
8 �صفحات مع الملحق  )500( دينار

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )768( ل�سنة )2004( 

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

follow us on our Website
 or download Al Mada App 
on stores رئي�س مجل�س الإدارة

رئي�س التحرير

جريدة �صيا�صية يومية 

يمكنكم تحميل تطبيق
 )المدى( على هواتفكم 

:QR Code من خالل قراءة

العدد )5262( ال�سنة الع�سرون - الأثنني )12( اأيلول 2022

عودة اأكثر من 700 األف زائر اإيراني من كربالء

متابعة: المدى

اأفاد م�سوؤول اإيراني بعودة 700 األف من مواطني بالده بعد ادائهم الزيارة 
الربعينية في العراق لغاية الوقت الحالي.وقال قائد الأمن الداخلي الإيراني 
ح�س���ين ا�ستري، اإن “ما يزيد عن مليونين و650 األف زائر غادروا باتجاه 
الع���راق، عب���ر 6 مناف���ذ برية حت���ى اأم�س”.واأ�ساف اأ�ست���ري، اأن “اأكثر من 
700 األ���ف اإيران���ي ع���ادوا حت���ى الن”، م�سي���دًا ب���� “جهود ت�سهي���ل حركة 
الزوار”.واأ�س���ار، اإلى اأن “العملية متوا�سلة رغ���م بطئها، والجانب العراقي 

ما�س بجهوده”.عودة اأكثر من 700 األف زائر اإيراني من كربالء

�س��تار كاوو���س يكت��ب: بي��ن بيكا�س��و وبن��ت المعي��ديرئي�س مجل�س الق�ساء يطالب بتعديالت د�ستورية
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 بغداد/ تميم الح�صن

التي���ار  ب���ني  املكتوب���ة  غ���ر  الهدن���ة  تدخ���ل 
اأخط���ر  يف  التن�س���يقي  والإط���ار  ال�س���دري 
يف  الزائري���ن  ع���دد  ت�س���اعد  م���ع  مرحل���ة 

اربعينية المام احل�سني.
وخالل ذلك حذر مقتدى ال�س���در زعيم التيار 
ال�س���دري من ح���دوث “ما ل يحم���د عقباه” 
فيم���ا مل يت���م ابع���اد الجنح���ة امل�س���لحة لكال 
الطرفني من القيام ب� “واجبات امنية” خالل 

الزيارة يف كربالء.
ويخ�سى خالل الزيارة التي يتوقع ان ت�سهد 
ح�س���ورا كبرا بعد انتهاء ازم���ة “كورونا” 
“التي���ار”  ب���ني  ال�ستب���اكات  جت���دد  م���ن 
و”الإط���ار” عل���ى خلفي���ة اح���داث املنطق���ة 

اخل�سراء ال�سهر املا�سي.
فعلى الرغم من التهدئة احلذرة بني الطرفني 
متبادل���ة  �سك���وكا  هن���اك  ف���ان  املتخا�سم���ني 
“حت���ركات م�سي�س���ة” يف تفوي���ج  بوج���ود 

الزوار وخا�سة القادمني من اإيران.
وحت���ى الن هن���اك اأك���ر م���ن ملي���وين زائر 
ايراين عرب احل���دود اىل العراق فيما يتوقع 
م���ن اجلمهوري���ة  القادم���ني  ع���دد  ي�س���ل  ان 

ال�سالمية اىل 5 ماليني �سخ�ص.
يف تل���ك الثناء قفزت اخلالفات جمددا داخل 
التكتل  م���ن  “الإط���ار” ب�سب���ب اع���الن جزء 
ال�سيعي نيته عقد جل�سة للربملان عقب انتهاء 

الزيارة.
ويدف���ع ه���ذا الع���الن الفريق ال���ذي يو�سف 
ب���� “املعت���دل” داخ���ل الإط���ار التن�سيقي اىل 
حماول���ة تاأجي���ل اجلل�س���ة اىل وق���ت اط���ول 

لإعطاء م�ساحة جديدة من التفاو�سات.
 التفا�صيل �س3

ال�صدر يحذر من وجود “ال�صرايا” و”الح�صد” في كربالء

 تهديد بخرق “الهدنة” الموؤقتة وفريق “اإطاري” 
 بغداد/ المدىيدعو لتاأجيل عودة البرلمان لل�سهر المقبل

بحث رئي�ص جمل�ص النواب حممد احللبو�سي، اأم�ص الحد، مع رئي�ص 
احلزب الدميقراطي الكرد�ست���اين م�سعود بارزاين العملية ال�سيا�سية 
يف الب���الد، فيم���ا اك���دا اأهمية اج���راء النتخاب���ات املبك���رة وا�ستمرار 
الربمل���ان بعمل���ه. وذكر بيان للمكت���ب الإعالمي لرئي����ص الربملان تلقته 
)امل���دى(، اأن “احللبو�س���ي، يرافق���ه رئي����ص حتالف ال�سي���ادة خمي�ص 

اخلنجر، التقيا، اأم�ص الحد، م�سعود بارزاين”.
واأ�س���اف البيان، اأن “اللقاء ا�ستعر����ص الو�سع ال�سيا�سي يف العراق، 
وتداعيات���ه ال�سلبية على البالد، و�س���رورة اعتماد لغة احلوار البنَّاء؛ 
لتج���اوز اخلالف���ات والو�س���ول اإىل حلول ت�س���بُّ يف م�سلحة ال�سعب 
جت���اوز  يف  والقانوني���ة  الد�ستوري���ة  الأ�سالي���ب  واتب���اع  العراق���ي، 

تداعيات املرحلة الراهنة”.
واأ�س���ار، اإىل اأن “الطرف���ني اك���دا اأهمي���َة اإجراء انتخاب���ات مبكرة بعد 
تهيئ���ة املتطلب���ات القانوني���ة وم�ستلزماتها وفق الآلي���ات الد�ستورية، 
ي�سبقه���ا ت�سكي���ل حكوم���ة تتمت���ع بكام���ل ال�سالحي���ة وحتظ���ى بثق���ة 
واطمئن���ان اجلمي���ع بربنام���ج حكوم���ي متفق علي���ه، م���ع التاأكيد على 

�سرورة ا�ستمرار جمل�ص النواب بعمله حلني موعد النتخابات”.
واأك���د البيان، اأن “اجلانب���ني اأبديا ا�ستعداده���م للم�ساهمة البّناءة يف 
تقري���ب وجهات النظر بني جميع الأطراف، ف�سال عن تبني اأية خطوة 
تخ���دم امل�سلح���ة الوطني���ة، وت�سه���م يف ال�سل���م املجتمع���ي، واحلفاظ 
عل���ى اأم���ن املواطنني وم�ساحله���م”. واأ�سار اىل اأن “حتال���ف ال�سيادة 
واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين اأكدا ا�ستمرار التوا�سل والتن�سيق 

امل�سرتك وتبني مواقف م�سرتكة تخدم امل�سالح الوطنية العليا”.

الديمقراطي الكرد�ستاني 
وال�سيادة يوؤّكدان ا�ستمرار 

التن�سيق الم�سترك

 بغداد/ فرا�س عدنان

حذر مراقب���ون من عودة �سديدة للتظاهرات، 
عق���د  عل���ى  التن�سيق���ي  الإط���ار  اأ�س���ر  اإذا 
جل�س���ة برملاني���ة تخ�س����ص لنتخ���اب رئي�ص 
اجلمهوري���ة وت�سكيل احلكوم���ة، لفتني اإىل 
اأن ال�سرائح ال�سعبية لن ت�سمح با�ستمرارها، 
موؤكدي���ن اأن الق���وى ال�سيا�سية لي����ص اأمامها 
�سوى التفاق على موعد حمدد حلل الربملان 

والذهاب اإىل انتخابات مبكرة، واإبالغ التيار 
ال�سدري.

وذك���ر رئي�ص مركز بغ���داد للدرا�س���ات مناف 
املو�س���وي، اأن “الع���راق و�س���ل اإىل مرحل���ة 
تتطل���ب من جميع القوى ال�سيا�سية اأن يكون 

لها ح�سور حلل الن�سداد ال�سيا�سي”.
الكت���ل  “جمي���ع  اأن  املو�س���وي،  واأ�س���اف 
ح���ل  اأهمي���ة  ع���ن  وا�س���ح  ب�س���كل  تتح���دث 
مبك���رة  انتخاب���ات  اإىل  والذه���اب  الربمل���ان 

لك���ن كل منه���ا تنتظر من الأخ���رى املبادرة”.
ولفت، اإىل اأن “هناك جمموعة من الإ�سكاليات 
ق���د ظهرت موؤخ���رًا منها تقدمي طع���ن من قبل 
اأح���د املحامني عل���ى قب���ول ا�ستقال���ة النواب 
ال�سدريني م���ع اعرتا�سات على جل�سة ترديد 
اليم���ني للنواب البدلء باعتباره���ا اأنها كانت 
يف جل�س���ة ا�ستثنائي���ة مل يك���ن ه���ذا الجراء 

على جدول اأعمالها م�سبقًا”.
 التفا�صيل �س3

توقعات بعودة اأ�سد للتظاهرات 
 ترجمة: حامد احمد

حتدث���ت منظمة دولي���ة معنية بالإغاث���ة عن قيامها 
بتنفي���ذ ثماني���ة م�ساريع خدمي���ة يف نينوى خالل 
العام احل���ايل، موؤكدة ان احلمل���ة �سملت حمطتني 
ل�سخ املاء و�ساحات عامة ومدر�ستني، لفتة اإىل اأن 
ذل���ك ح�سل يف اأق�سية املو�س���ل وتلعفر و�سنجار، 
لكنه���ا اأ�س���ارت اإىل ا�ستم���رار الو�س���ع الإن�س���اين 
اله����ص يف الع���راق بنحو عام، مع وج���ود اأكر من 

2.5 مليون �سخ�ص ما يزالون بحاجة مل�ساعدة.
وذكرت منظم���ة )اآكتيد( الدولية لالإغاثة الإن�سانية 
يف تقرير جديد له���ا ترجمته )املدى(، اأن “الو�سع 
الإن�س���اين يف العراق ما زال ه�س���ًا بعد مرور اأكر 
من اأربع���ة اأعوام على انته���اء العمليات الع�سكرية 

الوا�سعة النطاق �سد تنظيم داع�ص الإرهابي”.
وتابع التقرير، اأن “ذلك يتمثل بحالة نزوح داخلي 
مزمن و�سعف يف الروابط الجتماعية، واأرا�سي 
ومناط���ق ملوثة باألغام وم���واد متفجرة على نطاق 

وا�سع واعمال تاأهيل غر مكتملة لبيوت مت�سررة 
وغياب خدمات اأ�سا�سية وعدم وجود فر�ص لك�سب 

العي�ص”.
واأ�س���ار، اإىل اأن “اأكر م���ن 2.5 مليون �سخ�ص ما 
يزال���ون بحاجة مل�ساعدة ج���راء احلرب، مع وجود 
اأك���ر م���ن 900 األف �سخ����ص يعي�س���ون حالة عوز 
ح���اد بو�سوله���م اىل م�ستوي���ات معي�سي���ة كارثية 

متطرفة”.
 التفا�صيل �س2

منظمة دولية تنّفذ 8 م�ساريع في نينوى 

 اأربيل/ اأن�س ال�صمري 

م�ساه����د العن����ف الأ�س����ري بات����ت ماألوف����ة يف املجتم����ع 
العراق����ي، خا�سة بعد تناميه����ا تزامنًا مع ارتفاع ن�سب 
الفق����ر وتداعي����ات الأزم����ات الأمني����ة وال�سحي����ة خالل 
الأع����وام الأخ����رة، اإل اأن تعر�����ص الرج����ال للعنف من 
قب����ل زوجاته����م يف اأ�سعدة عدة، اأمر ق����د يتعدى حدود 
العنف الأ�س����ري التقليدي الذي يحا�س����ب عليه ال�سرع 

والقانون.
فف����ي اإقليم كرد�ستان، يواجه مئات الرجال عنفًا اأ�سريًا 
عل����ى يد زوجاتهم �سنويًا، حي����ث ت�سل بع�ص احلالت 
اإىل التعني����ف النف�س����ي واجل�س����دي وحت����ى اجلن�س����ي 
بح�س����ب املخت�س����ني، و�س����ط ح����راك لتعدي����ل قان����ون 

الأحوال ال�سخ�سية للحد من تلك احلالت.
رئي�����ص “احتاد رج����ال كرد�ستان” بره����ان علي، ك�سف 
ل�)املدى(، ح�سيلة بعدد الرجال املعنفني خالل 2021، 
اإىل  تط����ورت  “بع�����ص احل����الت  اأن  اإىل  اأ�س����ار  فيم����ا 

انتحار”.
واأ�ساف، “يف العام املذكور �سّجلنا 521 حالة تعنيف 

اأ�سري �سد الرجال، اأدت اإىل انتحار 68 رجاًل”.
ويف التفا�سي����ل ب����نّي علي، اأن����ه “خالل الع����ام املذكور 
بل����غ عدد الرجال الذين ُقتلوا على يد زوجاتهم بح�سب 
الإح�سائي����ة 6 رج����ال، فيما بلغ عدد الذي����ن ُطردوا من 
املن����زل على يد زوجاتهم كونهم م�سنني 31 رجاًل، فيما 

بلغت حالت خيانة الن�ساء لأزواجهم 47 حالة”.
 التفا�صيل �س2

ازدياد معدالت 
التعنيف �سد الرجال 

في االإقليم

 بغداد/ ح�صين حاتم

اأعلنت قي���ادة العملي���ات امل�سرتكة، مقتل 
خ���الل  انتحاري���ني  بينه���م  ارهابي���ا   11
مالحقة لع�سابات داع�ص ا�سمرت حوايل 

يومني يف حمافظتي الأنبار ودياىل.
ول ت���زال ع�ساب���ات داع����ص الإرهابي���ة 
الدي���ن  �س���الح  حمافظ���ات  يف  تن�س���ط 
والأنب���ار وكرك���وك ودي���اىل، يف وق���ت 
تكاف���ح الق���وات الأمني���ة لحتوائه���م من 
خ���الل �س���ن عملي���ات اأمني���ة وع�سكري���ة 

�سمايل وغربي و�سرقي البالد.
ويق���ول املتح���دث با�سم قي���ادة العمليات 
اخلفاج���ي  حت�س���ني  الل���واء  امل�سرتك���ة 
“اليوم���ني  اإن  ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف 
املا�سيني �سهدا جه���دًا ا�ستخباريًا مميزًا 
من قبل وكال���ة ال�ستخبارات التحقيقات 
ل���وزارة الداخلي���ة،  الحتادي���ة التابع���ة 

ومديرية ال�ستخبارات الع�سكرية”.
واأ�س���اف اخلفاجي، ان “القوات الأمنية 
داع����ص  عنا�س���ر  مالحق���ة  م���ن  متكن���ت 
الإرهاب���ي مبنطقت���ني، يف جبال حمرين 

مبحافظ���ة دياىل، وجن���وب غرب الرطبة 
يف �سحراء الأنبار”.

واأ�س���ار، اإىل ان “العمليت���ني اأ�سفرتا عن 
مقت���ل 11 ارهابي���ا”، مبين���ا اأن “معظ���م 
الإرهابيني الذين قتلوا كانوا انتحاريني 
ارهابي���ة  بعملي���ات  القي���ام  ويروم���ون 
�س���د الق���وات الأمنية، و�س���د املنا�سبات 

الدينية”.
وبني اخلفاجي، اأن “اأربعة ارهابيني مت 
قتله���م ب�سربة جوية على �سفاف بحرة 
حمري���ن يف دي���اىل، و�سبع���ة ارهابي���ني 
اجلي����ص  ط���ران  قب���ل  م���ن  ا�ستهدف���وا 
العراق���ي يف الرطب���ة مبحافظ���ة النبار 

وكان بينهم انتحاريان”.
ب���دوره، يق���ول اخلب���ر الأمن���ي اأحم���د 
اإن  ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف  ال�سريف���ي 
موج���ود،  ي���زال  م���ا  داع����ص  “تهدي���د 
وع�ساب���ات داع����ص حتاول ق���در الإمكان 
ا�ستغ���الل الأزم���ات ال�سيا�سي���ة”، مبين���ا 
اأن “غياب الرقاب���ة والإ�سراف واملتابعة 
ت�سب���ب بال�سط���راب ال�سيا�س���ي احلايل 

يف البالد”.

ب���داأ  “داع����ص  اأن  ال�سريف���ي،  واأ�س���اف 
مناوراته من جدي���د، يف حماولة لإثبات 
وجوده وبعث ر�سالة للفرقاء ال�سيا�سيني 

باأنه ما يزال متواجدا يف العراق”.  
و�سدد، عل���ى “�سرورة ت�سكي���ل حكومة 
كامل���ة ال�سالحي���ات، وح�س���م اخلالفات 
م���ن  داع����ص  اره���اب  ملن���ع  ال�سيا�سي���ة، 

العودة”.
ولفت ال�سريف���ي اإىل، اأن “امكانية الردع 
�س���د داع����ص متاح���ة، لكنه���ا بحاجة اىل 
تطوي���ر يف اإدارة املعرك���ة”، م�ست���دركا، 
ب���اأن “داع����ص يغر م���ن تكتي���ك معركته 
ب���ني احلني والخر، من خ���الل ا�ستدراج 
القطعات اىل معارك يف املناطق اجلبلية 

والنائية”.
ويف وقت �ساب���ق، اأعلنت خلي���ة الإعالم 
الأمن���ي، تنفي���ذ ق�س���ف ج���وي ا�ستهدف 
وك���رًا ي�سم 7 عنا�سر م���ن تنظيم داع�ص 
الإرهاب���ي، بيه���م قي���ادي، يف حمافظ���ة 

النبار.
وذك���رت اخللية يف بي���ان تلقته )املدى(، 
اإن “�سق���ور اجل���و متكنوا م���ن  حتويل 

منطق���ة  يف  لالإرهابي���ني  مه���م  وك���ر 
اجلالي���ات �سم���ن قاطع عملي���ات النبار 
كان  “الوك���ر،  اأن  مبين���ة  ركام”،  اإىل 
بداخل���ه 7 جمرم���ني من عنا�س���ر داع�ص 
من �سمنهم القي���ادي يف هذه الع�سابات 
الإرهاب���ي )حمود حمادة عل���ي حوي�ص( 
امللق���ب ابو نه���اد، يف ح���ني خرجت قوة 
م���ن ل���واء امل�س���اة 19 بالفرق���ة اخلام�سة 

لتفتي�ص مكان ال�سربة”.
وكال���ة  اأعلن���ت  الأول،  واأم����ص 
ال�ستخب���ارات والتحقيق���ات الحتادي���ة 
الرهاب���ي  مقت���ل  الداخلي���ة،  وزارة  يف 
حمم���د ر�سيد جا�س���م املكنى اب���و حذيفة 
ع�سك���ري ولي���ة �س���الح الدي���ن ب�سربة 

جوية يف حمافظة �سالح الدين.
وذكرت الوكالة يف بي���ان تلقته )املدى(، 
ان “الرهابي حممد ر�سيد جا�سم املكنى 
اب���و حذيفة ع�سكري ولية �سالح الدين، 
وامل�س���رتك  اخلطري���ن  الرهابي���ني  م���ن 
بعملي���ات ارهابي���ة �سد الق���وات المنية 
املا�سي���ة  الف���رتات  خ���الل  واملواطن���ني 

ويعترب احد قيادات داع�ص الإرهابي”.

بينهم انتحاريون.. جهد ا�ستخباري ي�سفر عن مقتل 11 اإرهابيًا 
 متابعة المدى في ديالى واالأنبار

اإج���راء  ترف����ص  ل  اأنه���ا  الرو�سي���ة  القي���ادة  اأعلن���ت 
مفاو�س���ات م���ع كيي���ف، وذل���ك بع���د وق���ت ق�سر من 
الهزمي���ة ال�سعبة التي تكبدتها الق���وات الرو�سية يف 

اأوكرانيا.
وق���ال وزي���ر اخلارجي���ة الرو�س���ي �سرغ���ي لفروف 
ام�ص الأحد للتلفزيون احلكومي: “رو�سيا ل ترف�ص 
املفاو�سات مع اأوكرانيا، ولكن كلما مت تاأجيل العملية 

ملدة اأطول، زادت �سعوبة التو�سل لتفاق”.
ي�سار اإىل اأن املفاو�س���ات التي بداأت بعد وقت ق�سر 
م���ن بدء الهج���وم الرو�سي �سد اأوكراني���ا، مت تعليقها 

منذ اأ�سهر.
وب�س���كل ر�سمي حتّمل مو�سكو كييف م�سوؤولية وقف 
املفاو�س���ات. ولك���ن رو�سي���ا ت�س���ع يف الوق���ت ذات���ه 
�سروطا �سارم���ة من اأجل ال�سالم، وه���ي األ ت�ستغني 
اأوكرانيا فق���ط عن الن�سمام حللف �سم���ال الأطل�سي 
»ناتو«، ولكن اأن توافق اأي�سًا على التخلي عن اأجزاء 
كبرة من الأرا�سي، حيث طلبت مو�سكو التنازل عن 

منطقتي دونيت�سك ولوهان�سك.
وب���رر لفروف اأك���ر من مرة يف التلفزي���ون الإجراء 
الرو�س���ي، وحت���دث ع���ن حال���ة مواجه���ة م���ع الغرب 
باأكمل���ه. واأو�س���ح اأن الغ���رب يح���اول احلف���اظ على 
�سيادت���ه حت���ت كل الظ���روف. و�س���رح لف���روف باأن 
الب�سري���ة تتج���ه نح���و نظام عامل���ي اأكر عدال���ة ي�سم 

مراكز قوة متعددة الأقطاب.

بعد خ�سائر ميدانية.. 
رو�سيا “ال ترف�س” 

المفاو�سات مع اأوكرانيا

ال�سيا�سيون يقولون.. “الح�سين 
منهجنا لبناء المواطن والوطن” 

مكتب االأندية ُيدخلها في نفق ُمظلم 
من الم�ساكل والمتاهة الت�سريعية  

�سوق ال�سورجة في بغداد يوم اأم�س... عد�سة: محمود روؤوف 
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وذكرت منظمة )اآكتيد( الدولية لالإغاثة االإن�شانية 
في تقرير جديد لها ترجمته )المدى(، اأن "الو�شع 
االإن�شاني في الع���راق ما زال ه�شًا بعد مرور اأكثر 
من اأربعة اأعوام عل���ى انتهاء العمليات الع�شكرية 

الوا�شعة النطاق �شد تنظيم داع�س االإرهابي".
وتاب���ع التقري���ر، اأن "ذل���ك يتمث���ل بحال���ة ن���زوح 
داخل���ي مزمن و�شعف في الرواب���ط االجتماعية، 
واأرا�ش���ي ومناطق ملوثة باألغ���ام ومواد متفجرة 
عل���ى نط���اق وا�ش���ع واعم���ال تاأهيل غي���ر مكتملة 
لبيوت مت�ش���ررة وغياب خدم���ات اأ�شا�شية وعدم 

وجود فر�س لك�شب العي�س".
واأ�ش���ار، اإلى اأن "اأكثر م���ن 2.5 مليون �شخ�س ما 
يزالون بحاجة لم�شاعدة جراء الحرب، مع وجود 
اأكث���ر من 900 األ���ف �شخ�س يعي�ش���ون حالة عوز 
ح���اد بو�شولهم ال���ى م�شتويات معي�شي���ة كارثية 
"منظم���ة  اأن  عل���ى  التقري���ر،  و�ش���دد  متطرف���ة". 
)اآكتيد( الدولية؛ والأجل تعزيز او�شاع الخدمات 
االأ�شا�شي���ة واإع���ادة بنائه���ا، قامت بتنفي���ذ ثمانية 
م�شاري���ع خالل ع���ام 2022 ممولة م���ن قبلها عبر 

مناطق مختلفة من محافظة نينوى".
واأو�ش���ح، ان "الحمل���ة �شمل���ت �شنج���ار وتلعف���ر 
واحي���اء مختلف���ة م���ن مدين���ة المو�ش���ل"، وع���ّد 
الم�شاري���ع باأنه���ا "ذات تاأثير مبا�ش���ر عبر �شيغة 

النقد المالي مقابل العمل".
واأك���د التقري���ر، اأن "الم�شاري���ع المنف���ذة في هذه 

المناط���ق م���ن محافظة نين���وى تراوح���ت ما بين 
م�شاري���ع خدمات عامة مثل ط���رق و�شاحات عامة 

ومحطات مياه ومدار�س".
ولف���ت، اإلى "تنفي���ذ ق�شم من ه���ذه الم�شاريع ذات 
التاأثي���ر ال�شري���ع المبا�ش���ر عب���ر منف���ذ الت�شدي���د 
النق���دي مقاب���ل العم���ل ال���ذي يوف���ر دخ���ل نقدي 
ق�شير االجل تنتج عنه فر�س عمل الأكثر من 260 

عائلة".
ون���وه، اإل���ى اأن "المنظم���ة اقترح���ت الم�شاهم���ة 
في تح�شي���ن اأو�ش���اع محافظة نين���وى من خالل 
م�شاري���ع التاأثي���ر المبا�ش���ر ل�شد الفج���وة ما بين 
الم�شاع���دة االإن�شانية وتوفي���ر دعم للمناطق التي 
ت�شهد زي���ادة باأعداد العائدين من النازحين الذين 

يعي�شون ظروفا �شعبة".
و�ش���دد التقري���ر، عل���ى اأن "م�شاري���ع التاأثي���ر اأو 
الم���ردود المبا�ش���ر م�شمم���ة لتوفير دع���م يح�شن 
م�شت���وى المعي�ش���ة ويخلق فوائ���د مبا�شرة وغير 
مبا�ش���رة طويل���ة االأج���ل لمجموع���ة كبي���رة م���ن 

ال�شكان".
واأفاد، باأن "كل م�شروع واحد بذاته معد لتح�شين 
فر����س ح�ش���ول المحتاجين عل���ى الخدمات وفقا 
لمنطقته���م و�شم���ان و�ش���ول الفائ���دة للجميع ان 

كانوا من العائدين او العوائل النازحة".
ف���ي  ي�شاع���د  النه���ج  "ه���ذا  اأن  التقري���ر،  وتاب���ع 
مزاول���ة جه���ود الخدم���ات االإن�شانية الت���ي تقوم 
بها الحكوم���ة وال�شركاء االخرين م���ن المنظمات 
لحل���ول  اأ�ش����س  لو�ش���ع  والتنموي���ة  االإن�شاني���ة 

م�شتدام���ة لق�شية الن���زوح المزم���ن". ويوا�شل، 
اأن "المجامي���ع المت�ش���ررة في المناط���ق التي تم 
اختياره���ا عبر ه���ذه الم�شاري���ع الثمانية تختلف 

احتياجاتها".
وي�شتر�ش���ل التقري���ر، اأن "اآث���ار ه���ذه الم�شاري���ع 
تغط���ي احتياج���ات كل من ن�شاء ورج���ال واأطفال 
المجمع���ات والعوائل المحتاجة تت���راوح ما بين 
زيادة مع���دالت ال�شالمة واالكتف���اء من تجهيزات 
المياه ال�شالح���ة لل�شرب وزيادة معدالت ت�شجيل 
االأطفال في المدار�س والتقليل من ا�شرار قنوات 
ال�ش���رف ال�شحي غير الجي���دة وتوفير م�شاحات 

اآمنة للتجمعات االجتماعية والترفيهية".
واأردف، اأن "منظم���ة )اآكتي���د( وعب���ر التوا�ش���ل 

م���ع ال�شلط���ات المحلية، تهدف الى دم���ج العوائل 
المعوزة بهذه الم�شاريع وا�شتيعابهم".

وتحدث التقرير، عن "قيام المنظمة باإعادة تاأهيل 
محطتين ل�شخ الماء في المو�شل و�شاحات عامة 
في �شنج���ار وتلعفر ومدر�شتين و�ش���ارع في اأحد 

احياء المو�شل".
وزاد، اأن "ج���زءا من الم�شروع يه���دف الى توليد 
م�ش���ادر دخ���ل على م���دى ق�شي���ر لعوائ���ل وافراد 
مت�شرري���ن عب���ر مب���داأ دفع نق���د مقاب���ل عمل وتم 
توفي���ر فر�س عم���ل لتح�شين معي�ش���ة 260 عائلة 

مت�شررة".
ونب���ه التقري���ر، اإل���ى اأن "ه���ذا الم�ش���روع ي�شاهم 
ف���ي ح���ل م�شكلة الع���وز المال���ي وت�شجي���ع النمو 

االقت�ش���ادي المحل���ي وتوفي���ر �شم���ان للعوائ���ل 
النازحة العائدة لمناطقها اال�شلية".

