصة مباش��رة بع��د اصدار كت��اب االحالة قبل 
توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحس��ن التنفيذ بقيمة 5% من 
مبل��غ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف 
العراقية ف��ي بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء 

فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. 
3- يت��م اعتماد الوثائق القياس��ية الصادرة م��ن وزارة التخطيط 
وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها 
ملعايي��ر التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والش��روط القانونية 
والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام 
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم 

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

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

6- تتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور النش��ر واالعان وآلخر 
اع��ان ع��ن املناقصة وان تتحمل الش��ركة التي يح��ال بعهدتها 
العمل كافة الضرائب والرس��وم التي تف��رض من قبل الدولة واي 

مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلتزم الطرف الثاني بان يش��غل ما ال يقل عن )30%( من عمالة 
موظفي��ه العمال��ة الوطنية ع��ن طريق مراكز التش��غيل اال في 
حال��ة اعت��ذار املركز عن توفي��ر االعداد واالختصاص��ات املطلوبة 
وبكتاب رس��مي مباش��ر وخال م��دة )30 يوم( من تاريخ اس��تام 

املركز للطلب. 
8- ف��ي حالة اش��تراك اكثر م��ن مناقص في تق��دمي عطاء واحد 
لتنفي��ذ العقد تكون مس��ؤوليتهم تضامني��ة تكافلية في ذلك 

لتنفيذه.
9- احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.

10- تتحمل الدائرة املس��تفيدة مس��ؤولية الكشف الفني املعد 
من قبلها واعتدال اس��عاره وكذلك تنفي��ذ العمل باعتبارها ممثاً 

لرب العمل بعقد املقاولة.

11- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية . 
12- تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات 
باس��تكمال النواقص التي تس��مح بها التعليمات خال سبعة 

ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخافه ال ميكن قبولها.
13- تك��ون االولوية للمواد االولية املصنع��ة واجملهزة داخل العراق 
للمش��روع مع مراعاة االلتزام بضوابط الس��عر والنوعية اجملهزة 
م��دى مطابقته��ا للمواصف��ات املطلوب��ة حس��ب كت��اب وزارة 

التخطيط العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.
14- ملكي��ة التصاميم واخلرائط واملواصف��ات التي تعدها اجلهة 

املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.  
15- ان آخر ي��وم لتقدمي العطاءات نهاية الس��اعة )11( ظهراً من 
ي��وم )االحد( املصادف 2022/8/28 إلى العنوان التالي محافظة ذي 
قار - قس��م العقود احلكومية في مقره��ا الكائن في الناصرية – 
اإلدارة احمللية - قرب مصرف الرشيد - فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة 
االعمار س��ابقاً(... على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي 
حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون 
الكتابة واضحة وخالية من احلك والش��طب وتكون جميع األوراق 
مختوم��ة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للش��ركة ورقم 
الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ 
من خال��ه ملزم واصولي��ا وكما يق��دم البطاق��ة التموينية وما 
يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة الس��كن وال يس��مح 
التق��دمي عن طري��ق البريد االلكتروني، وس��يتم فت��ح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان 
محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف ترفض العطاءات 
املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس��مية فيؤجل إلى 
الي��وم ال��ذي يليه على ان تق��دم العطاءات داخل ظ��روف مغلقة 
ومختوم��ة ومثب��ت عليه��ا رقم واس��م املناقصة واس��م مقدم 

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

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

العدد: 1811
التاريخ: 2022/8/11

املناق�صة: رقم )62( خطة تنمية االقاليم 2022
على ح�صاب الناكل 

اإىل / كافة املقاولني وال�صركات العراقية واالأجنبية

م / اإعــــــالن

�صعر الك�صف ت
امل�صادق 

مدة 
التاأمينات املطلوبة/ املوقع الدائرة امل�صتفيدة ا�صم امل�صروع العمل 

بالدينار 
الت�صنيف على 

االأقل 
�صعر العطاء 

بالدينار 

270 يوم 1844.404.000
االعمال التكميلية انشاء مختبر حاسوب مع 
التأثيث والتجهيز عدد 12 في الشطرة املركز 

الشطرة مديرية تربية ذي قار 
1% من قيمة الكشف 

التخميني 
انشائية الدرجة 

التاسعة 
250.000 ألف دينار 

الدكتور حممد هادي ح�صني 
حمافظ ذي قار

 بغداد/ املدى

�أف���ادت �الأمان���ة �لعامة ملجل�س �ل���وزر�ء با�شتمر�ر �لعم���ل يف م�شروع 
�الأبني���ة �ملدر�شي���ة �لنموذجية، موؤك���دة �أن �لعمل ي�ش���ر وفق �خلطط 
�ملعدة له. وقال �ملتحدث با�شم �الأمانة حيدر جميد، يف ت�شريح لوكالة 
�النب���اء �لر�شمية، �إن "م�شروع �الأبنية �ملدر�شية �لنموذجية �نطلق يف 
�ملرحلة �الأوىل ب� ١٠٠٠ مدر�شة من جمموع ٨ �آالف"، موؤكدً� �أن "�لعمل 
جاٍر يف كل �ملحافظات على قدم و�شاق وبنظامني �شباحي وم�شائي". 
و�أكد جميد، �أن "هناك متابع���ات م�شتمرة من د�ئرة �مل�شاريع �لوطنية 
و�الأبني���ة �ملدر�شي���ة يف �الأمان���ة �لعام���ة ملجل�س �لوزر�ء ع���ر زيار�ت 
يومية دورية منتظمة للماكات �لهند�شية و�لفنية وكذلك متابعات من 
دو�ئ���ر �ملهند�س �ملقيم يف د�ئرتي �ملباين يف وز�رة �الإعمار و�الإ�شكان 
وكذل���ك د�ئرة �الأ�شغال". وتاب���ع، �أن "�لعمل يف �مل�ش���روع ي�شر وفق 
م���ا خمط���ط ل���ه بح�شب ن�ش���ب �الإجن���از �لتي ت�ش���ل ب�ش���كل يومي �إىل 
�الإد�رة �لتنفيذي���ة يف �الأمان���ة �لعام���ة ملجل�س �ل���وزر�ء ومتابعتها مع 
�ل�شركت���ني �ملنفذتني". �إىل ذلك، �أكد وزير �لربية علي حميد �لدليمي، 
�م�س �الأربعاء، �أهمية رفع م�شتوى �لتخطيط الإيجاد منظومة تربوية 
متكاملة. وذكر �ملكتب �الإعامي لوز�رة �لربية يف بيان تلقته )�ملدى(، 
�أن "�لدليم���ي تفق���د �ملديري���ة �لعام���ة للتخطيط �لرب���وي، و�أ�شار �ىل 
�شرورة رفع م�شتوى �لعمل و�الهتمام �ال�شتثنائي بالتخطيط الإيجاد 
منظوم���ة تربوية متكامل���ة". و�أ�شاف، �أن "�لزيارة ته���دف �إىل تناول 
فاعلية �الأد�ء و�لوقوف على �شر �لعمل، و�شواًل �إىل حتقيق �الأهد�ف 
�ملرج���وة وزيادة �شرع���ة �الإجناز، ف�شا عن �إمكاني���ة توظيف �لكو�در 
�لب�شري���ة مبا يحق���ق �أف�شل �ملنج���ز�ت"، مبين���ا، �أن "للتخطيط �أهمية 
كب���رة يف �إجن���اح �لعملي���ة �لربوي���ة وم�شاعدته على ر�ش���م �ل�شورة 
�مل�شتقبلي���ة �ل�شحيحة بتحديده �الأعمال �لازمة لقيام �لطاقة �لب�شرية 

بها؛ فهو ��شتثمار لتلك �لطاقات لتحقيق �أهد�ف �لربية و�لتعليم". 
و�أ�ش���ار �لبي���ان �إىل �أن "�لدليم���ي بحث م���ع �لقائم���ني يف �ملديرية �آلية 
تطوي���ر وحت�شني جودة �لعمل و�نتقاء �أف�ش���ل �الأطر يف هذ� �ملجال"، 
منوها �ىل "بذل كل جهوده و�إمكانياته لتذليل �ل�شعوبات �لتي تو�جه 
عمله���م يف �إجناز �مل�شاريع �لربوي���ة و�ل�شر�تيجية �لتي تخدم �أبناء 
�لبل���د".  م���ن جهته���م �أعرب موظف���و �ملديرية ع���ن �شكره���م وتقديرهم 
لوزي���ر �لربي���ة لتو��شل���ه مع �ملي���د�ن �لرب���وي وتلّم����س �حتياجاته 
و�تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �ملنا�شبة"، مثمن���ني "�جلهود و�لزي���ار�ت �مليد�نية 
و�حلو�ر معهم و�ال�شتماع �إىل مطالبهم وماحظاتهم و�لتحديات �لتي 

تو�جههم".

الأمانة العامة ت�ؤكد 
ا�ضتمرار تنفيذ م�ضروع 

الأبنية املدر�ضية النم�ذجية



 بغداد / املدى 

ال�ش���بيبي،  حمم���د  ولي���د  املحام���ي  اأك���د 
اخلب���ر بالقوان���ن الريا�شي���ة الوطني���ة 
وج���ود  الدولي���ة،  الريا�شي���ة  واللوائ���ح 
ِق���دم  ع���ن  ناجم���ة  ونواق����ص  مطّب���ات 
القوانن اإزاء الت�شريعات اجلديدة والتي 
�شرع���ت بعد عام 2003 الت���ي حتتاج اىل 
الإلغ���اء واإحالل ت�شريع���ات اأحدث حمّلها 
تاأخذ بنظر العتب���ار املالحظات املوؤ�ّشرة 
م���ن قب���ل ذوي الخت�ش���ا�ص وت�ش���تدرك 

الهفوات.
�ش���ّك  :ب���ال  )امل���دى(  ل����  ال�ش���بيبي  وق���ال 
التغيرات الت���ي تطراأ عل���ى العامل اليوم 
تك���ون كِقط���ع الدومين���و يتاأّث���ر الواح���د 
بالآخ���ر، فم���ا يح�ش���ل يف عامل ال�شيا�ش���ة 
الريا�ش���ة  ع���امل  عل���ى  بظالل���ه  يلق���ي 
والقت�شاد والجتماع وال�شاأن الع�شكري 
وهكذا، وحتى اللوائح واملواثيق الدولية 
مب���ا فيه���ا الريا�ش���ية حت���ت م���ا ي�ش���مى 
)باحلوكمة الر�ش���يدة اأو احلكم الر�ش���يد( 
وعلى راأ�ش���ها امليثاق الأوملب���ي واللوائح 
الأوملبية والأنظمة الأ�شا�ش���ية ود�ش���اتر 
الحت���ادات الدولية الريا�ش���ية قد ت�ش���ع 
مب���ادئ ل يج���وز خرقها ومنه���ا احليادية 
ال�شيا�ش���ية، ومكافحة املن�ش���طات وحظر 
التالعب باملناف�ش���ات الريا�شية،  لكن يف 

اأّول امتحان اأو جتربة تتهاوى".
واأ�ش���اف "اأن الكيانات الريا�شية �شارت 
كي���ان  كل  ويف  فيه���ا  الع�ش���وية  تقّي���د 
ريا�ش���ي بالع���امل �ش���واء دويل اأم ق���اري 
اأم اأقليم���ي اأم وطن���ي بالأن���واع الثالث���ة 
فقط، مع ا�ش���تثناءات طفيفة قد ت�ش���تخدم 
م�ش���طلحات اأو اأن���واع اأخ���رى ثانوية اأو 
خا�ش���ة ح�ش���ب طبيعة الكيان الريا�شي، 
والأنواع الرئي�شية الثالثة هي الع�شوية 
الكاملة، والع�ش���وية امل�ش���ركة املنت�شبة، 
الع�ش���وية  اأو  الفخري���ة  والع�ش���وية 
الهيئ���ة  الكام���ل يف  فالع�ش���و  ال�ش���رفية، 
العامة اأو الكونغر�ص ال�شلطة الت�شريعية 

اأو اجلمعية العمومية".

�ضالحية الع�ضو
واأو�شح "للع�شو ُمطلق ال�شالحيات غر 
املنقو�ش���ة منها  الر�شيح للهيئة الإدارية 
)الهيئة التنفيذية اأو اللجنة التنفيذية  اأو 
املكتب التنفيذي، والت�شويت �شواء برفع 
الأيدي اأو بالقراع ال�شري اأو الت�شويت 
ال�شري اأو النتخاب ال�شري اأو اأي طريقة 
ينتهجها الكيان الريا�شي عند اتخاذ قرار 
اأو اإجراء العملي���ة النتخابية الخ وكذلك 
امل�شاركة باملداولت والنقا�شات وح�شور 
اجتماع���ات الهيئ���ة العام���ة وق���د مينح���ه 
امل�ش���ّرع ح���ق احل�ش���ور يف اجتماع���ات 
الهيئة الإدارية �شريطة عدم الت�شويت".
وتابع "اأما الع�شوية امل�شاركة اأو املنت�شبة 
فهي ع�ش���وية منقو�شة، وتقّيد اأما ب�شبب 
العم���ر كاأن تكون اأقل من 18 عامًا  اأو لأي 
�ش���بٍب اآخر بح�ش���ب خ�شو�ش���ية كل كيان 
ريا�ش���ي معني �ش���ريطة األ ُتخرق مبادئ 

احلوكمة الر�شيدة".

الرئا�ضة الفخرية
وذكر ال�ش���بيبي "اأما الع�ش���وية الفخرية 
اأو ال�شرفية، فالرئي�ص ال�شريف اأو الع�شو 

ال�ش���رف اأو الرئي����ص الفخري اأوالع�ش���و 
منقو�ش���ة  الع�ش���وية  فه���ذه  الفخ���ري، 
ولي�ش���ت كاملة ومت ت�شريع هذا النوع من 
الع�ش���وية لتكرمي �ش���خ�ص ما اأما لإجناز 
حّققه يف هذا الكيان الريا�ش���ي يف جمال 
اأو ب�ش���بب اخلدم���ات  الريا�ش���ة املعني���ة 
اجلليلة التي قّدمها م���ن الناحية الإدارية 
اأو املالية اأو الفنية اأو الريا�ش���ية، وهناك 
حم���ّددات وفوارق بن الرئا�ش���ة الفخرية 
مث���اًل والع�ش���وية ال�ش���رفية كاأن ل يجوز 
منح الرئا�ش���ة الفخرية لع�ش���و كان كامل 
الع�شوية يف هذا الكيان الريا�شي".

وا�ش���تطرد "برغ���م كل اخلدم���ات اجلليلة 
الت���ي قّدمه���ا اإل اأن���ه مل ي�ش���غل من�ش���ب 
رئي����ص هذا الكيان لذا يكون لقب الرئي�ص 
حك���رًا  ال�ش���ريف  الرئي����ص  اأو  الفخ���ري 
عل���ى الروؤ�ش���اء ال�ش���ابقن له���ذا الكي���ان 
القان���ون  منعه���م  كاأن  ُمدده���م  وانته���ت 
املعني من الر�شيح ب�ش���بب بلوغ اأق�شى 
امل���دد للر�ش���يح املتتايل اأو غ���ر املتتايل 
اأو ب�ش���بب عام���ل ال�ش���ن لبلوغ���ه ال�ش���ن 
الأق�ش���ى، ول ميك���ن من���ح لق���ب رئي����ص 
فخري مثاًل ملن اأبعد من من�ش���به كرئي�ص 
لنتفاء اأحد �شروط الن�شمام لهذا الكيان 
ب���دءًا ب�ش���بب ارتكابه جرمي���ة جنائية اأو 
وقوع ف�ش���اد م���ايل اأو اأخالق���ي، باملقابل 
اأو  الفخري���ة  الع�ش���وية  من���ح  يج���وز  ل 
ال�شرفية لرئي�ص �ش���ابق لهذا الكيان لأنها 
�ش���ت لالأع�ش���اء الفاعلن ال�شابقن،  خ�شّ
واأقت�ش���ت الظروف اأو القوانن اإبعادهم 
ع���ن الع�ش���وية الفعلّي���ة، ل���ذا مين���ح لقب 

ع�شو �شرف اأو ع�شو فخري".
وق���ال "يح���ق للرئي����ص الفخري وع�ش���و 
املنت�ش���ب  للع�ش���و  بالإ�ش���افة  ال�ش���رف، 
الع�ش���و امل�شارك له ح�ش���ور الجتماعات 
للهيئة العامة، وال�ش���راك يف النقا�شات 
وامل���داولت، لكن حمظور عليه النتخاب 
اأو القراع باأية و�ش���يلة كانت �ش���واء يف 
اتخ���اذ ق���رار اأو انتخاب الهيئ���ة الإدارية 
اأو الر�ش���يح للهيئة الإدارية اأو اأية جلنة 
م�شتقلة كالهيئات الق�ش���ائية اإل اإذا كانت 
�ص فني  هناك قوانن ت�ش���مح بذلك لتخ�شّ

اأو خربة معّينة �شريطة عدم التو�ّشع بهذا 
ال�شتثناء".

