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توجيه بتاأهيل اأغلب �ساحات وج�سور بغداد
 بغداد/ المدى

ق���ال رئي�س مجل�س ال���وزراء م�سطفى الكاظمي، اإن اأغل���ب ال�ساحات والج�سور في 
بغداد �ست�سهد حمالت تاأهيل.

وذكر بيان حكومي، اأن “الكاظمي، تفقد �س���ير اأعمال التاأهيل النهائية الجارية في 
�س���احة الح�س���نين والج�سر المعلق ببغداد، ومراحل التنفيذ فيها”. ووجه الكاظمي 
وفق���ا للبي���ان، ب� “�س���رورة االلت���زام بالتوقيت���ات المو�سوعة، وتج���اوز المعّوقات، 
ومراع���اة الج���ودة ف���ي العم���ل”.  واأ�س���ار، اإل���ى اأن “اأغلب ال�ساح���ات والج�سور في 
العا�سم���ة �ست�سه���د حم���الت تاأهيل مماثل���ة؛ بما يعط���ي الوجه الح�س���اري الم�سرق 

لبغداد”.

د. اأحمد عبد الرزاق �سكارة يكتب: 
المح��ك  عل��ى  الع��راق  ف��ي  الد�س��تورية  6ال�س��رعية 

 بغداد/ تميم الح�صن

مرة جديدة ي�سيطر جن���اح نوري املالكي )زعيم دولة 
القانون( على حركة املعار�سة داخل الإطار يف الليلة 
م���ا قبل الخرية التي �سهدت خالفات هي ال�سد داخل 
املجموعة ال�سيعية من���ذ النتخابات الخرية، ب�سبب 

هوية رئي�س الوزراء املقبل.

وعلى ما يبدو ان اخل���الف الخري ترك �سقوقًا كبرية 
ه���ذه املرة يف التكتل ال�سيعي ق���د ت�سعب معها اعمال 
الرتقيع، خ�سو�سا مع اعرتاف حيدر العبادي )زعيم 
ائتالف الن�سر( ان ما جرى يف تلك الليلة كان لتمرير 

»اجندات خا�سة«.
ويتعر����س الإط���ار التن�سيق���ي اىل �سغ���ط كبري ب�س 
خماوف من جت���دد الحتجاجات، وتورط قيادات يف 

اوام���ر اإطالق النار التي حدثت يف املنطقة اخل�سراء 
نهاي���ة ال�سهر املا�سي، والذي يتوق���ع ان ت�سدر قريبًا 

�سد ف�سائل تابعة لهم اوامر اعتقال.
ودفع���ت ه���ذه ال�سغوط���ات اىل تبن���ي اأط���راف داخل 
»التن�سيقي« خليارات قريبة من مطالب مقتدى ال�سدر 
زعي���م التيار ال�سدري والذي ي�سعى اىل بقاء حكومة 
م�سطف���ى الكاظمي احلالية، او على القل �سد طموح 

املالك���ي. ودارت اخلالف���ات يف تلك الليل���ة حول ا�سم 
رئي����س الوزراء املقبل حيث ط���رح ا�سم جعفر ال�سدر 
م���رة اخ���رى، و�س���كل احلكوم���ة وتوزيع ال���وزارات 
عل���ى الق���وى ال�سيا�سي���ة، حي���ث حاول���ت اأطراف يف 
»التن�سيق���ي« ان تعط���ي ن�س���ف وزارات ال�سيع���ة اىل 

ال�سدريني رغم معار�ستهم ال�سرتاك باحلكومة.
 التفا�صيل �س3

طرح ا�صم جعفر ال�صدر و6 وزارات لل�صدر كحلول ت�صوية

»الإطار« منق�سم ب�ساأن دعم الكاظمي ومخاوف 
من اعتقالت ب�سبب ا�ستباكات الخ�سراء

 ترجمة: حامد احمد

راأى تقري���ر اإخباري، اأن الأزمة ال�سيا�سية يف العراق ما زالت خطرية وقد 
ت���وؤدي اإىل �سدام���ات اأو�سع مما ح�سل قب���ل اأيام، لكنه يج���د اأن ذلك ميثل 
فر�س���ة اأمام الأح���زاب امل�ستقلة ومنظمات املجتمع امل���دين لإجراء اإ�سالح 
�سام���ل للعملي���ة ال�سيا�سي���ة والتخل����س من النف���وذ الإيراين، مع���وًل على 
التظاه���رات التي ي�ستع���د لإطالقها الن�سط���اء بالتزامن م���ع اإحياء الذكرى 