و�ش���دد، عل���ى "وج���ود م���ا يق���ارب م���ن 632 األف 
�شخ����س من نازحي���ن وعائدي���ن ذوي احتياجات 
األ���ف �شخ����س  م���ن بينه���م 32  معي�شي���ة طارئ���ة 

يعي�شون ظروفا قا�شية جدًا".
والفتي���ات  "الن�ش���اء  اأن  اإل���ى  التقري���ر،  وم�ش���ى 
وخ�شو�شا العوائل التي تعيلها ن�شاء هم العوائل 
االأكث���ر ت�ش���ررا وحاج���ة لم�شاع���دة ويواجه���ون 

تحديات في تحديد م�شادر عي�س لهم".
وكان���ت وزارة الهج���رة والمهجري���ن، ق���د اأك���دت 
ف���ي وق���ت �شاب���ق اأن اأغل���ب النازحي���ن المتبقي���ن 
من �ش���كان ق�شاء �شنجار، اإ�شاف���ة اإلى اآخرين من 

محي���ط مدينة المو�شل ومحافظ���ة �شالح الدين، 
م�ش���ددة عل���ى اأن اإعادته���م اإل���ى دياره���م �شتك���ون 
طوعي���ة، وتحدث���ت ع���ن تحركه���ا عل���ى المناطق 
االأ�شلي���ة للنازحي���ن م���ن اأج���ل توفير بيئ���ة اآمنة 
ت�شب���ق رجوعهم، متوقعة ان ح�ش���م الملف ب�شكل 

تام �شيكون خالل �شنتين.
ي�ش���ار اإلى اأن الع���راق قد �شهد اأكب���ر موجة نزوح 
منذ عام 2014، وذلك اثناء �شيطرة تنظيم داع�س 
االإرهاب���ي عل���ى ع���دد م���ن المحافظ���ات العراقية، 
وت���وزع النازح���ون عل���ى الخي���ام والمحافظ���ات 
االأخ���رى، ف�شاًل ع���ن لجوء االآخري���ن اإلى الهجرة 

خارج البالد.
عن: منظمة )اآكتيد( الدولية

حمطتان للمياه و�ساحات عامة ومدر�ستان مع فر�س عمل لـ 260 عائلة مت�سررة

منظمة دولية تنّفذ ثمانية م�شاريع خدمية مهمة في نينوى العام الحالي

 اأربيل/ اأن�س ال�سمري 

م�شاه���د العن���ف االأ�ش���ري بات���ت ماألوف���ة ف���ي 
المجتم���ع العراقي، خا�شة بعد تناميها تزامنًا 
م���ع ارتفاع ن�ش���ب الفق���ر وتداعي���ات االأزمات 
االأمني���ة وال�شحية خالل االأعوام االأخيرة، اإال 
اأن تعر����س الرج���ال للعنف من قب���ل زوجاتهم 
في اأ�شعدة عدة، اأمر ق���د يتعدى حدود العنف 
االأ�شري التقليدي ال���ذي يحا�شب عليه ال�شرع 
والقانون. فف���ي اإقليم كرد�شتان، يواجه مئات 
الرجال عنفًا اأ�شري���ًا على يد زوجاتهم �شنويًا، 
حي���ث ت�ش���ل بع����س الح���االت اإل���ى التعني���ف 
النف�ش���ي والج�شدي وحت���ى الجن�شي بح�شب 
المخت�شي���ن، و�ش���ط ح���راك لتعدي���ل قان���ون 

االأحوال ال�شخ�شية للحد من تلك الحاالت.
بره���ان  كرد�شت���ان"  رج���ال  "اتح���اد  رئي����س 
عل���ي، ك�شف ل�)الم���دى(، ح�شيلة بعدد الرجال 
المعنفي���ن خ���الل 2021، فيم���ا اأ�ش���ار اإل���ى اأن 

انتحار". اإلى  تطورت  الحاالت  "بع�س 

واأ�ش���اف، "ف���ي الع���ام المذك���ور �شّجلنا 521 
حال���ة تعني���ف اأ�شري �ش���د الرج���ال، اأدت اإلى 

انتحار 68 رجاًل".
وف���ي التفا�شي���ل بّين عل���ي، اأنه "خ���الل العام 
المذك���ور بلغ ع���دد الرج���ال الذين ُقتل���وا على 
ي���د زوجاته���م بح�ش���ب االإح�شائي���ة 6 رجال، 
فيم���ا بلغ عدد الذين ُطردوا من المنزل على يد 
زوجاته���م كونهم م�شنين 31 رجاًل، فيما بلغت 

حاالت خيانة الن�شاء الأزواجهم 47 حالة".
واأ�شار اإل���ى اأن "محافظة ال�شليمانية ت�شدرت 
ح���االت االنتحار ب�شبب تعني���ف الرجال ب� 28 
حال���ة، فيما ج���اءت اأربيل في المرتب���ة الثانية 
ثالث���ة بواق���ع 9  بواق���ع 24 حال���ة، وده���وك 
ح���االت، ومحافظ���ة كرك���وك الت���ي تق���ع تحت 
ر�ش���د االتح���اد اأي�ش���ًا، ب���� 5 ح���االت، ومدينة 

حلبجة بحالتين".
ويعل���ل عل���ي، اأ�شب���اب تنامي ح���االت تعنيف 
الرج���ال على يد زوجاتهم ف���ي اإقليم كرد�شتان 
قائ���اًل: "يع���ود التعني���ف المذكور اإل���ى تردي 

الو�ش���ع االقت�ش���ادي وتاأثي���ر الحال���ة المادية 
داخل االأ�ش���رة في اإقليم كرد�شت���ان، ف�شال عن 
وقوف قانون االأحوال ال�شخ�شية في المنطقة 
اإلى جانب الزوجة على ح�شاب الزوج، وبذلك 
والو�ش���ع  للقان���ون  �شحي���ة  الرج���ل  اأ�شب���ح 

االقت�شادي في اإقليم كرد�شتان".
ولف���ت رئي�س "اتحاد رجال كرد�شتان" اإلى اأن 
"مو�شوع���ة تعني���ف الرجال لي�ش���ت بظاهرة 
متف�شي���ة ف���ي المنطق���ة، لكنن���ا نخ�ش���ى من اأن 
تك���ون ظاهرة م�شتقب���اًل، خا�ش���ة اأن التعنيف 
و�ش���ل اإل���ى الج�ش���دي والجن�ش���ي والنف�شي، 
وبداأ يوؤث���ر عل���ى االأوا�شر البنيوي���ة لالأ�شرة 
الكردي���ة". �شوالف �شالح اأمي���ن النا�شطة في 
مج���ال حقوق االإن�شان رجح���ت وجود حاالت 
تعنيف �ش���د الرجال في كرد�شتان باأرقام اأكبر 
م���ن المعل���ن عنه���ا، وذلك خ�شي���ة مم���ا اأ�شمته 

"الف�شيحة".
تق���ول اأمي���ن ل�)الم���دى(، "ال اعتق���د اأن اأرق���ام 
تقري���ر االتح���اد البالغ���ة 521 حال���ة تعني���ف 

اأ�شري �شد الرجال في اإقليم كرد�شتان، اأرقامًا 
واقعي���ة، وهنا نتحدث عن وقائع مخفية وهي 
اأن بع����س الرج���ال يخ�شون ت�شجي���ل �شكاوى 
به���ذا ال�ش���دد ح���ال تعر�شهم للتعني���ف خ�شية 

الف�شيحة".
وت�شيف اأمين، اأن "ظاهرة العنف �شد الرجال 
لي�ش���ت مقت�ش���رة على نط���اق اإقلي���م كرد�شتان 
الع���راق فح�شب، بل هناك ح���االت تعنيف �شد 
الرج���ال في باقي محافظات الع���راق، والدليل 
ن�شم���ع هنا وهناك �شواء في الب�شرة اأو بغداد 
اأو نينوى اأو النجف اأو كربالء حاالت تعنيف 
وقت���ل �شد رج���ال عل���ى ي���د الن�شاء، ل���ذا هذه 
الح���االت لي�شت متنامي���ة في اإقلي���م كرد�شتان 
فق���ط". وبح�شب اأمي���ن، فاإنه "هن���اك فرق في 
االأع���راف الع�شائرية واالجتماعي���ة بين اإقليم 
كرد�شتان وباقي المحافظ���ات العراقية، حيث 
اأن الرج���ال في كرد�شتان عادة ما يلجوؤون اإلى 
الق�ش���اء والجه���ات المخت�شة ح���ال تعر�شهم 
اإلى تعنيف على ي���د زوجاتهم اأو حتى تعنيف 
اأطفالهم على يد الن�شاء اأو العك�س لدى الن�شاء 
اأي�شًا، ولكن في المناط���ق الجنوبية االأعراف 
الع�شائري���ة واالجتماعي���ة ق���د ال ت�شم���ح بذلك 
وتبق���ى الخ�شي���ة م���ن )الف�شيحة( عائق���ًا اأمام 
االإبالغ عن مثل هك���ذا حاالت، وهذا اأمر مقلق 

وغير �شحي".
ح���االت  ارتف���اع  اأ�شب���اب  النا�شط���ة  وتعل���ل 
التعني���ف االأ�ش���ري ب�ش���كل ع���ام، اإل���ى "التاأثر 
بمواق���ع التوا�شل االجتماع���ي والم�شل�شالت 
الغربي���ة، حيث باتت بع�س مواق���ع التوا�شل 
الثقاف���ة  تعاك����س  ثقاف���ات  لن�ش���ر  معب���رًا 

االجتماعية العراقية والعادات والتقاليد".
وت�شي���ف النا�شط���ة، اأن "مو�ش���وع الخيان���ة 
الزوجي���ة اأ�شبح���ت ن�شبه مرتفع���ة مع االأ�شف 
ف���ي الع���راق، و�شجل���ت اأرقامًا مخيف���ة، وهذا 
الطري���ق ي�شلكه الرجال والن�شاء اأي�شًا، وبات 
يه���دد وحدة االأ�شرة خا�شة اأنه اأ�شبح في تناٍم 
خ���الل ال�شن���وات االأخيرة مع تكال���ب االأزمات 
عل���ى البالد، وه���و اأي�ش���ًا اأحد اأ�شب���اب تنامي 
ظاهرة التعنيف االأ�شري �شواء �شد المراأة اأو 

الرجل".

اإقليم كرد�شتان ي�شّجل مئات حاالت العنف �شد الرجال على يد الن�شاء �شنويًا
جلنة نيابية تعد ب�سم�له جلميع الت�سكيالتتراوحت بني القتل والطرد من املنزل

جانب من اأعمال املنظمة االن�صانية يف املو�صل

مفزرة تابعة ل�صرطة اربيل

 بغداد/ نباأ م�سرق

اأطلقت وزارة الدفاع تطبيق نظام البديل 
لثالثة من �سن�ف اجلي�س العراقي، 

فيما اأكدت جلنة نيابية اأن العمل بهذه 
التجربة كان ناجحًا مت�قعة ات�ساعها 
لت�سمل جميع الت�سكيالت الع�سكرية.
وقالت رئا�سة اركان اجلي�س يف بيان، 

تلقته )املدى(، اإن "رئي�س اركان اجلي�س 
الفريق اأول ق�ات خا�سة الركن عبد 

االمري ر�سيد ياراهلل اأمر خالل زيارته 
اأم�س اىل مقر قيادة عمليات اجلزيرة، 

العمل بنظام البديل".

واأ�شاف البي���ان، اأن "العمل بهذا النظ���ام ي�شمل مقر قيادة 
عمليات اجلزيرة ولواء مغاوير القيادة وقيادة فرقة امل�شاة 

ال�شابعة وت�شكيالتها اعتبارًا من تاأريخ 2022/9/18".
م���ن جانبه، ذك���ر ع�ش���و جلنة االأم���ن والدف���اع يف جمل�س 
الن���واب وعد الق���دو، اأن "رئا�ش���ة اركان اجلي����س العراقي 
بداأت فع���اًل بتنفيذ االأوام���ر املتعلقة بتطبي���ق نظام البديل 
يف اجلي����س". وتاب���ع القدو، يف ت�شري���ح اإىل )املدى(، اأن 
"تطبيق النظام مت حاليًا بنحو جزئي وهذا كمرحلة اأوىل، 
واإذا م���ا وجدن���ا اأن هذا التطبيق ت���رك جناحات �شوف يتم 
اإعمام���ه عل���ى باق���ي القطع���ات الع�شكرية التابع���ة للجي�س 
العراق���ي". واأو�ش���ح، ان "املوؤ�ش���رات اأف���ادت ب���ان تطبيق 
ه���ذا النظ���ام �شيكون �شل�ش���ا وناجحا، وهن���اك تفاعل كبري 
م���ن اأبناء املوؤ�ش�شة الع�شكري���ة ولن حت�شل هناك م�شكالت 
كبرية"، م�شددًا على اأن "اللجان الربملانية املخت�شة �شوف 
تتاب���ع تطبيق ه���ذا النظام و�شمان االلت���زام به ور�شد اأية 

حاالت خمالفة للقانون".
وانته���ى الق���دو، اإىل اأن "تطبي���ق نظام البدي���ل هو مطلب 

جلمي���ع اأبناء اجلي����س العراق���ي، واالأمور ت�ش���ري بال�شكل 
ال�شحي���ح نحو تنفيذه مبا يتفق م���ع الغر�س املخ�ش�س له 

وفق رقابة م�شددة من جميع اجلهات ذات العالقة".
اإىل ذل���ك، ذك���ر ع�ش���و اللجن���ة االآخ���ر يا�ش���ر اإ�شكن���در، اأن 
"الربمل���ان عم���ل على تطبيق نظام البدي���ل يف املوؤ�ش�شات 

االأمنية بالتن�شيق مع القائد العام للقوات امل�شلحة".
وتاب���ع ا�شكن���در "اللجن���ة �شتتاب���ع عم���ل الدوائ���ر االأمنية 
ق���د  اأي���ة تاأث���ريات �شيا�شي���ة  املعلوماتي���ة واإبعاده���ا ع���ن 
تت�شب���ب باأي اإخفاق اأمني ال�شيم���ا اأننا ما زلنا يف مواجهة 

التنظيمات االإرهابية اأمنيًا وع�شكريًا".
وق���رر القائ���د الع���ام للق���وات امل�شلح���ة رئي����س ال���وزراء 
م�شطف���ى الكاظم���ي يف وق���ت �شاب���ق تفعيل نظ���ام البديل 
للق���وات امل�شلح���ة العراقي���ة وال���ذي توق���ف العم���ل به يف 

حكومة رئي�س الوزراء اال�شبق حيدر العبادي.
وق���ال الناطق با�ش���م القائد الع���ام للقوات امل�شلح���ة اللواء 
يحي���ى ر�ش���ول يف بي���ان ر�شم���ي �ش���در عن���ه �شه���ر مت���وز 
املا�ش���ي، اإن "الكاظمي وافق على تو�شيات اللجنة املوؤلفة 
من رئي�س اركان اجلي����س الفريق اول قوات خا�شة الركن 
عبد االمري ر�شيد يارالله وال�شكرتري الع�شكري للقائد العام 
للق���وات امل�شلح���ة الفريق اول الركن حمم���د حميد البياتي 
والنائ���ب ا�شكن���در وتوت ع�ش���و جلنة االم���ن والدفاع يف 

جمل�س النواب والتي تخ�س اعادة نظام البديل".
الفرق���ة  ت�شم���ل  االوىل  "املرحل���ة  ان  ر�ش���ول،  واأو�ش���ح 
اخلام�شة م���ن ال�شرط���ة االحتادية )مقرها بق�ش���اء الرطبة 
مبحافظة االأنبار( والفرق���ة الع�شرين من اجلي�س العراقي 
)مقره���ا ق�ش���اء �شنج���ار("، م�ش���ريًا اىل ان���ه "بع���د م���رور 
�شهري���ن م���ن التجرب���ة �شيت���م التقيي���م ل�شم���ول القطع���ات 

الع�شكرية االأخرى".
و"نظ���ام البدي���ل" هو نظام اإج���ازات يتبعه اجلي����س، فاإذا 
كان���ت الوحدة الع�شكرية تعدادها 40 جنديًا، فاإن 20 منهم 
يق�ش���ون اإج���ازة 10 اأو 15 يوما، قب���ل اأن يلتحقوا جمددًا 

ويذهب زمالوؤهم لق�شاء االإجازة وهكذا.
ي�ش���ار اإىل اأن رئي����س ال���وزراء االأ�شبق حي���در العبادي قد 
اأ�ش���در ق���رارا باإيق���اف العمل بنظ���ام البديل به���دف ك�شف 
"اجلن���ود الف�شائيني" اأي الوهميني يف اجلي�س العراقي 

وبقية اأ�شناف القوات امل�شلحة.

التطبيق  "الدفاع" توا�شل 
الجزئي لـ "البديل" في الجي�ش

حتدثت منظمة دولية معنية باالإغاثة عن قيامها 
بتنفيذ ثمانية م�ساريع خدمية يف نين�ى خالل العام 

احلايل، م�ؤكدة ان احلملة �سملت حمطتني ل�سخ املاء 
و�ساحات عامة ومدر�ستني، الفتة اإىل اأن ذلك ح�سل 
يف اأق�سية امل��سل وتلعفر و�سنجار، لكنها اأ�سارت اإىل 

ا�ستمرار ال��سع االإن�ساين اله�س يف العراق بنح� عام، 
مع وج�د اأكثـر من 2.5 ملي�ن �سخ�س ما يزال�ن بحاجة 

مل�ساعدة.
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 بغداد/ المدى

طال���ب رئي�س جمل�س �لق�ش���اء �لأعل���ى فائق زيد�ن 
باإع���ادة �لنظ���ر ب�شياغ���ة م���و�د �لد�شت���ور �ملعرقلة 
لت�شكيل �ل�شلط���ات �لد�شتورية و�لت���ي �شببت حالة 

�لن�شد�د �ل�شيا�شي.
وق���ال زي���د�ن يف مقال ن�ش���ره على �ملوق���ع �لر�شمي 
ملجل����س �لق�ش���اء �لأعل���ى، �إن »�لقا�ش���ي مثل���ه مثل 
�ي مو�ط���ن يف �ملجتمع ي�شخ�س �خلط���اأ �و �شلبية 
ظاهرة �جتماعية �أو �شيا�شية �أو �قت�شادية ويعاين 

من �أثرها �ل�شلبي باعتباره جزءً� من �ملجتمع«.
و�أ�ش���اف، »لكن معاناته هذه تكون بدرجة �أكرب لأنه 
يجد نف�شه عاجزً� عن ممار�شة دوره كقا�ٍس ملعاجلة 
ه���ذ� �خلط���اأ وم�شاءلة مرتكب���ه باعتب���ار �ن ذلك من 

�شميم و�جباته كقا�ٍس«.
و�أ�ش���ار، �إىل �أن »هذ� �لعج���ز �شببه عدم وجود ن�س 
د�شت���وري �ز�ء �خل���رق �لد�شت���وري �و عدم وجود 
ن����س قان���وين �ز�ء �لفع���ل �لذي يعتق���د �لبع�س �نه 

فعل يجب م�شاءلة مرتكبه«.
و�ش���دد زي���د�ن، عل���ى �أن »�لقا�ش���ي مقي���د بالقاعدة 
�لد�شتورية �ملن�شو�س عليها يف �ملادة )19/ ثانيا( 
م���ن د�شت���ور جمهورية �لع���ر�ق ل�شن���ة 2005 �لتي 
تن����س على )ل جرمي���ة ول عقوب���ة �ل بن�س( كذلك 
�لقاع���دة �لقانونية �ملن�شو�س عليه���ا يف �ملادة )1( 
من قانون �لعقوبات رقم )111( ل�شنة 1969 �ملعدل 
�لت���ي تن����س على )ل عق���اب على فع���ل �و �متناع �ل 
بناء على قانون ين�س على جترميه وقت �قرت�فه(«.
و�أو�ش���ح، �أن »�خلروق���ات �لد�شتوري���ة �و �لفع���ال 
غري �ملقبول���ة �جتماعيا و�خالقي���ا ل ميكن للقا�شي 
م�شاءل���ة مرتكبه���ا �ش���و�ء موؤ�ش�ش���ات �و �ف���ر�د �ل 
بوجود ن����س �شريح يعاق���ب عليها وف���ق �ل�شروط 
�و  �لد�شت���وري  �لن����س  ينظمه���ا  �لت���ي  �لقانوني���ة 

�لقانوين«.
ون���وه زي���د�ن، �إىل �أن »�لق�ش���اء يدرك متام���ًا �لثار 
ح�شل���ت  �لت���ي  �لد�شتوري���ة  للخروق���ات  �ل�شلبي���ة 
�لول  ت�شري���ن  يف  �لت�شريعي���ة  �لنتخاب���ات  بع���د 
�شن���ة 2021 �ملتمثل���ة  بع���دم �للت���ز�م بالتوقيت���ات 
�لد�شتوري���ة يف ت�شكيل �ل�شلط���ة �لتنفيذية ب�شقيها 
رئي�س �جلمهورية وجمل����س �لوزر�ء بح�شب  ن�س 

�ملادة )66( من �لد�شتور«.
وتاب���ع، »ورغم و�شوح هذ� �خل���رق �لد�شتوري �ل 
�ن �لق�شاء مل يكن قادر� على معاجلة هذ� �خلرق �و 
م�شاءلة مرتكبي���ه ب�شبب عدم وجود ن�س د�شتوري 

يجيز له ذلك«.
و�أك���د زي���د�ن، �أن »ه���ذ� م���ا مل�شن���اه جلي���ا يف قر�ر 
�ملحكم���ة �لحتادي���ة �لعليا �لع���دد 132 وموحد�تها 
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�لنو�ب«.
وفيما لفت، �إىل �أن »�لق�شاء يتفق مع �ملدعي يف تلك 
�لدعوى و�قعيا بوجود خروقات د�شتورية مرتكبة 
من قب���ل جمل�س �لن���و�ب و�شخ�س تل���ك �خلروقات 
ب�ش���كل و��ش���ح«، ب���ني �أن »�لق�ش���اء �لد�شت���وري رد 
�لدع���وى بطل���ب ح���ل جمل����س �لن���و�ب؛ لن ج���ز�ء 
ه���ذ� �خلرق )ح���ل �ملجل�س( �وكلته �مل���ادة )64( من 
�لد�شتور �ىل جمل�س �لنو�ب ذ�ته بان يحل �ملجل�س 
بالأغلبي���ة �ملطلقة لعدد �ع�شائه �م���ا بناء على طلب 
من ثلث �ع�شائه �و طلب من رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

ومبو�فقة رئي�س �جلمهورية«.
وذكر زيد�ن، »كذلك بررت �ملحكمة �لحتادية قر�رها 
-وه���ي عل���ى �ش���و�ب يف ذلك-ب���ان �خت�شا�شاته���ا 
حم���ددة د�شتوري���ا مبوج���ب �مل���ادة )93( ول يوجد 
بينها �شالحية حل جمل����س �لنو�ب، و�ز�ء و�شوح 
هذ� �لن�س فال م�شاغ لالجتهاد بخالف ما ورد فيه«.
و�أكمل زي���د�ن، »هذه �حلالة وغريه���ا توجب �عادة 
�لنظ���ر ب�شياغة م���و�د �لد�شت���ور �ملعرقل���ة لت�شكيل 
�ل�شلطات �لد�شتورية و�لت���ي �شببت حالة �لن�شد�د 
�ل�شيا�ش���ي وما ر�فقه���ا من �ح���د�ث موؤ�شفة بان يتم 
�لن�س على ج���ز�ء خمالفة �ي ن�س د�شتوري بنف�س 
�لن����س ب�شياغ���ة و��شحة غ���ري قابل���ة لالجتهاد �و 

�لتاأويل«.

 بغداد/ تميم الح�سن

تدخ���ل �لهدنة غ���ري �ملكتوبة ب���ني �لتيار 
�ل�ش���دري و�لإط���ار �لتن�شيقي يف �أخطر 
مرحل���ة م���ع ت�شاع���د ع���دد �لز�ئرين يف 

�ربعينية �لمام �حل�شني.
وخ���الل ذلك ح���ذر مقتدى �ل�ش���در زعيم 
�لتيار �ل�شدري من ح���دوث »ما ل يحمد 
�لجنح���ة  �بع���اد  يت���م  مل  فيم���ا  عقب���اه« 
�مل�شلح���ة ل���كال �لطرف���ني م���ن �لقي���ام ب���� 
يف  �لزي���ارة  خ���الل  �مني���ة«  »و�جب���ات 

كربالء.
ويخ�شى خ���الل �لزيارة �لت���ي يتوقع �ن 
ت�شه���د ح�شور� كب���ري� بعد �نته���اء �زمة 
»كورون���ا« م���ن جت���دد �ل�شتب���اكات بني 
»�لتي���ار« و«�لإط���ار« على خلفي���ة �حد�ث 

�ملنطقة �خل�شر�ء �ل�شهر �ملا�شي.
فعل���ى �لرغ���م م���ن �لتهدئ���ة �حل���ذرة بني 
�لطرفني �ملتخا�شمني ف���ان هناك �شكوكا 
متبادلة بوجود »حت���ركات م�شي�شة« يف 
تفوي���ج �ل���زو�ر وخا�ش���ة �لقادم���ني من 

�إير�ن.
وحت���ى �لن هن���اك �أك���ر م���ن ملي���وين 
ز�ئر �ي���ر�ين ع���رب �حل���دود �ىل �لعر�ق 
فيم���ا يتوق���ع �ن ي�شل ع���دد �لقادمني من 
مالي���ني   5 �ىل  �ل�شالمي���ة  �جلمهوري���ة 

�شخ�س.
يف تل���ك �لثناء قف���زت �خلالفات جمدد� 
د�خ���ل »�لإط���ار« ب�شبب �ع���الن جزء من 
�لتكت���ل �ل�شيعي نيته عقد جل�شة للربملان 

عقب �نتهاء �لزيارة.
ويدفع هذ� �لعالن �لفريق �لذي يو�شف 
ب� »�ملعتدل« د�خ���ل �لإطار �لتن�شيقي �ىل 
حماولة تاأجي���ل �جلل�شة �ىل وقت �طول 

لإعطاء م�شاحة جديدة من �لتفاو�شات.
بالإ�شاف���ة �إىل ع���دم �طمئن���ان »�لإط���ار« 
م���ن تكر�ر م�شهد �قتح���ام �أن�شار �ل�شدر 
م���رة جديدة للربملان يف ح���ال ��شتئناف 
�جلل�ش���ات، و�ش���ط �نب���اء عن �ج���ر�ء�ت 
غري م�شبوقة حلماية �ملنطقة �خل�شر�ء.

ويب���دو �ن �شوء تنظي���م دخول �لز�ئرين 
يف  م�شوؤول���ني  بح�ش���ب  �لير�ني���ني، 
طهر�ن، دفع �شر�يا �ل�شالم �لتابعة لزعيم 
�لتيار �ل�شدري وف�شائل من �حل�شد �ىل 

�لتدخل يف ترتيبات تفويج �لو�فدين.
و�بت���د�أ ذلك مع �عالن �حل�ش���د قبل �يام، 
�ن���ه �عتق���ل ما ق���ال �إنه���ا »خلي���ة بعثية« 
تريد �لت�شوي�س على �لزيارة، ثم �نت�شار 
�ش���ور »�ل�شر�ي���ا« وه���م ينقل���ون �لزو�ر 
بعج���الت تابعة للف�شي���ل من �حلدود مع 

�إير�ن.
م���ن  ع���دد  �فرت�����س  �ش���ور  و�ظه���رت 
�لز�ئري���ن �لير�ني���ني �لر����س لكتظاظ 
�لماكن �ملخ�ش�شة ل�شت�شافة �لز�ئرين، 
ونق�س ح���اد يف مياه �ل�ش���رب وبا�شات 

�لنقل.
وتته���م قن���و�ت �خبارية عل���ى »تليغر�م« 
تابع���ة للتي���ار �ل�شدري، بع����س ف�شائل 
»�لإطار« بتمرير �جند�ت �شيا�شية خالل 
نقل �لير�نيني، حي���ث �شارك �حل�شد يف 

عمليات �لنقل وتاأمني �لطريق.
باملقابل �ن قنو�ت �خرى تابعة خل�شوم 
�ل�ش���در، تته���م �لخ���ري بانه يعم���ل �شد 
�لو�فدي���ن م���ن طه���ر�ن، رغ���م �ن زعي���م 
�لتي���ار ق���د فت���ح قاع���ة كب���رية ق���رب مقر 
�قامته يف �حلنانة ل�شت�شافة �لإير�نيني 

و�لعر�قيني.
ووزع �أن�ش����ار �ل�ش����در يف كرب����الء ويف 
�لط����رق �ملوؤدي����ة �ىل �ملدين����ة من�شور�ت 
باللغ����ة �لفار�شية ترحب بال�شيوف، كما 
من����ع �ل�ش����در �لتع����دي على �ل����زو�ر غري 

�لعر�قيني.
و�شكا جمهور �ل�ش����در من وجود جهات 
جمهول����ة تقوم بتوزي����ع ر�يات خا�شة ب� 
»�شر�يا �ل�شالم« على �لزو�ر �لير�نيني، 
مع �شدور �و�مر م����ن زعيم �لتيار مبنع 

حمل �ية ر�ية حلزب �و ف�شيل.
ويب����دو �ن تل����ك �لحد�ث دفع����ت �ل�شدر 
»�شيناري����و«  �ي  خف�����س  حماول����ة  �ىل 
لالحتكاك ب����ني جمه����ور �لطرفني، حيث 
�أ�ش����در 10 و�شاي����ا خ����الل �لزي����ارة من 
�شمنه����ا �بع����اد طريف �لنز�ع ع����ن م�شهد 

�لزيارة.
و�أب����رز م����ا قاله �ل�ش����در يف تغريدة على 
�حل�ش����د  ت�شكي����الت  »�إبع����اد  »توي����رت«: 
و�شر�ي����ا �ل�ش����الم ع����ن م�ش����ك �لأر�س �أو 
�ل�شيطر�ت �أو �لقيام باأي عمل �أمني هذ� 
�لعام«، حم����ذر�: »وهذ� �أمر �شروري قد 

ل حتمد عقباه �إن مّت ذلك«.
وبلغ����ت ح�شيل����ة �ل�شتب����اك �لذي جرى 
يف �آب �ملا�ش����ي يف �ملنطق����ة �خل�شر�ء، 
ب����ني �تب����اع �ل�ش����در و«ف�شائ����ل �طارية« 
بح�شب رو�ي����ة �ل�شدريني، �ىل مقتل ما 
ل يق����ل عن 30 وجرح �لع�شر�ت، قبل �ن 
يدخل �لطرفان يف �لتهدئة �لتي فر�شتها 

�جو�ء �لزيارة �لربعينية.
ولي�س بعيد� عن �حتجاجات �ل�شدريني 
دع����ا زعيم �لتي����ار يف تغريدت����ه �لخرية 
م����ن �أ�شماه����م »حمب����ي �ل�ش����الح مم����ن 
ثارو� �شد �لظ����الم و�لف�شاد �ل�شري نحو 

قبلة �ل�شالح )كربالء(«.
ودع����ا �ل�ش����در �ىل ع����دم رف����ع: »ر�ي����ات 
خا�ش����ة لفئة �أو جهة �أو ع�شكر �أو �نتماء 
�أو حزب �أو حت����ى طائفة..«، ومنع »رفع 
�ل�شور مطلقًا« �و »�رتد�ء �لكفان« وهو 

زي �عت����اد �تباع �ل�شدر على �رتد�ئه يف 
�لفعاليات �ل�شيا�شية و�لدينية.