تعار�ض مع امليثاق
ويخ�شو�ص القوانن الريا�شية العراقية 
الت���ي نّظم���ت الع�ش���وية واأنواعه���ا، قال 
عت  الت���ي �ُش���رِّ "يوج���د نوع���ان ، الأوىل 
بع���د ع���ام 2003 وه���ي تلت���زم باحلوكمة 
الر�ش���يدة، فال ميكن ت�شريع قانون وطني 
مثاًل ي�شطدم ويتعار�ص ويخالف امليثاق 
الأوملب���ي واللوائ���ح الريا�ش���ية الدولي���ة 
حت���ى اأن ن����صّ امل���ادة )32( م���ن قان���ون 
الحتادات الريا�شية رقم 24 ل�شنة 2021 
اأك���د ذل���ك �ش���راحة، ولو �ش���در مث���ل هذا 
القان���ون املُخال���ف لتلك اخلط���وط العامة 
واأج���ربت الكيان���ات الريا�ش���ية بالع���راق 
عل���ى اللتزام به �ش���يتعّر�ص الع���راق اإىل 
عقوب���ات دولية خلرق���ه امليث���اق الأوملبي 
واللوائح الأوملبية والدولية الريا�ش���ية، 
وبالتايل يتم اإق�شائه متامًا منها ككيانات 

ون�شاطات ريا�شية".
وي�ش���يف "اأم���ا الثانية فهي الت�ش���ريعات 
التي �شدرت قبل عام 2003 يف ظّل نظام 
كانت فل�ش���فته ال�شيا�ش���ية والقت�ش���ادية 
قائم���ة على الفك���ر ال�ش���مويل وتوؤّكد على 
املركزي���ة وتتقاط���ع كثرًا م���ع اأخالقيات 
الع���امل الغربي الراأ�ش���مايل التي كّر�ش���ها 
على اجلميع حتت ما ي�ش���ّمى ب�)احلوكمة 
الر�ش���يدة اأو احلك���م الر�ش���يدة برغ���م ان 
ميكيافيلليتيه كما قلنا تبيح له خرقها متى 
ما �شاء، كما ح�شل مع الريا�شين الرو�ص 
بداعي الأعمال الع�ش���كرية لرو�ش���يا �ش���د 
اأوكرانيا مع اأن تلك احلوكمة الر�شيدة مل 
تبّن الرابط املبا�ش���ر للريا�شين الرو�ص 
بالق���رار ال�شيا�ش���ي الرو�ش���ي! ل���ذا فم���ن 
املنطق���ي ان الت�ش���ريعات العراقي���ة قب���ل 
الر�ش���يدة  باحلوكم���ة  تع���رف  ل   2003
الي���وم لقدمه���ا ولتقاط���ع فل�ش���فتها وم���ن 
املنطقي ان تق�ش���يم الع�ش���ويات الثالث ل 
وج���ود عنده حت���ى اأن الرئي����ص الفخري 
العراقي���ة  الت�ش���ريعات  بدّق���ة  تنّظم���ه  مل 
قب���ل 2003 ب���ل تندرج �ش���من الع�ش���وية 

ال�شرفية فح�شب كاملادة )3( الفقرة )اأّوًل( 
البن���د )5( من قان���ون الأندية الريا�ش���ية 
رقم 18 ل�ش���نة 1986 املعّدل بالقانون 37 
ل�شنة 1988، كما اإن الع�شو الكامل اأ�شار 
له بالع�ش���و العامل ح�شب املادة 3 الفقرة 

ثانيًا من القانون ذاته".

ت�ضريعات موّحدة
امل�ش���ّرع  عل���ى  "نتمن���ى  قول���ه  ووا�ش���ل 
العراقي اأن ُي�ش���رع يف ا�شدار ت�شريعات 
تك���ون موّح���دة املب���ادئ ول يوج���د فيه���ا 
تنا�ش���ز وهف���وات، وبالرغ���م من ر�ش���انة 
امل�ش���ّرعن الذين �شرعوا القانون رقم 18 
ل�ش���نة 1988 لغة ب�ش���كل تام وا�شطالحا 
اىل ح���دٍّ ما بالرغ���م من هذه الر�ش���انة اإل 
اأن امل�ش���ّرع يف القان���ون 18 اعتم���د عل���ى 
ترجم���ة قلق���ة غر موّح���دة حت���ى وردت 
عبارتن لهما مدلول واحد وهذا ل يجوز 
بالقان���ون، ب���ل يف كل ت�ش���ريع فوا�ش���ح 
ج���دًا ان م�ش���رع ع���ام 1986 اعتم���د على 
ترجمة لوائح ريا�شية اآنذاك ون�شج على 
منواله���ا، لك���ن املرجمن ترجم���وا كلمة 
)Associate( ت���ارة هك���ذا )الأع�ش���اء 
املنت�ش���بن( ح�ش���ب امل���ادة 3 الفق���رة اأوًل 
البن���د 4 م���ن قان���ون 18، وط���ورًا هك���ذا 
الع�ش���و امل�ش���ارك ح�ش���ب املادة 3 الفقرة 
يف  وال�ش���بب   18 القان���ون  م���ن  ثالث���ًا 
ميك���ن   )Associate( كلم���ة  اأن  ه���ذا 
ترج���م  ان  وميك���ن  �ش���ريك  ترج���م  ان 
انت�ش���اب اأو منت�ش���ب بالإ�شافة اىل معان 
اأخرى غرها، وب�ش���بب تراك���م ترجماتنا 
للوائح الدولية الريا�ش���ية والطالع على 
الت�ش���ريعات العربية الريا�ش���ية فامل�شّرع 
���ل ا�ش���تخدام مفردة منت�شب  العربي يف�شّ
اأو انت�ش���اب  عند ترجمتها اأو م�ش���رك اأو 
م�ش���ارك اأو ا�ش���راك، وال�ش���تقرار عل���ى 
نف����ص املفردة اأم���ا اأن ي�ش���تخدم مفردتن 
عند ترجمة م�ش���طلح بعينه فهذا موؤ�ّش���ر 
�ش���لبي على امل�ش���ّرع ومن خلف���ه املرجم 
لأنه���ا ُمربكة للمتلقي وتبع���ده عن املعنى 

املراد بالن�ص الأ�شلي".

االلتفاف على القانون
وبّن "الت�ش���ريعات العراقي���ة قبل 2003 
مل تعرف مبا ي�ش���ّمى مبب���ادئ احلوكمة 
الر�ش���يدة، وجعلت ع�ش���و ال�شرف �شمن 
اأع�ش���اء الن���ادي اأي له الع�ش���وية الكاملة 
وه���ذا يعن���ي اأن���ه م���ن حّق���ه الت�ش���ويت 
والنتخاب���ات وحت���ى الر�ش���يح فاملطلق 
يج���ري على اطالقه، وهن���ا وقعنا باخللل 
واخلرق فل���و كانت الع�ش���وية ال�ش���رفية 
تلك قد منحت لع�ش���و خرج من الرئا�ش���ة 
ح���ّد  اأق�ش���ى  بلوغ���ه  ب�ش���بب  الإدارة  اأو 
مل���ّرات الر�ش���يح اأو ب�ش���بب عامل ال�ش���ّن 
فها نحن نلتّف على القانون نف�ش���ه عندما 
مننحُه الع�شوية ال�شرفية ونعيدُه جمّددًا 
للع�ش���وية الكاملة، والتي بها ميار�ص كل 
حقوق الع�شو الكامل، مبا فيها الت�شويت 
والنتخاب اأو القراع اأو حتى الر�شيح 
لأنن���ا اإزاء ن����صّ �ش���ريح ُمطل���ق، كما اإن 
امل�ش���ّرع العراقي مل ينّظ���م حالة منح لقب 

الرئي�ص الفخري".

الفل�ضفة ال�ضيا�ضّية
اأن  "معل���وم  ال�ش���بيبي حديث���ه  واأختت���م 
جلّي���ة يف  تب���دو  دوم���ا  املُ�ش���ّرع  فل�ش���فة 
القان���وين،  لت�ش���ريع  املوجب���ة  الأ�ش���باب 
والتي عادة م���ا ينتهي بها القانون املعني 
بع���د ماّدت���ه الأخ���رة، ل ب���ل يف بع����ص 
القوان���ن هناك مقّدمة اأو ديباجة ت�ش���بق 
املاّدة الأوىل ويف بع�ص اآخر جند فل�شفة 
املُ�ش���ّرع جلّية يف ماّدته الأوىل مبا ت�شّمى 
الأح���وال  كل  ويف  القان���ون،  ب�اأه���داف 
الت�ش���ريعات القانونية لكل دولة تعرّب عن 
الفل�شفة ال�شيا�شّية للجماعة القاب�شة على 
ال�شلطة، فكّلنا نعلم فل�شفة احلكم بالعراق 
قب���ل 2003 مب���ا يع���رّب عنه���ا بالفل�ش���فة 
ال�ش���راكية كمنهج �شيا�ش���ي  اقت�ش���ادي 
اآيديولوجيت���ه وتوّجه���ه وا�ش���حة وذلك 
بجعل امل�شلحة العامة تقدم على اخلا�شة 
امللكي���ة اخلا�ش���ة  الأح���وال وم���ا  يف كل 
اإل حت���ت ت�ش���ّرف ال�ش���الح الع���ام، لك���ن 
بع���د تغي���ر 2003 هذه الفل�ش���فة تغّرت 
متامًا وه���ذا منطقي ومن جاء بعد 2003 
يزعم باأنه يتبّنى فل�ش���فة اقت�ش���اد ال�شوق 
الفك���ر الراأ�ش���مايل، وم���ن اأبل���غ مظاهره 
بالريا�شة الثبات واإقرار مبادئ احلوكمة 
 Good( الر�ش���يد  اأو احلك���م  الر�ش���يدة 
الت���ي تكّر�ش���ت بعد   )Governance
انتهاء احلرب الباردة لأنها من ُمرجات 

الفل�شفة الغربية الراأ�شمالية.

بغداد / املدى

احت���اد  رئي����ص  درج���ال  عدن���ان  اأك���د 
ك���رة الق���دم، عزم احت���اده على امل�ش���ي 
يف تنظي���م بطول���ة ال���دوري العراق���ي 
للمحرفن ب�ش���ورة مدرو�ش���ة وعلمية 
-2023 الك���روي  املو�ش���م  م���ن  ب���دءًا 
2024، مبين���ًا اأن زي���ارة ممثلي رابطة 
ناجح���ة  كان���ت  الإ�ش���باين  ال���دوري 
وايجابي���ة بعدم���ا اأب���دوا ر�ش���اهم عن 
احت���اد  وتع���اون  الريا�ش���ية  املن�ش���اآت 

الكرة مع الأندية.
جاء ذلك خالل اجتماع احتاد كرة القدم 
يف مقره بحث العديد من الق�شايا التي 
تخ����صّ الواقع الك���روي واملدرجة على 

جدول الأعمال.
وحت���ّدث درجال عن اللق���اء الذي جمعه 
م���ع ممثل���ي رابطة ال���دوري الإ�ش���باين 
وزيارتهما للمن�ش���اآت الريا�شية ومبنى 
الإذاعة والتلفزيون يف وزارة ال�ش���باب 
والريا�ش���ة وم�ش���روع الفئات العمرية، 
وكذلك ع���ن اأهمية اجتم���اع الرابطة مع 
اأندية الدوري املمتاز، و�ش���رح الأهداف 
والغاي���ة م���ن اإقام���ة دوري املحرف���ن، 
لفت���ًا اإىل اأن الأندي���ة كان���ت متعاون���ة 
ومتجاوب���ة مع الطروحات التي تخ�صُّ 

اإطالق دوري املحرفن.
وبعد ذلك ح�ش���لت موافقة الحتاد على 
اإلغاء اإ�شراف اأع�ش���اء املكتب التنفيذي 

عل���ى اللجان واملنتخب���ات الوطنية، مع 
درا�شة عمل اللجان العاملة يف الحتاد 
اأثناء فرة عملها ال�ش���ابقة وعر�شها يف 
الجتماع املقبل، ومّتت امل�ش���ادقة على 
م���ا ج���اء يف حم�ش���ر اجتم���اع الحتاد 
ومناق�ش���ة  الفرعي���ة،  الحت���ادات  م���ع 
ق�ش���ية احت�ش���ان الب�ش���رة للت�ش���فيات 

الآ�ش���يوية املوؤّهلة اإىل نهائي���اِت القارة 
لل�ش���باب التي �ش���تقام يف الثاين ع�ش���ر 
ولغاية الثامن ع�ش���ر من ال�ش���هر املقبل، 
ومّت التاأكي���د على العم���ل لتوفر جميع 
م�ش���تلزمات جناح الت�ش���فيات ب�شورة 
توؤّك���د عل���ى الق���درة العالي���ة للعراقين 
على تنظيم املباريات واإظهارها باملظهر 

الالئ���ق، علمًا اأن الت�ش���فيات �شت�ش���ارك 
والكوي���ت  اإ�ش���راليا  منتخب���ات  فيه���ا 
والهند، اإ�شافة اإىل منتخبنا لل�شباب.

دوري  اآلي���ة  عل���ى  الحت���اد  و�ش���ادق 
-2022 للمو�ش���م  الأوىل  الدرج���ة 
2023 ف�ش���اًل عن و�ش���ع ج���دول للجنة 
الراخي�ص لزيارة مالعب الأندية التي 
مّت اختيارها من قبلها خلو�ص مباريات 
املو�ش���م املقبل، والطالع على �شالحية 
املالعب م���ن جميع الأم���ور املحّددة من 
قبل اللجنة �شيما اأن �شبعة اأندية اأكملت 
مل���فَّ الراخي�ص وهي الق���ّوة اجلوية 
وال�ش���رطة وال���زوراء والكهرباء ونفط 

الب�شرة ونفط مي�شان والنفط.
الق���دم  ك���رة  احت���اد  اجتم���اع  وُخت���م 
بالتف���اق عل���ى التع���اون م���ع الحت���اد 
الآ�ش���يوي لإقام���ة ال���دورات التدريبّية 
ملدربي حرا�ص املرم���ى ومدربي اللياقة 
م���ع  التعاق���د  عل���ى  والعم���ل  البدنّي���ة، 
�ش���ركة للتحليل الفني ملباريات الدوري 
املمتاز بالط���رق احلديثة وتوزيع اأفالم 
التحلي���ل والإح�ش���ائيات عل���ى الأندية 
لغر�ص ال�ش���تفادة منه���ا لتطوير الأداء 
م���ع  التعاق���د  عل���ى  ك  والتح���رُّ الفن���ي، 
مدرب���ي اللياقة البدني���ة لتوزيعهم على 
اأندي���ة ال���دوري املمت���از م���ن اأج���ل رفع 
اجلان���ب البدين لالعبن مبا ي�ش���هم يف 
رفع امل�ش���توى الفني للمباريات ويخدم 

املنتخبات الوطنية م�شتقباًل.

 اإياد ال�ضاحلي
مصارحة حرة

مل تع���د هن���اك اأّي���ة قيم���ة ل���دور الإع���الم املهني النا�ش���ج، وال�ش���ريك 
احلقيقي للريا�ش���ة الطاحم���ة للتغير، يف ظّل ب���روز ظاهرة الإعالم 
املن���اوئ اأغل���ب الوقت، حتى لو تغ���ّرت الأمكن���ة، وتبّدلت الظروف، 
ب ملبادئ املهن���ة بدراية تاّم���ة عن خطورة  يبق���ى ميار����ص دور املُخ���ِرّ
م���ا ُيحدثه م���ن تهديد مبا�ش���ر للحرك���ة الأوملبية يف الع���راق باألعابها 

واأبطالها وحتى تاريخها.
ترى من يقف وراء الإعالم املناوئ، ومن عّلمه �ش���وء ا�شتخدام فّوهة 
القلم جلرح الريا�ش���ي بدًل من ت�شمن الن�ش���يحة له وت�شجيعه على 
تفادي اخلطاأ؟ كيف ا�شت�ش���هّل ا�ش���تخدام الكامرا لت�ش���ويه احلقائق 
وتاألي���ب اجلمه���ور لُي�ش���قط الثق���ة ع���ن ف���الن وع���الن، وما م�ش���لحة 
البع�ص يف الإمعان بالنقد ال�ش���لبي �ش���د �ش���خ�ص بعين���ه يف كّل لقاء 
واأي من�ش���ور؟ وما �شّر انقالب ال�ش���لوك من الإخاء اإىل العداء ح�شب 
���ر ردود فعلها وفق���ًا للُبعد اأو الُقرب من  مقت�ش���يات املواقف التي ُتف�شِّ

امل�شوؤول ومدى اهتمامه اأو جتاهله؟!
ال���كّل ُينادي وي�ش���تغيث "ل ريا�ش���ة الي���وم" فقط حُماكم���ات ملُّتهمن 
بع�ش���هم بال اأدّل���ة، و�ش���هود ميار�ص بع�ش���هم النتقام بلوؤٍم م�ش���تغاًل 
ت���رّدده �ش���به اليومي على اأ�ش���توديو زميله الراغب باإث���ارة اجلمهور 
لي�ص اإل! وذاك يقتن�ص زّلة م�ش���وؤول يف اأية ق�ش���ية، وليتُه ينتقد مبا 
يع���رف من حقيق���ة ما جرى، وتراه ينتهزها فر�ش���ة لإثبات اأن حملته 