ال�سنوية لنتفا�سة ت�سرين التي ميكن اأن ين�سم اإليها ال�سدريون.
وذكر تقرير ملوقع )غالف نيوز( الخباري ترجمته )املدى(، اأن »العراق قد 

تفادى حلد الن على الأقل الدخول يف حرب اأهلية ثانية«.
وتاب���ع التقرير، اأن »الزمة ال�سيا�سية الت���ي ا�سعلت ال�سدامات يف 29 اآب 
م���ا تزال قائمة، وم���ا مل تتفق البالد على ا�سالح �سام���ل للنظام، فان دوامة 
اأخرى م���ن القتتال، رمبا تكون اأطول واأكرث دموية، �ستكون متوقعة على 
نحو كبري«. واأ�سار، اإىل ان »الزمة بداأت بعد فرتة وجيزة من النتخابات 
الربملاني���ة يف ت�سرين الأول 2021 بف�سل الأح���زاب ال�سيا�سية يف التفاق 

على ت�سكيل حكومة جديدة وانتخاب رئي�س وزراء جديد«.
 التفا�صيل �س2

تقرير اإخباري: اأمام المتظاهرين 
فر�سة لالإ�سالح ال�سامل

 بغداد/ نبًا م�صرق

تتح���دث ق���وى رئي�س���ة يف الإطار 
ملن�س���ب  تن���ازل  ع���ن  التن�سيق���ي 
نائ���ب رئي����س جمل�س الن���واب اإىل 
امل�ستقل���ني بعد �سمانه���ا احل�سول 
عل���ى من�س���ب رئي����س احلكوم���ة، 
املر�س���ح  اختي���ار  اإىل  ودعته���م 
املنا�سب من اأجل عر�سه للت�سويت 

عند ا�ستئناف اجلل�سات.
وق���ال ع�س���و حتال���ف الفت���ح علي 
الفتالوي يف ت�سريح اإىل )املدى(، 
يري���د  ل  التن�سيق���ي  “الإط���ار  اإن 
ط���رف  اأي  تهمي����س  اأو  اق�س���اء 
ل�سيم���ا  ال�سيا�سي���ة  العملي���ة  يف 

امل�ستقلني”.
وتاب���ع الفت���الوي، اأن “التفاق قد 
ح�س���ل على من���ح من�س���ب النائب 
الن���واب  جمل����س  لرئي����س  الأول 
بع���د ا�ستقال���ة حاك���م الزاملي، اإىل 
امل�ستقلني الذين له���م �سوت وراأي 

ينبغي األ يغيب اأو يهم�س”.
“احلدي���ث  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
يتبع���ون  ه���م  امل�ستقل���ني  اأن  ع���ن 
الأح���زاب ال�سيا�سي���ة ه���و اأمر غري 
�سحي���ح، فج���زء كبري منه���م لديهم 
ا�ستق���الل وكي���ان واأف���كار خا�س���ة 
ومت انتخابه���م لع�سوي���ة جمل����س 

النواب”.
ولف���ت الفت���الوي، اإىل اأن “تن���ازل 

الإطار التن�سيقي عن املن�سب ياأتي 
م���ن ب���اب الإيث���ار وال�سراكة وعدم 

العمل بالقطب الواحد”.
م���ن جانبه، اأفاد النائب عن ائتالف 
يف  خمي���ف  ثائ���ر  القان���ون  دول���ة 
ت�سريح اإىل )املدى(، باأن “موقفنا 
م���ع اأي اإجراء م���ن �ساأن���ه اأن يفتح 
الن�س���داد  لإنه���اء  جدي���دة  اآفاق���ا 

ال�سيا�سي”.
“من���ح  اأن  خمي���ف،  واأ�س���اف 
امل�ستقل���ني من�س���ب نائ���ب رئي����س 
جمل����س الن���واب �س���وف ي�سهم يف 
البتعاد ع���ن املحا�س�سة التي اأدت 
بالعراق اإىل ما و�سل اإليه حاليًا”.
التفا�صيل �س3

اتفاق على منح من�سب نائب رئي�س 
البرلمان للم�ستقلين

 بغداد/ فرا�س عدنان

ذك���ر خ���رباء اأن الع���راق ل���ن ي�ستفي���د م���ن 
ارتفاع اأ�سعار النفط يف ظل غياب املوازنة، 
موؤكدي���ن ان البل���د يتجه نح���و اأن يكون يف 