كم����ا دع����ا زعي����م �لتي����ار �ىل »ع����دم كي����ل 
�لته����م لالآخري����ن وو�شفه����م بالبعثية �أو 
�لإرهابي����ة �أو �مللي�شياوية �أو غريها من 
�لأو�ش����اف يف هذه �لزي����ارة ممنوع بل 
هو ح����ر�م و�إرجاف«، وه����ي ��شارة فهم 
منه����ا �لتعليق على �عالن �حل�شد موؤخر� 

�عتقال جمموعة »بعثية«.
ورف�����س �ل�ش����در: »�لتعّدي عل����ى �لزو�ر 
�لأجانب: )غ����ري �لعر�قيني( وبالأخ�س: 
)�لإخ����وة �لإير�ني����ني( بالي����د �أو �لل�شان 
�أو �ملن�ش����ور�ت �أو ب����اأي طريق����ة كان����ت 
�أم����ٌر ممقوت وقبيح وممن����وع بل حمّرم 

وخمالف لكل �لأعر�ف«.
كذل����ك ح����رم زعيم �لتي����ار ب�ش����كل قاطع: 
»حم����ل �ل�شالح بكاف����ة �أ�شنافه بل كل �آلة 

جارحة.. ومن يخالف ذلك فاأمره موكول 
�ىل �جلهات �لأمنية �لبطلة«.––––-

نار م�ستترة!
ب���ني  �ملفرت�ش���ة  �لهدن���ة  ويخب���ئ رم���اد 
»�لتي���ار« و«�لإطار« نارً� ق���د ت�شتعل باأي 
وق���ت خ�شو�ش���ا م���ع �عالن �أط���ر�ف يف 
»�لتن�شيق���ي« باأنه���م ب�ش���دد عق���د جل�شة 
للربملان عق���ب �نته���اء مر��شي���م �لزيارة 

بد�ية �ل�شبوع �ملقبل.
ويرف�س �ل�شدر بكل �لحو�ل ��شتئناف 
جل�شات �لربملان، حيث كان قد طرح على 
�شركائ���ه فيم���ا كان يع���رف ب���� »�لتحالف 
�لثالث���ي« و�مل�شتقل���ني تق���دمي ��شتقالت 

جماعية لإ�شقاط �شرعية �ملجل�س.
ويزع���م �لإط���ار �لتن�شيق���ي ب���ان هن���اك 
�أك���ر م���ن 180 نائب���ا قدم���و� تو�قيعهم 

�ىل رئا�ش���ة �لربملان م���ن �جل عقد جل�شة 
جديدة، يعتقد �نها �شتحدد يف 20 �يلول 

�حلايل.
لك���ن م�شادر مطلع���ة حتدثت عن »وجود 
خالفات د�خل �لإطار �لتن�شيقي« ترف�س 
�ل�شتعج���ال يف عق���د جل�ش���ة خوف���ا من 

غ�شب �ل�شدر.
�مل�ش���ادر �لقريب���ة م���ن »�لإط���ار« �ك���دت 
�ملجموع���ة  د�خ���ل  »�آر�ء  �ن  ل�)�مل���دى( 
�ل�شيعي���ة تق���رتح �ن يت���م تاأجي���ل بحث 
�جلل�ش���ة �ىل �شهر ت�شري���ن �لول �ملقبل، 
خ�شو�ش���ا مع وج���ود زي���ارة دينية �ىل 
�لنج���ف )وف���اة �لر�ش���ول( نهاي���ة �يلول 

�حلايل«.
ويخ�ش���ى يف تل���ك �لزيار�ت �لت���ي عادة 
ت�شهد تدفق �عد�د كبرية لزيارة �ملقامات 
��شتب���اكات،  �ىل  حتوله���ا  م���ن  �لديني���ة 

ف�شال عن �ن�شغال ق���ادة �لقوى �ل�شيعية 
بامل�شاركة �لرمزية يف �ملو�كب.

وي�شع���ى ��شح���اب ه���ذه �لآر�ء و�لذي���ن 
يطل���ق عليه���م »�لفري���ق �ملعت���دل« د�خل 
�لإطار �لتن�شيق���ي، �ىل �عطاء �ملزيد من 
�لوقت للتفاو�س م���ع �ل�شدر، خ�شو�شا 
و�ن هناك م�شاع لتمثيل �لخري يف جلنة 
»خارط���ة �لطريق« �لت���ي �شكلت بعد �خر 
قمة �شيا�شية جرت يف �لق�شر �حلكومي 
�ل�شب���وع �ملا�شي، لدر��ش���ة �لنتخابات 

�ملبكرة وتغيري �ملفو�شية.
لك���ن هذه �ملقرتح���ات ت�شطدم مبخاوف 
�أطر�ف �خرى د�خل »�لإطار« �لتي تعتقد 
�ن مفاج���اآت قد حتدث بعد �لزيارة، منها 
�حتم���ال �قتحام �أن�ش���ار �ل�شدر �لربملان 
و�أن  �نعق���اده،  ح���ال  يف  �خ���رى  م���رة 

�لتاأجيل لي�س يف م�شلحة �جلميع.
�لقي���ادي يف منظم���ة ب���در بزعامة هادي 
�ن  ي���رى  �لكاظم���ي  مع���ني  �لعام���ري، 
�حلكومة و�لقو�ت �لمنية هي »�ل�شامن 
�لوحيد لعدم تكر�ر ما حدث يف نهاية �آب 

�ملا�شي«.
�لكاظم���ي وهو نائب ح�ش���ل على مقعده 
عق���ب ��شتقال���ة �ل�شدري���ني يف حزير�ن 
»ح���دوث  �ن  ل�)�مل���دى(  ق���ال  �ملا�ش���ي، 
�قتحام جديد للربمل���ان يعني �ننا نعي�س 

�شمن قانون �لغابة«.
ب���ان �غ���الق ج�ش���ر  وج���رت ت�شريب���ات 
�ملنطق���ة  �ىل  �مل���وؤدي  �جلمهوري���ة 
 5 لنح���و  �أم����س  �ول  نه���ار  �خل�ش���ر�ء، 
بو�ب���ة  �ن�ش���اء  ب�شب���ب  بان���ه  �شاع���ات، 
حديدية كاإج���ر�ء جديد ملن���ع �ي �قتحام 

جديد للمنطقة �حلكومية.
وكان بي���ان قيادة عملي���ات بغد�د قد برر 
�لقطع ب�شبب �عم���ال �شيانة، فيما جرت 
�لعادة �ن �مان���ة بغد�د �و مديرية �ملرور 
ه���ي من تعلن ع���ن �لقطوعات يف حالت 

��شالح �ل�شو�رع.
ونقل���ت �شور ع���ن �عمال لو�ش���ع �عمدة 
يف  �جل�ش���ر  جو�ن���ب  عل���ى  حديدي���ة 
�ملنت�ش���ف، كم���ا �ن �لكت���ل �لكونكريتي���ة 
�لت���ي ��شتخدمت يف �خ���ر �غالق للج�شر 
�ل�شه���ر �ملا�ش���ي، ماز�لت موج���ودة على 

�لر�شفة.

  بغداد/ فرا�س عدنان

حذر مر�قبون من ع���ودة �شديدة للتظاهر�ت، �إذ� 
�أ�ش���ر �لإطار �لتن�شيقي عل���ى عقد جل�شة برملانية 
تخ�ش�س لنتخاب رئي����س �جلمهورية وت�شكيل 
�ل�شعبي���ة  �ل�شر�ئ���ح  �أن  �إىل  لفت���ني  �حلكوم���ة، 
ل���ن ت�شم���ح با�شتمر�ره���ا، موؤكدي���ن �أن �لق���وى 
�ل�شيا�شي���ة لي�س �أمامها �شوى �لتفاق على موعد 
حم���دد حل���ل �لربمل���ان و�لذه���اب �إىل �نتخاب���ات 

مبكرة، و�إبالغ �لتيار �ل�شدري.
وذك���ر رئي����س مرك���ز بغ���د�د للدر��ش���ات من���اف 
�ملو�شوي، �أن »�لع���ر�ق و�شل �إىل مرحلة تتطلب 
من جميع �لقوى �ل�شيا�شية �أن يكون لها ح�شور 

حلل �لن�شد�د �ل�شيا�شي«.
و�أ�ش���اف �ملو�ش���وي، �أن »جمي���ع �لكت���ل تتحدث 
ب�شكل و��ش���ح عن �أهمية ح���ل �لربملان و�لذهاب 
�إىل �نتخاب���ات مبك���رة لك���ن كل منه���ا تنتظر من 

�لأخرى �ملبادرة«.
ولف���ت، �إىل �أن »هن���اك جمموعة م���ن �لإ�شكاليات 
ق���د ظهرت موؤخرً� منها تق���دمي طعن من قبل �أحد 
�ملحام���ني على قبول ��شتقال���ة �لنو�ب �ل�شدريني 

م���ع �عرت��شات على جل�شة ترديد �ليمني للنو�ب 
�لبدلء باعتبارها �أنها كانت يف جل�شة ��شتثنائية 
مل يكن هذ� �لجر�ء على جدول �أعمالها م�شبقًا«.

ور�أى �ملو�ش���وي، �أن »�ن�شح���اب ن���و�ب �حل���زب 
�لدميقر�ط���ي �لكرد�شتاين وكتل���ة �ل�شيادة تلبية 
لدع���وة زعي���م �لتي���ار �ل�ش���دري مقت���دى �ل�شدر 
�شوف يخل ب�شرعيته من �لناحية �ل�شيا�شية، لأن 
�ملن�شحب���ني �شي�شكلون �لكت���ل �لفائزة �لأوىل يف 

�لنتخابات«.
و�ش���دد، عل���ى �أن »�لق�شاء رمى �لك���رة يف ملعب 
جمل����س �لن���و�ب عندم���ا �أك���د يف ق���ر�ر �ملحكم���ة 
�أن ج���ز�ء تخط���ي �ملو�قي���ت  �لحتادي���ة �لعلي���ا 
�لد�شتوري���ة لنتخاب رئي�س �جلمهورية هو حل 

�لربملان«.
وذهب �ملو�شوي، �إىل �أن »هناك �إر�دة لدى بع�س 
�لق���وى �ل�شيا�شية على تخطي �ملطالب �ل�شعبية، 
وت�ش���ر عل���ى �لتو�فقي���ة و�لمتي���از�ت �حلزبية 
و�لذهاب �إىل ت�شكيل �حلكومة م�شتغلة �لظروف 

�حلالية«.
ول  معط���اًل  ز�ل  م���ا  »�لربمل���ان  �أن  �إىل  ون���وه، 
ي�شتطي���ع �أن يعي���د ن�شاط���ه م���ن دون �أن يو�شل 

ر�شائل �طمئن���ان �إىل �لذين تظاهرو� �أمام مبناه 
وه���م �شر�ئ���ح �شعبية كبرية، ل�شم���ان عودته من 

جديد«.
وحت���دث �ملو�ش���وي، ع���ن »جهات �شعبي���ة كبرية 
ر�ف�ش���ة لت�شكي���ل حكوم���ة تو�فقي���ة م���ن �لإطار 
�لتن�شيق���ي، و�لذه���اب �إىل عق���د جل�ش���ة برملانية 
يعن���ي خروج �ملتظاهرين جمددً�، وهذ� يعني �أن 

�لربملان لن ي�شتطيع �أن يكمل ما مطلوب منه«.
ويجد، �أن »ع���ودة �ملتظاهرين �شتكون ب�شرعة ل 
يتخيلها �أح���د، وهذه م�شاألة ل حتتاج �إىل حتليل 

�شيا�شي، �إمنا هو و�قع«.
وم�ش���ى �ملو�ش���وي، �إىل �أن »�أع���د�د �ملتظاهرين 
�شوف تك���ون �أكر، وتاأثريه���م �شيت�شاعف ومن 
ث���م �لعودة �إىل �ملربع �لأول، ومن ي�شّر على عقد 
جل�ش���ة �لربملان فاأنه ل يريد ح���ل �لأزمة، كما �أنه 
ل���ن يح�شل مبتغ���اه لكونه �شيتقاط���ع مع �لإر�دة 

�ل�شعبية«.
وق���ال �خلب���ري �ل�شيا�شي زي���اد �لع���ر�ر، �إن »حل 
�لأزم���ة �ل�شيا�شي���ة م���ن م�شوؤولي���ة ق���ادة �لكتل، 
ول منا����س ع���ن �لذه���اب �إىل خيار ح���ل �لربملان 

و�مل�شي نحو �نتخابات مبكرة«.

وتاب����ع �لع����ر�ر، �أن »هذ� �خليار طال����ب به �لتيار 
�ل�شدري وق����وى �شيا�شي����ة وجماهريية �أخرى، 
ول يوج����د هن����اك خي����ار �آخ����ر، مع ع����دم �متالك 
�لق�ش����اء �لعر�قي ن�ش����ًا د�شتوريًا ي�شعفه يف حل 

�لربملان«.
و�أ�شار، �إىل �أن »�لو�قع �حلايل يظهر �أن �لو�شع 
�لر�هن ل ميكن �أن ي�شتمر مبا هو عليه«، م�شددً� 
عل����ى �أن »�لق����وى �ل�شيا�شية �لت����ي كانت ت�شيطر 
عل����ى �مل�شهد وهي مرتاحة بقيت تدير �لدولة من 
دون �لتفك����ري باإج����ر�ء �إ�شالح����ات، حتى و�شلنا 

�إىل �لن�شد�د �لذي نحن فيه حاليًا«.
ولف����ت �لع����ر�ر، �إىل �ن »�لق����وى �ل�شيا�شي����ة ق����د 
جتاوزت مرحل����ة �ل�شغط ومل يبق �أمامها �شو�ء 
�حلي����اء، م����اذ� تنتظ����ر لك����ي تذه����ب �إىل ��شالح 

جديد من خالل حل �لربملان؟«.
ودع����ا، »زعماء �لكتل �ل�شيا�شي����ة �إىل �أن متار�س 
دوره����ا بال�ش����كل �حلقيق����ي وتنف����ذ م����ا يفر�ش����ه 
�لو�ق����ع«، وحت����دث ع����ن »عدي����د م����ن �ملب����ادر�ت 
ق����د خرج����ت موؤخ����رً� وجميعه����ا حم����ل �عتب����ار 
عل����ى �ش����رط �أن تك����ون باجتاه حم����دد: وهو حل 
�لربمل����ان و�لنتخاب����ات �ملبك����رة ومن ث����م و�شع 

�لتف�شيالت«.
و�أو�ش����ح �لع����ر�ر، �أن »من بني �ملب����ادر�ت هي ما 
طرحه زعيم حتالف �لن�شر حيدر �لعبادي، لكننا 
ل نع����رف م����دى قبولها م����ن �شركائ����ه يف �لإطار 
�لتن�شيق����ي، كم����ا مل ت�ش����ل �إىل �لتي����ار �ل�شدري 
لغاية �لوق����ت �حلايل، لكنها موجودة يف �مل�شهد 

�ل�شيا�شي وت�شود على غريها«.
وب����نّي، �أن »�لتيار �ل�شدري م����ا ز�ل ملتزمًا لغاية 
�لوقت �حلايل ب�شر�كته مع �حلزب �لدميقر�طي 
طلب����ه  وم����ا  �ل�شي����ادة،  وحتال����ف  �لكرد�شت����اين 
منهما، هو حتديد �ملوق����ف ب�شاأن �لن�شحاب من 

�لربملان«.
�ل�ش����دري  �لتي����ار  �أن »مو�ق����ف  �لع����ر�ر،  و�أورد 
و��شح����ة باأن����ه خّف����ف �ل�شغ����ط �ل����ذي تعر�����س 
�إلي����ه �شركاوؤه م����ن �ل�شّنة و�لك����رد و�لذي ح�شل 

مبختلف �لطرق«.
و�نته����ى �لعر�ر، �إىل �أن »�حلل بنحو عام يكون، 
من خالل �تفاق يتو�شل �ليه �لقادة �ل�شيا�شيون 
يت�شم����ن موع����دً� حم����ددً� حلل �لربمل����ان وموعدً� 
�آخ����ر لإج����ر�ء �نتخابات مبك����رة ومن ث����م �عالم 
�لتي����ار �ل�شدري به، وبعد ذل����ك يتم �لتفاق على 

�لتفا�شيل �خلا�شة بالتنفيذ«

زيدان يطالب باإعادة �صياغة 
الن�صو�ص المعرقلة لت�صكيل ال�صلطات

مراقبون: لي�س اأمام الكتل �سوى االتفاق على موعد االنتخابات المبكرة

تحذيرات من عودة اأ�صد للتظاهرات ب�صبب الإ�صرار على 
ت�صكيل الحكومة

ال�سدر يحذر من وجود »ال�سرايا« و«الح�سد« في كربالء: قد يحدث ما ال يحمد عقباه

الزيارة الأربعينية تهدد بخرق »الهدنة« وفريق »اإطاري« يدعو لتاأجيل 
عودة البرلمان لل�صهر المقبل

توقعات بف�سل جهود عقد جل�سة البرلمان خالل وقت قريب

ا�ستمرار توافد الماليين باتجاه كربالء الإحياء الزيارة االربعينية

فائق زيدان



 ذي قار/ ح�سني العامل

وق���ال حممد رحي���م الربيع���ي رئي�س 
ال�ش���فافية  لدع���م  النهري���ن  م�ؤ�ش�ش���ة 
والنزاه���ة يف حدي���ث م���ع )امل���دى(، 
م�ش���روع  �شم���ن  ه���ي  "ال�ر�ش���ة  اإن 
)بال�شفافية وامل�شاءلة ندعم النزاهة( 
االمنائ���ي  الربنام���ج  يدعم���ه  ال���ذي 
للأمم املتح���دة". واأ�ش���اف الربيعي، 
يف  تنفي���ذه  يج���رى  "امل�ش���روع  اأن 
حمافظات بغداد والدي�انية وذي قار 
ومب�شاركة دوائر الرتبية وال�شحة".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "الهدف من امل�شروع 
ه���� تفعيل اج���راءات ن�ش���ر البيانات 
املالي���ة اخلا�شة بالدوائ���ر احلك�مية 
عل���ى م�اقعها االلكرتوني���ة الر�شمية 
وذلك وفق قان����ن االدارة املالية رقم 

6 ل�شنة 2019".
واأك���د الربيع���ي، اأن "امل���ادة 50 م���ن 

القان����ن تل���زم دوائ���ر الدول���ة كاف���ة 
بن�ش���ر بياناته���ا املالية عل���ى م�اقعها 
االلكرتوني���ة اعتب���ارا م���ن االول من 

كان�ن الثاين 2020".
واأورد، اأن "ه���ذه الدوائ���ر )ال�شح���ة 
والرتبية( التي مت����س حياة االن�شان 
وته���م حي���اة االجي���ال مل تق���م بن�ش���ر 
بياناته���ا املالية"، ويجد ان "ذلك ادى 
اىل ظه����ر ملف���ات ف�ش���اد كب���رة بني 

اآونة واخرى".
ون����ه الربيع���ي، اإىل اأن "ذلك وغره 
من ملفات الف�شاد ا�شتدعى ا�شتحداث 
برنام���ج )بال�شفافي���ة وامل�شاءلة ندعم 
مراح���ل  اأح���د  ه����  ال���ذي  النزاه���ة( 
برنام���ج او�شع تق����م هيئ���ة النزاهة 
بتطبيق���ه من���ذ عام���ني حت���ت عن�ان 
تعزي���ز ال�شفافية وحماي���ة املال العام 

وتطبيق احل�كمة االلكرتونية".
و�ش���دد، على اأن "م���ا نطبقه االن عرب 

ه���ذه ال�ر�شة ه� اخ���ذ عينة من هذه 
الدوائ���ر لن�ش���ر بياناته���ا املالية للحد 
من الف�شاد وتعزيز ال�شفافية الذي من 
�شاأن���ه ان ي�شهم يف رفع تقييم العراق 

على م�ؤ�شر �شفافية امل�ازنة".
واأ�شاف الربيعي، اأن "هيئة النزاهة 
بع���د اقراره���ا ال�شرتاتيجية ال�طنية 
 2021 ع���ام  يف  الف�ش���اد  ملكافح���ة 
ح���ددت   2024 لع���ام  متت���د  والت���ي 
مكام���ن الف�ش���اد وان�اع���ه يف العراق 
ه���ي  ا�شن���اف  بثلث���ة  تتمث���ل  الت���ي 
الف�شاد ال�شيا�شي والف�شاد املجتمعي 

والف�شاد االداري واملايل".
وحت���دث، عن "خطة متكاملة يف حال 
مت تطبيقه���ا بالكامل ع���رب ال�شراكات 
املجتمعي���ة واالعلمي���ة �شتف�شي اىل 

حماربة الف�شاد". 
وراأى الربيع���ي، اأن "اأ�شاليب الف�شاد 
املتبعة يف العراق هي ا�شاليب بدائية 

لك���ن ارقامها كب���رة مقارن���ة بالدول 
االأخ���رى"، من�ه���ا اىل ان "اجراءات 
الك�ش���ف عن هذه اال�شاليب �شهلة جدا 
لك���ن ه���ذا يتطل���ب تكات���ف جمتمعي 
م���ع االجه���زة الرقابية لتط�ي���ق ب�ؤر 
الف�شاد ك����ن اقت�شار حماربة الف�شاد 
عل���ى حما�شبة الفا�شدين فقط ال مينع 

الف�شاد".
"االح���زاب  اأن  الربيع���ي،  واأو�ش���ح 
تق�م بحماية الفا�شدين يف ظل غياب 
االرادة ال�شيا�شي���ة ملحاربة الف�شاد"، 
مطالب���ًا "ب���� "مراجع���ة الق�انني التي 
تقت����س م���ن الفا�شدين ك����ن القان�ن 
الغط���اء  ي�ف���ر  وال  ق���دمي  العراق���ي 

القان�ين ال�شارم لردع الفا�شدين".
ويجد الربيعي ان "الق�انني م�شرعة 
منذ ع���ام 1969 واغلب افعال الف�شاد 
�شم���ن هذه الق�انني يج���ري تب�يبها 
على انها خمالف���ات بعق�بات ب�شيطة 

ال تن�شج���م مع حجم االم�ال املنه�بة 
من املال العام".

و�ش���دد الربيعي، عل���ى ان "مثل هكذا 
ق�انني م�شجع���ة على الف�ش���اد ونهب 
امل���ال العام وال حتد من���ه"، داعيا اىل 
"تعدي���ل وحتديث الق�انني ال�شارية 
وايج���اد منظ�م���ة ت�شريعي���ة رادع���ة 

للفا�شدين".
م���ن جانب���ه، ق���ال م�شت�ش���ار حماف���ظ 
ذي ق���ار حي���در �شع���دي، اإن "ق�شي���ة 
ال�شفافي���ة م���ن الق�شاي���ا املهم���ة التي 
احلقيقي���ة  امل�اطن���ة  بر�ش���م  تتعل���ق 
للم�اط���ن ك����ن كل الق���رارات تتعلق 

بر�شم ال�شفافية".
و�ش���دد �شعدي يف حديث مع )املدى(، 
امل�اط���ن  ا�ش���راك  "�ش���رورة  عل���ى 
وتفعي���ل دوره الرقاب���ي عل���ى االداء 

احلك�مي".
برام���ج  "تطبي���ق  ان  واأو�ش���ح، 

ال�شفافية ون�ش���ر البيانات املالية على 
للدوائر احلك�مية  الر�شمي���ة  امل�اقع 
مب�جب القان�ن من �شاأنه ان يك�شف 
طبيعة االنف���اق احلك�مي للم�اطنني 
ومنظم���ات املجتمع امل���دين وو�شائل 
االعلم وبالتايل يجعل عملية االنفاق 
حت���ت رقاب���ة املجتمع املعن���ي بعملية 

االنفاق احلك�مي للمال العام".
ولفت �شعدي، اإىل اأن "تطبيق برامج 
ال�شفافي���ة ي�ف���ر حماي���ة للم���ال العام 
ويجعل عملية اإنفاق���ه ت�شر ب�ش�رة 

�شليمة".
وكان ن�اب ونا�شط� الرقابة ال�شعبية 
يف ذي ق���ار حتدث�ا يف منت�شف ايار 
2022 عن ملفات ف�شاد وخروق مالية 
امل�شاري���ع  خمطط���ات  يف  وتلع���ب 
اخلدمي���ة، م�ؤكدي���ن احالة ع���دد منها 
االج���راءات  التخ���اذ  الق�ش���اء  اىل 

القان�نية.
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ور�شة يف ذي قار ت��شي باإلزام م�ؤ�ش�شات الدولة بن�شر بياناتها املالية

فقدان هوية 
فقدت مني الهوية الصادرة من مديرية 
اإلقام��ة باس��م صالح محم��ود عبوده 
عب��د الغني يرجى على من يعثر عليها 
تسليمها لجهة اإلصدار... مع التقدير 

اإعـــــــالن
من �سركة رحاب كربالء لال�ستثمار والمقاوالت العامة 

/ م�ساهمة خا�سة
م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة.. 
عمالً بأحكام قانون الش��ركات رقم )21( لس��نة 1997 المعدل واس��تناداً ألحكام 
المادة )87( من القانون، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الش��ركة في جلس��ته الرابعة 
المنعق��دة في 2022/8/17 . يس��رنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي 
تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم )السبت الموافق 2022/10/1( على 
قاعة مصرف العطاء اإلسالمي )الفرع الرئيسي – شارع العرصات – بغداد( للنظر 

في جدول االعمال االتي: 
1( مناقش��ة تقري��ر مجل��س اإلدارة عن نش��اط الش��ركة للس��نة المنتهية في 

2021/12/31 والمصادقة عليه.
2( مناقش��ة تقرير مراقب الحس��ابات والحس��ابات الختامية للش��ركة للسنة 

المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما. 
3( الموافق��ة عل��ى إطف��اء الخس��ائر المتراكم��ة والمتحققة في س��نة 2021 
والبالغ��ة )5.258.353( خمس��ة ماليين ومائتان وثمانية وخمس��ون ألفاً وثالثمائة 

وثالثة وخمسون دينار من الفائض المتراكم. 
4( االط��الع على االعمال المنجزة من الهياكل الكونكريتية للطوابق الخمس��ة 
المضاف��ة على مبنى المول في مش��روع الش��ركة وفق��اً لقرار الهيئ��ة العامة 

المتخذ في اجتماعها السنوي المنعقد في 2020/11/15. 
5( تعيين مراقب حس��ابات للش��ركة لس��نة 2022 وتحديد أجوره وفقاً لضوابط 

مجلس المهنة.
6( ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2021. 

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين، وفي حالة عدم تمكنكم 
م��ن الحضور ش��خصياً انابة الغير من األعضاء المس��اهمين وفق س��ند االنابة 
أو توكي��ل الغير بوكال��ة مصدقة من كاتب عدل على ان ت��ودع االنابات والوكاالت 
المصدق��ة لدى هيئة األوراق المالية قبل ثالثة أيام من الموعد المحدد لالجتماع 
ومراع��اة احكام الم��ادة )91( من القان��ون أعاله، وفي حالة ع��دم حصول النصاب 
القانوني يؤجل االجتماع الى األس��بوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين 

يوم السبت المصادف 2022/10/8. 
كريم محمد ال�سمري مع التقدير

رئي�س مجل�س االإدارة 

ال�سركة العامة لتجارة الحبوب 
Lawdep@grainp.iq :القسم القانوني
import1@grainp.iq :قسم االستيراد
market@grainp.iq :قسم التسويق

computer@grainp.iq :قسم المحاسبة

اإعالن للمرة االأولى
)تن�سيب وت�سغيل المعدات الكهروميكانيكية لمجر�سة الكوفة(

1- يس��ر الش��ركة العام��ة لتجارة الحبوب دع��وة مقدمي العط��اءات المؤهلين وذوي الخب��رة لتقديم عطاءاته��م للعمل بتنصيب وتش��غيل المعدات 
الكهروميكانيكية لمجرشة الكوفة. 