النتقامية منه ومطالبته بال�شتقالة كانت على �شواب!
اأي���ن حقوق الريا�ش���ة من اأندية واحت���ادات واأبطال وفرق واأن�ش���طة 
���ة الإع���الم اليومية املوّجهة  حمّلي���ة وعربّية وقارّية ودولّية من ح�شّ
ل�ش���تدراج املتاأّزمن يف عالقاتهم داخل موؤ�ّش�ش���اتهم، واملت�ش���ّررين 
من فقدان فر�ص العمل، وال�ش���اعن لإظهار قدراتهم الفّذة يف التنظر 
���ات الأوملبي���اد وا�ش���تعادة حلم  ل�ش���طحاب اأّح���د الأبط���ال اإىل من�شّ
امليدالي���ة الثاني���ة وعندما ت�ش���نح له الفر�ش���ة عمليًا ُيعّلق ف�ش���له على 
حبال �شعوبة التح�ش���ر وفارق الأمكانيات! وال�شيء بال�شيء ُيذكر 
م���ا اأنفكَّ اأّحد املدربن من مطالبة رئي�ص احتاده وجلنته التنفيذية اأن 
يْعِدل بت�ش���مية املهام الوطنية، ومل يرك و�شيلة اإعالمية اإل وهاجمه 
فيه���ا، لكن م���ا اأن اأدرك حجمه احلقيقي يف املناف�ش���ة وتع���ّ  بنتائج 
ُمّيبة �ش���ارع باإلقاء اللوم على الحتاد بت�ش���جيع من الإعالم اأي�ش���ًا 
برغم يقن الأخر اأنه ل ي�شتحّق حتى فر�شة الإطاللة على اجلمهور!
البع����ص م�ش���تعّد اأن يح���رق �ُش���معة البل���د اأم���ام مالي���ن امل�ش���اهدين 
اخلليجي���ن بتق���زمي �ش���خ�ص م�ش���وؤول مل يك���ن موّفق���ًا يف تعب���ره 
اإب���داء احلر�ص على �ش���المة �ش���يوف الع���راق، ومل ياأب���ه البع�ص من 
تبع���ات نزع الثق���ة عن اإمكانية جناح بلدنا يف جمع الأ�ش���قاء ببطولة 
متتّد لأ�ش���بوعن من خالل الإحلاح اليومي عل���ى اخلطاأ كاأنه يتفاخر 
ب�ش���راحته كي ُينّبه اآخر خليجي غافل عن املو�شوع بعدم احل�شور! 
بدًل من اأن يتنّقل بكامرة مرا�ش���له يف اأرج���اء مالعب البطولة ويردَّ 

على امل�شوؤول بلقطات مبا�شرة من اأر�ص ال�شالم!
�شيا�ش���ة الإع���الم اجلديد لي�ص لها اأي �ش���ابط ل نقاب���ي ول احتادي، 
فهاتان املوؤ�ّش�ش���تان اللتان تهّمهما �ُش���معة الإع���الم العراقي يف قّطاع 
الريا�ش���ة، ه���ل األزمتا املُنتم���ن اليهما ب�ش���وابط ومعاير وحماذير 
متنع املخرقن من ممار�شة املهنة وت�شحب منهم البطاقات الر�شمية 
اخلا�ش���ة بهما؟ األ يتفّرج م�ش���وؤولوها على الربامج وم���ا توؤول اليه 
حماوره���ا من م�ش���كالت متفاقمة تتجاوز اخلطوط احُلمر وت�ش���رب 
يف �شميم العالقات ال�شخ�شية اىل حّد اإهانة امل�شوؤول بنقٍد ل ت�شمح 
به اأطر حرية التعبر ملواطنن ب�شطاء فما بالنا باإعالمين و�شيوف 
ين�ش���ى بع�ش���هم قواعد احلوار الالئق بالأ�ش���لوب وتعبرات الوجه 
التي توجب احرام املُ�ش���اهد قبل من تعنيه احللقة �ش���واء كموؤ�ش�شة 

ر يف واجبه! اأم �شخ�ص ُمق�شّ
وبرغم ذلك، نتو�ّش���م اخلر كّله يف جمموعة من الإعالمين ال�ش���باب 
الذين يوؤّدون ر�شالة املهنة ب�شجاعة واأدب، وحر�ص كبر على النجاح 
يف كّل مف�ش���ل مرتب���ط بعملهم، ف���اأّول ما ُيرّدده الو�ش���ط الريا�ش���ي 
بحّقهم اأنهم مُبنتهى اللتزام والحرام لأنف�ش���هم، ويتجّنبون اإثارة 
امل�ش���اكل اأو اإ�شعال �شفحات مواقعهم باملُ�شامتة كما فعل غرهم التي 
اأ�شاءت "اإعتباريًا" ل�شحاب ال�ُش���لطة الرابعة، وحّولتهم من �ُشركاء 

اإىل ُغرماء الريا�شة!

ال�ضريك الريا�ضي املناوئ!

الكّل ُينادي وي�ضتغيث "ال ريا�ضة اليوم" 
فقط ُمحاكمات لُمّتهمين بع�ضهم بال 

اأدّلة، و�ضهود يمار�ض بع�ضهم االنتقام 
بلوؤٍم م�ضتغاًل ترّدده �ضبه اليومي على 

اأ�ضتوديو زميله الراغب باإثارة الجمهور 
لي�ض اإال!

الحدث األولمبي

 اأكد اأن القوانين العراقية قبل 2003 ال تعترُف بالحوكمة الر�ضيدة! 

ع مطالٌب باإ�ضدار ت�ضريعات  املحامي وليد ال�ضبيبي: املُ�ضرِّ
موّحدة املبادئ وبال هفوات!

اتحاد الكرة يعتزم درا�ضة تنظيم دوري المحترفين

بغداد / املدى

ق����ّدم م����درب منتخبن����ا الوطني ال�ش����لوي 
للرج����ال حممد النج����ار م�ش����روعًا جديدًا 
لإعداد املنتخب خالل مناف�ش����ات الدوري 
والذي يت�شّمن اإجراء مباريات جتريبية 
اأ�ش����بوعية م����ع فرق ال����دوري عل����ى مدى 
ثالث����ة اأ�ش����هر قادم����ة يف املرحل����ة الأوىل 
وث����الث مباري����ات م����ع منتخ����ب الالعبن 

املحرفن املتواجدين مع الأندية.
وقال النجار يف ت�ش����ريح مقت�ش����ب "تلك 
العملية �ش����تكون لفائ����دة جميع الطراف 
اأك����  م����ن 15  بحي����ث يحّق����ق املنتخ����ب 
مب����اراة قوي����ة قبل الدخول يف مع�ش����كره 
اخلا�ص الذي ي�شبق دخوله يف ت�شفيات 
الدوح����ة،  القطري����ة  بالعا�ش����مة  اآ�ش����يا 
لفت����ًا اإىل اأن املنتخب الوطني �شيبا�ش����ر 
التجّم����ع اإبت����داء من �ش����هر اأيل����ول القادم 
لإع����داد الالعبن لهذه املناف�ش����ات مبعّدل 

يومن من كل ا�شبوع .
ويف �ش����اأن اآخ����ر، تلق����ى احتاد ك����رة اليد 
دعوة من نظ����ره العربي للم�ش����اركة يف 

البطول����ة  العربي����ة ال��ش����ابعة والثالث����ن 
والكوؤو�����ص،  ال����دوري  اأبط����ال  لالأندي����ة 
والت����ي �ش����تقام يف دول����ة تون�����ص خ����الل 
الف����رة م����ن ال�ش����ابع ع�ش����ر اإىل ال�ش����ابع 
املقب����ل،  اأيل����ول  �ش����هر  م����ن  والع�ش����رين 

ال�ش����وبر جل����وب  اإىل بطول����ة  واملوؤّهل����ة 
يف ال�ش����عودية يف �ش����هر ت�ش����رين الأول 
القادم، وكذلك تلقى الحتاد دعوة مماثلة 
للم�ش����اركة يف البطولة العربية اخلام�شة 
لالأندي����ة اأبط����ال الدوري للن�ش����اء، والتي 
�ش����تقام يف تون�����ص اأي�ش����ًا خ����الل الفرة 
م����ن الع�ش����رين اىل ال�ش����ابع والع�ش����رين 
من اأيل����ول املقبل، ودعا الحت����اد الأندية 
الراغبة يف امل�ش����اركة لبيان موقفها حيث 
�ش����مح الحت����اد العرب����ي مب�ش����اركة ثالثة 
اأندي����ة للرج����ال وفريقن للن�ش����اء من كل 

احتاد منتٍم له.  
ويف ك����رة ال�ش����الت، يوا�ش����ل املنتخ����ب 
�ش����من  اليومي����ة  تدريبات����ه  الوطن����ي 
مدين����ة  يف  املق����ام  التدريب����ي  مع�ش����كره 
امل����درب  باإ�ش����راف  الإيراني����ة،  �ش����راز 
الإي����راين ناظ����م حممد ال�ش����ريعة ومالكه 
امل�ش����اعد. وي�ش����عى امل����درب اإىل اإي�ش����ال 
الالعب����ن للجاهزية التام����ة التي متّكنهم 
م����ن الظهور امل�ش����ّرف يف نهائيات اآ�ش����يا 
الت����ي ت�ش����ّيفها الكوي����ت للف����رة م����ن 27 

اأيلول اإىل 8 ت�شرين الأول.

�ضّلة الوطني ُتباري اأندية الدوري.. ويد العربي 
تدعونا الى تون�س
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مّه���د ع���امل االجتم���اع واملفك���ر العراق���ي 
املو�س���ومة  الأطروحت���ه  مه���دي  حم�س���ن 
)فل�سفة التاريخ عند ابن خلدون: درا�سة 
يف التاأ�سي�س الفل�سفي يف علوم الثقافة( 
بفر�س���ة بيبلوغرافي���ة تاريخية تتبع فيها 
ن�س���اأة اب���ن خل���دون وحيات���ه. وب���داأ من 
مول���ده يف تون����س يف ماي���و 1332 م/ 
رم�س���ان 732 ه� يف ح�س���ن اأ�سرة عربية 
ا�سيل���ة تنح���در م���ن قبيلة ميني���ة ت�سكن 
اجل���زء االأو�سط م���ن ال�ساح���ل اجلنوبي 
وا�سته���رت  العربي���ة.  اجلزي���رة  ل�سب���ه 
ه���ذه القبيلة يف بداي���ات انت�سار االإ�سالم 
مبيوله���ا املوؤي���دة لالأموي���ن. ث���م �ساءت 
الظ���روف ان تنتقل اىل اإ�سبانيا يف اأثناء 
الفتح االإ�سالمي يف اواخر القرن العا�سر 
/ الراب���ع. وهن���اك عرف���ت ه���ذه اال�س���رة 
بح�سن قيادته���ا لالأن�سط���ة الع�سكرية يف 
اإ�سبيلية. وكان اأبناوؤها بارزين يف اإدارة 
املدين���ة ، وق���د متي���ز اأحدهم وه���و اجلد 
عم���ر بن خلدون )ت  449 ه�( بكونه عاملا 
وفيل�سوفا. ولكنه تعر�س للتهديد من قبل 
الن�سارى، فغ���ادر هو وا�سرته اإىل �سمال 
وا�ستقب���ل  تون����س.  وحتدي���دا  اإفريقي���ا 
الق�س���اء  اأم���ور  وت�سل���م  ع���ال  برتح���اب 
ومن���ح ملكي���ات االأرا�سي و�سغ���ل بع�س 
اأف���راد اال�س���رة منا�سب اإداري���ة ثم تقاعد 
اجل���د ليعي�س حياة ديني���ة هادئة و�سجع 
ابن���ه على فع���ل ال�سيء نف�س���ه. وازدادت 
�سعبيته بعد اأن ان�سم اإىل دائرة اأبي عبد 
الله الزبيدي، وهي واحدة من اأكرث املدن 
احرتاًما يف مدينة تون�س. وظل الباحث 
حم�س���ن مهدي يتتبع طفول���ة ابن خلدون 
القلي���ل  اأن  و�سباب���ه يف تون����س موؤك���دا 
م���ن التفا�سي���ل ميك���ن الظفر به���ا ومنها 
اأنه �س���ارك اال�سرة ن�ساطاته���ا يف احلياة 
يف  اأق���ل،  وبدرج���ة  للمدين���ة،  الفكري���ة 
حياته���ا ال�سيا�سي���ة واالقت�سادية. وكان 
املنزل ال���ذي ن�ساأ فيه اب���ن خلدون يرتدد 
واملفك���رون،  ال�سيا�سي���ون  الق���ادة  علي���ه 
وجل���اأ كث���ر منه���م اإىل هن���اك حلمايته���م 
م���ن احل���كام الغا�سبن الذي���ن �سعوا اإىل 
�سجنه���م ب�سب���ب ان�سطته���م وانتماءاتهم 

ال�سيا�سية غر املرغوب فيها. 
ب���داأ ابن خل���دون تعليم���ه يف ظل ظروف 
مواتي���ة ومت تزوي���ده باملعارف من خالل 
التعلم عل���ى يد اأف�سل املعلم���ن امل�سلمن 
من االندل�س ) ا�ستعمل الباحث على طول 
االطروح���ة ا�سم ا�سباني���ا امل�سلمة للداللة 
عل���ى االندل�س( و�سم���ال اإفريقيا املقيمن 
يف املدين���ة التي ولد فيه���ا. باالإ�سافة اإىل 
ذل���ك ، تعلم على الدرا�سة م���ع بع�س كبار 
علم���اء املغرب الذين اأتوا اىل تون�س ايام 

حكم املريني. 

وت�سم���ن تعلي���م اب���ن خل���دون االبتدائي 
جمموع���ات  ودرا�س���ة  الق���راآن  ق���راءة 
االأحادي���ث املعتم���دة م���ن قب���ل املدر�س���ة 
املالكي���ة يف القان���ون التي ينتم���ي اإليها ، 
واأ�سا�سيات ال�سريعة االإ�سالمي، واأ�سول 
الفق���ه والت�س���وف. اأما درا�ست���ه املتقدمة 
فت�سمنت عماًل يف اإطار هذه التخ�س�سات 
مب�ساع���دة ال�سروح واالأعم���ال الرئي�سية 
���ا  اأي�سً ومت  عنه���ا.  املكتوب���ة  االأخ���رى 
ت�سمينها العلوم العقلية اأو الفل�سفية اأي  
املنط���ق ، الريا�سيات ، الفل�سفة الطبيعية 
)رمب���ا مب���ا يف ذل���ك عل���م الفل���ك والطب( 
العل���وم  اىل  بال�ساف���ة  وامليتافيزيق���ا.   ،
اللغوي���ة وال�س���رة الذاتي���ة والتاريخية 
كاأدوات  العلمي���ة  االأعم���ال  كتاب���ة  وف���ن 
�سروري���ة لدرا�س���ة هذه العل���وم. ونظًرا 
الهتمام ابن خل���دون بال�س���وؤون العملية 
ا على  للحكومة، تدرب تدريًب���ا متخ�س�سً
ف���ن كتابة املرا�س���الت الق�سائية الر�سمية 

والتعامل مع االأمور االإدارية العملية.
وق���د وف���ر تعل���م اب���ن خل���دون املبكر يف 
خلفي���ة  والفل�سفي���ة  الديني���ة  العل���وم 
النا�س���ج.  وفك���ره  امل�ستقبلي���ة  مل�سرت���ه 
ووجد الباحث حم�س���ن مهدي اأن التعمق 
يف ا�ستك�س���اف هذا املو�س���وع �سيعطينا 
ملح���ات كافي���ة جتعلن���ا نط���رح “ال�سوؤال 
االأ�سا�س���ي املهم يف هذا ال�س���دد وهو: ما 
العل���وم الت���ي در�سه���ا ابن خل���دون خالل 
ه���ذه املدة ؟ وما امل�سكل���ة البالغة االأهمية 
الت���ي وجده���ا يف عالقة الوح���ي والعقل 

بدرا�سة املجتمع؟
منذ البداية، ركز الفكر الديني االإ�سالمي 
عل���ى م�سكلة النظ���ام االجتماعي العملي، 
اأي ترتي���ب العم���ل، كم���ا ه���و موجود يف 
امل�سكل���ة  وكان���ت  االإ�سالم���ي،  املجتم���ع 
ه���ي كيف ميك���ن تطبي���ق مب���ادئ القراآن 
فيهم���ا  ال���واردة  واالأح���كام  واحلدي���ث 
امل�سروط���ة  التاريخي���ة  واملمار�س���ات 
عل���ى  املن���ورة  املدين���ة  يف  واملح���دودة 
مواقف جديدة ومتغرة واجهها املجتمع 

يف اأثناء تو�سعه وتطوره.
ومعل���وم اأن ن�س���اأة املذاهب االربعة كانت 
قد تاأ�س�ست خالل الق���رن الثامن امليالدي 
داخ���ل املدينة املن���ورة وكان ل���كل مذهب 
تقالي���ده. ووج���د املذه���ب املالك���ي اقباال 
يف �سم���ال اإفريقي���ا حيث �س���ادت ظروف 
اجتماعية وثقافية مغايرة  فتبلور مفهوم 
التقليد  م���ن  النقي����س  “ التقلي���د” عل���ى 
ال���ذي كان “حًي���ا” يف املدين���ة املن���ورة، 
واتب���ع املالكي���ة تقليد ال���رازي يف موقفه 
م���ن العلوم العقالنية وط���ور ابن خلدون 
ه���ذا املفهوم كنظام ميكن التحقق منه من 
خ���الل الوحي االإله���ي والعق���ل الطبيعي 