املرتبة الثانية على �سعيد منظمة اأوبك.
وق���ال اخلب���ري القت�سادي �سف���وان ق�سي، 
اإن “�سيا�س���ة القت�س���اد يف العراق ما زالت 
تعتم���د عل���ى توزي���ع اإي���رادات النف���ط دون 
التنوي���ع، �سواء على امل�ست���وى الزراعي اأو 

ال�سناعي”.
وتاب���ع ق�س���ي، “العراق ينف���ق �سنويًا ما ل 
يق���ل عن 12 تريلي���ون دينار عل���ى م�ستوى 

الدعم ملف���ردات البطاقة التموينية والرعاية 
دع���م  اأب���واب  م���ن  وغريه���ا  الجتماعي���ة 

ال�ستهالك”.
واأ�سار، اإىل اأن “الواقع يفر�س على الدولة 
العراقي���ة يف الوقت احل���ايل تو�سيع الدعم 
باجت���اه الطاق���ة الإنتاجية، واإع���ادة احلياة 

اإىل ال�سناعة”.
واأو�سح ق�سي، اأن “حتويل جزء من الدعم 
املخ�س����س لال�ستهالك نح���و الإنتاج �سوف 
ي�سهم يف تقليل ن�سب���ة البطالة والفقر التي 
بلغت ن�سبا عالي���ة يف جمتمعنا، كما اأن ذلك 

يعيدنا اإىل التنويع القت�سادي”.
و�س���دد، عل���ى “اأهمية اإي���رادات النفط التي 

ميك���ن اأن توا�س���ل الرتف���اع، خ�سو�سًا اإذا 
ما لحظنا اأنها و�سلت اإىل اأعلى م�ستوياتها 
مقارن���ة بال�سن���وات ال�سابق���ة وميكنن���ا ان 
نحت���ل املرتبة الثانية عل���ى م�ستوى منظمة 
الدول امل�س���درة للنفط )اأوبك( مع ا�ستمرار 

العقوبات على رو�سيا”.
من جانب���ه، ذكر اخلبري القت�س���ادي الآخر 
حمم���د داغ���ر، اأن “اإي���رادات النف���ط مهم���ا 
كان���ت كمياته���ا ومبلغه���ا فاإنه���ا ل���ن تتحول 
املوازن���ة  غي���اب  ظ���ل  يف  م�سروع���ات  اإىل 
لع���دم وج���ود �سند قان���وين ي�سم���ح باإجراء 

ال�ستثمارات”.
 التفا�صيل �س2

غياب الموازنة يعيق ال�ستفادة من “وفرة النفط”

 بغداد/ �صيف عبد اهلل

تباين���ت الآراء ب�س���اأن تربية احليوان���ات املفرت�سة يف 
الب���الد، فمنهم م���ن يراها حالة طبيعي���ة وحق املواطن 
يف تربيته���ا، فيم���ا يح���ذر قانوين م���ن خطورتها على 

ال�سكان.
ويف ه���ذا ال�س���دد، ك�سف علي م���راد وه���و اأحد مربي 
ال�سود يف بغداد، عن انت�سار ال�سود يف البالد ب�سكل 
وا�س���ع، ف�س���ال ع���ن ان�ساء حممي���ات خا�س���ة من اجل 

تزاوج ال�سود وتكثري انتاجها حمليا.
وقال م���راد يف حديث مع )املدى(، اإن “ا�سعار ال�سود 
تختل���ف من ناحية الل���ون والعمر فال�سب���ل على �سبيل 
املث���ال يكون ب�سع���ر ٥ الف دولر تقريب���ا لكن ال�سبل 

البي�س يتجاوز �سعره ال� ١٥ األف دولر”.
الن  متوق���ف  ال�س���ود  “ا�ست���رياد  اأن  اىل  ولف���ت، 
والعتم���اد يكون على النتاج املحل���ي الذي يرتكز يف 
حمافظ���ة الب�س���رة وبابل ولك���ن ب�سكل عام ف���ان هذه 
احليوان���ات حتتاج اىل عناية خا�س���ة وتربيتها مكلفة 

اىل حد ما”.
بدوره���ا، او�سحت الباحثة الجتماعي���ة حنان احمد، 

ا�سب���اب توجه املجتم���ع اىل تربية مثل هكذا حيوانات 
مفرت�سة.