2- عل��ى مقدم��ي العطاءات المؤهلي��ن والراغبين في الحص��ول على معلومات إضافية االتصال )الش��ركة العام��ة لتجارة الحبوب / القس��م القانوني 
)Lawdep@grainp.iq( خالل الدوام الرسمي من األحد للخميس ولمدة )سبعة( ساعات يومياً. 

3- متطلبات التأهيل المطلوبة كما سترد في القسم الثالث المعتمدة لهذه المناقصة والتي تمثل معايير التقييم الفني والمالي والقانوني(. 
4- بإمكان مقدمي العطاء الراغبين في ش��راء وثائق المناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري إلى الش��ركة العامة لتجارة الحبوب / القس��م 
القانوني الكائن في بغداد – باب المعظم – مدخل الشيخ عمر – الطابق األول( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير المستردة البالغة )1000000( مليون دينار، 

بإمكان مقدمي العطاء الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات على العنوان المبين أعاله. 
5- الكلفة التخمينية لكامل المش��روع )تنصيب وتش��غيل المعدات الكهروميكانيكية لمجرشة الكوفة( بواقع )1531600000( فقط مليار وخمسمئة 

وواحد وثالثون مليون وستمئة ألف دينار عراقي. 
6- تس��لم العطاءات الى العنوان: )الش��ركة العامة لتجارة الحبوب / القس��م القانوني الكائن في بغداد – باب المعظم – مدخل الش��يخ عمر – الطابق 
الثان��ي( في الموعد المحدد لغاية الس��اعة الثانية عش��ر ظهراً من ي��وم )االحد( المصادف 2022/10/2 وس��وف ترفض العطاءات المتأخرة وس��يتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان )الشركة العامة لتجارة الحبوب / بغداد – باب المعظم – مدخل الشيخ 
عمر – قاعة االجتماعات( في الزمان والتاريخ )الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم )االحد( الموافق 2022/10/2 يجب أن تتضمن العطاءات التأمينات األولية 
المطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق( وبمبلغ )45948000( خمس��ة وأربعون مليون وتس��عمئة وثمانية 
وأربع��ون أل��ف دينار عراقي صادر من مصرف معتمد في الع��راق / البنك المركزي العراقي، والتي تمثل )3%( من الكلف��ة التخمينية ونافذ لمدة )150( مئة 
وخمس��ون ي��وم من تاريخ غلق المناقصة عل��ى ان تكون مدة نفاذية العطاء )120( يوم من تاريخ غلق المناقصة، علماً أن الش��ركة غير ملزمة بقبول أوطأ 

العطاءات. 
7- العناوين المش��ار اليها آنفاً هي )الش��ركة العامة لتجارة الحبوب الكائن في بغداد – باب المعظم – مدخل الش��يخ عمر – الطابق الثاني / القس��م 

القانوني / مدير القسم القانوني(.
8- يرفق مع العطاء المستمسكات التالية: 

)هوي��ة األح��وال المدنية لمقدم العطاء / هوية تصنيف المقاولين من الدرجة الس��ابعة كهرباء وميكانيك / كتاب التخوي��ل بالمراجعة والتوقيع / هوية 
تسجيل الشركات / شهادة تأسيس الشركة / عقد تأسيس الشركة / براءة الذمة الضريبية(. 

مالحظات: 
1- س��يتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة على استفس��ارات المش��اركين في المناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( أيام من تاريخ غلق المناقصة والمصادف 

يوم 2022/9/21. 
2- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عشرة في 2022/10/2 في قاعة االجتماعات بمكتب السيد المدير العام. 

عامر جا�سم حمود 
مدير الق�سم القانوني 

رقم المناق�سة: 2022/29 
رقم التبويب : 112 

يسر )شركة المش��اريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي 
الخب��رة لتقديم عطاءاتهم )تجهي��ز منظومات اإلطف��اء التلقائي لخزانات 
مصف��ى الصينية عدد / 6 س��قف عائم لمش��روع تصمي��م وتجهيز ونصب 
منظوم��ة اإلطفاء التلقائي لخزانات مصفى الصينية( تس��ليمها وتفريغها 
في موقع العمل صالح الدين – بيجي الصينية وان تكون المواد من المناشئ 
 USA, Canada, Uk, Netherlands, Germany, Italy, Finland,( التالي��ة 
 Belgium, France, Sweden, Norway, Switzerland, Denmark, Spain,
Austria, Ireland and Japan only( علماً ان المناقصة ممولة ذاتياً وكلفتها 
التخمينية تبلغ )673613000( )س��تمائة وثالثة وس��بعون مليون وس��تمائة 
وثالثة عش��ر ألف دينار( وتكون مدة التجهي��ز والتنفيذ )90( يوم تقويمي، مع 

مالحظة ما يأتي:
1- عل��ى مقدمي العط��اء المؤهلين والراغبين ف��ي الحصول على معلومات 
إضافية االتصال بشركة المشاريع النفطية / هيئة مشاريع الشمال/ شعبة 
North.oper@scop.oil.gov.iq // pur.cusw@scop.oil. .الهندس��ة الحقلية
gov.iq )من االحد الى الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة )7:00 ص( 

لغاية )2:00 م( وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
2- عل��ى المجهزي��ن الراغبي��ن والمؤهلي��ن م��ن ذوي الخب��رة واالختص��اص 
باالش��تراك في هذه المناقصة تقديم عطاءاتهم وفقاً للش��روط المطلوبة 

في الوثائق القياسية واالعالن بموجب المعايير اآلتية: 
* المواصف��ات الفني��ة الدقيق��ة التي تتضم��ن تحديد الخصائ��ص الفنية 

للسلع والخدمات المتصلة بها.
* األعم��ال المماثلة بعدد ثالث أعمال تقاس على أس��اس كلفة ونوع وحجم 
العمل كما ال يسمح بجمع عدد من العقود لتلبية قيمة العمل المطلوب أي 
يجب أن ينظر الى قيمة كل عمل مماثل على حدا ويكون مبلغها نسبة الى 
الكلفة التخمينية للمناقصة بنس��بة )45%( وان عدد للس��نوات المطلوبة 

لألعمال المماثلة )5( سنوات. 
* االعمال المنجزة ضمن االختصاص. 
* مدة تنفيذ العقد باأليام التقويمية. 

* حجم االيراد الس��نوي يجب ان يكون 35% من الكلفة التخمينية للسنوات 
الخمسة األخيرة. 

* الحسابات الختامية التي تظهر تحقيق األرباح للسنتين األخيرتين مدققة 
م��ن قبل محاس��ب قانوني إذا كان للش��ركات المش��تركة ف��ي المناقصة 
أعمال منفذة في الس��نوات التي سبقت 2014 ، فعليهم تقديم حساباتهم 

الختامية الرابحة آلخر سنتين السابقة لعام 2014. 
* يجب أن يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س��يولة نقدية تبلغ 35% من 

الكلفة التخمينية من مصرف معتمد في العراق. 
* يك��ون التجهيز مع التفريغ CIP ويتحمل المجهز كافة الرس��وم والضرائب 

على ان يكون التجهيز في موقع مصفى الصينية – صالح الدين – العراق. 
* مطابق��ة المناش��ئ للم��واد المجهزة من قب��ل مقدم العطاء للمناش��ئ 

المطلوبة في المناقصة. 
* شهادة تسجيل الشركات الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي إذا كانت 

الشركة المقدمة للعطاء فرع لشركة )مكتب إقليمي(. 

إذا كان المتقدم للمناقصة شركة اجنبية فيجب ان تلتزم بما يلي: 
أ- تلتزم الشركة األجنبية المتقدمة تقديم تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة 
مالية غير محسومة تجاه مختلف الش��ركات والمؤسسات العراقية خالل 
)30( يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان اجراء التسوية شرط إلزامي 
إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم اس��تبعاد الشركة األجنبية المتقدمة 

بالمناقصة.
ب- في حالة وجود مطالبات لدى الشركة األجنبية المتقدمة في المناقصة 
تلتزم بتقديم تعهد بتس��وية مرضية للطرفين )التسوية وفقاً التفاقية نادي 
باريس او التس��وية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لس��نة 2014 أو شطب 
الدين كلياً بحس��ب مقتضى الحال( ألية منازعات او مطالبات س��ابقة خالل 
)30( م��ن تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان اجراء التس��وية ش��رطاً إلزامياً 
إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه ذلك يتم اس��تبعاد الشركة األجنبية المتقدمة 

بالمناقصة.
ت- تتعهد الش��ركة األجنبية بعدم اجراء أي مطالب��ة قضائية او إدارية على 
أي مديوني��ة بحق مختلف الش��ركات أو المؤسس��ات العراقية بعد اإلحالة 
مباش��رة أو غير مباش��رة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء أو كل الدين 
بصفة رضائية أو قضائية بمعنى استمرار عالقة الشركة المتقدمة للعمل 
بالعراق بالمديونيات المتنازل عليها او المباعة للغير، ويسعى المتقدم لبذل 
الجهود المطلوبة للمس��اهمة لتس��وية تلك المطالب��ات وللحصول على 
أي معلومة إضافية االتصال بش��ركة المش��اريع النفطية / هيئة مش��اريع 
الش��مال / ش��عبة الهندس��ة الحقلية North.oper@scop.oil.gov.iq )من 
االحد الى الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة )7:00 ص( لغاية )2:00 

م( ، وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات. 
3- بإمكان مقدمي العطاء المهتمين ش��راء وثائق العطاء بعد تقديم طلب 
تحري��ري إل��ى العنوان المحدد في ورقة بيانات العط��اء وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائ��ق البالغة )300.000( )ثالثمائة أل��ف دينار عراقي فقط( نقداً وغير قابل 

للرد.
4- يك��ون مكان بي��ع وثائق المناقصة )ش��ركة المش��اريع النفطية – هيئة 
مش��اريع الش��مال / نهاية منطقة العمل الش��عبي / مقابل دائرة الكهرباء 

لجنة استالم وفتح العطاءات(. 
5- مكان تس��ليم العطاء )وزارة النفط – ش��ركة المشاريع النفطية – هيئة 
مش��اريع الش��مال / نهاية منطقة العمل الش��عبي / مقابل دائرة الكهرباء 

لجنة استالم وفتح العطاءات(. 
- يكون موعد غلق المناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ )2022/10/4( حيث ان 
العطاءات المتأخرة س��وف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات 

او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي: 
وزارة النفط / شركة المشاريع النفطية / هيئة مشاريع الشمال. 

نهاية منطقة العمل الشعبي / مقابل دائرة الكهرباء. 
الجهة التي تستلم العطاء / لجنة استالم وفتح العطاءات المحلية.

- التقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح.
6- يتم دع��وة مقدمي العط��اءات المخولين بحضور مؤتمر م��ا قبل تقديم 
العط��اء للتوضيح واالجابة على االستفس��ارات ويكون تاري��خ االنعقاد قبل 

أسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم تحريرياً 
قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد المؤتمر. 

الوقت: )9:00ص( لغاية )12:00م(. 
التاريخ:  27 /9 / 2022 

المكان: قاعة االجتماعات في مقر هيئة مشاريع الشمال. 
7- تكون العطاءات المقدمة نافذة لمدة )120( مائة وعش��رون يوم من تاريخ 
الغلق المحدد عل��ى ان تكون مصحوبة بتقديم التأمين��ات األولية والبالغة 
)17.000.000( )سبعة عشر مليون دينار عراقي فقط(. )ويجب أن تكون بشكل 
خط��اب ضمان او س��فتجة أو صك مصدق صادر من مص��رف عراقي معتمد 
حسب النشرة الصادرة من البنك المركزي العراقي على ان تكون نافذة لمدة 
)120( يوم مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق( يوضع في ظرف منفصل مغلق 

مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة. 
8- للج��ان التحليل اس��تكمال البيان��ات المبينة ف��ي أدناه والت��ي ال تترتب 
عليها تغيير في أس��عار الوحدات المسعرة من قبل مقدم العطاء بالزيادة أو 
النقصان وللعطاءات الثالثة المرش��حة لالحال��ة وفي حالة عدم قيام مقدم 

العطاء بأستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات األولية. 
أ- البيانات الفنية غير الجوهرية أو تصحيح األخطاء الحسابية.

ب- الشروط القانونية غير الجوهرية.
ج- الش��روط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءاً مع اس��تبعادها 

في حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداء.
9- يك��ون البيع خالل أس��بوع العم��ل من االحد ال��ى الخميس اثن��اء الدوام 

الرسمي. 
10- يلتزم مقدم العطاء بارفاق المستمسكات التالية مع عطاءه المقدم:

- ش��هادة تأس��يس الش��ركة األجنبية من غرفة التجارة او الصناعة في بلد 
تأس��يس الش��ركة ومصدقة من الس��فارة العراقي��ة في ذلك البل��د ودائرة 

التصديقات في وزارة الخارجية في العراق إذا كان مقدم العطاء اجنبياً. 
- هوية غرفة التجارة )نافذة( وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من 

مسجل الشركات في وزارة التجارة. 
- تقديم كتاب عدم ممانعة صادرة من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون 

الى شركة المشاريع النفطية. 
- وثائق الخبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية المعنية. 

- تخويل من الشركة لممثلها عند الشراء. 
- يج��ب ان يكون المناقص من المصنعين أو احد وكالئه المخولين رس��مياً 

بموجب وثائق مصدقة. 
- وصل شراء وثائق المناقصة األصلي. 

- المستمسكات الثبوتية للمدير المفوض )شهادة الجنسية، هوية األحوال 
المدنية، بطاقة الس��كن، تأييد السكن مصدق أصولياً ، عقد ايجار أو الطابو 

للداللة على العنوان(. 
- يلت��زم مق��دم العط��اء بتقديم كتاب م��ن دائرة الضم��ان االجتماعي يثبت 

اشتراكه بالضمان االجتماعي للعمال. 
- كافة الوثائق المطلوبة في معايير التأهيل. 

- شهادة تسجيل الش��ركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي إذا كانت 

الشركة المقدمة للعطاء فرع الشركة )مكتب إقليمي(. 
المالحظات: 

- يت��م تقديم العطاء في خمس��ة اظ��رف مغلقة ومختومة بختم رس��مي 
وبشمع سري: 

األول – يحتوي على المستمسكات المطلوبة أعاله.
الثاني – يحتوي على العرض الفني + منهاج العمل. 

الثال��ث – يحتوي عل��ى العرض التجاري الغير مس��عر – مالحظات المناقص 
مثبتة على صيغة مسودة العقد. 

الراب��ع – يحتوي على العرض التجاري المس��عر – مالحظات المناقص مثبتة 
على صيغة مسودة العقد. 

الخامس – يحتوي على التأمينات األولية والبالغة )17000000( )سبعة عشر 
مليون دينار عراقي فقط( )ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان أو سفتجة أو 
صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد ويوضع في ظرف منفصل مغلق 

مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة(. 
- توض��ع األظ��رف في ظرف واح��د وتكون مغلق��ة ومختومة بختم رس��مي 

وبشمع سري ويكتب على الظرف الخارجي والداخلي ما يلي: 
أ- اسم وعنوان مقدم العطاء.

ب- عنوان مقدم العطاء وفقاً للفقرة 24-1 من تعليمات لمقدمي العطاء. 
ت- اس��م المناقصة ورقمها كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية 1-1 من 

تعليمات لمقدمي العطاء وأي إشارات أخرى مذكورة في بيانات العقد.
ث- تاريخ الغلق.

ج- بي��ان محت��وى الظرف الداخلي )ع��رض فني، عرض تجاري مس��عر، عرض 
تجاري غير مسعر، الوثائق المطلوبة، التأمينات األولية(. 

- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

- يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر واالعالن عن المناقصة ويتم 
تسديدها قبل توقيع العقد. 

- تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات المطلوبة ويتم استبعاد 
العطاء غير مستوفي لما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. 

- يت��م تدوين العنوان الكامل لمقدم العطاء واس��م الش��خص المس��ؤول 
عن متابعة االستفس��ارات وتثبيت الموقع والبريد االلكتروني وعليه اش��عار 
الش��ركة بأي تغيير يطرأ عل��ى العنوان خالل )7( أيام عل��ى األقل من حصول 

التغيير. 
- يمكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت. 

Website: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq

 E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq
�ساكر محمود خلف
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رئي�س مجل�س االإدارة 
ليث جا�سم كاظم 
مدير الهيئة 

اإعالن مناق�سة للمرة االأولى 
م / )مناق�سة عامة( 
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م/ )تجهيز وت�سميم ون�سب منظومات االإطفاء التلقائي لخزانات م�سفى ال�سينية عدد /6 �سقف عائم(
لم�سروع ت�سميم وتجهيز ون�سب منظومة االإطفاء التلقائي لخزانات م�سفى ال�سينية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

�شكر وتقدير 
تتقدم عائلة 

الحاج منا�شل ر�شن زمان الدايني 
بالشكر واالمتنان 

الى اإدارة م�شت�شفى غازي الحريري 
وباالأخ�س ط 15 �سعبة العناية المركزة 

الدكت�ر وليد الأن�شاري 
وكادره المخت�س وجميع العاملين 

المري�شة 
فاطمة عبد الح�شن محمد الج�اد

دعا ممثلو موؤ�س�سات حكومية وجمتمعية 
املوؤ�س�سات الر�سمية اإىل ن�سر بياناتها املالية، 
وذلك لتمكني املواطنني من مراقبة االنفاق 

احلكومي للمال العام، م�سددين على 
�سرورة تعديل قوانني حما�سبة الفا�سدين 

وتفعيل الدور املجتمعي يف حماربة الف�ساد.
وذكر مرا�سل )املدى(، اأن "موؤ�س�سة النهرين 
لدعم ال�سفافية والنزاهة يف حمافظة ذي 

قار عقدت ور�سة تدريبية بالتعاون مع 
هيئة النزاهة االحتادية وم�ساركة عدد من 

ممثلي منظمات املجتمع املدين واالعالم 
ودائرتي الرتبية وال�سحة".
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 بغداد / املدى

خ�ّص ح�سني جبار حربي، 
املخت�ّص يف �س�ؤون االنظمة 

والل�ائح الريا�سية، )املدى( 
بقراءة اإنطباعية اأّولية �سُيلحقها 

ب�سل�سلة نقدّية تف�سيلّية عن 
النظام الداخلي للجنة االأوملبية 
ال�طنية رقم 1 ل�سنة 2020 حيث 

ُه باأنه كان ُمربكًا من ناحية  عدَّ
الهيكلّية، وت�سّمَن اأخطاًء يف 

ال�سياغة واللغة وامل�سم�ن يف 
م�اد كثرية منه، ونّبه اإىل اأن 

ت�سكيل اللجنة االأوملبية مكتب 
للأندية �سمن الهيكل التنظيمي 

للجنتها �سُيدخلها يف نفق مظلم 
من امل�ساكل واملتاهة الت�سريعية 

التي ال نهاية لها.

تناق�ص الهيئات الريا�سية
مّرت عليَّ حاالت تناق�ض كثرية يف عملي 
�شم���ن جم���ال �لتخطي���ط عاّم���ة و�الإد�رة 
يف  �أو  ���ة  خا�شّ �لريا�ش���ي  و�لتخطي���ط 
بحث���ي يف �لقو�نني �لوطني���ة �أو �للو�ئح 
�لدولية �ملنّظمة لعم���ل �لهيئات �لريا�شية 
ل ن�شب���ة موؤّث���رة م���ن حج���م  و�لت���ي ُت�ش���كِّ
�ملع���ارف �لتي يج���ب �أن ميتلك���ه من يريد 
�لريا�شّي���ة  �الإد�رة  ع���امل  يف  �خلو����ض 
وتعلُّ���م �أبجدّياته و�إتق���ان مهارته، ونذكر 
مث���ااًل الأّح���د هذه �حل���االت وه���ي حتديد 
�لن�ش���اب �لقان���وين ومث���ال ذل���ك قان���ون 
�للجن���ة �الأوملبي���ة �لوطني���ة �لعر�قية رقم 
29 ل�شن���ة 2019 مل يتط���ّرق �ىل �لن�شاب 
�لقان���وين ل�شرعّية �جتم���اع �لهيئة �لعامة 
�أو ت�شويته���ا با�شتثناء �ملادة 6 �لفقرة 3/ 
ب و�لت���ي تن�ضُّ )�نتخاب رئي�ض و�أع�شاء 
�ل�ش���ّري  باالق���ر�ع  �لتنفي���ذي  �ملكت���ب 

�ملُبا�شر وباأغلبية �حلا�شرين(.
ُت���رك �لباب م�شرعًا لتحدي���د ذلك من خالل 
�لنظام �لد�خل���ي للجنة �الأوملبية �لوطنية 
�لعر�قية رقم 1 ل�شنة 2020 �لذي �شادقت 
�ل�شاد����ض  يف  �لدولي���ة  �الأوملبي���ة  علي���ه 
 2020 ع���ام  �آب  �شه���ر  م���ن  و�لع�شري���ن 
و�ل���ذي ب���دوره حّدد يف �مل���ادة 26 �لفقرة 
5 �لن�شاب �لقانوين بالن�ض �الآتي )يكون 
�لن�ش���اب �لقانوين لعقد �جتماع �جلمعية 
�لعامة هو ن�شف ع���دد �أع�شاء - �أ�شحاب 

حق �لت�شوي���ت - �جلمعي���ة �لعامة �لكلي 
ز�ئد و�ح���د(. وهنا نفر����ض �أواًل �أن عدد 
�أو يق���ّل  �الأع�ش���اء �شي���زد�د لي�شب���ح 37 
ليك���ون 35، فم���ا هو ن�شف ه���ذ� �لعدد �إذ� 

�أردنا تطبيق �ملادة حرفيًا؟!!
 

اأخطاء النظام
و�لفر�شّي���ة �لثاني���ة �أن يح�ش���ر مث���اًل 20 
�حل���ايل  �لع���دد  وه���و   36 جمم���وع  م���ن 
لعمومي���ة �الأوملبي���ة، وذل���ك ُيخال���ف ن�ّض 
�ملادة، ف�شحيح �أن �الأغلبية حتّققت، لكّنها 
جتاوزت �لن�شبة �لت���ي حّددها ن�ّض �ملادة 
وه���ي ن�شف ع���دد �أع�ش���اء )�أ�شحاب حق 
�لت�شوي���ت( �جلمعي���ة �لعام���ة �لكلي ز�ئد 
و�ح���د �أو ريا�شيًا ) 50% + 1( و�ملثال هذ� 
غي����ض م���ن في�ض م���ا ورد م���ن �أخطاء يف 
نظ���ام �الأوملبي���ة �الأخري �لذي ج���اء ُمربكًا 
م���ن ناحي���ة �لهيكلية وت�شّم���ن �أخطاء يف 
�ل�شياغ���ة و�للغ���ة و�مل�شم���ون يف م���و�د 

كثرية منه. 
وللمقارن���ة �ملوؤمل���ة فاإن قان���ون �الحتاد�ت 
رقم  16 ل�شنة 1986 كان دقيقًا يف و�شف 
�لن�ش���اب �لقان���وين �إذ ��ش���رط ح�ش���ور 
�أك���ر م���ن ن�ش���ف �أع�شائه���ا كم���ا ورد يف  
ت )يكون �جتماع  �مل���ادة 12 / 1  �لتي ن�شّ
�لهيئ���ة �لعامة �شحيحًا �إذ� ح�شر �أكر من 
ن�ش���ف �أع�شائه���ا( وكذلك قان���ون �الأندية 
رق���م 18 ل�شن���ة 1986 وتعديل���ه بالرق���م 

37 ل�شن���ة 1988 ت�شّم���ن حتديد �أكر من 
ت  ن�شف �الأع�ش���اء ب�شكل ُمطل���ق كما ن�شّ

على ذلك �ملادة 8 / خام�شًا منه. 

ن�ص مبني للمجه�ل
�أم���ا ع���ن مو�ش���وع مكت���ب �الأندي���ة �لذي 
�أعلن���ت �الأوملبي���ة عرب �شفحته���ا �لر�شمية 
عل���ى �لفي����ض بوك ع���ن ت�شكيل���ه دون ذكر 
�ل�شند �لقانوين �أو �ل�شالحية يف ت�شكيل 
مثل هكذ� وحدة تنظيمّية برغم �أن �لنظام 

�لد�خلي لالأوملبية قد �أورد يف �ملادة 44 / 
1 منه �لن�ض �الآت���ي )يجب �أن يتم ت�شكيل 
خمتلف �الأق�شام �الإد�ري���ة من �أجل �إجناز 
�مله���ام �ملتعّلقة باملجاالت �الإد�رية و�لفنّية 
للريا�ش���ة و�ل�ش���وؤون �خلارجي���ة( وه���و 
ن����ضّ مبني للمجه���ول يف معناه �إذ مل يرد 
في���ه �جلهة �شاحب���ة �ل�شالحي���ة، هل هي 
�ملكتب �لتنفيذي �أم �لهيئة �لعامة؟ علمًا �أن 
�لنظ���ام قد خال من هذ� �لتحديد يف جميع 

مو�ده.  

النفق املُظلم
هن���ا �أودُّ �أن �ألفت �نتب���اه �للجنة �الأوملبية 
�ملوّق���رة �أن ت�شكي���ل مكت���ب لالأندية �شمن 
�لهيكل �لتنظيمي للجنة �الأوملبية ��شتنادً� 
�ىل �ل�شالحي���ات �لت���ي منحها له���ا قانون 
�ملع���دل   1986 ل�شن���ة   18 رق���م  �الأندي���ة 
بالقان���ون رقم 37 �شيدخلها يف نفق مظلم 
من �مل�ش���اكل و�ملتاه���ة �لت�شريعية �لتي ال 
نهاية لها الأن �لقانون �ملذكور مثلما فر�ض 
�لتز�مات على �الأندية فقد �أعطاها حّقًا يف 
ح�شور رئي����ض �لنادي الجتماعات �لهيئة 
باعتب���اره ع�ش���وً� يف  لالأوملبي���ة  �لعام���ة 
ت على ذلك �لفقرة 7  هيئتها �لعاّمة كما ن�شّ
من �ملادة 16 م���ن �لقانون �ملذكور، وعليه 
ف���اإن �أمام �الأوملبي���ة خي���ار�ن ال ثالث لهما 
�الأول �أن تلتزم �الأوملبية بقانونها رقم 29 
ل�شنة 2019 ونظامها �لد�خلي �لذي �شدر 

��شتن���ادً� �لي���ه وكالهم���ا �أعطي���ا تو�شيفًا 
دقيقًا للهيئ���ة �لعامة يتو�فق �إىل درجة ما 
مع �مليث���اق �الأوملبي، و�لث���اين �أن تخرق 
قانونه���ا وتلت���زم مبا ج���اء يف تعديل 37 
ل�شنة 1988. كّل ذل���ك مرّده حالة �الإرباك 
�لت���ي وّلدها ع���دم ت�شري���ع قان���ون جديد 
لالأندي���ة يتو�ف���ق م���ع قان���وين �الأوملبي���ة 
و�الحت���اد�ت �جلديدي���ن. للمقارن���ة، فاإن 
�إدر�ك �مل�ش���رع �لعر�ق���ي يف �لثمانينّيات 
كان �أف�ش���ل حلال���ة �لر�ب���ط ب���ني قو�نني 
�الأوملبي���ة رق���م 20 و�الحت���اد�ت رق���م 16 
و�الأندي���ة رقم 18 ل�شن���ة 1986 بدليل �أنه 
�شّرعه���م يف حين���ه كُحزمة و�ح���دة خالل 

�أ�شبوع و�حد.

جعجعة االإ�سلح
ختام���ًا نقول �أن بن���اء �شر�تيجية وطنية 
ولي����ض  �حلقيق���ي  �لريا�ش���ي  لالإ�ش���الح 
��ش���الح �ملز�ي���د�ت و�الإع���الم و�مل�شال���ح 
�شيكون حج���ر �لز�وية فيه ه���و �ملبا�شرة 
�لهيئ���ات  عم���ل  تنّظ���م  قو�ن���ني  بو�ش���ع 
�لريا�شي���ة، �إذ لي�ض من �ملعقول �أن ن�شمع 
جعجع���ة �الإ�ش���الح و�شع���ار�ت �لتطوير، 
ونح���ن �لبلد �لوحي���د يف �لع���امل )�إبتد�ًء 
م���ن فرن�ش���ا �أم �لت�شريع���ات و�إنته���اء �إىل 
�أبعد �ل���دول يف حميطنا �الآ�شيوي( �لذي 
متنح فيه منظمة مدنّي���ة �ل�شرعّية ملنّظمة 

مدنّية �أخرى.