باعتم���اد املالحظة والتفكر ال�سحيح يف 
تف�سر القراآن. واأطلق ا�سم “املتاأخرين” 
عل���ى اتب���اع ه���ذا التقلي���د متي���ًزا لهم عن 
الباقالين )ت  “االأقدم���ن” الذين ميثلهم 
١٠١٣/ ٤٠٣( واتب���ع هوؤالء املتاأخرون 
نه���ج الفال�سفة يف التفريق ب���ن الطبيعة 
املنطقي���ة الت���ي ت�س���وروا اأنه���ا كائن���ات 
للعقل وبن كائن���ات الطبيعة وافرت�سوا 
اأن هذي���ن االأمري���ن ميك���ن اأن يتوافقا مع 
بع�سهما البع�س االخر، ولكن قد يختلفان 
ع���ن طريق اخلط���اأ. واأك���دوا حقيقة زيف 
كائن���ات العقل دون الق���ول بزيف كائنات 
الطبيعة. وا�ستبق الباحث حم�سن مهدي 
اال�سارة اإىل اأن املرحلة الالحقة �ستك�سف 
عواق���ب هذا التغير على التطور الالحق 
للفك���ر االإ�سالم���ي الدين���ي وخا�س���ة فيما 
يتعلق باب���ن خلدون وم�ساأل���ة تقاربه مع 
الفكر الفل�سف���ي االإ�سالمي للفارابي وابن 
�سينا وابن ر�سد. وبعد اأن اأ�سبح التفكر 
الديني اأكرث ت�ساحًما واأكرث تقباًل، دافعوا 
عن���ه، وبن���وا اأر�سي���ة م�سرتك���ة للنقا�س 
ب���ن الفل�سف���ة والاله���وت الديالكتيك���ي، 
وتقب���ل االأفكار الفيزيقي���ة وامليتافيزيقية 

للفال�سفة. 
در����س اب���ن خل���دون تقلي���د ال���رازي لكنه 
ع���د التحلي���ل العقالين �سالح���ا مفيدا يف 
مكافحة البدع واحلفاظ على عقيدة امل�سلم 
منح���ازا اإىل الفل�سف���ة االإ�سالمي���ة ممثلة 
بالفاراب���ي وابن �سينا وابن ر�سد. وتعلم 
اب���ن خل���دون خمتل���ف العل���وم الفل�سفية 
على ي���د ا�ستاذه االآبل���ي التلم�ساين الذي 
اأظهر اهتماما بالريا�سيات يف وقت مبكر 
م���ن حياته وق���راأ مع���ه االأعم���ال الرئي�سة 
البن �سين���ا والرازي واب���ن ر�سد.. وكان 
االآبل���ي من العلماء الذي���ن رافقوا احلاكم 
املرين���ي اإىل تون�س عام 1347 ه� / 748 
م. وهن���اك التقى بوالد ابن خلدون واأقام 
يف بيت���ه. فب���داأت درا�س���ة اب���ن خل���دون 
للريا�سي���ات واملنط���ق على ي���د االآبلي ثم 
تفرعت لت�سمل خمتلف العلوم الفل�سفية. 
وج���زم الباح���ث حم�س���ن مه���دي اأن م���ن 
غر املمك���ن التاأكد من االإ�س���ارات القليلة 
والغام�س���ة التي قدمها اب���ن خلدون على 
منهج االآبل���ي اخلا����س يف الفل�سفة واأنه 
اتب���ع تقلي���ًدا فل�سفًي���ا معيًن���ا ونق���ل ع���ن 
الفيل�س���وف ن�س���ر الدي���ن الطو�سي انه 
كت���ب بالفعل مالحظ���ات م�ستفي�سة حول 
العم���ل الذي �س���كك فيه ال���رازي يف فهمه 
ملوقف الفال�سفة ب�س���كل عام وموقف ابن 

�سينا ب�سكل خا�س. 
وقد در�س ابن خلدون انتقادات الطو�سي 
جنًب���ا اإىل جنب ال���رازي واالآبل���ي طوال 
اإفريقي���ا  �سم���ال  يف  الالحق���ة  حيات���ه 

واالندل�س وم�سر .
خل���دون  اب���ن  درا�س���ات  طبيع���ة  وتدل���ل 
الديني���ة والفل�سفية املبك���رة على اأنه كان 
ي�سعر بوجوب مواجهة امل�سكلة االأ�سا�س 
يف املقارب���ة ب���ن العقي���دة والفل�سفة يف 

درا�سة االإن�سان واملجتمع. 

االهتمام البحثي وال�سيا�سي 
باالإ�سالم في المغرب 

كان امل���وت االأ�س���ود قد اأخ���ذ بوالدي ابن 
خلدون والعديد من ا�ساتذته التون�سين. 
وكان العلم���اء الذي���ن اأت���ى به���م احلاك���م 
ق���د  املدين���ة  اإىل  اأب���ي احل�س���ن  املرين���ي 
غ���ادروا جميًعا. فبقى ابن خلدون وحيًدا 
 ، فا����س  اإىل  االآبل���ي  ملرافق���ة  ومت�سوًق���ا 
املدين���ة الت���ي اأ�سبح���ت مرك���ًزا لل�سلط���ة 
ال�سيا�سي���ة واحلي���اة الثقافي���ة يف �سمال 
اإفريقي���ا. واأم�س���ى العام���ن التالين يف 
ال�سيا�سي���ة  االأن�سط���ة  ومتابع���ة  ال�سف���ر 
للحاكم املرين���ي بينم���ا كان االأخر يعزز 

�سلطته. 
يف ه���ذه االأثناء كانت احلي���اة ال�سيا�سية 
يف �سمال اإفريقيا يف حالة �سراع م�ستمر 
فا�ستب���ه اأن اب���ن خل���دون كان يتاآمر �سد 
احلاك���م ف�ُسج���ن ع���ام 1357 ه���� / 758 
م. اأك���رث من اثنن وع�سري���ن �سهًرا ، ومل 
ُيطل���ق �سراح���ه حت���ى مقت���ل احلاكم على 
ي���د وزي���ره. فاأ�سبح ابن خل���دون رئي�س 
الدي���وان جم���ددا. وفيم���ا بع���د ق���رر ابن 
خلدون ت���رك البالط املريني والبحث عن 
بغيت���ه يف تلم�سان ثم غادر عام 1362 ه� 

/ 764 م اإىل غرناطة.
هك���ذا اأنه���ت املرحلة االأوىل م���ن جتربته 
ال�سيا�سي���ة: �ساًب���ا مفرًط���ا يف الطم���وح، 
�سعى وراء املنا�سب وكان يطمح ببع�س 
النف���وذ يف الدولة التي كان���ت لها القدرة 
اإفريقي���ا،  �سم���ال  منطق���ة  توحي���د  عل���ى 
فيه���ا،  ال�سيا�س���ي  اال�ستق���رار  وا�ساع���ة 
ورمبا جتديد حياتها الثقافية. لكنه ف�سل 
متام���ا غ���ر اأن االندل����س منحت���ه ظروًفا 

ا واآمااًل جديدة.  وفر�سً
كان���ت االندل�س مقارن���ة ب�سم���ال اإفريقيا 
، اأك���رث ازده���اًرا وح�س���ارة وا�ستق���راًرا 
وترفيه���ا. ولق���د و�س���ف اب���ن اخلطي���ب 
عظم���ة احلياة الثقافي���ة لغرناطة ، وثراء 
وذوق  ورفاهي���ة   ، الزراعي���ة  منتجاته���ا 
�سكانه���ا ، وجم���ال و�سح���ر ن�سائه���ا. كان 
ال�سكان يدفع���ون ال�سرائب عل���ى الفور. 
وكان���وا متحررين من التع�س���ب الديني 

فتعزز لديهم االزدهار املادي والثقايف.
تعود معرفة ابن خلدون مبحمد اخلام�س 
)1354 / 755-1391 / 793( ، حاك���م 
غرناط���ة ، اإىل عام 1359 / 1361-760 

/ 762 عندم���ا ُط���رد االأخ���ر م���ن مملكته 
نتيج���ة ثورة اطاحت به. ثم عاد لي�ستعيد 
عر�س���ه مب�ساعدة الق�ستالي���ن ، و�سرعان 
م���ا اأر�س���ل اإىل ابن خل���دون مقرتًحا عليه 
اال�ستق���رار يف غرناطة. وهن���ا اطلع ابن 
خل���دون على االآثار التي خلفتها احلروب 
ب���ن امل�سلم���ن وامل�سيحي���ن. ويف ع���ام 
765/1364 مت اإر�س���ال اب���ن خلدون يف 
�سف���ارة اإىل بي���درو االأول ، مل���ك ق�ستال���ة 
الإب���رام معاه���دة �س���الم بينه وب���ن حاكم 

غرناطة والتقيا يف اإ�سبيلية. 
وكان الوزي���ر ل�سان الدي���ن ابن اخلطيب 
يف البداي���ة م�س���كًكا باللق���اءات اخلا�سة 
واب���ن  اخلام����س  حمم���د  ب���ن  الطويل���ة 
خلدون ، وعندما علم مبا كان ابن خلدون 
يحاول القيام به ، ورمبا من خالل حممد 
اخلام����س نف�س���ه ، �س���ار غا�سًب���ا للغاية. 
ف�س���اءت االحوال بين���ه وبن ابن خلدون 
وا�سط���ر ابن خل���دون فعلًي���ا اإىل مغادرة 
غرناط���ة. ال ب�سبب رد فع���ل ابن اخلطيب 
ال�سيا�سي���ة  احلكم���ة  ه���ي  ب���ل  العدائ���ي 
العملية. ومبج���رد اأن اأ�سبح ابن خلدون 
يف �سم���ال اإفريقيا، بداأ ابن اخلطيب معه 
مرا�سالت طويلة وودية للغاية ، ي�ستف�سر 
فيها بقلق عن خططه امل�ستقبلية، ويطلعه 
عل���ى االأح���داث ال�سيا�سي���ة واالأدبي���ة يف 

االندل�س، وي�سف اآخر اأحداثه..
اأم���ا ابن خلدون نف�سه فق���د حاول ن�سيان 
ومل  االندل����س  مغادرت���ه  ف���ور  احلادث���ة 
يتوق���ف عن مدح اب���ن اخلطيب الذي كان 
�ساع���را وعاملا يعم���ل يف التاريخ واالأدب 
والت�سوف. وحن و�سل ابن خلدون اىل 
فا�س عن مبن�سب رئي�س الوزراء ولكنه 
ال ي���زال ياأم���ل يف اأن تتحق���ق توقعات���ه 
حلاكم غرناط���ة ، ولكن بعد ت�سعة اأ�سهر ، 
غ���ادر اإىل مدينة بجاية يف اجلزائر حيث 
ا�ستقبل بحفل ر�سمي، وتوىل على الفور 
م�سوؤولي���ة �س���وؤون املدين���ة ، وبذل���ك بداأ 

م�سروعه الثالث يف ال�سيا�سة العملية. 
كانت جتربة ابن خلدون يف البجاية مهمة 
بالن�سب���ة اىل م�ستقبله املهن���ي ال�سيا�سي 
والعلمي بقدر اأهمية اخفاقه يف غرناطة. 
وكان ال ي���زال لديه احتمال ثان مل يجربه 
بعد: هو اأن يكون م�ست�ساًرا ويبني دولة 
قائم���ة عل���ى االعت���دال بع���د اأن اأثبت���ت له 
التجرب���ة اأن حك���م رجل واحد ل���ن يكون 
كافيا لتحقي���ق االآمال. وف�سل يف بجاية ، 
اإىل حد ما ، اي�سا الإميانه بان احلاكم هو 
روح املجتم���ع والرجل احلكي���م يجب اأن 
يك���ون يف ال�سلطة. فكت���ب البن اخلطيب 
حدثه ع���ن كل هذا واأكرث. حتدث عن عدم 
يقين���ه وحرته ، وعن اأ�سفه الأنه مل يكتف 
باحلي���اة املريح���ة الت���ي كان م���ن املمك���ن 
اأن يتمت���ع به���ا يف االندل����س. ورحل ابن 
خل���دون اىل ب�سكرة ومار����س ال�سيا�سية 
اي�س���ا ث���م غادرها وه���و يف االربعن من 
عم���ره بع���د اأن جلبت اأن�سطت���ه له احل�سد 
و�سم���م عل���ى جتنب اأي �سكل م���ن اأ�سكال 
الن�س���اط ال�سيا�س���ي وا�ستق���ر يف جن���اح 
منعزل داخل قلعة بن���ي �سالمة. واأم�سى 
اأربع �سن���وات بعيدا عن العامل اخلارجي 
من ربيع ع���ام 1375 ه� / 776 م، م�سدال 
ال�ست���ار عل���ى ع�سرين عاما م���ن امل�ساركة 
الفاعل���ة يف ال�س���وؤون ال�سيا�سية، وخالل 
ه���ذه ال�سن���ن �سه���د كث���را م���ن االأحداث 
املهمة وات�سل ب�سخ�سيات مهمة ك�سفراء 
قبائ���ل  وروؤ�س���اء  وح���كام  وم�سوؤول���ن 
وعلماء، وح�سل على خربة باأمور احلكم 
وتزود منهم مبعلومات عن االأحداث التي 
�ساركوا فيها ب�سكل ر�سمي اأو اجتماعي. 

يتبع..

العدد )5245( ال�سنة الع�سرون - اخلمي�س )18( اأب 2022

 �سنار �سريف علي

 د. نادية هناوي

يمر العراق باأزمة �سيا�سية خانقة, 
األقت بظاللها على الو�سع ال�سيا�سي 
برمته؛ و�سط �سراع وعدم توافق 

�سيا�سي بين التيار ال�سدري مطالبا 
بحل البرلمان, و االإطار التن�سيقي 

مدعيا »التم�سك بال�سرعية«. 
ت�سعيد كان من دواعيه الف�سل في 

ت�سكيل الحكومة اأال اأنه بنف�سه 
انتهى بتعطيل جزئي للبرلمان 

ليلحقه هو االآخر بالحكومة التي 
لم تولد بعد؛ لي�سيف اإلى م�سل�سل 
م�سكالت البلد ماأزقا اآخر, وير�سم 

مالمح  مرحلة �سعبة, وطريق 
�سبابي نحو م�ستقبل مجهول. 

ونتيجة لهذا الو�سع الذي ال يح�سد عليه، 
تثور عدة اأ�سئلة و ت�ساور اأذهان النخبة 
والعامة، وتفر�س نف�سها بقوة وهي: هل 
�سيك���ون هناك حال للربمل���ان، خا�سة بعد 
ق���رار املحكم���ة االحتادي���ة؟ ام �ست�ستم���ر 
ج���دوى  وم���ا  ال�س���در؟  ب���دون  العملي���ة 
ح���ل الربمل���ان واإعادة االنتخاب���ات بدون 

تغي���رات جذرية يف عملي���ة االنتخابات 
وعل���ى راأ�سه���ا قان���ون االنتخابات؟ وهل 
�ستتمك���ن االنتخابات ان ت�سف���ي العراق 
م���ن و�سع���ه ال�سقيم وتذهب عن���ه باأ�سه؟ 
اأم هي اإعادة من اأج���ل االإعادة، ويقت�سر 
اجلديد فيها على تغير ا�سماء و�سعارات 

الكتل ال�سيا�سية واألوان الفتاتها؟

مل  ال�سدري���ة  الكتل���ة  ان  النن�س���ى  اوال 
تعزل نف�سها عن ال�سيا�سة، بل ا�ستقالت؛ 
وانه���ا مل ت�ستقيل لت���رتك ال�ساحة خالية 
لالآخري���ن، ليقوم���وا باالإ�س���راع يف ملء 
ا�ستقال���ة  انه���ا  ب���ل  ال�ساغ���رة،   املقاع���د 
ب���ه  م���ن تكتي���ك �سيا�س���ي، اري���د  اأق���رب 
اإي�س���ال ر�سائ���ل وتنبيه���ات، وممار�س���ة 

�سغوط م�ستعينة بال�سارع، حل�سم اأمور 
عج���ز الربمل���ان ع���ن ح�سمه���ا، واخفق���ت 
املفاو�س���ات ع���ن حله���ا. اإذا ف���ال ميكنن���ا 
ت�سور وجود الكتل���ة ال�سدرية -الفائزة 
اأوال يف االنتخاب���ات، و املتمتعة ب�سعبية 
كب���رة- خ���ارج احلكوم���ة. ه���ي رف�ست 
بع�س اطراف االط���ار ان يكونوا �سريكا 
لها يف احلكومة فما بال ت�سليم احلكومة 
كله���ا له���م. اإذا فامل�ساأل���ة بات���ت وا�سحة، 
فلن تك���ون هناك اأية حكوم���ة مبعزل عن 
ال�س���در، واأي خط���وة يف ه���ذا االجت���اه 
�ستالق���ي نف����س م�س���ر الربمل���ان. وم���ن 
جان���ب اآخر، فان الك���رد وال�سنة اختاروا 
ال�سم���ت ول���و ن�سبي���ا، وال ميك���ن التنبوؤ 
مبوقفه���م جت���اه اأي حكوم���ة مقبلة دون 
ال�س���در، لذلك ال ميكن التعويل عليهم يف 

ت�سكيل احلكومة.
وه���ذا يدفعنا للقول اأن جمي���ع املعطيات 
ت�سر اإىل اأن هن���اك خيارين ال ثالث، اإما 
ح���ل الربمل���ان وال�س���روع يف انتخاب���ات 
�س���وب  وال�س���ر  املواجه���ة  اأو  مبك���رة، 
املجه���ول. وال اأح���د يرغ���ب يف اخلي���ار 
الث���اين، مم���ا يعن���ي اأن���ه ال مف���ر اال اىل 
اخليار االول، وه���و حل الربملان واإعادة 
االنتخاب���ات. و ه���ذا يقودن���ا اىل �س���وؤال 
االأه���م، وه���و يف حال���ة م���ا اإذا مت ح���ل 
الربمل���ان واإع���ادة االنتخاب���ات فم���ا ه���ي 

جدوى هذه اخلطوة؟ وما التايل؟
اليخف���ى علينا ان العملي���ة ال�سيا�سية يف 

الع���راق اأ�سبحت ت���دور يف دائرة مغلقة 
تب���داأ م�سواره���ا م���ن م���كان وال ينته���ي 
اإال يف حي���ث م���ا ب���داأ من���ه. نقا����س حول 
قان���ون االنتخابات، ثم انتخابات، بعدها 
اتهام���ات بتزوي���ر االنتخابات، ث���م ياأتي 
كابو����س االأك���رب وهو ت�سمي���ة الرئا�سات 
الثالث-خا�سة رئي�س الوزراء- ومن ثم 
حكوم���ة ناق�سة ال���وزراء، وينتهي االأمر 
مبظاهرات ودعوات اىل اقالة احلكومة، 
واأخرا الدعوة اإىل انتخابات مبكرة!!! 