وقالت احمد يف حديث مع )املدى(، اإن “ال�سبب الخر 
هو التقليد الذي يعي�سه املجتمع العراقي حيث يحاول 
تقليد كل م���ا يراه وحتديدا لدول اخلليج حيث ت�ستهر 

هناك تربية هذه احليوانات”.
“اللتف���ات  ودع���ت الباحث���ة، املجتم���ع العراق���ي اىل 
لرتبية البناء على ال�سلوكيات الجتماعية ال�سحيحة 
ب���دل من �س���ب الهتمام على مثل هك���ذا حيوانات هي 

بطبيعتها مفرت�سة وخطرة”.
اىل ذل���ك، اأك���د اخلب���ري القان���وين عل���ي التميم���ي، اأن 

املفرت�سة”. احليوانات  اقتناء  مينع  “القانون 
وق���ال التميم���ي يف حدي���ث م���ع )امل���دى(، اإن “قانون 
حماي���ة احليوانات الربية رقم 17 ل�سنة 2010 يعاقب 
يف امل���ادة 9 من���ه باحلب����س 3 �سن���وات م���ع غرام���ة 3 
مالي���ني دينار كل م���ن يقتني حيوان���ًا مفرت�سًا ويرتكه 

يتجول يف ال�سوارع والأماكن العامة”.
 واأ�س���اف اأن “القان���ون ين����س على وج���وب م�سادرة 
احليوان واعتقال مربيه وكذلك منع ا�سترياده اإذا كان 

ي�سكل خطرا على ال�سكان”.

495 م���ن قان���ون  “امل���ادة  اأن  وا�س���ار التميم���ي، اىل 
العقوب���ات العراقي جترم اأي�س���ا من ي�سكل خطرا على 

حياة ال�سكان بحيوان مفرت�س”.
وكان املتح���دث با�س���م وزارة الداخلي���ة، الل���واء خالد 
املحنا، قد ذك���ر يف ت�سريحات �سابقة، اأنه “مع انفتاح 
الأ�سواق العراقية على التج���ارة وا�سترياد الب�سائع، 
ب���رزت الكث���ري م���ن الظواه���ر ال�سلبي���ة يف املجتم���ع 
العراقي ومنها ظاهرة ا�ست���رياد احليوانات املفرت�سة 
وبيعه���ا للمواطنني ما يثري خم���اوف املناطق ال�سكنية 

وي�سكل تهديدًا خطريًا على �سالمتهم”.
واأ�س���اف املحن���ا، اأن “هن���اك واجب���ات م�سرتك���ة بني 
اجله���ات البيطري���ة الت���ي متن���ع ا�ست���رياد مث���ل هكذا 
حيوان���ات اإل وف���ق �سواب���ط و�س���روط خا�س���ة، بني 
وزارة الداخلي���ة، التي تنفذ تعليم���ات وزارة ال�سحة، 
واجله���ات البيطرية”، موؤكدًا “وجود تن�سيق م�سرتك 

م�ستمر يف التعاون بهذا املجال«.
ال�سرط���ة حا�س���رة وتت�سل���م كل  “اأجه���زة  اأن  واأك���د، 
الن���داءات والإخبارات من قب���ل املواطنني بخ�سو�س 
وج���ود مثل هك���ذا حالت ق���د ت�سبب تهدي���دًا للمناطق 

ال�سكنية اأو املواطنني”.

تربية الحيوانات المفتر�سة.. تحذيرات قانونية من خطورتها
 ذي قار/ ح�صين العامل

ك�سف���ت ال�سفارة الإيطالية ع���ن م�ساركة 30 بعثة تنقيب يف العمل 
مبواق���ع اثاري���ة عراقي���ة بع���د ع���ام 2003، فيم���ا تعه���دت بتقدمي 
امل�ساعدة الدولية ل�ستعادة الثار املنهوبة، وذكر مرا�سل )املدى(، 
اأن »ال�سفري الإيطايل يف العراق ماوريت�سيو كريكانتي اأجرى مع 
وف���د من وزارة الثقاف���ة يف بالده زيارة اإىل مدينة اأور الأثرية يف 
حمافظ���ة ذي قار«. وقال كريكانتي، اإن »ال�سفارة تقوم مع وفد من 
وزارة الثقاف���ة اليطالي���ة بزيارة ملنطقة اثرية ملا له���ا من اهميتها 
التاريخي���ة«. واأ�ساف، اأن »اإيطاليا ت���رى ان عراقة احل�سارة هي 
التي متثل الهوية الثقافية للعراق وان امل�سرتكات احل�سارية هي 