 بغداد/ املدى

�أكملت جلنة �حلكام يف �حتاد 
مبا�شر  وباإ�شر�ف  �لقدم،  كرة 
�الحت��اد،  و�أع�شاء  رئي�ض  من 
�ختبار�ت حكام �لدرجة �الأوىل 
�لنظرّية و�لعملّية، وملدة �أربعة 
�ل�شباب  وز�رة  ملعب  يف  �أي��ام 
و�ل���ري���ا����ش���ة، وع��ل��ى ُدف��ع��ت��ني 
�خلام�شة  �ل�شاعة  يف  �الأوىل 
�ل�شاعة  يف  و�لثانية  �شباحًا 

�ل�شاد�شة م�شاء.
و���ش��ارك يف �الخ��ت��ب��ار�ت نحو 
�مل�شّنفني  م��ن  ح��ك��م��ًا   )352(
�ج��ت��از  �الأوىل  �ل����درج����ة  يف 
)315( حكمًا منهم �الختبار�ت 
�لعملّية و�لنظرّية بنجاح وفقًا 
للربنامج �ملَُعّد ُم�شبقًا حت�شريً� 
الن���ط���الق �مل���و����ش���م �ل���ك���روّي 

�جلديد 2022- 2023.
وتتاأّهُب �للجنة �ملُ�شرفة الإقامة 
�لدوليني  �حل��ّك��ام  �خ��ت��ب��ار�ت 

قبل  م��ن  �ملُ��ع��ت��م��دي��ن   )14( �ل���� 
�الحت����اد �ل����دويل ل��ك��رة �ل��ق��دم 
ملعب  يف  �ملقبل  �لثالثاء  ي��وم 
و�ل��ري��ا���ش��ة،  �ل�����ش��ب��اب  وز�رة 
�شباحّية  �أي�شًا  ُدفعتني  وعلى 

ت�شمل  ع��م��ل��ّي��ة  ب���اخ���ت���ب���ار�ت 
ت�شمل  ونظرّية  �لبدنّية  �للياقة 
وم�����ش��اه��د�ت  و�ل��ل��غ��ة  �الأد�ء 

�لفيديو.
�شينال  �ل��ن��ت��ائ��ج  ���ش��وء  ويف 

�حلكم �حلا�شل على درجة 80 
 )A( �لت�شنيف  �شمن  وهو    %
ع��ل��ى ف��ر���ش��ة ق��ي��ادة م��ب��اري��ات 
�ل����دوري �مل��م��ت��از، و�حل��ا���ش��ل 
���ش��م��ن  % وه����������و   75 ع����ل����ى 

فر�شة  ع��ل��ى   )B( �لت�شنيف 
�لدرجة  دوري  مباريات  قيادة 
�الأوىل، و�حلا�شل على �أقّل من 
 )C( ذلك وهو �شمن �لت�شنيف
لقيادة مباريات �لدرجة �لثانية 

ودوري �لفئات �لعمرّية.
�حل���ّك���ام،  ���ش��ي��اق جل��ن��ة  ويف 
لكرة  �الآ���ش��ي��وي  �الحت���اد  كّلف 
�مل�شاعد  �ل���دويل  �حلكم  �ل��ق��دم 
يو�شف  و�ل��دويل  �شباح  �أحمد 
ليكونا  ر�ب���ع���ًا  ح��ك��م��ًا  ���ش��ع��ي��د 
�شمن �لطاقم �لتحكيمي لقيادة 
ت�شفيات  يف  �الفتتاح  م��ب��ار�ة 
 20 حتت  لل�شباب  �آ�شيا  كاأ�ض 
�أوزبك�شتان  منتخبي  عامًا بني 
و�ملالديف �لتي تقام يف مدينة 
من  للفرة  �ل�شعودّية  �ل��دم��ام 
�جل���اري  �أي���ل���ول   18 �إىل   10
�ل�شعودّية  منتخبات  مب�شاركة 
)�ل��ب��ل��د �مل�����ش��ي��ف( و�مل��ال��دي��ف 
و�أوزب����ك���������ش����ت����ان و�ل�������ش���ني 

وماينمار.

في قراءة انطباعّية اأّولّية عن نظام االأولمبية

ح�شني جبار : مكتب الأندية ُيدخلها يف نفق ُمظلم من امل�شاكل 
واملتاهة الت�شريعية  

لجنة حكام الكرة تختبر الُم�شّنفين بالدرجة الأولى
 متابعة / املدى

قوية  بد�ية  ميونخ،  بايرن  مهاجم  تيل،  ماثي�ض  �شجل 
ب���ال���دوري �الأمل����اين ه��ذ�  �أّول ظ��ه��ور ك��اأ���ش��ا���ش��ي  ل��ه يف 
مع  ب��اي��رن ميونخ  فيها  ت��ع��ادل  م��ب��ار�ة  �أث��ن��اء  �مل��و���ش��م 

�أليانز  ملعب  على  ملثلهما،  بهدفني  �شتوتغارت،  �شيفه 
للبوند�شليغا.  �ل�شاد�شة  �جلولة  لقاء�ت  �شمن  �آري��ن��ا، 
وماتي�ض  مو�شياال  جمال  من  ك��اًل  بايرن،  ه��ديف  �شّجل 
�شد  �جل��اري��ة  فريقه  م��ب��ار�ة  ب��د�أ  �ل�شاب  �ملهاجم  تيل. 
ح�شاب  على  �الأ�شا�شية  بايرن  ت�شكيلة  يف  �شتوتغارت، 
�ل�شنغايل �شاديو ماين.  و�شرعان ما جنح �شاحب �ل�17 
عامًا يف و�شع ب�شمته �الأوىل بالبوند�شليغا، وذلك بعد 
�أ�شغر  تيل  و�أ�شبح  �للقاء.  بد�ية  على  دقيقة   36 مرور 
تاريخ  م��د�ر  على  �لبافاري  للفريق  هدفًا  ي�شّجل  العب 
�ل�شابق  �لرقم  بذلك  تيل  ماثي�ض  وك�شر  �لبوند�شليغا. 
�أ�شغر  ك��ان  �ل��ذي  مو�شياال،  جمال  �الأمل��اين  لزميله 
بعمر  بالبوند�شليغا،  بايرن  تاريخ  يف  ُم�شّجل 
مو�شياال  و�شجل  �أي���ام.  و205  ع��ام��ًا   17
بايرن  فوز  يف  م�شاركته  خالل  �لرقم  ذلك 
مو�شم  �ف��ت��ت��اح  يف   )0-8( �شالكه  ع��ل��ى 
"�أوبتا"  �شبكة  وبح�شب   .2021-2020
تعترب  وتيل  مو�شياال  ثنائّية  فاإن  لالإح�شائيات، 
�لثانية فقط يف تاريخ بايرن، �لتي ي�شّجل فيها العبان 
�شاّبان للفريق �لبافاري يف مبار�ة و�حدة بالبوند�شليغا.
�أويل  م��ن  ك��ل  �الأم����ر،  ه��ذ�  نحو  فقط  �لثنائي  و�شبق 
هوني�ض وبول بر�يترن يف 15 �أيار 1971 خالل �لفوز 

على كولن ب�شباعية نظيفة.

ل يف تاريخ البوند�شليغا تيل اأ�شغر ُم�شجِّ

 اإياد ال�سالحي
مصارحة حرة

حف  تبته���ج قلوب �لزمالء كّلما مّرت ذكري���ات تاأ�شي�ض �إحدى �ل�شُ
�لعاملة و�ملو�كبة لالأح���د�ث على مدى ت�شعة ع�شر عامًا بال توّقف 
حف �ل�شامدة  منذ تغيري نظام �حُلكم يف �لعر�ق عام 2003، فال�شُ
�أمام �ملتغرّي�ت �القت�شادية يف �حلياة بعيدً� عن م�شامينها �شو�ء 
�أختلفنا معها �أم �أتفقنا متّثل تاريخًا مل�شرية طويلة قاربت �لعقدين 
م���ن �لزمن بكل �أحد�ثه �ملرّوعة و�ملُفجعة �لتي مل ترك الأ�شحابها 
َق �شملُهم الأ�شباب قاِهرة،  غ���ري ��شتذكار�ت حزينة لُنخبة طّيبة َتفرَّ

فما بالنا ونحن نحتفي بجريدة عمرها جتاوز �لعقد �خلام�ض؟!
�شحيف���ة �لريا�ش���ي، �إح���دى �ل�شح���ف �لعر�قّية �ملهّم���ة يف تعد�د 
حف �لبارزة �لتي �شغلْت �لو�شط �ملهني و�جلماهريي ما بعد  �ل�شُ
تاأ�شي�شه���ا يف �حل���ادي ع�شر من �شه���ر �أيلول ع���ام 1971، بخّطها 
�ملُعت���دل يف �شيا�ش���ة �لنق���د و�أ�شل���وب �لتحرير �ملُلت���زم وخطابها 
حر كرة �لقدم وتقارير  �ملنّوع يف �أن�شطة �ألعاب مل ت�شت�شلم �أمام �شِ
بطوالتها و�أخب���ار جنومها، فكانت "�لريا�شي" بحّق ملجاأ �أبطال 
�ألعاب فردّية نالو� م�شاحات كبرية من مطبوعاتها �ليومّية، وعّزز 
م�شد�قّيته���ا تفاع���ل �ملوؤ�ّش�ش���ات �لريا�شي���ة ويف مقّدمتها �للجنة 
�الأوملبي���ة ووز�رة �ل�شب���اب و�لريا�ش���ة حتى �أ�شبح���ت �ل�شحيفة 
�لوحي���دة يف تاري���خ �ل�شحاف���ة �لريا�شي���ة تتنازع عل���ى ُملكّيتها 
تل���ك �ملوؤ�ّش�شتني لرعايته���ا وتوظيفها قدر �الإم���كان لتكون مناِوئة 
ل�شحيف���ة "�لبع���ث �لريا�ش���ي" �لتي �أف���رغ م�شوؤوله���ا �الأول عدي 

�شد�م ح�شني �أغلب �شاغلي مالك حتريرها للعمل يف �شحيفته!
تقّلب���ْت �لظروف باأح���و�ل "�لريا�شي" خالل عق���دي �ل�شبعينّيات 
و�لثمانينّي���ات، وم���ع ذلك حافظت على خّطه���ا �ملُمّيز ومو��شيعها 
�جلاذبة للُقّر�ء وملختلف ميوله���م �لناديوية خا�شة عندما تتناول 
مناف�ش���ات دوريات كرة �لقدم وك���رة �ل�شلة، با�شتثناء �لفرة �لتي 
َغَدْت وقتها مثل كرة )Ping Pong( وفقًا للتناف�ض �ملز�جي غري 
�لنظيف و�مل�شال���ح �ملت�شادمة بني م�شوؤويل �ل���وز�رة و�الأوملبية 
�آنذ�ك كم���ا �أ�شرت، �إال �أّنها ظّلت حتمل �المتي���از �ال�شتثنائي باأنها 
�أّول جري���دة ريا�شي���ة يومية خرجت بالعدد )�شف���ر( يوم �لثالثاء 
�ل�شاب���ع م���ن �أيلول ع���ام 1971 ثم بع���د �أربعة �أيام ب���د�أت رحلتها 
�لر�شمي���ة يوم �ل�شبت �حل���ادي ع�شر من �أيل���ول، برئا�شة �إبر�هيم 
��شماعي���ل وزميلي���ه �شي���اء عب���د �ل���رز�ق ح�ش���ن )نائ���ب رئي����ض 
�لتحري���ر( و�شاكر �إ�شماعيل )�شكرت���ري �لتحرير( وو��شلت خدمة 
�ل�شحاف���ة �لريا�شية و�أ�شدرت 5095 عددً� قبل �أن ُتغلق باأمر من 
م�ش���وؤول �لريا�ش���ة عدي �شد�م ح�ش���ني يوم �جلمع���ة �لتا�شع من 
حزي���ر�ن ع���ام 1989 بالرغم من وج���ود كرمي �ملال رئي�ش���ًا للجنة 
�الأوملبي���ة �لوطني���ة )م�ش���وؤول �جلري���دة( �ل���ذي ت�شّل���م مهّمته من 
�لثال���ث و�لع�شرين ت�شرين �لثاين عام 1988 لغاية �الأول من �أيار 

عام 1990.
ب�ش���وق كبري، �أْق���َدَم د.علي عبد�لزهرة �لها�شم���ي، �إىل ج�ّض نب�ض 
حرك���ة �ل�شحافة �لريا�شية �لت���ي مل ي�شت�شعر بحر�رتها منذ ثالثة 
عقود بالرغم من كونه �أّح���د �أعمدة جريدة "�لريا�شي" للفرة من 
1983 �إىل 1986 و�شاح���ب فكرة ��شتح���د�ث �أق�شام يف �جلريدة 
الألعاب رئي�شّي���ة وحُمّررين �خت�شا�ض، قب���ل �أن ُتقَطع عالقتِه بها 
ق�شرّي���ًا و�أُتِه���َم وقته���ا باإتخ���اذه موق���ف ُمنا�شرة وزي���ر �لريا�شة 
�الأ�شب���ق نوري في�شل �شاه���ر )م�شوؤول �جلري���دة( يف �أزمتها مع 
�للجن���ة �الأوملبي���ة برئا�شة عدي �شد�م ح�شني حي���ث كان م�شوؤواًل 

عن جريدة �لبعث �لريا�شي!
�الإعالمي���ني  بكب���ار  �أ�ش���وة  �لها�شم���ي  قل���م  )�مل���دى(  ��شتقطب���ت 
و�لريا�شيني عام 2014 يف )نقطة �شوء( عموده �الأ�شبوعي �لذي 
خ���دم فيه �شريحة كبرية من �لريا�شيني و�ل�شحفيني باآر�ء نزيهة، 
حتى منحُه طاق���ة �إيجابية الإخر�ج جريدة )�لريا�شي( من ُظلمات 
�لن�شي���ان، و�شّم���ى م���الكًا حتريرّيًا م���ن زمالء �لد�خ���ل و�خلارج 

�نطلق بهم يف رحاب �لتناف�ض مع بقية �لزميالت.
و�إذ �أبارك الأ�شرة "�لريا�شي" ذكرى تاأ�شي�ض �جلريدة �أم�ض �الأحد 
�حل���ادي ع�شر من �شهر �أيل���ول عام 2022، �أثار ��شتغر�بي جتاهل 
ذك���ر �ل�شحفي �لريا�ش���ي �ملعروف غني �جلب���وري "ُمتعّدد �ملهام 
�لريا�شّية بني �لتعليق و�إد�رة �حتاد كرة �لقدم و�ل�شحافة" وهو 
�أّحد رجاالت "�لريا�شي" بني عدد كبري من �لزمالء �لعاملني �لذين 

مّرت تقارير عدد �الأم�ض على ذكرهم من دون �جلبوري!
�أعت���زُّ باالإ�ش���ارة �ىل �جلبوري هن���ا وهو �أّحد �لد�عم���ني �شخ�شّيًا 
ع���رب منحه فر�ش���ة �لكتابة يل ولزميل���ي زي���د�ن �لربيعي يف عام 
1987 �شم���ن �شفحة يخت���ار فيها �أف�شل �مل���و�د �ملو�ِكبة لالأحد�ث 
ب���اآر�ء �شريحة وتقاري���ر تثقيفّية منّوعة، وط���و�ل �ل�شنني �لتالية 
ظ���ّل "�ال�شتاذ غن���ي" حُمافظًا على عالقاته �لطّيب���ة مع َمن يعرفهم 
ومل ُي�شعره���م يف يوٍم ما �أن���ه كان �شاحب ف�شل عليهم، فقّمة ُخلق 
�الإيث���ار لالإن�ش���ان يف حميط���ه �ملهن���ي �أن يتمّن���ى �لنج���اح لغ���ريه 
ه باأن���ه ور�ء ذلك �لنج���اح، وحّقًا هي من  رِّ وي�شع���ر بالفخ���ر يف �شِ

�أرفع �شفات �ل�شخاء �لتي ال ميتلكها �شوى �لُنبالء.

جريدة الريا�شي �شحّية ال�ُشلطة!

تقّلبْت الظروف باأح�ال "الريا�سي" 
خلل عقدي ال�سبعينّيات والثمانينّيات، 

ومع ذلك حافظت على خّطها الُممّيز 
وم�ا�سيعها الجاذبة للُقّراء ولمختلف 

مي�لهم النادي�ية خا�سة عندما تتناول 
مناف�سات دوريات كرة القدم وكرة ال�سلة

 بغداد / املدى

�أعل���ن �حتاد ك���رة �لقدم خو�ض منتخبن���ا �لوطني لكرة 
�ل�ش���االت �أربع مباريات وّدية ��شتع���د�دً� للم�شاركة يف 
نهائي���ات كاأ�ض �آ�شيا 2022 لك���رة �ل�شاالت يف �لكويت 

للفرة من 27 �أيلول �إىل 8 ت�شرين �الأول �ملقبل.
وقال رئي�ض جلنة ك���رة �ل�شاالت و�ل�شاطئّية، علي عبد 
�حل�ش���ني "�إن �الحت���اد وّفر �أرب���ع مباريات وّدي���ة �أمام 
منتخب���ات �أوزبك�شت���ان ولبن���ان حت�ش���ريً� للنهائي���ات 

�الآ�شيوية".  
و�أ�ش���اف: "غادر منتخبنا �لوطن���ي �أم�ض �الأحد �شوب 
�لعا�شمة �الأوزبكية ط�شقند، خلو�ض مبار�تني وّديتني 

�أمام منتخب �أوزبك�شت���ان، و�أن وفد �ملنتخب �شيتوجه 
بعده���ا مبا�شرة �إىل بريوت ملو�جه���ة منتخب لبنان يف 

مبار�تني وّديتني".
وكان �ملدي���ر �لفن���ي للمنتخ���ب �الإي���ر�ين حمم���د ناظ���م 
�ل�شريع���ة قد �خت���ار 15 العب���ًا لل�شف���ر �إىل �أوزبك�شتان 
ولبن���ان، وه���م وليد خال���د وحيدر جمي���د  ور�فد حميد 
و�ش���امل في�ش���ل وعل���ي �شهاب وفه���د ميث���اق وم�شطفى 
�إح�ش���ان ومهند عبد �له���ادي وطارق زياد وغيث ريا�ض 
وحمب �لدين جمعة وحمم���د رعد و�شرغام عبد �الأمري 

و�حلر��ض ز�هر مهدي وحممد �شامي.   
ويب���د�أ منتخبن���ا لكرة �ل�ش���االت م�ش���و�ره يف نهائيات 
�أم���ام تايالن���د  �آ�شي���ا �شم���ن �ملجموع���ة �الأوىل  كاأ����ض 

بال�شاع���ة 5 م�شاء يوم �لثالثاء �ل�شاب���ع و�لع�شرين من 
�شهر �أيلول �حلايل، ويوم �خلمي�ض �لتا�شع و�لع�شرين 
من���ه مع ُعم���ان بتم���ام �ل�شاعة 5 م�ش���اء، وبعده���ا �أمام 
�لكويت يوم �ل�شبت عند �ل�شاعة 3 ع�شرً� يف �الأّول من 

ت�شرين �الأول.
�جلدي���ُر بالذك���ر �أن �ملالك���ني �لفن���ي و�الإد�ري ملنتخبنا 
يتاأّلفان من �ملدير �لفني حممد ناظم �ل�شريعة، وح�شني 
عبد علي وحميد �شانديزي مدربني م�شاعدين، ومي�شيل 
يوخن���ا بطر����ض مدرب���ًا حلر�����ض �ملرمى، وعب���د وهاب 
حممد رحيم خان مدرب���ًا للياقة، وم�شطفى عبد �لكرمي 

مرجمًا و�ملدير �الإد�ري علي عي�شى.

ل���آ���ش��ي��وي��ة   ال�������ش���الت  ك����رة  جت��ّه��ز  وّدي������ات   4

ح�سين جبار



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

 3-3

خالل �لحرب �لعالمية �لثانية، �شهدت �أمريكا 
�إعادة توزيع متو��شعة للثروة �لجماعية لالأمة 
ل�شالح �أفر�د �لمجتمع �لأقل حظًا. لكن خالل 

�لحرب �لباردة ، �أ�شبح �لأمريكيون �لأغنياء �أكثر 
ثر�ًء بينما �أ�شبح غير �لأثرياء، وبالتاأكيد لي�س 
�لفقر�ء فقط ، �أكثر فقر�ً. في عام 1989 ، �لعام 

�لذي تال�شت فيه �لحرب �لباردة ، كان �أكثر من 13 
في �لمائة من جميع �لأمريكيين، حو�لي 31 مليون 
فرد، فقر�ء وفًقا للمعايير �لر�شمية للفقر ، و�لتي 

تقلل بالتاأكيد من حجم �لم�شكلة. على �لعك�س 
من ذلك ، يمتلك �ليوم 1 في �لمائة من جميع 

�لأمريكيين ما ل يقل عن 34 في �لمائة من �إجمالي 
ثروة �لبالد. ول يوجد في �أي بلد »غربي« رئي�شي 

هذ� �لتوزيع للثروة ب�شكل غير مت�شاو.

وجدت الن�ش���بة ال�ش���ئيلة من الأمريكيني فاح�شي الرثاء 
اأن هذا التطور مر�ٍض للغاية. لقد اإ�شتهوتهم فكرة جتميع 
املزي���د واملزيد من ال���رثوة ، وتعظي���م اأ�شولهم ال�شخمة 
بالفع���ل، على ح�شاب املواطن���ني الأقل حظًا. لق���د اأرادوا 
الحتف���اظ بالأ�شي���اء عل���ى ه���ذا النح���و اأو ، اإذا كان ذلك 
ممكًن���ا، جعل هذا املخطط الرائع اأك���رث كفاءة. ومع ذلك، 
يج���ب اأن تنته���ي كل الأ�شياء اجلي���دة ، ويف 90/1989 
، انق�ش���ت احل���رب الباردة. ه���ذا ميثل م�شكل���ة خطرية. 
الأمريكيون العاديون، الذين عرفوا اأنهم حتملوا تكاليف 

هذه احلرب، توقعوا “عودة ال�شالم«.
لقد اعتقدوا اأن الأموال التي اأنفقتها الدولة على النفقات 
الع�شكرية قد ُت�شتخدم الآن لتوفري منافع لهم، على �شبيل 
املث���ال يف �ش���كل تاأمني �شح���ي وطني ومزاي���ا اجتماعية 

اأخ���رى مل يتمت���ع به���ا الأمريكي���ون عل���ى عك����ض معظ���م 
الأوروبي���ني. يف ع���ام 1992، ف���از بيل كلينت���ون بالفعل 
بالنتخابات الرئا�شية من خ���الل الت�شديد على احتمالية 
وج���ود خطة �شحية وطني���ة، والتي مل تتحق���ق بالطبع. 
مل نك���ن “عودة ال�شالم” ذات فائ���دة على الإطالق للنخبة 
الرثي���ة يف الب���الد ، لأن توفري اخلدم���ات الجتماعية من 
قبل الدولة ل يدر اأرباح���ًا على رجال الأعمال وال�شركات 
، وبالتاأكي���د لي�ض النوع املرتقع م���ن الأرباح الناجتة عن 
نفقات الدول���ة الع�شكرية. وكان ل بد من القيام بعمل ما، 
وكان ل ب���د من القيام به ب�شرع���ة ، ملنع النهيار الداخلي 

اخلطري لالإنفاق الع�شكري للدولة.
اأ�شبحت اأمريكا، اأو بالأحرى ال�شركات الأمريكية ، يتيمة 
من عدوه���ا ال�شوفيتي املفيد ، وكان���ت بحاجة ما�شة اإىل 
ا�شتح�شار اأعداء ج���دد وتهديدات جديدة من اأجل تربير 
م�شت���وى ع���اٍل من الإنف���اق الع�شكري. يف ه���ذا ال�شياق ، 
ظه���ر �شدام ح�ش���ني عل���ى ال�شاحة ع���ام 1990 كنوع من 
اآل���ة الإله. كان الأمريكيون ينظ���رون اإىل هذا الديكتاتور 
امل�شن���وع م���ن الق�شدير ويعاملون���ه يف ال�شابق على اأنه 
�شديق جيد، وكان م�شلحًا حتى الأ�شنان حتى يتمكن من 
�ش���ن حرب �شريرة �شد اإي���ران ؛و كانت الوليات املتحدة 
، وحلفاوؤه���ا مث���ل اأملانيا ، ه���م الذي���ن زودوه يف الأ�شل 
بجمي���ع اأن���واع الأ�شلحة. ومع ذلك ، كان���ت وا�شنطن يف 
حاج���ة ما�ش���ة لعدو جدي���د، وفج���اأة نظرت اإلي���ه على اأنه 
“هتلر جديد” خطري للغاية، يجب �شن احلرب �شده على 
وج���ه ال�شرع���ة ، على الرغ���م من اأنه كان م���ن الوا�شح اأن 
ت�شوي���ة تفاو�شية لق�شية احتالل العراق الكويت مل تكن 

واردة.
كان ج���ورج بو����ض الأب ه���و الوكي���ل ال���ذي اكت�شف هذا 
الع���دو اجلدي���د املفي���د لأمري���كا ، وال���ذي اأطل���ق العن���ان 
حل���رب اخللي���ج ، التي مت خاللها ق�شف بغ���داد ب�شيل من 
القناب���ل وذبح جمندو �شدام التع�شاء يف ال�شحراء. كان 
الطري���ق اإىل العا�شمة العراقية مفتوحًا على م�شراعيه ، 
لكن دخ���ول املارينز املظّفر اإىل بغ���داد األغي فجاأة. وبقي 
�ش���دام ح�شني يف ال�شلطة بحيث ميك���ن التذرع بالتهديد 
الذي كان من املفرت�ض اأن ي�شكله مرة اأخرى لتربير اإبقاء 
اأمريكا يف ال�شالح. بعد كل �شيء ، اأظهر النهيار املفاجئ 
لالحتاد ال�شوفيتي مدى عدم الرتياح عندما يخ�شر املرء 

عدوًا مفيدًا.
وهك���ذا ميك���ن اأن يظل كوك���ب املري���خ القدي����ض الراعي 
لالقت�شاد الأمريك���ي اأو ، ب�شكل اأكرث دقة ، الأب الروحي 
ملافي���ا ال�شركات التي تتالعب بهذا القت�شاد الذي حتركه 

احل���رب وجتني اأرباحها ال�شخم���ة دون حتمل تكاليفها. 
ميك���ن دفن امل�ش���روع املحتق���ر املتمثل يف ع���ودة ال�شالم 
ب�ش���كل غري ر�شم���ي ، وميكن اأن تظل النفق���ات الع�شكرية 
ه���ي املح���رك الرئي�ش���ي لالقت�ش���اد ومنب���ع اأرب���اح عالية 
مبا في���ه الكفاي���ة. وزادت هذه النفقات ب���ال هوادة خالل 
الت�شعيني���ات. يف عام 1996 ، عل���ى �شبيل املثال ، بلغت 
م���ا ل يق���ل ع���ن 265 ملي���ار دولر ، ولكن عندم���ا ن�شيف 
النفق���ات الع�شكرية غري الر�شمي���ة اأو غري املبا�شرة ، مثل 
الفوائ���د املدفوع���ة على القرو����ض امل�شتخدمة يف متويل 
احل���روب املا�شي���ة ، فق���د و�ش���ل اإجم���ايل النفق���ات ع���ام 
 1.3 494 ملي���ار دولر، اأي انف���اق  1996 اإىل ح���وايل 
ملي���ار دولر يومي���ا! وم���ع ذل���ك ، مع وجود �ش���دام فقط 
ال���ذي مت تاأديب���ه اإىل حد كبري باعتب���اره البعبع ، وجدت 
ا البحث يف مكان اآخر عن  وا�شنطن اأنه من املنا�شب اأي�شً
اأعداء وتهديدات جدي���دة. وبدت ال�شومال واعدة ب�شكل 
موؤقت، ولك���ن يف الوقت املنا�شب مت التعرف على “هتلر 
جدي���د” اآخر يف �شبه جزيرة البلق���ان يف �شخ�ض الزعيم 
ال�شربي ميلو�شيفيت�ض. خالل معظم الت�شعينيات، قدمت 
ال�شراع���ات يف يوغو�شالفي���ا ال�شابق���ة الذرائع املطلوبة 
للتدخ���الت الع�شكرية وعمليات الق�ش���ف وا�شعة النطاق 

و�شراء املزيد من الأ�شلحة احلديثة.
وهك���ذا ميك���ن اأن ي�شتم���ر “اقت�شاد احل���رب” يف العمل 
بكام���ل طاقته اأي�ش���ًا بعد حرب اخلليج. وم���ع ذلك ، ويف 
�شوء ال�شغط العام العر�شي مثل املطالبة بعودة ال�شالم 
، لي�ض من ال�شهل احلف���اظ على ا�شتمرار هذا النظام. )ل 
توج���د م�شكل���ة يف و�شائ���ل الإع���الم ، حي���ث اإن ال�شحف 
واملجالت وحمطات التلفزي���ون وما اإىل ذلك اإما مملوكة 
ل�ش���ركات كربى اأو تعتمد عليه���ا يف عائدات الإعالنات(. 
كما ذكرنا �شابًقا ، يجب على الدولة اأن تتعاون ، لذلك يف 
وا�شنط���ن يحتاج املرء اإىل رج���ال ون�شاء ميكن للمرء اأن 
يعتمد عليهم، ويف�شل اأف���راد من رتب ال�شركات اخلا�شة 
ج���دًا، واأف���راد ملتزم���ني متام���ًا با�شتخ���دام اأداة الإنفاق 
الع�شك���ري من اأجل توفري الأرباح العالية الالزمة لزيادة 
ث���راء الأغني���اء يف اأمري���كا. يف هذا ال�ش���دد ، مل يكن بيل 
كلينت���ون يرق���ى اإىل م�شت���وى التوقع���ات، ومل ت�شتط���ع 
ال�شركات الأمريكية اأب���دًا اأن تغفر خطيئته الأ�شلية ، اأي 
اأن���ه متكن من انتخابه من خالل وعد ال�شعب الأمريكي ب� 