جتن���ي  ل���ن  مبفرده���ا  االنتخاب���ات  اذا 
الكث���ر وال تاأتي بجديد م���ا مل ت�ساحبها 
تغيرات جذري���ة يف قانون االنتخابات، 
خا�س���ة مفه���وم الكتل���ة االك���رب، بحي���ث 
كانت والزالت اأكرب م�سكلة تواجه عملية 
ت�سكيل احلكومة؛ لذلك يجب اأن يت�سمن 
القانون م���واد اأكرث �سراح���ة وو�سوحا 
بهذا اخل�سو����س والتدع جماال لل�سك اأو 

اللف والدوران.
وم���ن جانب اآخر فاأن���ه بالرغم من اهمية 
احلكوم���ة االأغلبي���ة  للعملي���ة ال�سيا�سية 
�سهول���ة  م�سال���ة  الع���راق، وخا�س���ة  يف 
وت�سريع عملية ت�سكيل احلكومة، اال ان 
املح���اوالت بت�سكيلها ب���اءت بالف�سل ومل 
تتمك���ن م���ن ان تتبل���ور اإىل واق���ع عملي 
ملمو����س،  وال�سب���ب يع���ود اإىل مفه���وم 
املعار�س���ة ال�سيا�سي���ة وم���ا ي�سوب���ه من 
غمو����س وعدم الو�س���وح؛ وذلك ب�سبب 
ك���ون  الثق���ل االنتخاب���ي مق�سم���ا م�سبقا 

عل���ى اأ�س����س طائفي���ة وقومي���ة، ولي����س 
برام���ج �سيا�سي���ة واأ�س����س مو�سوعي���ة. 
لذلك تعزف الكت���ل ال�سيا�سية برمتها عن 
خي���ار املعار�س���ة وت�سر عل���ى امل�ساركة 
وتقا�سم ال�سلطة. وعندما ت�سر االطراف 
على ان تكون جزءا من احلكومة؛ حينها 
نك���ون اأم���ام حكوم���ة ائتالفي���ة، �سعيفة 
وغر قادرة عل���ى اتخاذ القرار، ورئي�س 
ال�سيا�سي���ة،  التوافق���ات  ره���ن  وزراء 
هم���ه االأكرب �سم���ان ا�ستم���رار احلكومة 
و االحتف���اظ مبن�سبه؛ ف�س���ال عن غياب 
امل�سوؤولية، فالكل يتبنى االجناز ويلقي 
ع���بء الف�س���ل على االآخ���ر، الأن احلكومة 
مكون���ة من الكل. وا�سافة اىل كل ذلك اأن 
اإ�س���رار الكل على امل�ساركة يف احلكومة 
ي���وؤدي اىل تاأخ���ر اأو عرقل���ة ت�سكيله���ا 

وجعل العملية اكرث تعقيدا. 
االأح���داث  جم���رى  اأن  الق���ول،  خال�س���ة 
يحتم علينا القول باأن هناك خيارين اما 
اعادة االنتخاب���ات، او انتظار املجهول. 
واأت�س���ور اأن تكون كفة املي���زان ل�سالح 
اخلي���ار االأول؛ الأن العملية ال�سيا�سية ال 
تنج���ح بدون ال�سدر، وهذا ما يعيه الكل 
يفهم���ه. والنن�سى ان اع���ادة االنتخابات 
بح���د ذاته���ا لي�س���ت ح���ال م���ا مل ترافق���ه 
قان���ون  يف  خا�س���ة  جذري���ة  تغي���رات 
االنتخاب���ات، واك���رث خ�سو�سا تو�سيح 
مفه���وم الكتل���ة االكرب، حي���ث بدونها لن 
ت�ستق���ر املفاو�سات ولن يتمك���ن الفرقاء 

من االتفاق، خا�سة بعدما ذاقوا مرارتها 
االأو�س���اع  وو�سل���ت  م���رة،  م���ن  الأك���رث 
اإىل م���ا و�سل���ت اإلي���ه. وهك���ذا يج���ب اأن 
يت�سم���ن القان���ون م���واد ت�سه���ل ت�سكيل 
احلكوم���ة االغلبي���ة، اأو تفر����س ت�سكيل 
حكوم���ة اأغلبية. وق���د اعجبني التحالف 
الثالث���ي، فبالرغم م���ن كل اأوجه النق�س 
والق�سور، وبالرغم م���ن كل االنتقادات، 
�سم ا�سكاال والوانا من خمتلف االأطياف 
م���ن �سيع���ة و�سن���ة وك���رد، وكان مبثابة 
ك�سر للحاج���ز الطائفي ال���ذي عانت منه 
الدول���ة واملواط���ن �سنين���ا. فل���و حال���ف 
احل���ظ جناح التحالف، لكن���ا اأمام تطور 
كب���ر يف العملي���ة ال�سيا�سي���ة عموما، و 
خ�سو�س���ا مفه���وم املعار�س���ة، وذلك من 
من عدة جوانب، اهمها: وجود معار�سة 
تراق���ب  الربمل���ان،  يف  فعال���ة  �سيا�سي���ة 
احلكومة وتنتقد اأدائها وحتظر البدائل، 
وتعم���ل على و�س���ع براجمه���ا وخططها 
وو�س���وح  ال�سع���ب؛  اختاره���ا  م���ا  اإذا 
امل�سوؤولي���ة واقت�ساره���ا عل���ى التحالف 
امل�س���كل للحكوم���ة، مم���ا ق���د يدفع���ه اىل 
حت�س���ن اداء احلكوم���ة ل�سمان انتخابه 
م���رة ثاني���ة؛ وهكذا تنب���ت روح احرتام 
تب���ادل ال�سلط���ة �سلميا؛ وااله���م من كلها 
�سنك���ون اأم���ام معرك���ة برام���ج انتخابية 
وتناف����س �سيا�سي، ولي����س معركة حمل 
الطائفية...ال���خ  او  القومي���ة  �سع���ارات 

التي مزقت كيان املجتمع وفتت �سمله.

امكانية اعادة االنتخابات وجدواها

وق���ف اأم���ام املمر�س���ة متو�س���ال اأن متنح���ه موعدا 
قريبا للخ�سوع جلهاز الناظور ..قالت له ان اأقرب 
موع���د �سيك���ون بع���د �ستة ا�سه���ر ، ح���اول ان يجد 
منفذا جديدا فقال لها :”اذن الاأريد موعدا حكوميا 
ب���ل خا�سا “ -اي مقاب���ل مبلغ مايل – فقالت له ان 
اقرب موع���د �سيكون بع���د �سهرين ..”م���اذا يعني 
ذل���ك ؟�سرخ الرجل بحرق���ة :�ساأموت قبل ان ي�سل 
دوري .. تل���ف كب���دي اليتحمل االنتظ���ار والاأملك 

املال الكايف للذهاب اىل عيادة خا�سة !
مايح���دث معنا االآن هو االأمر ذات���ه الذي حدث مع 
الرج���ل فق���د يفق���د العديد م���ن املواطن���ن حياتهم 
ب�سبب معاناة مماثلة �سواء من املر�س اأو من الفقر 
اأو حت���ى من القهر قب���ل ان يقدم له���م ال�سيا�سيون 
حال لهمومهم ، ذل���ك ان طبخات العملية ال�سيا�سية 
ومنه���ا طبخ���ة ت�سكي���ل احلكوم���ة ُتطه���ى على نار 
هادئ���ة وحتت���اج اىل وق���ت طوي���ل لتن�س���ج بينما 

الحتتمل معاناة املواطنن كل هذا االنتظار ..
عق���ود مرت م���ن الف�س���ل واالحب���اط والزال اغلبنا 
يح�سنون الظن بزعمائهم ويلتفون حولهم اأمال يف 
الو�سول اىل انف���راج الأزمات البلد ، لكن مايحدث 
ان الزعم���اء ب���داأوا منذ ع���ام 2003 لعب���ة ال�سبيل 
للتخل���ي عنها فكل منه���م يكافح م���ن اأجل ح�س�س 
ومكا�س���ب وم�سالح �سخ�سي���ة اأو حزبية واليهمه 
بقاء اتباع���ه على حالهم وا�ستم���رار معاناتهم فهو 
واث���ق م���ن دعمهم له الأن���ه يجيد ا�ستخ���دام ادوات 
اللعب���ة من وعود براقة وهبات زهيدة امام ماميالأ 
ب���ه جيوب���ه م���ع كل دورة انتخابي���ة م�ستغال عجز 
النا����س وياأ�سهم وبحثهم عم���ن )يفتهم مو�سوعهم 
..وعل���ى ه���ذا الزم���ان يعينه���م( كما تق���ول كلمات 

االغنية الوطنية املوؤملة ..
عقود مرت ونحن بال �سكن والتعيينات والكهرباء 
..ننام على امل حدوث )انفراج �سيا�سي ( ون�سحو 
عل���ى ح���دوث )اختن���اق �سيا�س���ي ( وب���ن نومن���ا 
و�سحون���ا نكت�س���ف اختفاء وجوه خ���رة وظهور 
وجوه جديدة خطرة مل ن�سمع من قبل بن�سالها او 
حر�سها على البلد لكنها احتلت ال�ساحة ب�سطارتها 
�سنكت�س���ف   ، ..وبالتدري���ج  ووالءاته���ا  ومتلقه���ا 
انن���ا المنل���ك يف بلدنا اك���رث من انت�سابن���ا له وانه 
اأ�سب���ح ملكا مل���ن يحاول متزيق���ه او مينح خراته 
لالآخري���ن او ي�ستخدم���ه كو�سيلة الأدع���اء الوطنية 
..�سنكت�س���ف اي�س���ا ان �سا�س���ة البل���د جنح���وا يف 
تدجينن���ا لنوا�س���ل رحل���ة االنتظ���ار الطويل���ة بال 
تذمر ، وحتى لوتذمرنا و�سرخنا �سمن تظاهرات 
)دميقراطي���ة( �سنكت�س���ف انن���ا ن�س���رخ يف الفراغ 
وان ا�سداء ا�سواتنا ت�سيع هباءا ، الأننا الن�سرخ 
ب�س���وت واح���د بل تتن���وع �سرخاتن���ا وتتلون مع 
تلون اه���داف زعماءن���ا املتعددي���ن ..ويف النهاية 
، �سنتخ���اذل م���ن جديد ون�سل���م القي���ادة الأي رجل 
�سواءا كان )رجل حل ( او ) رجل قانون( او )رجل 
ا�سالح ( ملجرد اأن ينتهي االختناق ال�سيا�سي فقط  
، اما مطالبنا ومتاعبنا ، فقد اأيقنا اننا رمبا منوت 

قبل اأن نراها تتحقق !

اختناق.. وانفراج

مجرد كالم

 عدوية الهاللي 

اأطروحة مح�سن مهدي: التمهيد: خلفية تاريخية
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بعد الحتالل الأميركي للعراق عام 
2003، فاجاأ المخرج عدي ر�شيد 

)1973( الو�شطين العراقيين، الثقافي 
وال�شينمائي، باإخراج اأول فيلم روائي 

طويل. م�شدر المفاجاأة متاأٍت من َجدٍب 
اأ�شاب عقدين ون�شف العقد من الزمن 

في اإنتاج الأفالم في العراق. لفيلمه هذا 
عنوان غير ماألوف: »غير �شالح للعر�ض«. 

بعده، اأنجز اأفالمًا عّدة.

ر�ش���يد خم���رج وكات���ب �أف���ام. در����س يف »كلية 
�لفن���ون �لتطبيقي���ة« يف بغ���د�د، وكّر�س نف�ش���ه 
لل�ش���ينما. عمل كاتبًا م�ش���تقًا ملقاالت نقدية، ثم 
در�س �ل�ش���ينما يف »كلي���ة �لفنون �جلميلة«. بعد 
�أفاٍم ق�شرية، وفيلم���ني رو�ئيني طويلني، غادر 

�إىل نيويورك، و�أقام فيها.
من �أفامه �لق�ش���رية: »بيا�س �لطني«، و«مقدمة 
�أخ���رى«، و«نق����س �لتعر�س«. وم���ن �لوثائقي: 
�إىل  �مل���كان«، باالإ�شاف���ة  »كلكام����س: �مللحم���ة.. 

رو�ئّي طويل بعنو�ن »كرنتينة«.
وبر�م���ج  م�شل�ش���ات  �شيناريوه���ات  كت���ب 
)فيل���م   »12 »�لوثيق���ة  منه���ا:  تلفزيوني���ة، 
تلفزيوين(، و«مرة و�ح���دة يف بابل«، و«ور�شة 
مدينتن���ا« )م�شل�شل تلفزي���وين(. عر�شت �أفامه 
يف مهرجان���ات �شينمائية عربي���ة ودولية، ونال 
بع�شه���ا جو�ئ���ز. بع���د ع���ام 2003، �ن�ش���ّم �إىل 
�ملجموع���ة �لفنية »ناج���ني«، �لتي قّدم���ت �أعمااًل 

ثقافية خمتلفة، ثم �أجنز »غري �شالح للعر�س«.
مبنا�شبة فيلمه �جلدي���د »�أنا�شيد �آدم«، حاورناه 

عنه، وعن جتربته �ل�شينمائية.

 ما فكرة »اأنا�شيد اآدم«، الذي تعمل عليه الآن؟ ما 
الأ�شلوب الذي اعتمدته في ُمعالجة فكرته؟

- »�أنا�شي���د �آدم« حكاي���ة �شب���ي ُيدع���ى �آدم، ب���د�أ 
حماولت���ه �الأوىل يف �إيق���اف �لزم���ن، م���ن دون 
�أن يك���رث ملروره �حلتم���ي يف �الآخرين حوله. 
عملُت على �ل�شيناريو �أعو�مًا عّدة، و�ل�شيناريو 
مّر يف مر�حل، قبل بلوغه �ل�شيغة �لتي �شّورت 
�لفيل���م عل���ى �أ�شا�شه���ا. مّت �لت�شوي���ر يف منطقة 
غ���رب �لع���ر�ق، يف ري���ف مدينة هي���ت حتديدً�، 
حي���ث �لف���ر�ت يف �ش���ر�ع �أزيل م���ع �لت�شّح���ر 
حول���ه، و�لت�شّح���ر هن���ا يف ثنائي���ة �ملعني���ني، 

�جلغر�يف و�ملجازي.
�ل�شبي عز�م �أحمد م���ن �لفلوجة، �أّدى دور �آدم. 
�إّنه حمور �حلكاي���ة. �نتماوؤه و�إميان���ه بالفيلم، 
ث���م متاهي���ه بالعمل يف ظ���روٍف مناخي���ة �شعبة 
حقيق���يٌّ  مك�ش���ٌب  طويل���ة،  ول�شاع���ات  للغاي���ة، 
لرجمة َم�شاهد �حلكاية. بخ�شو�س �الأ�شلوب، 

�أك���ّرر عبارة ج���ان كوكت���و: »�الأ�شل���وب نتيجة، 
ولي�س نقطة �نطاق«.

هل  العراق،  في  ال�شينمائي  الإنتاج  فو�شى  في   
وجدت تموياًل منا�شبًا فيه؟ ما راأيك في تعّثر عملية 

الإنتاج هنا؟
- �إّنك ُت�شّهل علّي �ملهمة. بالفعل، كما يف �شوؤ�لك: 
�إّنه���ا حم����س فو�ش���ى. طبيع���ة »�أنا�شي���د �آدم« ال 
حتتمل �الندر�ج يف �أّي ُم�شّمى من ُم�شّميات تلك 
�لفو�ش���ى. ل���ذ�، �الإجابة ب�شيط���ة: ال. مل يح�شل 
�لفيل���م عل���ى متويل يف �لع���ر�ق، با�شتثن���اء دعٍم 
لوج�شت���ي، قّدمت���ه نقابة �لفنان���ني، بف�شل جبار 
ج���ودي. مل �أح�ش���ل عل���ى دعم جه���ة حكومية �أو 
�أهلية. كنُت �أ�شعر �أّن هناك جتاهًا مق�شودً� �إز�ء 
ه���ذه �لتجربة، ممن يعتق���دون �أنهم قائمون على 
�لعملية �لثقافية � �ل�شينمائية هنا، على �مل�شتوى 
�لر�شم���ي على �الأق���ّل. �لبع����س ��شتقبلني. وبعد 
ثرث���رة وكلم���ات �إن�شائي���ة ال معن���ى له���ا، ينتهي 
�ملو�ش���وع برّمت���ه ب�ش���ور جماعي���ة، ُتن�ش���ر يف 

و�شائل �لتو��شل �الجتماعي. �جلهل �ل�شينمائي 
�لعر�قي���ة،  �لثقافي���ة  �ملوؤ�ّش�ش���ة  ينه����س  مر����سٌ 

عمومًا.
لك���ن، بغ����س �لنظ���ر ع���ن عاق���ة »�أنا�شي���د �آدم« 
باملوؤ�ّش�شة �لثقافي���ة �الإنتاجية يف �لعر�ق، �أوؤمن 
ب���اأّن �لعملي���ة �الإنتاجية تعتمد عل���ى ثاثة �أركان 
�أ�شا�شي���ة: �ملجتم���ع، ور�أ����س �مل���ال، و�ل�شان���ع. 
�لثاث���ة يف م�شكلة حقيقية، من���ذ �شيطرة �لدولة 
عل���ى �لق���ر�ر �لثق���ايف، نهاي���ة �شتيني���ات �لق���رن 
�ملن�ش���رم. عملي���ًا، ال ي���ز�ل �لع���ر�ق يعي�س حتت 

وطاأة تلك �لقو�نني.
�ملو�ش���وع ُمعّق���د، لك���ن خا�شت���ه بالن�شب���ة �إيّل 
تكم���ن يف �لتايل: ال وج���ود ل�شينما با جمهور، 

وال جمهور لل�شينما �لعر�قية يف �لعر�ق.