ال�شالم” يف �شكل نظام التاأمني ال�شحي.  “عودة 
وب�شب���ب هذا ، يف ع���ام 2000 ، مت الرتتيب لعدم انتقال 
اآل جور ، ا�شتن�شاخ كلينتون، اإىل البيت الأبي�ض ، ولكن 
فريق م���ن املت�شددين الع�شكري���ني ، دون ا�شتثناء تقريبًا 

ممثل���ني عن ال�ش���ركات الأثري���اء وال�ش���ركات الأمريكية ، 
مثل ت�شيني ورام�شفيلد وراي�ض ، و بالطبع جورج دبليو 
بو����ض نف�شه ، ابن الرج���ل الذي اأظه���ر يف حرب اخلليج 
كي���ف ميكن القيام بذلك ؛ زالبنتاغون ، اأي�شا ، كان ممثال 
ب�شكل مبا�شر يف حكوم���ة بو�ض يف �شخ�ض باول املحب 
لل�ش���الم املزع���وم ، يف الواق���ع انتق���ل رامب���و اإىل البيت 
الأبي����ض ، ومل ي�شتغ���رق الأمر وقًتا طوي���اًل حتى ظهرت 

النتائج.
بع���د اأن و�ش���ل بو�ض األإبن اإىل الرئا�ش���ة ، بدا الأمر لبع�ض 
الوق���ت كم���ا ل���و كان �شيعل���ن اأن ال�شني هي الع���دو اجلديد 
لأمري���كا. وم���ع ذل���ك ، ف���اإن ال�شراع م���ع هذا العم���الق كان 
حمفوف���ًا باملخاط���ر اإىل ح���د ما ؛ ع���الوة على ذل���ك ، جتني 
العدي���د م���ن ال�ش���ركات الك���ربى اأم���واًلً طائل���ة م���ن خ���الل 
التج���ارة مع  ال�ش���ني ال�شعبية. هناك تهدي���د اآخر، ويف�شل 
اأن يك���ون اأقل خطورة واأك���رث م�شداقية، فق���د كان مطلوبًا 
لإبقاء النفقات الع�شكرية عند م�شتوى عاٍل مبا فيه الكفاية. 
لهذا الغر�ض، مل يكن بو�شع بو�ض ورام�شفيلد ورفاقهما اأن 
يتمن���وا �شيًئا اأكرث مالءمة من اأح���داث 11 �شبتمرب 2001. 
م���ن املحتمل ج���دًا اأنهم كانوا على عل���م بال�شتعدادات لهذه 
الهجم���ات الوح�شي���ة ، لكنهم مل يفعل���وا �شيًئ���ا ملنعها لأنهم 
علموا اأنهم �شيكونون قادرين على ال�شتفادة منها. على اأي 
حال، لقد ا�شتفادوا ا�شتفادة كاملة من هذه الفر�شة من اأجل 
ع�شك���رة اأمري���كا اأكرث م���ن اأي وقت م�شى ، واإلق���اء القنابل 
عل���ى الأ�شخا����ض الذين ل عالقة لهم باأح���داث 11 �شبتمرب، 
و�شن احلرب عليهم، وبالتايل تعود بالفائدة على ال�شركات 
التي تتعام���ل مع البنتاغون جلذب مبيع���ات غري م�شبوقة. 
اأعل���ن بو�ض احلرب لي�ض على دولة بل على الإرهاب ، وهو 
مفهوم جمّرد ل ميكن حًقا �شن حرب �شده ول ميكن حتقيق 
ن�ش���ر نهائي �شده اأبدًا. ومع ذلك ، فاإن �شعار “احلرب على 
الإرهاب” يعن���ي عمليًا اأن وا�شنطن حتتفظ الآن بحقها يف 
�ش���ن ح���رب يف جميع اأنح���اء الع���امل وب�شكل دائ���م �شد اأي 

�شخ�ض يعتربه البيت الأبي�ض اإرهابيًا.
وهكذا مت ح���ل م�شكلة نهاية احلرب الب���اردة ب�شكل نهائي، 
حي���ث كان هن���اك منذ الآن ف�شاع���دًا مربرًا لزي���ادة النفقات 
الع�شكري���ة با�شتم���رار. والإح�شاءات تتحدث ع���ن نف�شها. 
كان اإجم���ايل الإنف���اق الع�شك���ري لع���ام 1996 البالغ 265 
ملي���ار دولر فلكيًا بالفعل ، ولكن بف�شل بو�ض الإين ، �ُشمح 
للبنتاغ���ون باإنف���اق 350 مليارًا يف ع���ام 2002 ، ويف عام 
2003 وع���د الرئي����ض بزيادت���ه اإىل ح���وايل 390 ملي���اًرا ؛ 
وم���ع ذلك، فمن املوؤك���د الآن اأن راأ�ض املال البالغ 400 مليار 
دولر �شيت���م تقريب���ه ه���ذا الع���ام. )من اأجل متوي���ل عربدة 

الإنف���اق الع�شكري ه���ذه ، يجب توفري امل���ال يف مكان اآخر 
، عل���ى �شبيل املثال عن طريق اإلغاء وجبات الغداء املجانية 
لالأطف���ال الفق���راء(. ولي����ض م���ن العج���ب اأن ج���ورج دبليو 
يتمايل مبتهجًا بال�شع���ادة والفخر ، لأنه - ب�شكل اأ�شا�شي ، 
فقد جت���اوز الطفل الرثي املدلل ذو املوهبة والفكر املحدود 
للغاي���ة اأج���راأ التوقعات، لي����ض فقط من عائلت���ه واأ�شدقائه 
الأثري���اء ، ولكن اأي�شًا من لل�شركات الأمريكية ككل ، والتي 

يدين لها بوظيفته.
لقد زودت اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب بو�ض بتفوي�ض 
مطل���ق ل�ش���ن احل���رب اأينم���ا كان و�ش���د م���ن يخت���ار، وكما 
اأ�شاره���ذا املق���ال للتو�شي���ح ، ل يه���م كثرًيا م���ن يتم توجيه 
اأ�شاب���ع التهام اإليه على اأنه عدو الي���وم. يف العام املا�شي 
، اأمط���ر بو����ض اأفغان�شتان بالقنابل، عل���ى الأرجح لأن قادة 
ذل���ك البلد قاموا باإي���واء بن لدن ، ولكن يف الآونة الأخرية 
اأ�شب���ح الأخ���ري عتيًقا واأ�شبح �شدام ح�ش���ني هو الذي هدد 
اأمريكا مرة اأخ���رى. ل ميكننا اأن نتعامل هنا بالتف�شيل مع 
الأ�شباب املحددة التي جعلت اأمريكا بو�ض تريد احلرب على 
ع���راق �شدام ح�شني ولي�ض مع كوري���ا ال�شمالية على �شبيل 
املث���ال. كان اأحد الأ�شب���اب الرئي�شية خلو����ض هذه احلرب 
بالذات ه���و اأن احتياطيات العراق الكبرية من النفط كانت 
ت�شتهيه���ا �شنادي���ق النفط الأمريكية الت���ي ي�شرتك معها اآل 
بو����ض اأنف�شهم، واأتباع بو�ض مث���ل ت�شيني وراي�ض، اللذان 
�شمي���ت ناقلة نفط على ا�شمهما. كم���ا اأن احلرب يف العراق 
مفي���دة اأي�ش���ًا كدر�ض لبل���دان الع���امل الثالث الأخ���رى التي 
تف�ش���ل يف الرق�ض عل���ى اأنغام وا�شنط���ن، وكاأداة لإ�شعاف 
املعار�ش���ة الداخلي���ة و�ش���رب الربنامج اليمين���ي املتطرف 

لرئي�ض غري منتخب .
اإن اأمري���كا الت���ي تتمتع بال���رثوة والمتي���ازات مرتبطة 
باحل���رب، فبدون جرع���ات منتظمة واأق���وى من احلرب ، 
مل يع���د باإمكانه���ا اأن تعمل ب�شكل �شحي���ح ، اأي اأن جتني 
الأرب���اح املرج���وة. الآن، هذا الإدمان، وه���ذا ال�شغف يتم 
اإ�شباع���ه عن طريق ال�شراع �شد العراق ، والذي ي�شادف 
اأنه عزيز على قلوب بارونات النفط. ومع ذلك ، هل يعتقد 
اأح���د اأن اإث���ارة احل���رب �شتتوقف مبج���رد ان�شمام فروة 
راأ�ض �شدام اإىل عمائم طالبان يف عر�ض تذكارات جورج 
دبليو بو�ض؟ لقد اأ�شار الرئي�ض باإ�شبعه اإىل اأولئك الذين 
�شياأتي دوره���م قريبًا، اأي دول “حم���ور ال�شر”: اإيران ، 
�شوري���ا ، ليبيا ، ال�شوم���ال ، كوري���ا ال�شمالية، وبالطبع 
تل���ك ال�شوكة القدمية يف خا�شرة اأمري���كا ، كوبا. مرحبًا 
بك���م يف القرن احلادي والع�شرين ، ومرحبًا بكم يف عهد 

جورج دبليو بو�ض ال�شجاع اجلديد للحرب الدائمة!

العدد )5262( ال�شنة الع�شرون - الأثنني )12( اأيلول 2022

 د. عماد عبد �للطيف �شالم 

لماذا اأمريكا بحاجة اإلى الحرب؟ ..

يف مقالت���ه املن�ش���ورة ب�شحيف���ة الأندبيندن���ت بعن���وان )كي���ف 
حتول���ت بغ���داد اىل مدين���ة للف�ش���اد( يذك���ر الكات���ب الربيطاين 
)كوكب���ورن( ان���ه كان يف الع���ام 2013 يتم�شى ب�ش���وارع بغداد 
)فاأح�ش�ش���ت باأمل واأن���ا ارى �شعارا مكتوبا عل���ى لفتات �شوداء 
ب�شاحة الفردو�ض: “احل�ش���ني منهجنا لبناء املواطن والوطن«( 

.!
ذاك  ،م���ن  ادرك  الأجنب���ي  الكات���ب  ه���ذا  ان  يعن���ي  ه���ذا 
الوقت!،التناق����ض احلاد بني قيم الأمام احل�شني وبني من توىل 
ال�شلط���ة يف العراق ويّدع���ون انه���م ح�شينيون.فحينذاك كانت 
ميزانية العراق تقارب ترليون دولر..اي ما ي�شل حا�شل جمع 
ميزانيات العراق خالل ثمانني عاما!،وحينذاك اي�شا كانت زخة 
مطر قد اغرقت بغداد )عا�شمة الثقافة العربية حينها!(،وجعلوا 

بغداد اجلميلة العا�شمة الأ�شواأ يف العامل.
�شن���وات  ثم���ان  الع���راق  حك���م  م���ن  واملخج���ل،ان 
بقول���ه  علن���ا  �ش���رح  احل�شين���ي،  )2006-2014(،ال�شيع���ي 
)ل���دّي ملف���ات للف�شاد ل���و ك�شفتها لأنقل���ب عاليه���ا �شافلها(..وما 
ك�شفه���ا ، لأنه لو فع���ل لهدده اخل�شوم بانه���م �شيك�شفون حيتان 
حزبه)احل�شيني���ني!( ان ك�شفهم..وتل���ك يف قي���م احل�شني واأبيه 
خيانة اأمانة وجرمية ل تغتفر. ومع ذلك يقول للنا�ض باأنه ي�شري 
عل���ى منه���ج احل�شني، ما اث���ار �شخري���ة حت���ى الأجانب..بل اأنه 
�ش���ّرح يف )2022( بالن�ض:)احت���دى اي واح���د ان يجد دينارا 

واحدا اودولرا يف كل بنوك العامل م�شجال با�شمي!(.
     لالأ�شف، اننا مل نقدم احل�شني اىل العامل مب�شمونه الن�شاين 
بو�شف���ه ثائرا مطالب���ا بتطبيق قيم احل���ق والعدالة الجتماعية 
والوق���وف ب�شجاعة بوجه الظل���م والقهر وال�شتب���داد وحيثما 
كان هنال���ك نظام يحتك���ر ال�شلطة والرثوة ويح���رم الفقراء من 
حقه���م يف ثروات وطنهم ،بل قدمناه بو�شف���ه رجل دين ثار من 
اجل قيم دينية. وموؤ�شف اأكرث اننا جعلنا هذا احلدث التاريخي 
حم�شورا بطائفة ال�شيعة،مع ان ثورة احل�شني ما كانت طائفية 
ول حم�شوب���ة جلماعة معينة،بل كان فيه���ا احلجازي وال�شامي 
والعراقي واليمني..وامل�شلم وامل�شيحي..ويبدو اأن ال�شبب يف 
ذلك م���ا كان عراقيا،ب���ل ايرانيا لأ�شباب وثّقه���ا التاريخ ويطول 

�شرحها.
كان الم���ام علي قد �شبق علماء النف�ض والأجتماع ال�شيا�شي يف 
حتدي���د موا�شفات احلاكم يف وثيقة العهد ملالك الأ�شرت النخعي 
الت���ي تبناها الأمام احل�ش���ني يوم خرج طالب���ا الأ�شالح يف اأّمة 

جده ،�شناخذ  قيمتني  فقط من )16( ت�شمنها ذلك العهد.
 الأوىل: حدد الأمام علي موا�شفات احلاكم ،بالن�ض:

)تق���وى الل���ه وايث���ار طاعته واتب���اع ما ام���ر به،اختي���ار اأف�شل 
الرعي���ة للحكم “ اخرت للحكم بني النا����ض اف�شل رعيتك- مقولة 
الأم���ام علي” ،الأ�شتعانة باأه���ل اخلربة يف طلب امل�شورة،اكرام 
العلم���اء وجمال�شتهم..وانته���اءا باحلل���م و�شعة ال�ش���در وعدم 

الت�شرع يف اتخاذ القرارات(.
 والت�ش���اوؤل: اأي م���ن هذه القي���م تبناها من يدع���ون انهم احفاد 
احل�شني واأخل�ض �شيعته الذين حكموا العراق من عام 2006؟.

هل اختاروا اف�شل الرعية للحكم؟ وهل ا�شتعانوا باأهل اخلربة 
واكرموا العلماء، ام انهم اختاروا ابناء عوائلهم واقاربهم وان 
كان���وا ل ميلك���ون �شهادة ول خ���ربة ول كفاءة..بينه���ا تعيينهم 

�شفراء كثري منهم ل ي�شلح���ون موظفني عاديني!؟.وهل اكرموا 
العلم���اء ام ا�شطروهم اىل ان يهاجروا لت�شتفيد منهم دول تقّدر 

دور العلم والعلماء يف تطويربلدانهم؟
والثانية:

الرعية،ب�)الع���دل  م���ع  احلاك���م  �شل���وك  عل���ي  الأم���ام  ح���دد   
والن�ش���اف يف التعامل،عم���ارة الأر�ض،اعتم���اد مب���داأ الت���درج 
الوظيفي،ع���دم ا�شع���ار الرعي���ة باملنية،مراقب���ة دور احلا�شي���ة 
واملتملق���ني واملنافقني،�ش���رت عيوب النا�ض،الأ�شغ���اء للعامة من 
النا�ض،وانتهاءا بالأبتعاد عن الغ�شب املوؤذي والق�شوة( .              

  والت�ش���اوؤل ثانية:هل اقتدى حكام اخل�شراء من الذين يدعون 
انه���م احفاد احل�شني واخل�ض �شيعته به���ذه القيم،ام انهم كانوا 
بال�ش���د منها؟. وهل تعامل���وا بالعدل والأن�شاف م���ع الرعية ام 
كان���وا طغ���اة م�شتبدين،وبينهم قتل���ة وقادة ميلي�شي���ات؟.و هل 

عمّروا الأر�ض اأم جعلوا الوطن خرابا؟
   ان واق���ع ح���ال عه���د ح���كام اح���زاب الأ�ش���الم ال�شيا�ش���ي ه���و 
بال�ش���د من تلك القي���م التي توؤكد على قيم العدالة بني النا�ض يف 
اموره���م املعي�شية واخلدمية،وان ل يف���ّرق احلاكم بني احد من 
الرعي���ة عل���ى ا�شا�ض القرابة او الطائف���ة او الع�شرية،ول يعترب 
م���ا يجب���ى م���ن زكاة وخراج )ث���روة الوط���ن( ملكا خا�ش���ا به..
ي�ش���رتي به���ا ال�شمائ���ر وال���ذمم وي�شخّره���ا مل�شلحته،وينفقها 
عل���ى ملذاته وا�شب���اع رغباته الدنيوي���ة الزائلة،فيم���ا املعروف 
للجمي���ع اأن امل�شوؤول���ني الذي���ن يدع���ون )ح�شيني���ون( ا�ش���رتوا 
البيوت الفارهة يف عوا�ش���م عربية وعاملية وبنوا فنادق فخمة 
وهم كان���وا معدمني!.يوؤكد ذلك ما قاله ال�شي���د عادل عبد املهدي 
)منه���م بيهم!( يف ف�شائي���ة احلرة ع���راق )ان موازانات العراق 
من���ذ 2003 بلغت 850 ملي���ار دولرا معظمها تب���دد بالف�شاد(..
والرقم بالدينار العراقي هو 1062 وامامه 11 �شفرا!..وتاكيد 
خرباء اقت�شاديني بقولهم ..لو ا�شرتدت املبالغ امل�شروقة لكانت 
ح�شة الفرد العراقي الواحد منها )50( مليون دينارا!، والباقي 

يعّمر به الوطن الذي حولوه خرابا.

�أجندة �لحرب �لد�ئمة لأوباما 

 جاك بول

ترجمة: عادل حبة

بينم���ا يعتا����ض القط���اع »الع���ام« احلكوم���ي، ويتطّفل على 
الري���ع النفطي)عائ���دات �ش���ادرات النف���ط اخل���ام(، ويتم 
ا�شتخدام���ه »�شيا�شي���ًا« لرت�شي���خ واإدام���ة ظاه���رة »الدولة 
العميقة«)وه���ي دول���ة موازي���ة اأكرث قّوًة ونف���وذًا وفاعلية 
من الدولة التقليدية، لأّنها اأكرث حتّررًا من رقابة ال�شلطات 
الأخ���رى عليه���ا، واأك���رث حرّي���ًة يف العم���ل والت�ش���ّرف و 
»الإجناز« منها(.. وبينما ي�شمح ذلك لهذه الدولة »العميقة« 
مبقاي�ش���ة الرواتب والوظائ���ف واملنا�ش���ب والإمتيازات 

ب�«ال�شوت الإنتخابي«.
بينم���ا يحدث كل ذلك على م�شتوى “فوقي- دولتي” ُمعنّي 
م���ن الإقت�شاد، يعمل “القطاع اخلا����ض” يف العراق حالّيًا 
على م�شتوى”ُبنى حتتّية” تابعة للم�شتوى الأّول، ويقوم 
ب���اأداء وظائ���ف واأدوار”�شيا�شي���ة” م���ن خ���الل ممار�شت���ه 
لأن�شط���ة “اقت�شادّية” حمّددة، وُمرتفع���ة الربحّية، يكون 
امل���ال  هدفه���ا الرئي����ض هو”خل���ق” و”ُمراكم���ة” “راأ����ض 
امل���ايل” ال���الزم ل�شم���ان �شيط���رة “الق���وى ال�شيا�شي���ة” 
مة يف الع���راق الآن.. و�شمان  الرئي�ش���ة احلاكمة، واملُتحكِّ
تقا�ش���م “راأ����ض امل���ال” ه���ذا، وتوزيع���ه، و”حُما�ش�شته” 
ُم���ّدٍة ممكن���ة، وتقدمي  لأطول  ب���ني هذه”الق���وى” ذاته���ا 
مربرات”�شرعي���ة”، و”م�شروع���ة” لتربي���ر الت�شّب���ث به، 

وعدم ال�شماح لأي”قوى” اأخرى)عداها( بانتزاعه منها.
وه���ذا ال���دور، وه���ذه الوظيفة ل���� “القط���اع اخلا�ض” يف 

العراق لي�شت جديدة.
لق���د �شبق ل���� “الدول���ة” العراقّية)يف مراح���ل �شابقة( واإن 
قام���ت ب���� “خل���ق” و”توظي���ف” قط���اع خا�ض”موازي” 
للقط���اع اخلا����ض التقلي���دي، واأوكل���ت اإليه مه���ام واأدوار 
م�شابه���ة لهذه..غ���ري اأّن الف���رق ب���ني احلالتني ه���و اأّن تلك 
“الدول���ة” مل تك���ن متماهي���ة مع هذا “القط���اع”، وكانت 
“ُم�شتِقّلة”عن���ه متام���ًا، و”ُمرتفِّعة”علي���ه، وكان ه���و م���ن 
ًة”  “يتطّفل”عليه���ا، ومل يك���ن يح�شل منها اإّل على “ح�شّ
معلومة)وحُم���ّددة ب�شرام���ة �شلطوي���ة �شدي���دة املركزي���ة( 
من”الفائ�ض الإقت�شادي”ال���ذي كانت ُتهيمن عليه، كما مل 
تكن ه���ذه “الدولة” ت�شتّم���د اأ�شباب بقاءه���ا و “نفوذها” 

و”هيمنتها”منه)كما يحدث الآن(.
لق���د كان “القطاع اخلا�ض” يف العراق دائما”اقت�شادّيًا”، 
اأو يعم���ل يف اإطار”ترتيب���ات” ُتبقيِه قطاع���ًا “اقت�شاديًا” 
بدرج���ة اأ�شا�شي���ة، وتكون الأدوار الأخ���رى له)مبا يف ذلك 
دوره ال�شيا�ش���ي( اأهداف ثانوية. اأّم���ا الآن فقد ا�شبح هذا 
القط���اع “�شيا�شي���ًا” بامتي���از، وباتت الكثري م���ن اأن�شطته 
“الرئي�شة”، و”فائقة الربحّية” الآن تتمّتع ب� “ح�شانة” 
�شيا�شي���ة هائلة جتعل ه���ذه “الأن�شطة” عاب���رًة للم�شاءلة 
والرقاب���ة واملاُلحقة والعقاب، وغ���ري ُمكرتثة ب� “الآليات” 
القانوني���ة التقليدية التي تعمل هذه “الرتتيبات” الرادعة 

يف اإطارها العام.
اإّن الأن�شطة “الإقت�شادية” للقطاع اخلا�ض الآن، هي جزء 
من الأن�شطة “ال�شيا�شية” للمنظومة احلاكمة يف العراق، 
وبالتايل فاإّن القطاع اخلا�ض ذاته قد اأ�شبح)وبال�شرورة( 
ج���زءًا م���ن ه���ذه املنظوم���ة.. وكنتيج���ٍة منطقي���ٍة لذلك، مل 
َيُع���د م���ن م�شلح���ة الأط���راف الفاعل���ة واملهيمن���ة يف هذه 
“املنظومة”، اإ�شعاف هذه الأن�شطة)ناهيَك عن العمل على 

تفكيكها اأوتقوي�شها(.
لق���د ب���ات اجل���زء الرئي����ض والفاعل م���ن القط���اع اخلا�ض 
العراقي الآن)يف الغالب الأعّم( عبارة عن “اأذرع”، ت�شتمّد 
قوته���ا وثروته���ا ونفوذه���ا من”تع�شّفه���ا” يف ا�شتخ���دام 
ال�شلط���ات املوَكَلة اإليها، وم���ن احل�شانة املمنوحة لها) كما 

لو اأّنها فوق القانون، اأو غرُي معنّيٍة باأحكامه(.
ومل يك���ن ل���كّل ذل���ك اأن يح���دث ، ل���ول اأّن ه���ذه “الأذرع” 
تت�ش���ّرف ب�شفتها”وكيل” اأو “�ش���ركال”، ينوب عن قوى 
�شيا�شي���ة متنفّذة تريد وت�شع���ى لأن يبقى هذا الو�شع على 
حال���ه، لأّن���ُه اأف�ش���ل الأو�ش���اع بالن�شبة جلمي���ع الأطراف 
امل�شتفي���دة منه.. مب���ا يف ذلك هذا “النم���ط اخلا�ض”، من 
“القط���اع اخلا�ض”، ال���ذي مُياِر����ض اأن�شطته”ال�شيا�شية-

الإقت�شادية” يف العراق حالّيًا.
اإّن ه���ذا “القط���اع” غ���ري معني)ب���ل ولي�ض م���ن م�شلحته( 
توثيق التفا�شيل ذات ال�شلة بالأن�شطة التي ميار�شها، ول 
م لها، ول باأنظمة احلوافز املرتبطة  بالإطار القانوين املنظِّ
به���ا .. ف�شرعيت���ه، كم���ا حواف���زه، كم���ا نط���اق عمل���ه، كّلها 
مرتبط���ة بعالقته “الع�شوية” م���ع “املنظومة” ال�شيا�شية 

التي بات جزءًا منها.
“النم���ط  ه���ذا  مُياِر����ض  الآن(،  2003)واإىل  ع���ام  ومن���ذ 
اخلا����ض” من”القط���اع اخلا�ض” ن�شاط���ه “الإقت�شادي” 

يف جمالت رئي�شة هي:
- ن�ش���اط الأ�شترياد الذي ي�شمل نطاقًا وا�شعًا من ال�شلع .. 
ليقّو����ض بذلك اأّي���ة اأمكانية للنهو����ض باإنتاجية القطاعات 
الرئي�شة، وُي�شِعف قدرتها)ال�شعيفة اأ�شاًل(على املناف�شة، 
ويعمل على تفكيك”�شال�شل القيمة” اخلا�شة بها)زراعة/ 
�شناع���ة/ م�شتلزمات بن���اء وت�شييد/اأدوي���ة وم�شتلزمات 

طبية/ �شناعات غذائية وكيمياوية..(.
 -  ن�شاط املقاولت احلكومية)وهو ن�شاط بدائي وُمتخّلف 
تقنّيًا واإجرائّيًا(.. حيث ل اإمكانية لأي حتديث وتطّور يف 

البنى التحتية الأ�شا�شية.
-  ن�ش���اط التعليم.. حي���ث ل اإمكانّية لأي حتديث اأو تطّور 
يف نظام و”منظومات”التعليم القائمة حاليًا، والتي باتت 
الآن من ب���ني “املنظومات” الأكرث تخّلفًا، والأدنى نوعية، 

ُمقارنًة حّتى بدول”ُمتَخّلَفة” اأخرى.
-  ن�ش���اط املُ�شارب���ة، والتج���ارة غري امل�شروع���ة، وتهريب 
العمل���ة، وغ�شي���ل الأم���وال، والإف���الت م���ن “ال�شلط���ات” 
ال�شريبي���ة واجلمرّكي���ة.. حي���ُث ل اإمكانّي���ة لتحقي���ق اأّي 

ا�شتقرار مايل اأو نقدي.

املوؤ�ش���ّرات  جمي���ع  �شتنتِك����ض  ل���ة  املح�شّ يف  و 
الن���اجت،  من���و  الرئي�شة)مع���دلت  الإقت�شادّية”الُكلّي���ة” 
والت�شّخ���م، والبطال���ة، وتكوي���ن راأ����ض امل���ال الثابت..(، 
الريادية)الفردي���ة  وامل�شاري���ع  املب���ادرات  و�شُتقَم���ع 
واجلماعية( يف جميع املجالت، وتختفي احلوافز الالزمة 
للعم���ل والإ�شتدامة.. و�شتتحّول اأي خطة اأو ا�شرتاتيجية 
تنموي���ة اإىل جم���ّرد خدعة، اأو اأكذوبة نظري���ة، ل قيمة ول 

معنى لها على اأر�ض الواقع.
اإّن ن�شب���ة م�شاهم���ة القط���اع اخلا����ض يف اجم���ايل تكوين 
راأ����ض امل���ال الثاب���ت لع���ام 2019)بالأ�شع���ار الثابت���ة( ق���د 
بلغ���ت %21.9..مقابل ن�شبة م�شاهمة بلغت 34.7 % يف 
ع���ام 2015 ، وه���و موؤ�ّشر على بيئة غ���ري متكينية ومناخ 

ا�شتثماري �شلبي للقطاع اخلا�ض.
- ترّكزت اأكرب ا�شتثمارات القطاع اخلا�ض يف ن�شاط ملكية 
دور ال�شك���ن، حي���ث بلغ���ت 5.9 ترلي���ون دينار)بالأ�شع���ار 
الثابت���ة(، وبن�شب���ة م�شاهمة قدره���ا %52.5 من جمموع 
الإ�شتثم���ارات يف ه���ذا القط���اع.. يلي���ه ن�ش���اط ال�شناع���ة 
التحويلي���ة)2.1 ترليون دين���ار، وبن�شب���ة م�شاهمة بلغت 
%18.7(..ث���م ن�شاط النقل والإت�ش���الت والتخزين)1.5 
ون�شاط  ترلي���ون دين���ار، وبن�شب���ة م�شاهم���ة 13.8%(.. 
جت���ارة اجلمل���ة واملف���رد)1.1 ترلي���ون دين���ار، وبن�شب���ة 

م�شاهمة 9.9%(.
- وه���ذا يعني اإن ملكي���ة دور ال�شكن ت�شّكل اأكرث من ن�شف 
الإ�شتثم���ارات الإجمالية للقط���اع اخلا�ض.. بينما ل ت�شّكل 
الإ�شتثم���ارات يف اأن�شط���ة ال�شناع���ة التحويلي���ة، والنقل 
والإت�شالت والتخزين، وجتارة اجلملة واملفرد)جُمتِمعًة( 
اإجمايل ا�شتثمارات القطاع  �ش���وى ما ن�شبته %42.4 من 
ومببل���غ  التحويلي���ة،  لل�شناع���ة  اخلا�ض)منه���ا 18.7% 

�شئيل جدًا هو 2.1 ترليون دينار فقط(.
- واملفارق���ة الغريبة واملحزنة هنا، ه���و اأّن ن�شاط الزراعة 
والغاب���ات وال�شيد)ال���ذي يهيم���ن علي���ه القط���اع اخلا�ض 
بالكام���ل، وُيفرت����ض اأن يك���ون ه���و ن�شاطه”الإنتاج���ي” 
ُربع  فق���ط)اأي  الرئي����ض(، ل ي�ش���ّكل اإّل مان�شبته 0.26% 
الواح���د باملائة( من اإجمايل ا�شتثم���ارات القطاع اخلا�ض، 
ومببلغ ل ميكن ت�شدي���ق �شاآلته، بلغت قيمته 29.1 مليار 

دينار فقط ل غري.
وه���ذا يعن���ي اأّن اإجم���ايل ا�شتثم���ارات القط���اع اخلا����ض 
ع���ام  يف  والزراع���ة  التحويلي���ة  ال�شناع���ة  ن�شاط���ي  يف 

2019)بالأ�شعار الثابتة( ليتجاوز2.3 ترليون دينار.

ال�سيا�سيون يقولون.. »الح�سين منهجنا لبناء القطاع الخا�ص والدولة في العراق
المواطن والوطن«

 د. قا�شم ح�شين �شالح 
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ل تتوق���ف �ل�شائع���ات �لتي ُتطال �لفن و�لفنان���ني ول تكف �لأقاويل 
و�لإختالق���ات �لتي ترم���ي ب�شباكها عليهم، و�لت���ي يبحث �أ�شحابها 
ومروجوه���ا ع���ن �لظهور مبظه���ر �لعارف���ني و�ملتابع���ني و�أ�شحاب 
�ل���ر�أي. فال ي���كاد مي�شي ي���وم دون قر�ءتنا ل�ش���يء ل ميت للحقيقة 
�لرخي�ش���ة، وكاإنه���ا  �لعاطف���ة  م���ن  بن���وع  كلم���ات مغلف���ة  ب�شل���ة، 
حل���وى مد�فة ب�شم���وم خفية. �آر�ء و�إدع���اء�ت ما �أن���زل �لله بها من 
�شلط���ان، طالت م�شاهريً� ذهبو� من عاملنا وبق���ي �إبد�عهم وتاريخم 
و�جناز�ته���م �ملهمة. ورغم رحيل ه���وؤلء �ملبدعني، فماز�َل هناك من 
لهم م���ا مل يقولوه، وين�شب لهم ما مل  يعتا����ش على مو�ئدهم، بل ُيَقوِّ
يقوم���و� بفعل���ه. رمبا قر�أ �أحدكم �لر�شالة �ملزعوم���ة �لتي ُي�شاع �إنها 
�لر�شال���ة �لأخرية �لتي كتبها �لر�ش���ام فن�شنت فان خوخ لأخيه َتّيو، 
و�لت���ي تبد�أ هك���ذ� )�ىل �أين مت�ش���ي �حلياة بي …( ه���ذه �لر�شالة 
�لعاطفية �لتي �إن�ش���اَق �لكثريون معها و�إنت�شرت على نطاق و��شع، 
رغ���م �إنه���ا يف حقيقة �لأم���ر ل متت لفن�شن���ت فان خ���وخ باأية �شلة، 
ول تع���ود ل���ه ل من قريب ول من بعيد، لأنها ن����ش �أدبي كتبه �شاعر 
عرب���ي دون تو�شيح لهذ� �لإلتبا�ش، وقد روج �لكثريون لهذ� �لن�ش 
باإعتباره �لر�شالة �لأخرية �لتي كتبها �لر�شام �ل�شهري قبيل �إنتحاره. 
وكي �أقطع �ل�شك باليقني، �أقول باأين قد ترجمُت بنف�شي ر�شائل فان 
خ���وخ من �لهولندي���ة �ىل �لعربية ومل �أج���د يف �لر�شائل حتى كلمة 
و�ح���دة من هذه �لر�شالة �ملزعومة. �لغري���ب حقًا �إن هذه )�لر�شالة( 
ل يتوقف ظهورها على �لكثري من �ملو�قع و�ل�شحف، وتنهال عليها 
كلمات �لإعجاب و�لإنبهار، وكله���ا �إ�شاد�ت ب�شيء مفتعل ومن�شوب 
ب�ش���كل منتحل لفان خوخ. كما ُن�شبت ل���ه حكاية �أخرى �أ�شد �شذ�جة 
و�شطحي���ة، وهي حكاية �إذنه �لتي قطعه���ا يف نوبة ع�شبية، و�لتي 
ُي�شي���ع �لبع�ش بكل �إف���ر�ء، باأنه قد قام بقطعها ك���ي يهديها لإحدى 
�لن�ش���اء. فهل هن���اك �أرخ�ش من ه���ذ� �لتف�شري؟! و�حلقيق���ة �إنه بعد 
حادث���ة قطع �أذنه مبا�شرة، مت نقله �ىل �لدكت���ور فيليك�ش ر�ي �لذي 
كان ي�ش���رف عل���ى عالجة بتو�شية من �أخي���ه، ف�شمد �جلرح  و�أبقاه 

حتت �إ�شر�فه حتى �إ�شتعاد عافيته.   
�أم���ا �لعبق���ري بيكا�ش���و، فل���م ي�شل���م �أي�شًا م���ن �شهام �لتلفي���ق �لتي 
ي�شدقه���ا �جلهل���ة و�ل�شذج، مث���ل تلك �حلكاي���ة �لتي �إنت�ش���رْت على 
مو�ق���ع �لتو��شل �لإجتماعي، و�لتي تقول باأن �لر�شام �لعبقري قام 
بر�ش���م حبة قمح عل���ى �ل�شارع، فاإقربت دجاج���ة حماولة �إلتقاطها، 
فتعج���ب �ملوج���ودون وقال���و� ل���ه )�إن كن���ت ت�شتطيع �لر�ش���م بهذه 
�لمكانية و�جلودة، فلماذ� تر�شم لوحات غري مفهومة؟( فريد عليهم 
)�أن���ا ل �أر�شم للدجاج، فيعل���و �لت�شفيق و�لإعج���اب )ح�شب �لق�شة 
�ملُلفق���ة(، �أو تل���ك �حلكاية �لت���ي تقول �إن بيكا�شو ق���د دخل �ىل �أحد 
�ملطاع���م، وبع���د تناوله �لطعام ق���ام بر�شم عملة ورقي���ة على �لطبق 
�لف���ارغ وخ���رج خل�شة من �ملطعم بع���د �أن �أوهمهم ب���اأن �لنقود �لتي 
يف �لطب���ق حقيقية. وهك���ذ� نقر�أ ونطلع عل���ى تفا�شيل كثرية لي�ش 
لها وجود يف �لو�قع، وهي من تاأليف نا�ش ل يخلون من �ل�شذ�جة، 
�أر�دو� كيل �ملدي���ح لبع�ش �لفنانني بطريقة �شطحية وغري مفهومة، 
لتفع���ل بعدها ليكات �لإعجاب فعلها، وتك���ون �لنتيجة �إرتفاع �لأنا 
و�ل�شع���ور بالأهمية عن���د مروجي هذه �حلكاي���ات �لذين ل ناقة لهم 

ول جمل يف ما ح�شَل ويح�شل يف عامل �لفن. 
وم���ن �أ�شه���ر �لتلفيقات �لت���ي ح�شلت لدينا يف �لع���ر�ق وطالْت عامل 
�لر�ش���م، هو ما يتعلق باللوحة �لتي �أطلَق عليها عامة �لنا�ش ت�شمية 
)بن���ت �ملعيدي( وحكايتها �ل�شهرية �لتي ت�شري �ىل �شابط بريطاين 
ق���د ع�شق هذه �لفتاة �جلنوبية وخطفها من �أهلها، وهناك كلف �أحد 
�لر�شام���ني بر�شمها، لتط���ري هذه �حلكاية باأجنح���ة �خليال �ل�شعبي 
وتنت�ش���ر بني �لنا����ش، تدخل �لبي���وت وت�شيء �ل�شه���ر�ت، حيث مل 
يخُل بيتًا من �شورة هذه �للوحة �لتي �شارت �إيقونة �شعبية ل تكف 
ع���ن �لتنا�شل يف عقول �لنا�ش، لتتعدد ن�شخها �ملتخيلة وي�شبح لكل 
منطقة بنت �ملعيدي �خلا�ش���ة بها، حيث �أطلق عليها �لكورد ت�شمية 
)كيجيكافرو�ش( يف حني �شماها �لركمان )�شماجنيقيزي(. وكلما 
ت �ل�شنو�ت يزد�د �لغمو�ش �ل���ذي يحيط بهذه �للوحة وت�شتقر  م���رَّ
حكاية تلك �لفتاة �أكرث يف خميلة �لنا�ش. و�ل�شيء �حلقيقي �لوحيد 
بر�أي���ي �ل�شخ�شي، هو �إن هذه �لق�ش���ة ل وجود لها، و�ملوديل �لذي 
ر�شم���ت من خالله �للوحة هي �مر�أة �أجنبية ولي�شت عر�قية، ورمبا 
كانت مودياًل لأحد �لر�شامني �لأجنليز يف نهاية �لقرن �لتا�شع ع�شر 
�أو بد�ي���ة �لق���رن �لع�شرين، وهو يتمتع باإمكاني���ة جيدة يف �لر�شم، 
لكن���ه لي����ش مب�شاف �لفنانني �لكب���ار. ورغم �إنه ق���د ر�شمها بطريقة 
جي���دة، لكنها لي�شت مب�شتوى لوحات �ملتاح���ف، وقد منحها م�شحة 
�شعبي���ة �شاهم���ت يف جعله���ا تنتمي للف���ن �لهابط �شري���ع �لإنت�شار، 
وهك���ذ� ُطِبَع���ْت منه���ا �لن�ش���خ دون توق���ف. لك���ن رغم ه���ذ� �لنجاح 
�ل�شعبي، فذلك �لر�شام مل يحلم بطبع ماليني �لن�شخ من لوحته، ومل 

يخطر يف باله �أن �لنا�ش �شتع�شقها لهذه �لدرجة

بين بيكا�سو وبنت المعيدي 

 اأما العبقري بيكا�سو، فلم ي�سلم 
اأي�سًا من �سهام التلفيق التي ي�سدقها 

الجهلة وال�سذج، مثل تلك الحكاية 
التي اإنت�سرْت على مواقع التوا�سل 

الإجتماعي، والتي تقول باأن الر�سام 
العبقري قام بر�سم حبة قمح على 

ال�سارع

 �ستار كاوو�ش
بالــيــت المدى

بعد كل ما ح���دث يف �لعر�ق »�جلديد« 
منذ ع���ام 2003، ما معن���ى »مو�جهة« 
ن�ش���ب قو����ش �لن�ش���ر �لي���وم؟ يق���ول 
عملي���ة  �لن�ش���ب«  »مو�جه���ة  مكي���ة: 
��شت���ذكار تقابلها عملية ن�شيان. ولكن 
�لن�شيان ل يحدث بتدمري رموز �أنظمة 
�ملا�شي، لأننا يف �للحظة �لتي نختار 
ك�شع���ب �أن يتح���ول ه���ذ� �لن�شب �إىل 
رمز ل�شتذكار ق�شوة �لنظام �ل�شابق، 
�أر�ده  �ل���ذي  �لأ�ش���ل  معن���اه  ينقل���ب 
�ش���د�م �إىل عك�ش���ه متام���ًا. ل���ن يع���ود 
رم���زً� ميجد �ل�شتبد�د، بل �شاهد على 
ذلك �ل�شتبد�د نف�شه.وقد ي�شقط نظام 
حك���م ليحل مكان���ه نظام حك���م جديد، 
ولكن �لقبح و�لبتذ�ل �ملقرن بالأول 
يتفاقمان يف �لث���اين. هذ� هو �لدر�ش 
�حلقيقي ملا �شي���د يف �شاحات �لنجف 
و�لكوف���ة، وما مياثله���ا يف �شائر مدن 
�لعر�ق. لي�ش هناك �شك يف �أن �لعالقة 
وثيق���ة ب���ني قبح قو����ش �لن�ش���ر �لذي 
ترج���ع فكرته �إىل خط���اب �ألقاه �شد�م 
ح�شني يف 22 �أبريل )ني�شان( 1985، 
و�شي���وف �لنج���ف و�لكوف���ة �ملبتكرة 
يف نهاي���ة �لعق���د �لث���اين م���ن �لق���رن 

ت�شرب���ت  لق���د  و�لع�شري���ن.  �حل���ادي 
�لقيم �جلمالية �لت���ي �أر�شاها �لطاغية 
�لالوع���ي  لت�ش���رب  �لأجي���ال،  ع���ر 
�لعر�قي يف �ل�شميم، حد �أنها �شوهت 
�إن�شانية �لعر�ق���ي. بد�أنا بقبح �ل�شكل 
يف  جاءتن���ا  �لت���ي  و�مل���ادة  و�لرم���ز 
�لدولة �ل�شمولي���ة يف �لعر�ق )1986 
- 2003(، ولكنن���ا �نتهين���ا �إىل ما هو 
�أه���م من ذل���ك بكثري؛ هب���وط �أخالقي 
�شامل ميث���ل خطرً� عل���ى م�شتقبل كل 

عر�قي.
يف كتاب���ه ه���ذ� يحيلن���ا كنع���ان مكي���ة 
�إيغ���ور  �لرو�ش���ي  �ملفك���ر  كت���اب  �إىل 
ح���ول  �ملو�شوع���ي  غولوم�شت���وك 
�لف���ن �ل�شم���ويل يف عه���د �أربع���ة م���ن 
�لق���رن  يف  �شمولي���ة  �لأنظم���ة  �أك���رث 
�لع�شرين، وهي: �لحتاد �ل�شوفياتي، 
و�لر�يخ �لثالث، و�لفا�شية �لإيطالية، 
وجمهوري���ة �ل�ش���ني �ل�شعبي���ة، حيث 
�أن���ه ل  يب���ني ه���ذ� �مل���وؤرخ �لرو�ش���ي 
عه���د  يف  �ملنت���ج  »�لف���ن  ع���ن  يكت���ب 
�لأنظم���ة �ل�شمولي���ة«، و�إمن���ا يعال���ج 
طبيع���ة »�لفن �ل�شم���ويل«، �أي �أنه يعد 
ه���ذ� �لفن �شنف���ًا من �أ�شن���اف �لفنون 

�لت�شكيلي���ة وظاه���رة يف ذ�تها، متتلك 
�جلمالي���ة  ونظرته���ا  �آيديولوجيته���ا 

و�أ�شلوبها �لفني �خلا�ش.
وكان �ملوؤل���ف ق���د تعام���ل م���ع قو����ش 
�لن�ش���ر يف كتابه �ل�شادر عام 1991، 
بو�شفه مثاًل ب���ارزً� على �لفن �لهابط 
�أو �ملبتذل، وقارن �شد�م ح�شني بهتلر 
من وجهة نظ���ر �هتمامهما �ل�شخ�شي 
بالف���ن وب�»�أقو�����ش �لن�شر« يف �لدول 
�لت���ي كان���ا يحكمانه���ا، لكن���ه مل ي�ش���ر 
�إىل »�لفن �ل�شم���ويل« كظاهرة عاملية. 
غول���و  �أن  �إىل  هن���ا  �ملوؤل���ف  وي�ش���ري 
م�شت���وك ذهب يف �لطبع���ة �لثانية من 
كتاب���ه �لت���ي �شدرت ع���ام 2011، �إىل 
�أبع���د م���ن �لأمثل���ة �لأربع���ة �ل�شابقة، 
لي�شيف �لعر�ق �إىل قائمة �لدول �لتي 
�أنتج���ت »�لف���ن �ل�شم���ويل«، و�خت���ار 
ن�شب �شد�م ح�شني منوذجًا للدر��شة.

�لع���ر�ق  �شه���د  �ل���ذي  �لن�ش���ب  وع���ن 
�فتتاحه يف قلب بغد�د يف 8 �أغ�شط�ش 
)�آب( 1989، �ل���ذي و�شف يف بطاقة 
�لدع���وة �لتي وجهت �إىل نخبة منتقاة 
من �ل�شيوف باأنه »من �أ�شخم �لأعمال 
ي�ش���ري  �لع���امل«،  يف  حجم���ًا  �لفني���ة 

�ملوؤل���ف �إىل �أن �شد�م �أعلن فكرته قبل 
�نته���اء �حل���رب �لعر�قي���ة - �لإير�نية 
يف خط���اب له �أبري���ل 1985، ومن ثم 
ن�شر ر�شم���ه �لأويل لفكرة �لن�شب مع 
مقط���ع م���ن تل���ك �خلطب���ة، يف بطاقة 
�لدعوة �لر�شمي���ة... و�شنع �لنموذج 
�لتمهي���دي �مل�شغر لقو����ش �لن�شر يف 
قو�لب جب�ش لذر�عي »�لرئي�ش«، وقد 

�أم�شكت كل قب�شة ب�شيف.
كتاب كنعان مكية، هو �لطبعة �لثانية 
�ملعدل���ة و�ملو�شعة من كت���اب »�لن�شب 
�لتذكارية: �لفن، �لبتذ�ل و�مل�شوؤولية 
يف �لع���ر�ق«، �لذي �ش���در عام 1990 
باللغ���ة �لإجنليزية، و�شدرت ترجمته 
)�شم���ري  م�شتع���ار  با�ش���م  �لعربي���ة 
�خللي���ل( عام 1991، وم���ع �لتغري�ت 
�جلدي���دة و�لإ�شافات �لكثرية، �أ�شبح 
كتاب���ًا جدي���دً� يحم���ل عن���و�ن »قو�ش 
�لن�ش���ر... �لف���ن �ل�شم���ويل يف عر�ق 
»د�ر  ع���ن  �ل�ش���ادر  ح�ش���ني«،  �ش���د�م 
�جلمل«، �لذي مل يتناول بالتحليل كل 
�لن�شب �ملوجودة يف بغد�د، بل ن�شبًا 
و�ح���دً�، هو ذل���ك �لذي �شمم���ه �شد�م 

ح�شني، و�أعطاه ��شم قو�ش �لن�شر.

عالء املفرجي

كنعان مكية يكتب عن اأيديولوجية الفن ونظرته الجمالية

 LINK معر�ش )M.A.D.Gallery( تقدم قاعة
للنحات �سيو يونكـ-ديوك، الفنان الكوري ال�سغوف 

بالمنحوتات المثيرة لالهتمام، وبالك�سف عن 
تعقيدات ال�سخ�سية الب�سرية، عبر خالل عملية 

دقيقة و�ساقة ل�سال�سل ملحومة لت�سكيل �سخ�سيات 
ب�سرية اأن�ساأها النحات من مجموعات رائعة من 

الأعمال الفنية، وهي، بالن�سبة له، تنقل ال�سل�سلة 
الحديدية  المترابطة قوة الإن�سان وه�سا�سته 

خالل فترة الت�سنيع الفو�سوي.

ول���د �شيو يونك�-ديوك عام 1983، ون�شاأ يف �شيول بكوريا 
وكان يحلم باأن ي�شبح فناًنا منذ �شغره، وحتقيق طموحه، 
تخ���رج ولد �شيو يونك�-دي���وك من ق�شم �لنح���ت �لبيئي يف 
جامع���ة �شي���ول يف ع���ام 2011 ثم يف ور�ش���ة عمل �شغرية 
حتت �لأر�ش، حيث بد�أ كل �شيء؛ بد�أت م�شريته �لفنية يف 
�لنم���و ب�شرعة؛ فقدم ت�شع���ة معار�ش فردية وجماعية حول 
�لعامل، م���ن ميالنو وباري�ش و��شطنب���ول ونيويورك، و�ن 
�عمال �شيو يونك�-ديوك موجودة يف جمموعات كبرية يف 
جميع �أنحاء �لعامل كالهند، و�إيطاليا، وغريها، وكلها ت�شلط 

�ل�شوء على منحوتاته �لب�شرية �لو�قعية.
من خ���الل ��شتك�شاف �لعالق���ة بني �لب�شر وبيئته���م، ��شتهر 
�شيو يونك�-دي���وك بتماثيله �شدي���دة �لو�قعية، ل�شخ�شيات 
ب�شري���ة بحجمه���ا �لطبيع���ي م�شمم���ة ح�شرًيا م���ن �شال�شل 
ملحوم���ة ماأخوذة م���ن �شال�شل نقل �حلرك���ة لآلت �شناعية 
ودر�ج���ات. �إن �لأ�ش���كال �لت���ي ي�شنعها �لفنان به���ذه �ملادة 
�لب���اردة و�لد�كنة، �شو�ء كانت وج���ه �إن�شان بعيون مغلقة، 
�أو ج�ش���ًد� يطف���و على �ل�شطح من �خللفي���ة، م�شبعا بعاطفة 
قوي���ة و�شلمية �أو حتى بتعقيد �ملجتمعات �حلديثة؛ في�شري 
�جلانب غري �ملتكافئ �لأخري من �لغالف �خلارجي للتماثيل 
�إىل ظهور خاليا مكررة، �أو �شل�شلة ترك عمدً� غري مكتملة؛ 
فظل ج�شم �لإن�شان د�ئًما �أ�شا�شًيا يف منجزه، ورمبا يرجع 
ذل���ك �إىل تاأثري و�لده خياطا متخ�ش�شا يقي�ش ب�شكل مثايل 
م���ا ينا�شب كل عميل. يتذكر يون���غ دوك: “لقد تاأثرت معظم 
�أعمايل بحياتي يف طفولتي مع و�لدّي... ومع ذلك، بعد �أن 
ك���رت كفنان، تاأثرت بحياتي �حلالية، وعائلتي يف �أعمايل 
�لفني���ة، ويف �لآون���ة �لأخ���رية، ول���د �بن���ي وه���و يلهمن���ي 

يومًيا”.

  عملية الخلق:
»ذ�ت ي���وم، �شادف���ت كوم���ة من �شل�شل���ة معدني���ة ملقاة يف 
�ل�ش���ارع« ي�ش���ف يون���غ دي���وك م�ش���در �لإله���ام لو�شيط���ه 
�ملخت���ار، »بد� وكاأن���ه �شيء ي�شب���ه �لآلة يتلوى كم���ا لو كان 
حي���ا؛ ف�شع���رت وكاأنني �أنظر �إىل �إن�ش���ان يرجتف ملقى يف 
�ل�ش���ارع، ويف تلك �للحظة، �عتقدت �أنن���ي قد �أ�شنع ج�شًما 
ب�شرًيا بهذه �ل�شل�شل���ة، و�لتي قد تكون �أف�شل مادة لو�شف 
�حلي���اة �ملت�شابكة للب�ش���ر �ملعا�شرين. لذلك ب���د�أت يف تعلم 

تقنيات �للحام وحاولت تطبيقها على عملي �لفني«.
يف ور�ش���ة عمل، تق���ع يف �شو�حي �شي���ول، مليئة مبعد�ت 
�للح���ام، ومناذج �جلب�ش، يقوم �لنح���ات وفريق من ع�شرة 
حرفي���ني متخ�ش�شني بتخليق �ملنحوت���ات، فتخيل م�شاحة 
م�شن���ع �شاخب���ة مع �ش���ر�ر�ت تتدىل م���ن �آلت �للحام بغاز 
�لأرجون، م���ع �شل�شلة ربط للحرفيني مًع���ا، ور�فعات ترفع 
منحوت���ات �ك���ر م���ن نظريته���ا يف �حلي���اة، ومع���د�ت مثل 
�ملطاح���ن، و�أدو�ت �لقطع، و�ملنتجات �لكيميائية، و�جل�ش 
يف جمي���ع �لأنح���اء - هذ� م�شهد منوذج���ي يف �ل�شتوديو. 
يو�شح �لنحات: »�أ�شتمتع بالعمل مبفردي يف ور�شة �لعمل 
عندم���ا يذهب �جلميع... �إن �أعمايل �لفنية �أكرث �شعوبة مع 
�لأ�ش���كال �لأك���ر و�لأكرث تعقيًد�، �ن عمل���ي منفرد� ميكنني 

من حل �لتعقيد�ت ب�شهولة.«

:)LINK( حلقة الو�سل
ترب���ط  �شيئ���ني،  ب���ني  رب���ط  عالق���ة  تعن���ي   )LINK( �ن 
 )LINKS( ملنحوتات �ملت�شابكة يف جمموعة من �لرو�بط�
�لو�شَط �لقا�ش���ي ن�شبًيا لل�شل�شلة �ملعدني���ة ليوحي بنعومة 
ج�ش���م �لإن�شان؛ مما ي�ش���ري �إىل �أن �لروح �لب�شرية �ملكبوتة 

من قبل �حل�شارة �ل�شناعية و�ملادية �ليوم.
يف جمموعته �لتي تنتم���ي �ىل �لو�شع �لكال�شيكي، )�ملفكر 
300(، و�ملكون���ة م���ن 8 قطع متثل �شخ�شي���ة رجل جمهول 
�لوجه يجل�ش و��شعا يده على ذقنه، وخاف�شا ركبتيه رمبا 
يفكر يف م�ش���اكل �لعامل، و�ملنحوتة م�شنوعة من �ل�شال�شل 
�حلديدية �مل�شتخدمة لنقل �حلركة يف �لدر�جات، كل ر�بط 
يتم و�شعه بعناية �شديدة يف ت�شكيل �لع�شالت ليظهر كجلد 
جل�شم �لإن�شان، وه���ذ� �لتمثال �لر�ئع، �لذي يبلغ وزنه 60 

كجم وطوله 122 �شم، هو �أكر متثال يف �ملجموعة.

التاأمل 285:
م���ن   )Meditation 285( �لب�ش���ري  �ل�ش���كل  �شن���ع  مت 
10 قط���ع، م���ن �شال�ش���ل حديدي���ة �شدئ���ة لإث���ارة �إح�شا�ش 
بال�شيخوخ���ة، يف و�شع ن�شف جاث���م، ون�شف ر�كع باأذرع 
مم���دودة باأناقة. ه���ذه �لقطعة �لفني���ة �لقوي���ة ب�شرًيا يبلغ 
طوله���ا 164 �ش���م وطولها 85 �شم. لي�ش م���ن �ل�شهل تكوين 
�شخ�شي���ة ب�شرية قوية با�شتخد�م �ل�شل�شلة، وينفذ �لنحات 
روؤيت���ه �لفنية بر�ع���ة، فافتقار �ملنحوتة لوج���ه يولد �لفكر 

و�لعاطفة و�لف�شول يف �ملر�قب.

نيرفانا 37:
ُيع���رف ه���ذ� �ملخل���وق با�ش���م )Nirvana 37(، ويتاألف من 
20 قطع���ة، وي�شور حال���ة من �ل�شعادة �لكامل���ة، �لنريفانا، 
وه���و �له���دف �لنهائي للبوذي���ة. حتى مع تعقي���د�ت �شل�شلة 
�لف���ولذ �ملق���اوم لل�شد�أ �ملن�شوج���ة، فاإن وجه ه���ذ� �لتمثال 

يثري �ل�شكون.

التاأمل 130:
يركز �لتاأم���ل 130 )10 قطع( على �له���دوء، و�لوجه باأعني 
مغلق���ة بلط���ف و�ل�شفاه يف حال���ة ر�حة. مت و�ش���ع �شل�شلة 
�لدر�جة �مل�شنوعة من �لف���ولذ �ملقاوم لل�شد�أ ب�شكل معقد، 
مم���ا يخلق منحوتة على �حلائط بارتفاع 110 �شم وعر�ش 
75 �ش���م. غالًب���ا ما يق���ول �لنا�ش �أن �لغر�ش م���ن �لتاأمل هو 
ا عميًقا  »�حلفاظ عل���ى �لعقل« وهذه �لقطعة تعك����ش �شخ�شً

يف تفكريه.