 في فيلمك هذا، هل ا�شتعنت بالفريق الفني الذي 
عمل معك في فيلمك الأول؟

- ل���كّل فيلم ظروفه �الإنتاجي���ة و�لتعبريية، �لتي 
حُتّت���م �شكل �لفري���ق ونوعه. لاأ�ش���ف، مل ت�شنح 

�لظ���روف �إال بوج���ود �ملنت���ج ماج���د ر�شي���د، من 
�لفريق �لقدمي. �الأ�شباب كثرية، ال جمال لذكرها 
هنا. لكّني، فعليًا، �فتقدُت ذ�ك �لتو��شل �لنف�شي 
�حل�ّش���ي، �ل���ذي يوّفره �لعم���ل مع فار����س حّر�م 

وزياد تركي وغريهما.

تجربة  اأنجزت  اآدم«،  و«اأنا�شيد  »كرنتينة«  بين   
ناطقة باللغة الإنكليزية، الأولى لك في نيويورك )ل 
يزال الم�شروع في مرحلة المونتاج ـ المحّرر(. كيف 

اأّثر هذا على تجربتك، عامة؟
- �لتاأثري �إيجابي، طبعًا، وعميق عمومًا. بعد �أْن 
�أكملُت �لت�شوير يف نيويورك، �شافرُت �إىل ريف 
�الأنب���ار لت�شوير »�أنا�شي���د �آدم«. بعد ��شتقر�ري 
يف نيوي���ورك، ب���د�أت تدوي���ن حكاية ع���ن عاقة 
�ملجتم���ع �الأمريك���ي باملهاج���ر عام���ة، وباملهاجر 
ذي �الأ�ش���ول �لعربي���ة خا�ش���ة. �نته���ى �لتدوين 
بعد �ملرور باأربعة كّت���اب �شيناريو، جميعهم من 
نيوي���ورك. بعد خم�شة �أع���و�م من �لعمل �ل�شاق، 

�شار �لفيلم �أول رو�ئي �أمريكي يل.
�لتح���ّدي �الأك���ر يف تل���ك �لتجرب���ة ُمتج�ّش���ٌد يف 
�لتاب���و �ملو�شوع عل���ى تناول مد�خل���ة كهذه من 
خُمرج مهاج���ر، من �لعامل �ل���ذي ي�شّمونه �ل�شّر. 
�لفيل���م �أجنز بعد رحل���ة �إنتاجية � نف�شية خمتلفة 

عن رحلتي »غري �شالح« و«كرنتينة«.

بعد  فيلم  اأول  مخرج  اأّنك  لك  ل  ُي�شجَّ تاريخيًا،   
مغامرة  بحّق  اإّنه  للعر�ض«.  �شالح  »غير  التغيير، 
الندفاع  هذا  اأّججت  جمرة  تجدها  هل  كبيرة. 

ال�شينمائي الحا�شل الآن في العراق؟
مع���ك،  �أّتف���ق  �الإح�شا����س.  ه���ذ�  ل���ك  �أ�شك���ر   -
وبتو��ش���ع، �إّنها �جلمرة �لت���ي كان جيلنا، ومن 
�أت���ى بعدنا، يحت���اج �إليها. لكّن���ي مل �أكن وحدي. 
تلك �لتجربة مثال للعمل �جلماعي �لو�عي باأزمة 

بلد و�إن�شان.

»غير  في  العمل  تجربة  عن  التحّدث  اأيمكنك   
�شالح للعر�ض«، في ذاك الوقت الع�شيب؟

- كم���ا يف �شوؤ�ل���ك، كان���ت �أوقات���ًا ع�شيب���ة. كّنا 
ترق����س  و�أج�شادن���ا  حزن���ًا،  �الحت���ال  نر�ق���ب 
ل�شق���وط �لطاغية. �إّنها حلظ���ة �نف�شام كاملة، ال 

نز�ل ندفع ثمنها، �أ�شخا�شًا و�أّمة.
�شينمائي���ًا، �أك���ر م���ا �أتذّك���ره من تل���ك �لتجربة، 

 � �ل�شينمائ���ي  للُم�ش���ّور  �ملطلق���ة  �ل�شجاع���ة 
�لفوتوغ���ر�يف زياد تركي، و�لدر����س �لذي قّدمه 
يف �لعم���ل عل���ى خام���ة �شينمائي���ة غ���ري �شاحلة 
لا�شتعم���ال. حينه���ا، كن���ُت �أنّف���ذ فيلم���ي �الأول، 
و�أتعّلم منه يف �لوقت نف�شه. بعدها، كانت حلظة 
�لعمل �لفريدة على �ل�شيناريو مع �ل�شاعر فار�س 
ح���ر�م. ه���ذه جتربة ف���ّذة يف �لتو��ش���ل �ليومي 
مع���ه. مل يكن لدين���ا �شيناريو مكتم���ل. كنا نكتب 

�أثناء �لت�شوير.

الثقافية،  »ناجين«  جماعة  من  تبّقى  الذي  ما   
وتجربة فيلمك الأول اإحدى ثمارها؟

- «ناج���ني« حالة خا�شة. مل تك���ن جماعة ثقافية، 
وف���ق �ل�شي���اق �لتقلي���دي للمف���ردة، ب���ل جتّم���ع 
ملمار�ش���ة فع���ل �لنج���اة م���ن �شلطت���ي �لطغي���ان 
و�الحتال. كان���ت ُم�شّمى للقاء �أكر منه منهجًا. 
م���ا تبّق���ى، �أف���ر�ٌد تعّلمو� در����س �حلري���ة كامًا. 
بع�شه���م هاج���ر �إىل حريت���ه، وبع�شه���م يح���رث 
يف �أر����س �شعب���ة �ملر�����س. ل���كّل م���ن �خليارين 

حتّدياته.

من  لأّنك  جيلك،  اأبناء  عن  تختلف  اأنَت   
ال�شينما  مع  تعاملوا  الذي  المثقفين  المخرجين 

كر�شالة ح�شارية. ما اأثر هذه الثقافة في عملك؟
ن يعنيني كث���ريً�. �ل�شعر  - بع���د �ل�شورة، �ملُ���دوَّ
يف  قّربن���ي،  ه���ذ�  �لرو�ي���ة.  وبع���ده  حتدي���دً�، 
مرحل���ة �لت�شعيني���ات، م���ن فاعل���ني يف �لو�ش���ط 
�لثق���ايف �لعر�قي. �إن�شاني���ًا، تعّلمت منهم كثريً�. 
ذ�كرت���ي مرتبط���ة مبلم�س �الأر�ئ���ك �خل�شبية يف 
»مقه���ى �جلماه���ري«، �لتي حتت�شن �أنا�ش���ًا �أّثرو� 
يّف كث���ريً�، و�شاهم���و� يف تكوين���ي �الإن�ش���اين � 

�ملعريف. هذ� بالتاأكيد �أّثر يّف ك�شينمائي.
ل�ش���ُت متاأك���دً� م���ن م�شطل���ح »�ل�شينم���ا ر�شال���ة 
ح�شارية«. لكّني موؤمن باأن م�شوؤولية ما حت�شر، 
كّلما فتحُت م�شودتي لتدوين م�شهٍد جديد. لعّلها 

�لرغبة يف �لبحث عن ظال �ل جودة، ال �أكر.

ال�شينمائي  الحراك  تتابع  هل  الغربة.  في  اأنَت   
الحا�شل في العراق الآن؟ ماذا تقول فيه؟

- ال يوج���د ح���ر�ك �شينمائ���ي يف �لع���ر�ق. �إن���ه 
»حم���اوالت ال �أكر«، وهذ� و�شٌف له منذ �أعو�م. 

لكّل حماولة فار�شها، كما تعرف.

قليل���ة ه���ي �الأف���ام �لعربي���ة �لت���ي ُتعنى 
بالطبيع���ة ب���ًر� وبح���ًر� و�شم���اء. وعل���ى 
�لرغ���م من �لتن���ّوع �جلغ���ر�يف و�ملناخي 
للبل���د�ن �لعربي���ة �إاّل �أنن���ا ن���ادًر� ما جند 
الأف���ام  حيات���ه  يكّر����س  عربَي���ا  خُمرًج���ا 
�لبيئ���ة و�لطبيع���ة وما تنط���وي عليه من 
حيو�ن ونبات وجماد. ومع ذلك �لق�شور 
�لو��ش���ح يط���ل علين���ا ب���ني �أو�ٍن و�آخ���ر 
خُم���رج عرب���ي هنا �أو هن���اك ليتحدث عن 
ه���ذ� �لطائ���ر �أو تل���ك �ل�شج���رة، �أو ذل���ك 
�حليو�ن �لغري���ب. وما علين���ا جميًعا �إاّل 
�أن ن�شّج���ع تل���ك �ملح���اوالت عل���ى �لرغ���م 
وفيل���م  وحمدوديته���ا.  ب�شاطته���ا  م���ن 
رمزي  �ل�ش���وري  “�الأ�شج���ار” للُمخ���رج 
ب�ّشور �ل���ذي يحمل �جلن�شي���ة �الأمريكية 
هو من هذ� �لنمط �لذي ُيعنى باالأمر��س 
�لت���ي ت�ش���رب �أ�شج���ار �لزيت���ون وتفت���ك 
به���ا. ومب���ا �أّن �لفيلم هو در�م���ا كوميدية 
مطّعم���ة بح����سٍ وثائق���ي ر�ش���ني فيج���ب 
علينا �أن نرّكز على �جلانبني مًعا من دون 
�أن نغم���ط حق �لطرفني يف ه���ذه �ملعادلة 

�لرو�ئية و�لوثائقية يف �آٍن مًعا.
ميك���ن �إيجاز �لثيم���ة �لرو�ئية لهذ� �لفيلم 
�لق�ش���ري �لذي تبلغ مدته 23 دقيقة ال غري 
باأن يح�شر �لدكت���ور ب�شري جنازة و�لده 
يف ريف لبنان لكنه يكت�شف �ملر�س �لذي 
ي�شي���ب �الأ�شج���ار يف قريت���ه. ورغ���م �أّن 
طقو�س �لعز�ء �مل�شيح���ي �لتي ال تختلف 
�ل�شماوي���ة  �لديان���ات  بقي���ة  ع���ن  كث���رًي� 
و�الأر�شي���ة �لت���ي تقت�ش���ي �ح���ر�م هذه 
�ملنا�شبة و�اللتز�م با�شر�طاتها �ملعروفة 
ينهم���ك  �ش���وف  ب�ش���ري  �لدكت���ور  �أّن  �إاّل 
بالبكتريي���ا ويهم���ل �لتقالي���د و�الأع���ر�ف 
�لت���ي  �ملُحزن���ة  �ملنا�شب���ات  يف  �ملتّبع���ة 
تناق����س �مل���وت بو�شف���ه �أخط���ر و�أق���وى 
فكرة يف �لوج���ود. �أّما �جلانب �لتوثيقي 
فهو ير�شد �لبكترييا �ملُ�شببة لهذ� �ملر�س 
�لذي ي�شيب بع�س �أن���و�ع �الأ�شجار مثل 
�حلم�شيات، و�لزيتون، و�لعنب، و�إكليل 
�جلب���ل �أو “�لروزَم���ري”. وخا�شة هذ� 
�لتاقح بني �لرو�ئي و�لوثائقي هو �لذي 
ُي�شف���ر عن ق�شة �شينمائي���ة طريفة جتمع 
بني �الأع���ر�ف و�لتقاليد �الجتماعية �لتي 
تتعاط���ى مع فك���رة �ملوت م���ن جهة وبني 
�إنق���اذ �الأ�شج���ار �لت���ي تتعر����س للم���وت 
ا بو��شطة �لفايرو�شات �أو �لبكترييا  �أي�شً
�حلّي���ة �لت���ي ُتهل���ك �الأ�شجار �الأم���ر �لذي 
ي�شتدعي قلعها وحرقها كلًيا لكي نتخل�س 

من خماطرها �جلّمة على �لبيئة.
ميه���د �لدكتور ب�ش���ري يف م�شته���ل �لفيلم 
باحلديث ع���ن “�إد�رة �الآف���ات �ملتكاملة” 
Integrated pest manage-

ment  ومكافحته���ا وي���ورد مثااًل لبع�س 

�حل�ش���ر�ت مث���ل �لدع�شوق���ة �لت���ي تلتهم 
�حل�ش���ر�ت �ل�ش���اّرة وحت���ّد م���ن �نت�شار 

�الأمر��س �لتي تفتك باالأ�شجار.
يك�شف لقاء �الإعامية بالدكتور ب�شري عن 
�شحال���ة معلوماتها عن �جلف���اف وغريه 
م���ن �لظو�ه���ر �لطبيعي���ة فهي تعتق���د �أّن 
�جلف���اف يعني غياب �الأمط���ار �أو ندرتها 
فق���ط بينم���ا يح���اول �لدكت���ور �أن يب���نّي 
لها ب���اأّن �جلو �حل���اّر ي�شاع���د على ظهور 
ح�شر�ت �أكر من �حلّد �ملعتاد. ثم مت�شي 
�الإعامي���ة يف طرح �أ�شئلتها �ل�شاذجة من 
قبيل:”هل �شتمطر �لدني���ا قريًبا �أم ال؟”. 
ف���ريد عليها:”نح���ن ن�شتطي���ع �أن نع���رف 
فيما �إذ� كان���ت �لدنيا �شتمطر يف غ�شون 
�أربعة �أو خم�شة �أيام، ولكننا ال نعرف �إذ� 
كان���ت �شتمطر يف �ل�شن���ة �لقادمة”! ويف 
خ�ش���م هذ� �لنقا�س �لعقي���م مع �إعامية ال 
تفّرق بني �لرطوبة و�جلف���اف �أو �أ�شباب 
ت�شاقط �ملط���ر وح���دوث �لفي�شانات وما 
�إىل ذل���ك من ظاه���ر طبيعية تاأتي���ه مكاملة 
هاتفي���ة ي�شط���ر ب�شببها لقط���ع �لت�شوير 
فنفه���م �أّن و�لده قد القى م�شريه �ملحتوم 
و�أّن علي���ه �أن يغادر �مل���كان فوًر� حل�شور 
مر��ش���م �لدف���ن و�لع���ز�ء. يجتم���ع �الأهل 
و�الأق���ارب يف بي���ت �لو�ل���د �ل���ذي �نتقل 

�إىل ج���و�ر رّب���ه فياأت���ي �ملع���ّزون تباًع���ا 
مبا فيه���م بع����س �لق�ش�س ورج���ال �لدين 
ويتجاذب���ون �أط���ر�ف �أحادي���ث �شريع���ة 
وخاطف���ة ال ُتقلل �الحر�م من روح �مليت 
با�شتثناء �البن �لدكتور ب�شري �لذي يرّكز 
ج���ّل �هتمامه عل���ى �الأ�شج���ار و�الأمر��س 
�لت���ي ت�شيبها �الأم���ر �لذي يث���ري ع�شبية 
عّم���ه �لذي حتّمل كثرًي� ث���م �نفجر موبًخا 
�إّي���اه الأن ح���دث �مل���وت �جلل���ل ال ي�شم���ح 
باحلديث ع���ن مو�شوع���ات جانبية لي�س 
“�أبون���ا”  ياأت���ي  وحينم���ا  �الآن.  وقته���ا 
لغر����س �لتعزي���ة ي�شاأله ه���ذ� �الأخري عن 
م�شكل���ة �جلفاف �لكب���رية لكنه ي�شع ثقته 
�لكامل���ة بالل���ه ج���ّل يف ع���اه و�أّن �لعلي 
�لقدي���ر ل���ن يركن���ا لوحدنا م���ن دون �أن 
مي���ّد لنا يد �لع���ون و�مل�شاع���دة. ومع ذلك 
فه���و يقول باأّن �لزيت���ون قليل هذه �ل�شنة 
و�أّن ل���ون �ل�شج���ر قد حت���ّول �إىل �الأحمر 
ولك���ّن �لله لن يتخلى عّنا.  ي�شتعري ب�شري 
�شي���ارة �أم���ه ويذه���ب �إىل �أكر م���ن مكان 
الأخ���ذ عّينات م���ن �أور�ق �لزيتون �جلافة 
ويتم���ّزق بنطال���ه من �خلل���ف، وينغم�س 
يف �حلديث ع���ن بكترييا ��شمه���ا �لعلمي 
ز�يلي���ا فا�شتيديو�ش���ا ت�ش���رب �لع���روق 
وتقتل �الأ�شجار خ���ال مدة ق�شرية جًد�. 