التاأمل 110:
�ن تقني���ة تركيب )�لتاأمل 110( خم�ش�شة للتعليق بال�شقف 
لإ�شف���اء مزيد من �لأهمي���ة. يعك�ش �جل�ش���م �لأجوف �لذي 
يح���وم معلق���ا حالة من ع���دم �ليقني وه�شا�ش���ة �حلياة. هذ� 
�لعمل �ملوؤلف من 10 قطع، و�لذي يبدو �أنه يف و�شع تاأمل، 
ويه���دف �إىل ت�شلي���ط �ل�شوء على �لر�حة �لت���ي نتلقاها من 
)�ل�شمت/�ل�شكون(، �شمن حال���ة )تاأمل زن( و�شط جمتمع 

�ليوم �لفو�شوي �حلديث.
مل���اذ� يوج���د رق���م يف كل منحوت���ة، �ن���ه ط���ول �ل�شل�شل���ة 
�مل�شتخدم���ة لإن�ش���اء �لعم���ل بالأمت���ار، فعلى �شبي���ل �ملثال، 
ي�شتخ���دم �ملفك���ر 300 �شل�شل���ة در�جات بط���ول 300 مر! 
يت�شم���ن كل عمل فني توقيًع���ا حمفوًر� على جانب �أو �أ�شفل 

�لعمل �لفني بالإ�شافة �إىل خطاب �شمان.
تب���د�أ عملي���ة �لإن�ش���اء بف���ك و�إع���ادة جتمي���ع �لدر�ج���ة �أو 

�ل�شل�شلة �ل�شناعية بحي���ث تكون يف حالة جيدة، بعد ذلك، 
بعد �أن يكون �لو�ش���ع و�ل�شكل و��شحني بالن�شبة له، يقوم 
�لنح���ات باإن�شاء منوذج ثالثي �لأبعاد على جهاز �لكمبيوتر 
�خلا����ش به، متبوًعا بنم���وذج من �لط���ني �أو �ل�شتايروفوم 
�ل���ذي يت���م تغطيته بع���د ذل���ك باجل����ش لإن�شاء قال���ب. بعد 
�كتم���ال منذجة �جل����ش، يتم جتمي���ع �ل�شل�شل���ة ر�بًطا تلو 
�لآخر ح���ول �لقالب وفوقه. �خلط���وة �لأخرية هي معاجلة 

�لقطعة بطبقة خا�شة.
�عتماًد� على حجم �لعم���ل، ت�شتغرق �ملنحوتة بحدود ثالثة 
�أ�شه���ر، م���ع تفكي���ك �ل�شل�شل���ة و�إع���ادة جتميعه���ا و�للحام، 
ف�«تتطل���ب ه���ذه �لعملية �ملثاب���رة، لذلك يب���دو �أنها ممار�شة 
�أن  �لعملي���ة، و�أعتق���د  به���ذه  �أ�شتمت���ع  لكنن���ي  تق�شفي���ة... 

�ل�شعوبات متعة يف نف�ش �لوقت«.
»�أعت���زم �أن �أ�شعر مبا ير�ه �جلمه���ور، و�أك�شف عن �مل�شاعر 
مبا�ش���رة دون جتنبه���ا«، عر يوجن دوك ع���ن �أعماله ثالثية 
�لأبع���اد، »�إذ� �شع���رو� �أنها جميل���ة، ف�شتكون جميل���ة، و�إذ� 
�عتق���دو� �أنها قبيحة �شتكون قبيح���ة. �جتاهي هو �أن �أكون 

�شادًقا قدر �لإمكان«.
حتك���ي جمموعة يوجن دوك للمنحوت���ات �ملعا�شرة ق�ش�ش 
�لنا����ش وتع���ر عن �مل�شاع���ر �لإن�شاني���ة �لتي تث���ري م�شاعر 
حقيقية م���ن مر�قبيها - �إنها تر�ش���ل عقولنا هنا يف معر�ش 
)M.A.D.Gallery(، وحي���ث يتمتع يوجن دوك مبوهبة 
وحما����ش هائل���ني، وه���و م���ا يت�شح م���ن خ���الل ��شتخد�مه 
�لر�ئ���ع وغري �لتقليدي ل�شل�شلة �لرتب���اط �لب�شيطة لإن�شاء 

�أعمال فنية قوية.

 :)LINK( النحات �سيو يونكـ-ديوك في معر�ش

قوُة الإن�ساِن وه�سا�سُته
ترجمة: خن�ساء العيداين 

بعد كل ما حدث في العراق منذ عام 2003، ما معنى 
»مواجهة« ن�سب قو�ش الن�سر اليوم؟ يقول مكية في 

كتابه »قو�ش الن�سر« ال�سادر عن دار الجمل: »مواجهة 
الن�سب« عملية ا�ستذكار تقابلها عملية ن�سيان. ولكن 
الن�سيان ل يحدث بتدمير رموز اأنظمة الما�سي، لأننا 
في اللحظة التي نختار ك�سعب اأن يتحول هذا الن�سب 

اإلى رمز ل�ستذكار ق�سوة النظام ال�سابق، ينقلب معناه 
الأ�سل الذي اأراده �سدام اإلى عك�سه تمامًا. لن يعود 

رمزاً يمجد ال�ستبداد، بل �ساهد على ذلك ال�ستبداد 
نف�سه.



ذي قار / ح�سني العامل

وق���ال الكات���ب عل���ي عب���د النب���ي الزيدي 
ل�)امل���دى( ان "ن����ص م�س���رحية )املالئك���ة 
اي�س���ا يخرج���ون لي���ال عل���ى ب���اب الل���ه(  
ح�سل عل���ى اجلائ���زة االوىل يف م�سابقة 
التاأليف امل�سرح���ي للن�سو�ص التجريبية 
يف مهرج���ان القاه���رة ال���دويل للم�س���رح 
التجريبي"، مبينا ان "عدد امل�ساركني يف 
امل�س���ابقة بل���غ )222( كاتبا م�س���رحيا من 

خمتلف البلدان العربية".

ويرى الزيدي ان فوزه باجلائزة " تتويج 
للم�س���رح العراقي الذي ينتمي له باعتزاز 

كبري".
وعن ثيمة الن�ص ق���ال الزيدي اإن "الن�ص 
ينطل���ق من مقول���ة تبنيتها انا ت�س���ري اىل 
اأن )ال�س���عادة ان ال تكت�س���ف احلقيق���ة("، 
م���رارة  توؤك���د  مقول���ة  "وه���ي  واردف 

وكارثية احلقيقة".
مدين���ة  يف  املول���ود  الزي���دي  وا�س���تطرد 
النا�س���رية عام 1965، ان "الن�ص يحاول 
ان يجرب يف بنية امل�س���كالت االجتماعية 

من اجلانب النف�س���ي، مناق�س���ا مو�سوعة 
احل���ب بطريقة مغايرة متاما"، وا�س���اف 
مناخ���ات  م���ن  الكث���ري  يت�س���من  "كم���ا 

التجريب".

وعن م���دى انعكا�ص ا�س���تثنائية الو�س���ع 
العراق���ي امللتب����ص عل���ى خل���ق ن�س���و�ص 
م�س���رحية متمي���زة، ق���ال الزيدي "ا�س���ري 
دائم���ا اىل اأنن���ي كات���ب وثائ���ق ابداعية، 

وا�س���تخدمت الكتابة للم�س���رح لك���ي اقراأ 
الواق���ع م���ن خ���الل التاأليف امل�س���رحي"، 
بالواق���ع  الن����ص  تاأث���ر  "لذل���ك  وا�س���اف 

اجلحيمي الذي نعي�ص يف و�سطه".
ووا�س���ل الزيدي حديثه "وم���ن هنا جند 
تاأثري الواقع وازماته على كتاباتنا، وهذا 
ما يجعل الن�ص امل�سرحي العراقي مغايرا 
متام���ا للن����ص العرب���ي الذي ي�س���تغل يف 
منطق���ة باردة كما اأج���زم، ولي�ص كاملنطقة 
ال�س���اخنة يف داخ���ل الع���راق م���ن حروب 

وازمات ودكتاتوريات و�سواها".
وخل����ص الزي���دي اىل الق���ول "فامل�س���رح 
يغ���رف م���ن امل�س���كل اليوم���ي ويناق�س���ه 

م�سرحيا".
وكان امل�سرح العراقي ح�سد يوم اجلمعة 
)22 مت���وز 2022( اجلائ���زة الك���رى يف 
مهرجان م�سرح الرحالة لفنون الف�ساءات 
املفتوح���ة يف االأردن ع���ر فوز م�س���رحية 
)مّي���ت م���ات( للكات���ب واملخ���رج علي عبد 
النبي الزي���دي باجلائزة املذك���ورة وفوز 

خمل���د جا�س���م العبي���دي بجائ���زة اف�س���ل 
ممثل.

م���ات  مي���ت  م�س���رحية  لفري���ق  و�س���بق 
با�س���راف الكاتب علي عب���د النبي الزيدي 
ان فاز بجائزتي مهرجان العراق للم�سرح 
اذ فاز بجائزة اف�سل ن�ص م�سرحي وكذلك 
بجائزة نقاد امل�سرح الأف�سل عمل متكامل.
ويتبنى الكاتب امل�س���رحي علي عبد النبي 
تتن���اول  م�س���رحية  ن�س���و�ص  م�س���روع 
الق�س���ايا االإن�س���انية املعا�س���رة من بينها 
)ن�س���و�ص املدينة الفا�سدة( اأو "ن�سو�ص 
ما بعد اخلراب" و" ن�س���و�ص االإلهيات"، 
وقد ح�س���دت العديد من هذه الن�س���و�ص 
جوائ���ز عربي���ة وحملية من بينه���ا جائزة 
الهيئة العربية للم�س���رح لع���ام 2020 عن 
ن����ص )درام���ا خيالية حدثت ع���ام 2030( 
الفائ���ز باجلائ���زة الثالثة وجائ���زة الهيئة 
"فل���ك  ن����ص  ع���ن  لع���ام 2015  املذك���ورة 
ا�س���ود" وغريها من اجلوائز املرموقة يف 

جمال الن�ص امل�سرحي.

اختتمت الدورة الـ79 
من مهرجان البندقية 

ال�سينمائي الدويل، 
م�ساء ام�س االول ال�سبت، 

حيث اجتمعت جلنة 
التحكيم لتوزيع اجلوائز 

على االأفالم والفنانني 
امل�ساركني، ومن بينهم كيت 

بالن�سيت وكولني فاريل.

وفازت كيت بالن�سيت بجائزة اأف�سل 
ممثل���ة عن دوره���ا كقائدة مو�س���يقية 
�س���هرية يف فيل���م املخرج ت���ود فيلدز 
بجائزة  فاري���ل  كولني  وفاز  "ت���ار". 

فيل���م  يف  دوره  ع���ن  ممث���ل  اأف�س���ل 
املخرج مارتن ماكدونا "بان�سي�ص اأو 
اإن�سرين"، الذي يوؤدي فيه ق�سة رجل 

انف�سل عنه �سديقه القدمي.
وق���ال فاريل يف ر�س���الة م�س���ورة مت 
بثه���ا يف املهرج���ان م�س���اء ال�س���بت: 
"اأ�س���عر بالذهول وب�سعادة غامرة"، 
فيما ح�س���ر ماكدونا املهرجان لت�سلم 

اجلائزة.
وف���ازت تايل���ور را�س���ل، بطل���ة فيل���م 
مار�س���يلو  اأول" بجائزة  اآند  "بون���ز 
ما�س���روياين الأف�س���ل ممثل���ة �س���ابة 
عن دورها يف ق�س���ة حب اآكلي حلوم 

الب�سر، مب�ساركة تيموثي �ساالميت.
وقال���ت را�س���ل: "ل���دي خط���اب مع���د 
الأنن���ي متوت���رة. اأن���ا ممتن���ة للغاي���ة 
م���ن  الكث���ري  هن���اك  هن���ا.  لوق���ويف 
النج���وم يف هذه الغرفة"، معربة عن 
�س���كرها للمخرج ل���وكا غواداغنينو، 

قائلة: لقد كان �س���ديقا رائعا يل واأنا 
اأحب���ه كث���ريا"، وفق ما ذك���رت وكالة 

فران�ص بر�ص.
وتقوم جلنة التحكي���م بقيادة املمثلة 

الت���ي  م���ور،  جولي���ان  االأمريكي���ة 
اجتمع���ت لتوزيع اجلوائ���ز يف حفل 
اأقامت���ه رو�س���يو مون���وز مورالي�ص، 
باختي���ار الفائزين من ب���ني 23 فيلما 

يف املناف�سة التي ت�سمنت العديد من 
الفائزين باالأو�سكار.

جائ���زة  عل���ى  احلائ���زة  وتراأ�س���ت 
�س���مت  حتكي���م  جلن���ة  االأو�س���كار 
املخرج���ة الفرن�س���ية اأودري دي���وان، 
الت���ي ف���از فيلمه���ا "يح���دث" بجائزة 
املا�س���ي،  الع���ام  الذهب���ي  االأ�س���د 
اإ�س���يغورو واملمثل���ة  واملوؤل���ف كازو 

االإيرانية ليلى حامتي.
وم���ن ب���ني اأع�س���اء جلن���ة التحكي���م 
الرئي�س���ية اأي�س���ا، املخ���رج االإيطايل 
ليون���اردو دي كو�س���تانزو، واملخرج 
كوه���ن،  ماريان���و  االأرجنتين���ي 

ورودريغو �سوروجوين.
يف  االأول  العر����ص  اأف���الم  وكان���ت 
مهرجان فيني�س���يا من بني العديد من 
االأف���الم الفائ���زة بجوائز االأو�س���كار 
كان  مم���ا  االأخ���رية،  ال�س���نوات  يف 
�س���ببا يف تر�س���يحها وحت���ى الف���وز 

بجوائ���ز. فخ���الل ال�س���نوات الت�س���ع 
املا�س���ية ذهب���ت 7 جوائ���ز اأو�س���كار 
الأف�س���ل خمرج اإىل الفيل���م الفائز يف 

املهرجان.
كم���ا كان املهرج���ان منطلق���ا للعدي���د 
من االأف���الم الفائ���زة بجوائز اأف�س���ل 
و"ذا  "نومادالن���د"  مث���ل  ت�س���وير، 

�سيب اأوف ووتر" و"بريدمان".
ظه���ور  يف  �س���ببا  املهرج���ان  وكان 
واملمثل���ني  االأف���الم  م���ن  العدي���د 
واملخرجني، الذين يتوقع اأن يكونوا 
اأقوي���اء جلوائ���ز املو�س���م  مناف�س���ني 
املقب���ل. فت�س���بب برين���دان فريزر يف 
بكاء اجلمهور ب�سخ�س���ية ت�س���اريل، 
مدر����ص اللغ���ة االإجنليزي���ة املنع���زل 
ويح���اول  رط���ل،   600 ي���زن  ال���ذي 
اإ�س���الح االأم���ور م���ع ابنته القا�س���ية 
اإيلي )�س���ادي �س���ينك( يف فيلم دارين 

اأرونوف�سكي "احلوت".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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عن دار املدى �س���درت رواية "�س���بية من مروب���ول" للكاتبة 
الرو�س���ية ليودمي���ال �س���تيفانوفنا بيرو�سيف�س���كايا ترجم���ة 
حت�س���ني رزاق عزي���ز، والكاتب���ة نال���ت الكث���ري م���ن اجلوائز 
الرو�س���ية والعاملية عل���ى اأعماله���ا االدبية. ُترجم���ت اأعمالها 
اإىل الكث���ري م���ن اللغ���ات االأجنبية. "�س���بية م���ن مروبول" 
ه���ي حكاي���ات حقيقية عن حياة موؤلفة ه���ذا الكتاب. بدءًا من 
اال�ستعرا�س���ات االأدبي���ة االأوىل له���ا يف االأفنية ب���ني املنازل 
مقاب���ل قطعة خبز وهي يف �س���ن ال�س���ابعة م���ن العمر، ومن 
كتاب���ة الق�س����ص اخليالي���ة حول الي���د ال�س���وداء التي متتد 
نحوه���ا يف غرفة النوم يف دار رعاية االأطفال، واملغامرات 
يف املدر�س���ة واجلامعة اإىل اأول عمل اإذاعي، وامل�سرحيات 

االأوىل. 

ال يعرف اأحد ماذا يحدث فوق 
ج�سر اجلمهورية، غري اأن الرواية 

التي تتناقلها االأل�سن تقول اإن 
قيادة عمليات بغداد قررت اأن 

تعتقل اجل�سر حتى اإ�سعار اآخر. 
عفوًا ياعزيزي القارئ، اأدرك اأنه 

من �سروب الرفاهية التي يعي�سها 
جنابي اأن اأرهقك بحكايات عن 
اجل�سر واأترك حكايات النا�ص 

التي ال تزال عالقة من اأجل عيون 
الرملان. 

فقط اأردت اأن اأقول لك اإنهم 
ي�سعون بوابات على مدخل 

ج�سر اجلمهورية حلماية املنطقة 
اخل�سراء من الف�سوليني اأمثالك 

واأمثايل، فقد فكرت قيادة عمليات 
بغداد وخططت ونفذت م�سروع 

اإبعاد ج�سر اجلمهورية عن اأقدام 
الف�سوليني الذين يعتقدون اأن 

ج�سر اجلمهورية حق م�ساع 
جلميع املواطنني، وهو اجل�سر 

الذي حمل ذكريات واأحالم 
وتطلعات املاليني لعراق مزدهر، 

و�سفكت على اإ�سفلته دماء ع�سرات 
ال�سباب  ، كان ذنبهم الوحيد اأنهم 

طالبوا بوطن يحرم اأحالمهم.
لعّل اجلزء االأكر من اأخبار هذه 
البالد مثري لالأ�سى، رغم اأن هناك 

اأخبار كوميدية يطلقها علينا 
بع�ص نواب ال�سدفة ، وكان اآخرها 

الهجوم الثوري الذي قامت به 
"املنا�سلة" عالية ن�سيف على نادي 

ال�سيادلة الأنه يقدم م�سروبات 
كحولية، فنحن يف بلد موؤمن 

ُي�سمح فيه للنائب وامل�سوؤول اأن 
ي�سرق ويقتل ويهّجر، لكن اأن نقدم 

م�سروبات "يا للهول" على حد 
تعبري املرحوم يو�سف وهبي الذي 

تتقم�ص عالية ن�سيف �سخ�سيته 
يف كل ظهور لها على الف�سائيات. 

اإذا كان ال يحّق الأحد اأن ُي�سادر 
حقَّ النواب يف اأن يعروا عن 
قناعاتهم واأن يروا يف اأنف�سهم 

ما ي�ساوؤون، فاإّن من حّقنا اأن 
نطالب امل�سوؤولني عن اجلرمية 
التي ارتكبها ج�سر اجلمهورية 

يف حق ال�سعب العراقي ليتم 
اعتقاله اأن يقدموا لنا الدليل 

على اأّن ج�سر اجلمهورية  ُينّفذ 
اأجندات خارجية! واأنه م�سمول 

باالجتثاث ا�ستنادًا اإىل قرار �سادر 
عن هيئة امل�ساءلة والعدالة، الأننا 
نريد اأن نعرف كيف ا�ستطاع هذا 

اجل�سر ال�سّرير اأن يخدعنا كّل 
الوقت، وُيقنعنا باأنه مع العملية 

ال�سيا�سية، فيما هو يريد اأن يقف 
بوجه االإ�سالح الذي تقوده عالية 

ن�سيف.
قد يتاآمر البع�ص ويتوقف بالتفكري 

قلياًل يف املقارنة بني حجم 
ودرجة اهتمام بع�ص احلكومات 

الغربية "الكافرة" حني ي�سقط 
لديها �سحية اأو �سحيتان، وبني 

رّد  فعل �سا�ستنا على ع�سرات 
ال�سحايا الذين �سقطوا  على 

ج�سر اجلمهورية ، وهي مقارنة ال 
جتوز، الأ�سباب عدة لي�ص من بينها 

اأن امل�سوؤول الغربي لديه �سمري، 
فيما نحن نعي�ص يف ظل �سا�سة 

وم�سوؤولني اأُ�سيبوا مبر�ص مزمن 
يف ال�سمري، بل الأن "الروزخون 

العراقي" حتول من حامي مل�سالح 
النا�ص، اإىل �سم�سار للمنافع 

واملنا�سب .
ل�ست اأفهم ملاذا يخافون من ج�سر 

اجلمهورية؟، يجب اأن نخاف 
جميعًا لي�ص من االحتجاجات، بل 

من ن�سبة اخلراب الذي يزحف 
على موؤ�س�سات الدولة، ومن غياب 

اأية حماولة جدية لعمل �سيا�سي 
حقيقي .

اعتقال 
ج�سر اجلمهورية 

�سبية من مرتوبول

 علي ح�سني

الطقس
اأعلنت الهيئة العام���ة لالأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�ص لهذا اليوم )االثنني( 
اأن درج���ات احلرارة  مقارب���ة  ملعدالتها ليوم اأم�ص يف بغداد وتنخف�ص يف بع�ص 

املحافظات، واأن اجلو �سيكون م�سم�سًا يف العديد من مناطق البالد. 
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نع���ت االأو�س���اط الثقافي���ة اللبناني���ة، 
ال�س���اعر حمم���د عل���ي �س���م�ص الدين، 
ال���ذي رح���ل الي���وم ع���ن عم���ر ناه���ز 
�س���حية  اأزم���ة  بع���د  عام���ًا  الثمان���ني 
طارئة. �سيوارى جثمانه عند الرابعة 
من ع�س���ر ام�ص يف بلدته عرب�س���اليم 

قرب النبطية التي ولد فيها.
ولد حممد علي �س���م�ص الدين يف عام 
1942 يف قرية بيت ياحون يف ق�ساء 
بنت جبيل بجنوبي لبنان. وقد ن�س���اأ 

يف بلدة عرب�ساليم قرب النبطية.
ودر����ص �س���م�ص الدي���ن يف ب���ريوت، 
وح���از اإجازة احلقوق م���ن "اجلامعة 
اللبناني���ة" ع���ام 1963، وعمل مديرًا 
ال�س���ندوق  يف  واملراقب���ة  للتفتي����ص 
االجتماع���ي  لل�س���مان  الوطن���ي 
اللبن���اين، ث���م حت���ول بع���د ذل���ك اإىل 
درا�س���ة التاري���خ حت���ى ح�س���ل عل���ى 

درجة الدكتوراه.
بداأ �س���م�ص الدين ن�سر اأوىل ق�سائده 
بالراف���ق  ال�س���بعينيات،  بداي���ة  يف 
عليه���م  اأطل���ق  الذي���ن  زمالئ���ه  م���ع 
عبد  ح�س���ن  اجلنوب" مثل  "�س���عراء 
الل���ه و�س���وقي بزي���ع واليا����ص حلود 

توال���ت  ث���م  الدي���ن،  فخ���ر  وج���ودت 
"ق�س���ائد  مث���ل  ال�س���عرية  دواوين���ه 
مهرب���ة اإىل حبيبت���ي اآ�س���يا"، و"غيم 
املخل���وع" و"اأنادي���ك  املل���ك  الأح���الم 
و"ال�س���وكة  وحبيب���ي"  ملك���ي  ي���ا 
البنف�س���جية" و"طيور اإىل ال�س���م�ص 
امل���رة" و"اأما اآن للرق����ص اأن ينتهي" 
و"اأمريال الطيور"، و"ممالك عالية" 

و"رياح حجرية" وغريها.

رحيل ال�ساعر اللبناين حممد علي 
�سم�س الدين بعد اأزمة �سحية طارئة

 12 September 2022

الفائز بجائزة مهرجان القاهرة الدويل للم�سرح 

(: اأن�����ا ك���ات���ب وث���ائ���ق اإب���داع���ي���ة ع��ل��ي ع��ب��د ال��ن��ب��ي ال����زي����دي ل�������)

ال�سينمائي البندقية  مبهرجان  الفائزين  عر�ش  على  بالن�سيت  كيت 
 جواد االأ�سدي 

اختياره  تم  الم�سرحي،  المخرج 
"�سيف  ت��ح��ك��ي��م  ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س��ا 
الم�سرحية  ل��ل��ف��ن��ون  الزرقاء" 
�سيقام  وال��ذي  الع�سرين  بدورته 
في االردن. وقال اال�سدي ان اقامة 
مهمة  خطوة  تعد  المهرجان  ه��ذا 
من اجل بناء م�سرح ر�سين. يذكر 
ليلقي  اخ��ت��ي��اره  ت��م  اال���س��دي  ان 
للم�سرح  ال��ع��رب��ي  ال��ي��وم  ر���س��ال��ة 
ي�����س��ادف  وال����ذي   ،2023 ل��ل��ع��ام 
حيث  الثاني،  كانون  من  العا�سر 
���س��ي��ل��ق��ي ال��ك��ل��م��ة خ����الل اف��ت��ت��اح 
الدورة الثالثة ع�سرة من مهرجان 
في  �ستقام  التي  العربي  الم�سرح 

مدينة الدار البي�ساء.

 رحمه ريا�س 
اغنية  ف��ي  ���س��ت�����س��ارك  ال��م��ط��رب��ة، 
م��ون��دي��ال ق��ط��ر وال���ت���ي ي�����س��ارك 
ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن ن��ج��وم ال��غ��ن��اء.. 
في  �سفحتها  على  عر�ست  رحمة 
الجارية  اال�ستعدادات  ان�ستغرام 

قطر  افتتاح مونديال  القامة حفل 
. 2022

ـــان  ـــرح ف ـــود  ـــم ـــح م  
حمادي

برئا�سة  فاز  وال�ساعر،  االكاديمي 
ات��ح��اد ادب���اء االن��ب��ار بعد اج��راء 
ال��ت��ي ا���س��رف عليها  االن��ت��خ��اب��ات 
اتحاد االدباء والكتاب في العراق، 
وفاز بع�سوية اتحاد ادباء وكتاب 
دلف  ال�ساعر خلف  االنبار كل من 
حمد  د.ناظم  والباحث  الحديثي، 
اإبراهيم  وال�ساعر  ال�سويداوي، 
الكبي�سي، وال�ساعر جمال الهيتي.

كيرن  ك��اث��ري��ن  املمثلة  ان�سمت 
اإىل ف��ري��ق ع��م��ل اجل���زء ال��ث��اين 
املتوقع  وم��ن  "جوكر"  فيلم  من 
الثاين من  اإنتاج اجلزء  يبداأ  اأن 
االول  كانون  �سهر  خالل  الفيلم  
تقارير  ع��دة  ك�سفت  كما  املقبل، 
التفا�سيل  بع�ص  ع��ن  اأج��ن��ب��ي��ة 
اجلديدة التى اأزيل عنها ال�ستار 
واخل��ا���س��ة ب��اجل��زء اجل��دي��د من 
للنجم  ج��وك��ر  ال�����س��ه��ري  ال��ف��ي��ل��م 
ال���ع���امل���ي خ���واك���ني ف��ي��ن��ي��ك�����ص، 

احل��ائ��ز على ج��ائ��زة االأو���س��ك��ار 
دوره  عن  رئي�سي  ممثل  الأف�سل 

�سباك  اكت�سح  ال��ذي  الفيلم  يف 
التذاكر.

ن�سرته  ج��دي��د  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���ا 
فينيك�ص  ف��اإن  فاريتي،  �سحيفة 
الذي ح�سل على مكافاأة و�سلت 
ب��ع��د جن��اح  ل����20 م��ل��ي��ون دوالر 
 ،2019 يف  ال�����س��ه��ري  ال��ف��ي��ل��م 
�سخ�سية  ل��ت��ج�����س��ي��د  ���س��ي��ع��ود 
اجل��وك��ر م��ن ج��دي��د يف اجل��زء 
ال����ث����اين امل����ق����رر ط���رح���ه يف 4 
 2024 االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين 
اأي بعد خم�ص �سنوات بالتحديد 

من عر�ص اجلزء االأول.

كاثرين 
كيرن تن�سم 

للجزء 
الثاين من 
"جوكر"  

كتب���ت ملكة بريطاني���ا الراحل���ة، اإليزابيث 
الثانية، ر�س���الة "�س���رية" ملواطني �سيدين 
اأك���ر  اأح���د  داخ���ل  ئ���ت  االأ�س���رالية، وُخبِّ
املب���اين �س���هرة يف املدين���ة، لكنها ل���ن تقراأ 
اإال بع���د 63 عاما. وذكرت �س���حيفة "ديلي 
مي���ل" الريطانية اأن مبنى امللكة فيكتوريا 
يف منطق���ة االأعمال ب�س���يدين يحتوي على 
ر�سالة �سرية من اإليزابيث الثانية، م�سيفة 
اأن "هن���اك تعليمات �س���ارمة بع���دم فتحها 

حتى عام 2085".
و�ساغت امللكة الر�سالة بعد اأعمال الرميم 
الث���اين/ ت�س���رين  يف  للمبن���ى  الرئي�س���ية 

نوفم���ر 1986. وال يع���رف حت���ى طاقمها 
ال�سخ�سي ما كتبته.

وجرى و�سع الر�سالة يف اإطار داخل علبة 
زجاجي���ة، وال تظه���ر منها �س���وى تعليمات 
امللك���ة. وج���اء يف التعليم���ات: "اإىل عمدة 
�س���يدين، اأ�س���راليا.. تف�س���ل بفت���ح ه���ذا 
الظرف يف يوم منا�س���ب م���ن اختيارك يف 
ع���ام 2085، وانقل ر�س���التي اإىل مواطني 
�س���يدين". واأثارت وف���اة امللك���ة اإليزابيث 
عميق���ا  حزن���ا  اخلمي����ص،  عام���ا(،   96(
واإ�س���ادات ح���ارة من خمتل���ف دول العامل، 

اإثر ق�سائها 70 عاما على العر�ص.

عامًا  63 بعد  اإال  ُتقراأ  لن  اإليزابيث  امللكة  �سرية" من  "ر�سالة 

ح�سد الكاتب امل�سرحي علي عبد النبي الزيدي 
اجلائزة االوىل يف م�سابقة التاأليف امل�سرحي للن�سو�س 

التجريبية يف مهرجان القاهرة الدويل للم�سرح التي 
تناف�س فيها 222 ن�سًا م�سرحيًا ، فيما احتل كل من 
الكاتبني امل�سري ابراهيم احل�سيني والعماين عزة 

ابراهيم املرتبتني الثانية والثالثة على التوايل.
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