يف  ب�ش���ري  �لدكت���ور  يتم���ادى  وحينم���ا 
�شلوك���ه ُيوقفه �لعم عند حّده ويطلب منه 
�لت���ز�م �ل�شم���ت و�لكّف م���ن �حلديث عن 

�لبكترييا و�الأ�شجار
فيلم���ه  ب�ّش���ور  رم���زي  �ملخ���رج  ُينه���ي 
مب�شه���د دّوي �لرع���د و�ل�شو�ع���ق �لت���ي 
�أحرقت �جلبل وكاأنه���ا و�شعت حًد� لهذه 
�لفايرو�ش���ات �لقاتلة �لت���ي فتكت بالكثري 
من �الأ�شجار �ملثم���رة �لتي ال عاج لها �إاّل 

�حلرق باأل�شنة �لنري�ن.
لقي هذ� �لفيل���م ترحيًبا يف عدد غري قليل 
م���ن �ملهرجان���ات مثل مهرج���ان كلريمون 
ف���ري�ن، وروت���رد�م �ل�شينمائ���ي �لدويل، 
وكارلويف فاري وف���از بعدد من �جلو�ئز 
من بينها جائ���زة �لنقاد �خلا�شة. وتكمن 
�الأف���ام الأنه���ا  م���ن  �لنم���ط  �أهمي���ة ه���ذ� 
تاأت���ي يف وقت ي�شتد فيه���ا �هتمام �لعامل 
باأ�شره بتغري �ملناخ، ومعاجلة �لت�شحر، 
و�جلفاف، و�شحة �ملي���اه �لعذبة وما �إىل 
ذلك من مو�شوع���ات ح�ّشا�شة تهمُّ �لنا�س 

�لذين يعي�شون على هذه �ملعمورة.
جدي���ر ذكره �أن ت�شوير ه���ذ� �لفيلم قد مّت 
يف ع���دد من �لق���رى �لبعيدة ع���ن بريوت 
ن�شبًي���ا ولع���ل �ل�شب���ب �لذي ميك���ن ور�ء 
�ختيار هذه �لقرى �أنها ت�شبه �لقرية �لتي 
ُولد فيها �ملخرج يف �شوريا على حد قوله 
يف �أحد �للق���اء�ت �ل�شحفية. �أما طقو�س 
�لع���ز�ء فق���د تاعب فيه���ا بع����س �ل�شيء 
ولكن���ه نق���ل جوهرها وروحه���ا �خلا�شة 
�لت���ي ق���د ال تنطبق بال�ش���رورة على هذه 
�ل�شريح���ة �مل�شيحية �أو تلك. وَمْن ُي�شاهد 
“�الأ�شج���ار” �شيكت�ش���ف م���ن دون  فيل���م 
الأْي �أّن رم���زي ب�ّشور يِع���د باأفام رو�ئية 
ووثائقي���ة كث���رية تر�ه���ن عل���ى �ملفارقة، 
و�لكوميديا �ل�ش���ود�ء، و�لنف�س �لفكاهي 
�ل�شاخ���ر. �أجن���ز ب�ّشور ع���ام 2016 فيلم 
يحم���ل عنو�ن “ال �أحد يخرج منها حًيا”. 
وه���و حا�شل على �شه���ادة �ملاج�شتري يف 
 Tisch ”لفنون �جلميلة من كلية “تي�س�

للفنون ويقيم يف نيويورك حالًيا.

بعد �أن ��شدرت نيتفلك�س فيلما وثائقيا عن 
�لنجمة �ال�شطورة �لر�حلة مارلني مونرو 
عنو�ن���ه )لغزمارل���ني مون���رو ( يف ني�شان 
ع���ام 2022 ي�شم حمادث���ات غري من�شورة 
ويك�شف عن �لت�شجيات �ل�شوتية للممثلة 
، م���ن �ملقرر �أن تطل���ق من�شة �لبث �لرقمي 
�لفيلم �لرو�ئي )�شقر�ء( يف �يلول من عام 
2023، وهو �شرية ذ�تي���ة منتظرة للغاية 
الأيقون���ة هوليوود جت�شدها �ملمثلة �آنا دي 
�أرما����س .. فبعد �شتني عاما من وفاتها ، مل 
تت�شاءل �شه���رة مارلني مونرو الأنها كانت 
�أف�شل من ج�ش���د ظاهرة “�شناعة �لنجوم 

.. هوليوود  يف  �ل�شيئة  “ وعو�قبها 
ما �لذي نفكر في���ه عندما ن�شمع هذ� �ال�شم 
�ل�شه���ري مارل���ني مون���رو؟ �ش���ورة ممثلة 
متاألقة ب�شعر �أ�شق���ر و�شفاه قرمزية؟ عطر 
م�شهور ، لوحة فنية �شهرية ، �م حفلة عيد 
مي���اد رئا�شية ملتهب���ة ؟ �نها �م���ر�أة قوية 
وموؤث���رة ، حماط���ة بالغمو����س؟ الب���د �ن 
ه���ذه هي �أول فكرة تخط���ر على بالنا لهذه 
�لنجم���ة �لتي ظل���ت “�يقون���ة” �شينمائية 

خالدة ..

تنقل���ت �لطفل���ة نورما ج���ني موتي�شون –
�ال�ش���م �حلقيقي ملارل���ني مونرو- بني عدة 
�أ�ش���ر حا�شن���ة يف طفولتها ، ث���م �أ�شبحت 
ج���زء� م���ن �لع�ش���ر �لذهب���ي لهولي���وود..

خال عملها يف �ل�شينم���ا ، خ�شعت لنظام 
�لنجوم �ل�شهري �لقائم على م�شاعدة �لنجم 
عل���ى �لتاألق وترويج �فامه مقابل �لتحكم 
..ويف  حيات���ه  جو�ن���ب  كل  يف  �ل�ش���ارم 
غ�ش���ون ب�شع �شن���و�ت، مت حتويل �لفتاة 
�ل�شاب���ة )نورم���ا ج���ني( ذ�ت �ل�شعر�لبن���ي 
مارل���ني  �ىل  �ملمتل���يء  و�لوج���ه  �ملجع���د 
مون���رو ، �ل�شقر�ء �ل�شاخنة �لتي �جتاحت 

�ل�شينما �المريكية بقوة �غر�ءها.
و�ىل جان���ب حياتها �ملهنية عل���ى �ل�شا�شة 
�لكب���رية ، تبهر حياتها �خلا�شة �جلماهري 
و�ل�شحاف���ة �ل�شعبي���ة. �ذ تزوج���ت ث���اث 
م���ر�ت ، وال �شيم���ا م���ن �لكات���ب �آرثر ميلر 
، وه���ي تع���د م���ن ب���ني ع�شاقه���ا )حقيقيني 
�أو مفر�ش���ني( �ملمثل���ني مارل���ون بر�ندو 
، �إي���ف مونت���ان )�لذي تزوج م���ن �شيمون 
�شينيوري���ه( ، �أو حت���ى رئي����س �لوالي���ات 
كيني���دي  فيتزجري�ل���د  ج���ون  �ملتح���دة 
�لذي���ن متنت له عي���د مياد �شعي���د ، خال 
حفل كب���ري يف ع���ام 1962قائلة ل���ه “عيد 
مي���اد �شعي���د ي���ا �شي���دي �لرئي�س”..لكن 

تعر�ش���ت   لل�ش���د�أ  �شخ�شيتهاغري�لقابل���ة 
وكان  �ملنغ�ش���ات  م���ن  با�شتمر�رللعدي���د 
ي�شوبه���ا �لغمو����س ، كم���ا �شاهمت نوبات 
�الكتئ���اب �ملتع���ددة �لت���ي مرت به���ا خال 
حياتها ، ورغباته���ا �ملاأ�شاوية يف �الأمومة 
)�ذ كانت تع���اين من عدة حاالت �إجها�س( 
و�شخ�شيته���ا غ���ري �مل�شتق���رة يف جت�شي���د 
�أ�شطورته���ا. وبلغ���ت ذروة �جل���دل عندما 
حامت �ل�شك���وك حول وفاته���ا عام 1962 
ع���ن عم���ر يناه���ز 36 عاًم���ا. فق���د و�شفت 
�ل�شرط���ة وفاتها باأنه���ا “�نتحار حمتمل” 
بع���د تن���اول كميات كب���رية م���ن �لعقاقري، 
وظه���رت �شائع���ات ع���ن �غتياله���ا بعد ذلك 
بوق���ت ق�شري. وحتى بعد �شت���ني عاًما ، ال 

يز�ل �ل�شك قائًما.
عندم���ا نفك���ر يف مارلني مون���رو ، غالًبا ما 
�الأ�شقر�ملتماي���ل  �ل�شع���ر  �ش���ورة  نتخي���ل 
، مقرًن���ا باأحم���ر �ل�شف���اه �جل���ريء وهو 
�أ�شلوب ال تز�ل تقلده �لعديد من �لنجمات 
على �ل�شجاد �الأحمر. فقد عرت ف�شاتينها 
�جلميل���ة �لع�ش���ور وكذل���ك ��شلوبه���ا يف 
ت�شريح �ل�شعر وو�شع �أحمر �ل�شفاه ..كما 
و�ش���ع ��شمه���ا على �لعطر �ل�شه���ري �شانيل 

..5
وخال فرة �شهرتها ،مرت مارلني مونرو 
�أم���ام عد�شة �مل�شورين �لعظماء )�شام �شو 
، ميلت���ون غرين ( ، وبذل���ك �أثبتت مكانتها 
كاأيقونة. لكن �ل�شخ����س �لذي �شاهم �أكر 
يف تخلي���د �شورته���ا ه���و بالتاأكي���د �أندي 
مطبوع���ات  �شل�شل���ة  ظل���ت  �ذ  و�ره���ول. 
�ل�شا�شة ملارلني �لتي نفذها �شيد فن �لبوب 
�لي���وم.  �ل�شتيني���ات م�شه���ورة حت���ى  يف 
و�أ�شبحت �إح���دى لوحاته عنها �أغلى عمل 
فني يف �لق���رن �لع�شرين مت بيعه يف مز�د 
علن���ي. ويف 2022 ، مت �شر�وؤه���ا مببل���غ 
يف  دوالر  ملي���ون   195 ق���دره  متو��ش���ع 

نيويورك..
ودخلت بع�س م�شاه���د �الأفام �لتي تلعب 
فيها مارل���ني مونرو يف �خليال �جلماعي: 
مثل م�شهد �لتنورة وهو يرتفع عند مدخل 
م���رو يف فيلم )�شبع �شنو�ت من �لتفكري( 
، و�مل�شه���د �لذي تهم����س فيه “بوبوبيدو” 
يف فيل���م )�لبع����س يف�شله���ا �شاخن���ة(... 
وهي م�شاه���د تنتقل �إىل �الأجي���ال �لقادمة 
وت�شتخ���دم على نطاق و��ش���ع يف �الإعان 
، مم���ا ي�شاع���د يف نقله���ا ع���ر �لع�ش���ور..

وباالإ�شاف���ة �إىل ه���ذه �مل�شاه���د ، �أ�شبحت 
ا مو�شوًع���ا لل�شينما  مارل���ني مون���رو �أي�شً
يف ح���د ذ�ته���ا. وتز�ي���دت �لق�ش�س حول 
حياته���ا �أو �الإ�ش���ارة �إىل حياته���ا �ملهني���ة 
يف �ل�شن���و�ت �الأخ���رية يف فرن�ش���ا ع���ر 
كت���ب )بوبوبي���دو، �ش���در يف 2011( �أو 
يف �خل���ارج )�أ�شب���وع م���ع مارل���ني، �لذي 
ا يف 2011 ، و)�حلياة �ل�شرية  �ش���در �أي�شً

ملارلني مونرو(�ل�شادر عام   2015 .

وهو ي�شتعد لإنجاز فيلمه الجديد )اأنا�شيد ادم(

عدي ر�سيد: الجهل ال�سينمائي مر�ض ياأكل الموؤ�س�سة الثقافية العراقية عمومًا

ترجمة :املدى 
عدنان ح�شني اأحمد

املحرر ال�شينمائي

مارلين مونرو تعود الى ال�شا�شة في فيلم)�شقراء( :"الأ�سجار" دراما طريفة تراهن على الُمفارقة والكوميديا ال�سوداء

بعد 60 عاما على رحيلها : مازالت مونرو ايقونة خالدة 



عامر م�ؤيد 

"الف���راغ  العراق���ي  الفيل���م  ح�ص���ل 
اال�صود" عل���ى جائزة اف�صل ت�صوير 
"ع���امل  مهرج���ان  يف  �صينمائ���ي 
�صينمائي" والذي اقيم يف �صريالنكا.  
والفيلم هو �صينمائي ق�صري يتناول 
مو�صوع���ا مهما وح�صا�ص���ا وظاهرة 
ب���داأت ت�صتفح���ل يف املجتم���ع وهي 
)تعاطي املخ���درات( اذ ي�صلط الفيلم 
بدقائق���ه اخلم����س عل���ى م���ا �صيوؤول 
الي���ه املتعاطي من و�ص���ع مزر ومذل 
و�صياع للم�صتقب���ل وو�صط مغريات 
م���ن ا�صدق���اء ال�صوء وبلحظ���ة قرار 
�صيعي�س بطل الق�صة �صراعا داخليا 
حول رف����س او قبول دعوة �ص���ديق 

ال�صوء مل�صاركته التعاطي.

وقال خمرج الفيلم عبا�س العالق يف 
حديثه ل�)املدى(، ان "هذه امل�ص���اركة 
الر�ص���مية الثالث���ة للفيلم اذا ا�ص���رك 
يف مهرجانني دوليني يف بريطانيا"،  
وا�صاف ان "امل�صاركة هي الثالثة يف 
املهرج���ان الدويل لالفالم الق�ص���رية 
املق���ام يف �ص���ريالنكا والت���ي ح�ص���د 
فيها جائزة اف�صل ت�صوير �صينمائي 
وتر�صح الفيلم من بني 500 فيلم من 

دول العامل".
وب���ني ان الفيل���م �ص���يناريو واخراج 
عبا�س العالق ومدير الت�ص���وير علي 
غني وعمليات املونتاج ح�ص���ني خان 
وادارة االنت���اج عل���ي رع���د واالدارة 
الفنية حمزة مو�ص���ى وبطولة يا�صر 
�ص���داوي وعلي ال�صكري ومن انتاج 
/الق�ص���م  العام���ة  االع���الم  مديري���ة 

الفني/ �صعبة ال�صينما وامل�صرح".
وع���ن الفيل���م يذك���ر الع���الق انه "مت 
الفيل���م الهميت���ه  اختي���ار مو�ص���وع 
وخطورت���ه عل���ى املجتم���ع العراقي 
ال�ص���باب  �ص���ريحة  وباخل�ص���و�س 
فه���و ي�ص���لط ال�ص���وء عل���ى خطورة 
تعاط���ي املخ���درات والتي ا�ص���بحت 
االخ���رية  االآون���ة  يف  كب���ري  ب�ص���كل 
وله���ا م�ص���ار كب���رية بالتاأكي���د توؤثر 
على فئات املجتمع كافة". وبالتاأكيد 
فان الفيلم م���ر مبراحل كثرية وعنها 
ي�ص���ري خمرج الفيل���م اىل ان "اجلهد 
ال�صخ�ص���ي كان كبريا بكتابة الفكرة 
وم���ن ثم مرحلة التح�ص���ري واختيار 
وتدري���ب  الت�ص���وير   لوكي�ص���نات 
املمثلني ومن ثم ال�صروع بالت�صوير 
الذي ا�ص���تغرق يوم���ني رغم ان وقت 

الفيلم خم�س دقائق فقط".
وذكر ان���ه "دائمًا املخ���رج يعتمد يف 
انتاج اعماله على الكادر الذي يرافقه 
م�ص���روعه  �ص���ناعة  يف  وي�ص���اركه 
ال�ص���ينمائي وكان ال���كادر عل���ى قدر 
كادر  م���ن  واالب���داع  امل�ص���وؤولية 
ت�ص���وير و�ص���وت وا�ص���اءة وجه���ة 
انتاج التي كانت حري�صة على امتام 

الفيلم مب�صتوى جيد".
وب���ني الع���الق ان "ه���ذا الفيل���م ه���و 
لي����س التجرب���ة  االوىل فه���و الفيل���م 
الثالث يل باال�صافة الخراج م�صل�صل 
عر����س  ال���ذي  الر�ص���ا�س  مذك���رات 
يف رم�ص���ان 2021 وكذلك ع�ص���رات 
الفوا�صل احلربية والفيديو كليبات 
واالغاين، وهي جتربة مهمة ت�صاف 

ملجمل التجارب ال�صابقة".

متابعة املدى

اق���ام ن���ادي امل���دى للق���راءة يف اربي���ل  
)ع�ص���يان  كت���اب  ملناق�ص���ة  جل�ص���ة 
الو�ص���ايا.. كاتبة جتوب اقاليم الكتابة( 
لطفي���ة  العراقي���ة  واملرجم���ة  للكاتب���ة 
الدليم���ي، املقام���ة م���ن قبل ن���ادي املدى 
للقراءة يف مكتبة تف�ص���ري و�ص���ط مدينة 
اربيل بح�ص���ور عدد من املثقفني االأدباء 

والكتاب وال�صحفيني.
ادار اجلل�ص���ة �ص���يار �ص���يخو مدير نادي 
امل���دى للقراءة، وقدم املناق�ص���ة ال�ص���اعر 
وال�ص���حفي ح�ص���ن عب���د احلمي���د حيث 
االأوىل  البداي���ات  حديث���ه  يف  تن���اول 
بالق���راءة  و�ص���غفها  الكاتب���ة  مل�ص���رية 
والكتابة ثم حتدث ع���ن التنوع والعمق 
يف اعم���ال لطفية الدليمي ما بني ترجمة 

وتاألي���ف. كم���ا ا�ص���ار ال�ص���اعر، اىل دور 
الرواي���ة يف االدب واحلي���اة م���ن وجهة 

ال���ذي  الكت���اب  الكاتب���ة، وا�ص���فًا  نظ���ر 
و�ص���عت في���ه الكاتبة ع�ص���ارى خربتها 

االأدبي���ة بان���ه ُيع���ُد مرجعًا ر�ص���ينا لكل  
كاتب يود الولوج اىل عامل كتابة الق�صة 
والرواية. وكتاب )ع�ص���يان الو�ص���ايا( 
هو �ص���رية اأدبية ح�صب و�ص���ف الكاتبة 
واملرجم���ة لطفية الدليمي التي ت�ص���ري 
يف مقدم���ة كتابه���ا اىل اأن الكتاب���ة نعمة 
خال����س وباأنه���ا تق���ّدم يف ه���ذا الكتاب 
م���ن �ص���ريتها وع�ص���قها  ك�ص���فًا الأج���زاء 
باعراف���ات  وتب���وح  والكتاب���ة  للكلم���ة 
ومق���االت ع���ن روؤيته���ا حلياته���ا، كاتبًة 
الرواي���ة وترح���ل يف  اقالي���م  جت���وب 
ع���وامل روائي���ني م���ن عاملن���ا وت�ص���يء 
بع�ص���ًا من جتاربهم التي تقدم لنا روؤية 
او�ص���ع واأ�صمل للجهد الروائي يف عاملنا 
املعا�ص���ر وجاء الكتاب يف 287 �صفحة 
الطبع���ة االوىل ع���ام 2019 ا�ص���دار دار 

املدى لالإعالم والثقافة والفنون.

جدي���ر بالذك���ر، ان لطفي���ة الدليم���ي هي 
عراقي���ة  ومرجم���ة  و�ص���حفية  كاتب���ة 
ونا�ص���طة يف جمال حق���وق املراأة ولدت 
يف بعقوب���ة ع���ام 1939 كتب���ت اكرث من 
70 موؤلف���ا يف العدي���د م���ن املجاالت من 
ق�ص�س وروايات ومقاالت، كما ترجمت 
وترجم���ت  اجنبي���ة  للغ���ات  رواياته���ا 
رواي���ات لروائيني عامليني للغة العربية. 
عملت حمررة للق�ص���ة يف جملة الطليعة 
االدبي���ة العراقية، ومدي���ر حترير جملة 
الثقاف���ة االجنبية العراقية وهي ع�ص���و 
موؤ�ص�س للجمعية العراقية لدعم الثقافة، 
ورئي�ص���ة حترير جملة )ه���ال الثقافية(، 
الثق���ايف  املن���رب  يف  موؤ�ص����س  وع�ص���و 
العراق���ي، كم���ا ا�ص�ص���ت منت���دى امل���راأة 
الثقايف يف بغداد واي�ص���ًا اأ�ص�صت مركز 
�صبعاد لدرا�صات حرية املراأة يف بغداد.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ص���در ع���ن دار امل���دى كتاب بعن���وان "تاري���خ العامل كما 
تروي���ه الن�ص���اء" وه���و مذك���رات الكاتب���ة الربيطاني���ة 
تق���ول  �ص���ادق.  د.ر�ص���ا  وبرجم���ة  مايل���ز  روزالين���دا 
الكاتب���ة:  �ص���در هذا الكت���اب بثقة اأكرب مما �ص���عرت به، 
الأين مل اأعرف كيف �صي�ص���تقبله القراء، لكن كما ات�ص���ح 
يل، مل اأكن الوحيدة التي يوؤرقها غياب الن�صاء عن كتب 
التاريخ.  احتفاء اجلمهور بكتابي، فاق اأحالمي! ي�صار 
اإىل اأن روزاليندا مايلز هي كاتبة اإجنليزّية، كتبت 23 

عماًل، وح�صلت على الكثري من اجلوائز. 

من ال�صعب اللحاق باأخبار بالد 
الرافدين العجيبة. فالنا�س كانت 
تنتظر قرارًا ق�صائيًا حول حقيقة 

ت�صريبات ال�صيد نوري املالكي، 
وتتطلع اإىل اأن يقول املدعي 

العام العراقي راأيه بق�صية بوابة 
ع�صتار، والعراقي املغلوب على 
اأمره يريد اأن يعي�س بطماأنينة 

واأن يجد قوت يومه، لكنه يعي�س 
يومه مع انا�صيد الغزوات، 

مرة لتحرير املنطقة اخل�صراء 
واعتقال رئي�س الوزراء، ومرات 

لتنظيف الربملان، ويف كل مرة 
تخو�س الكتل ال�صيا�صية معارك 
امل�صري من اأجل اأن يبقى احلال 

على ما هو عليه وعلى املت�صرر، 
والذي هو ال�صعب بالتاكيد ، اأن 
حائط".  باأقرب  راأ�صه  "ي�صرب 
قبل اأن يقراأ العراقيون ا�صتقالة 
وزير املالية علي عالوي والتي 
�صطرها بع�صر �صفحات كاملة، 

كنا قد قراأنا قبل ثالثة اأعوام 
ا�صتقالة وزير ال�صحة عالء 

الدين العلوان وكانت باأربع 
�صفحات قال فيها الرجل اإن 

هناك جهات �صيا�صية متنعه من 
اأداء وظيفته، واأن �صخ�صيات 

كبرية  يف الدولة ت�صيطر على 
عقود امل�صت�صفيات واالأدوية 

واملقاوالت والتعينات ، وبدال 
من اأن حُتدث ا�صتقالة العلوان 

�صجة، اأخذ البع�س ي�صتذكر 
ماآثر الوزيرة عديلة حمود 

وي�صيد ب�صمودها وبقدرتها 
على حتويل اأموال الوزارة اإىل 

جيوب الفا�صدين .
باالأم�س ت�صاءل العراقيون وهم 

يتداولون ما كتبه وزير املالية 
: هل قدم الرجل ا�صتقالته اأم 

متت اقالته؟.. بالتاأكيد ل�صيت 
اال�صتقالة اأو االإقالة، هي 

املهم يف بالد نهبت منها مئات 
املليارات يف و�صح النهار، يف 

الوقت الذي متد يدها ت�صتجدي 
الكهرباء من دول اجلوار ، 

ومدنها حتولت اىل خرائب . 
وب�صرف النظر عن التو�صيف 

الدقيق ملا ح�صل مع الدكتور 
علي عالوي فاأن ما كتبه يحتاج 

اإىل اأن تخرج النا�س اإىل 
ال�صوارع لتعلن اأن هذا النظام 
ال�صيا�صي باطل وان ال امل يف 

�صفاءه .. كتب وزير املالية  قائال 
اأن "االأحزاب ا�صتولت على 

مفا�صل الدولة ب�صكل مرّوع " 
واأن "�صبكة الفا�صدين ت�صيطر 

على قطاعات االقت�صاد وت�صحب 
املليارات بحماية الربملان 

واالأحزاب وال�صالح وقوى 
اأجنبية"، امتنى ان تنتبه عزيزي 
القارئ اىل كلمة الربملان ودوره 
يف ا�صاعة الف�صاد واملح�صوبية . 
واأكد الوزير اأن "الف�صاد حممي 

من النظام ال�صيا�صي ومزدهر 
بف�صله".. واعرف اأن احلكومة 

غري قادرة على الوقوف بوجه 
التدخل اخلارجي. هل هناك 

�صيء اآخر؟.. نعم اأيها ال�صادة 
، فقد اأعلن الوزير اأن العراق 

حتول اإىل "دولة زومبي".
تثبت ا�صتقالة وزير املالية 

اأننا قوم واقعيون، ال نريد اأن 
نعرف من ال�صارق، فقط نريد اأن 

نحافظ على كرا�صي �صيا�صيينا 
ومكانتهم، فر�صالة عالوي م�صاألة 

عادية جدًا ، فال يهم ان تكون 
اأحزاب ال�صلطة خارج امل�صاألة 

القانونية التي ترفع �صيفها على 
املواطن فقط.

يجب االإقرار باأن الف�صاد قد ربح 
معظم جوالت النزال . فاز على 

اجلميع وخ�صو�صًا على العراق 
وبال�صربة القا�صية .

اأقالوه اأم ا�ستقال؟ 

تاريخ العامل كما ترويه الن�ساء 

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي����س( اأن درجات احلرارة  ترتفع قليال ع���ن معدالتها ليوم اأم�س، واأن 
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ق�صائية جديدة  اآمرب هريد خلو�س جولة  ت�صتعد 
عدة  واتخذت  دي��ب،  جوين  ال�صابق  زوجها  �صد 
املعركة  اأج��ل  من  االأخ���رية  الفرة  يف  اإج���راءات 
فريق  تغيري  راأ�صها  وعلى  اجل��دي��دة،  املنتظرة 
دفاعها،  فريق  يف  جديدة  اأ�صماء  وتعيني  دفاعها 
�صد  التقا�صي  اإج����راءات  ا�صتكمال  قبل  وذل��ك 

االأوىل  جولتها  انتهت  وال��ت��ي  دي���ب،  ج��وين 
بانت�صار االأخري �صدها.

اأنها  ه��ريد  اآم��رب  با�صم  متحدث  واأع��ل��ن 
اأك�صلرود  اإل  ديفيد  املحامي  وظفت 

من  ب������راون  وارد  ج����اي  وزم���ي���ل���ه 
لقيادة  �صباهر"  "باالرد  ���ص��رك��ة 

ف���ري���ق دف��اع��ه��ا ال���ق���ان���وين يف 
دي��ب،  ج���وين  ���ص��د  ق�صيتها 

بن  املحامي  ا�صتمرار  مع 
كم�صت�صار  روت���ن���ب���ورن 
م�������ص���ارك، واأن���ه���ت اآم���رب 

القانونية  عالقتها  ه���ريد 
ت�صارل�صون  اإيلني  باملحامية 

ب��ري��دي��ه��وف��ت، ال���ت���ي م��ث��ل��ت ه����ريد يف 
مبنح  انتهت  والتي  االأخ��رية،  املحاكمة 
ق����دره 10.35  ت��ع��وي�����س  ج���وين دي���ب 
تعر�صه  م��زاع��م  ب�صبب  دوالر  مليون 
فيه  اأدل��ت  راأي  مقال  خالل  من  للت�صهري 
منزلية،  انتهاكات  بادعاءات  هريد  اآمرب 

دوالر  مليون   2 على  ح�صلت  حني  يف 
جوين  حمامي  ب��اأن  مزاعمها  ب�صبب 

ديب اأدىل بتعليقات كاذبة عنها.

ت�صال  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ك�صف 
ميزح"  "كان  اأنه  ما�صك  اإيلون  امللياردير 
مان�ص�صر  ���ص��راء  ح��ول  تغريدته  ب�صاأن 
االإنكليزي  ال��دوري  يف  املناف�س  يونايتد 
عندما  ما�صك  وكتب  القدم.  لكرة  املمتاز 
���ص��األ��ه اأح����د امل�����ص��ت��خ��دم��ني ح���ول م��دى 
مزحة  ه��ذه  "ال،  ال��ن��ادي  ���ص��راء  جدية 
م�صتمرة منذ فرة طويلة يف توير. 
لن اأ�صري اأي فريق ريا�صي". ويعد 
االأندية يف  اأب��رز  يونايتد واح��دا من 
االإنكليزي  الدوري  لقب  العامل، ونال 
اأبطال  دوري  اإىل  باالإ�صافة  مرة   20
اأوروبا ثالث مرات. وكان ما�صك قال 

النادي  �صي�صري  اإن��ه  �صابقة  تغريدة  يف 
يف  ح�صابه  يف  ما�صك  وكتب  االإنكليزي. 

توير "�صاأ�صري مان�ص�صر يونايتد".

انتقمت �صيدة اأ�صرالية من زوجها الكت�صافها 
غري  طريقة  ال�صيدة  واخ��ت��ارت  لها،  خيانته 
ف�صحته  حيث  لالنتقام،  ومبتكرة  متوقعة 
وتك�صف  اخلا�صة،  نفقته  وعلى  املدينة  فى 
التفا�صيل اأن الزوجة املخدوعة ن�صرت اإعالنا 
على �صفحة كاملة فى جريدة حملية، واأهانت 
بكونه  علنا من خالله، حيث و�صفته  زوجها 
ُعرفت  التى  املراأة،  واأعربت  قذرا"،  "غ�صا�صا 
"عزيزي  االع���الن:  يف  وقالت  جيني،  با�صم 
االآن  بها،  �صعيدا  تكون  اأن  اأمت��ن��ى  �صتيف، 
قذر،  اأنت غ�صا�س  كم  باأكملها  البلدة  �صتعرف 
من جيني، مالحظة: لقد ا�صريت هذا االإعالن 
با�صتخدام بطاقتك االئتمانية"، وذلك وفقا ملا 

نقلته �صحيفة "نيويورك بو�صت".

 اآمرب هريد ت�ستعد 
ملعركة ق�سائية جديدة 

مع  ج�ين ديب

 18 August 2022

خمرج الفيلم لـ)املدى(: مت اختيار مو�سوع الفيلم لأهميته وخطورته على املجتمع العراقي
فيلم عراقي يح�سل على جائزة يف مهرجان �سريالنكا 

ال�ص���ورية  املمثل���ة  توفي���ت   
جني���ب  اأنطواني���ت  الب���ارزة 
ام����س االربع���اء ع���ن 92 عامًا، 
بع���د م�ص���رية طويلة �ص���اركت 
امل�صل�ص���الت  بع�ص���رات  خاللها 
وفق  واالأفالم،  وامل�ص���رحيات 
م���ا اأف���ادت نقاب���ة الفنان���ني، 
بح�ص���ب وكالة ال�ص���حافة 
الفرن�صية. ونعت �صفحة 
نقاب���ة الفنان���ني - ف���رع 
دم�ص���ق "رحيل الزميلة 
اأنطواني���ت  القدي���رة 

جني���ب"، و�ص���ارك ع���دد كب���ري 
م���ن املمثل���ني واملوؤثري���ن على 

اخلرب  االجتماعي���ة  ال�ص���بكات 
مع عبارات التعزية. 

حياته���ا  اأنطواني���ت  وب���داأت 
الفني���ة يف اأواخ���ر �ص���تينيات 
الق���رن الع�ص���رين، وا�ص���ُتهرت 
الحقًا ب���اأدوار االأم يف الدراما 
ال�صورية، و�صاهمت يف جناح 
�ص���داها  و�ص���ل  م�صل�ص���الت 
اإىل كل الع���امل العرب���ي، مث���ل 
م�صل�ص���الت "�ص���ح النوم" من 
بطول���ة املمثل ال�ص���وري دريد 
حل���ام يف مطلع ال�ص���بعينيات، 
االأربع���ة" نهاي���ة  و"الف�ص���ول 
الق���رن املا�ص���ي، و"مرايا" من 

بطولة املمثل ال�ص���وري يا�ص���ر 
العظمة. ومن بني امل�صل�ص���الت 
املعروف���ة الت���ي �ص���اركت فيها، 
"حم���ام القي�ص���اين" و"اأوراق 
واأن���ا"  و"عائلت���ي  خريفي���ة" 

و"دنيا" و"اخلوايل". 
ق���وي  ح�ص���ور  له���ا  كان  كم���ا 
يف االأعم���ال امل�ص���رحية خ���الل 
القرن املا�صي، مع اأعمال بينها 
باخل���رج" و"االأ�ص���جار  "حط 
و"�ص���راديب  واقف���ة"  مت���وت 

ال�صنايعية".

رحيل املمثلة ال�س�رية اأنط�انيت جنيب عن 92 عامًا 

ما�سك يغرد ب�ساأن "�سراء مان�س�سرت ي�نايتد" 
ويرتاجع عن "املزحة"

يقيم بيت الم���دى للثقافة والفنون 
�ص���من فعالياته اال�صبوعية جل�صة 
الوطني���ة  ال�صخ�ص���ية  ال�ص���تذكار 
والنيابية ح�ص���ين جميل احد رواد 
الحرك���ة الوطني���ة والديمقراطي���ة 
ف���ي الع���راق.. الفعالية تق���ام يوم 
غد الجمعة ال�صاعة الحادية ع�صرة 
�ص���باحا في بيت المدى في �صارع 
المتنبي . ي�صارك في الفعالية عدد 
الباحثي���ن واال�ص���اتذة الذين  م���ن 
�صي�ص���لطون ال�ص���وء عل���ى ال���دور 
الذي لعبه ح�ص���ين جمي���ل بالحياة 

النيابية وال�صيا�صية في العراق.

ــا لــطــفــيــة الــدلــيــمــي  ــاي ــو�ــس ـــل يــحــتــفــي ب ـــي ــــدى لــلــقــراءة يف اأرب ــــادي امل ن

اأ�سرتالية تف�سح خيانة زوجها باإعالن �سحفي  

 ج�اد ب�سارة 
الباح���ث والمترجم، �ص���در ل���ه موؤخرا كت���اب بعنوان "الثال���وث المحّير: 
الل���ه، والدي���ن، والعل���م" بثالثة اأج���زاء،  العن���وان الفرعي للج���زء االأول 
"لغز االألوهية" اأما الجزء الثاني فهو تحت عنوان فرعي "ال�صراع بين 
العقل الثيولوجي والعقل العلمي" فيما حمل الجزء الثالث عنوانا فرعيا 
مقدمته  في  الموؤلف  يقول  كما  والكتاب  والدين".  العلم  بين  "المواجهة 
"محاول���ة للغو�س في هذه المفاهيم الجوهرية الوجودية الثالثة التي 

حكمت حياة الب�صر عبر اآالف ال�صنين".

بيت المدى ي�ستذكر ال�سخ�سية ال�طنية 
ح�سين جميل 
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