ما يجمع العراق وايطاليا يف هذا املجال«.
واأ�س���ار كريكانت���ي، اإىل اأن »لإيطالي���ا جترب���ة غني���ة يف التنقي���ب 
الآث���اري وق���د �ساركت بثالثني بعث���ة تنقيبية يف الع���راق منذ عام 

2003 لغاية الوقت احلا�سر«.
ولف���ت، اإىل »توا�سل العمل والتن�سيق م���ع ادارة املتحف الوطني 
يف بغ���داد للعم���ل يف جميع مناط���ق العراق ومن بينه���ا ذي قار«، 
وانته���ى اإىل اأن »اإيطالي���ا تعم���ل بج���د عل���ى م�ساع���دة العراق يف 

ا�ستعادة اآثاره احل�سارية«.
 التفا�صيل �س4

 بغداد/ ح�صين حاتم

بع���د قرار وزارة الرتبية بع���دم قدرتها على طباعة 
املناهج الدرا�سية للعام اجلديد، والعتماد الكامل 
على الكت���ب امل�سرتجعة من الأعوام ال�سابقة، منح 
جمل�س الوزراء، الوزارة �سالحية التعاقد املبا�سر 

لطباعة املناهج املدر�سية.
ونقل���ت وزارة الرتبي���ة بيانا ع���ن الأمان���ة العامة 
ملجل����س ال���وزراء، نوه���ت في���ه اىل اأن “املجل����س 
ا�ستثن���ى مبوج���ب الق���رار ال���وزارة م���ن اأ�ساليب 
التعاق���د املن�سو����س عليه���ا يف تعليم���ات تنفي���ذ 
العقود احلكومية )٢ ل�سنة ٢٠١٤(، على اأن يكون 
التعاق���د �سمن اإجم���ايل املبلغ املتبقي م���ن الإنفاق 

الفعلي لوزارة الرتبية لل�سنة ال�سابقة دون التقيد 
بالأبواب والفروع”.

“تك���ون املطاب���ع  ان  ق���رار املجل����س اىل  وا�س���ار 
امل�سمول���ة بال�ستثن���اء )�سرك���ة النهري���ن، التعليم 
العايل، �سبك���ة العالم العراقي، العم���ال، الكفيل، 

التبوغ(”.
 ويق���ول ع�س���و جلن���ة الرتبي���ة النيابي���ة ج���واد 
الغ���زايل، اإن “الأوان ق���د ف���ات على ق���رار جمل�س 
الوزراء ب�س���اأن متويل طباعة الكت���ب املدر�سية”، 
مبين���ا اأن “الع���ام الدرا�سي على الأب���واب وعملية 
طباعة الكتب حتت���اج اىل اتفاقات وتعاقدات لننا 

�سنطبع ماليني الكتب”.
 التفا�صيل �س2

�سيق الوقت يهدد قرار »طباعة المناهج«

 بغداد/ المدى

نف���ت وزارة التج���ارة وج���ود خم���اوف 
البطاق���ة  مف���ردات  تاأم���ني  ب�س���اأن 
التموينية، لفتة اإىل وجود خزين كاف 

من احلنطة.
وق���ال املتح���دث با�س���م ال���وزارة حممد 
حن���ون، ان »و�س���ع البطاق���ة التموينية 
مطمئ���ن وغ���ري مقل���ق، وكذل���ك احل���ال 

بالن�سبة للحنطة«.
وتاب���ع حنون، اأن »الوزارة لديها خزين 
يكفين���ا اإىل نهاية الع���ام، اإ�سافة اإىل اأن 
هنالك خط���ة ا�ستريادية بداأت ب� )100( 
األ���ف طن من احلنط���ة الأمريكية و300 
األف �ستك���ون من منا�س���ئ خمتلفة وفق 
مناق�سة علني���ة خالل الأ�سبوع اجلاري 

اأو الأ�سبوع املقبل«.
واأ�س���ار، اإىل اأن “الوزارة ت�سري باجتاه 
�سب���ط و�سعه���ا فيم���ا يخ����س اخلزي���ن 
وكذلك التجهيز، حي���ث هنالك جملة من 
الإجراءات الإدارية والفنية الهدف منها 
و�س���ع الأم���ور يف الن�س���اب ال�سحيح، 
وع���دم وجود اأزم���ة حقيقي���ة بامل�ستقبل 

القريب”.
ونوه حنون، اإىل اأن “اإجراءات الوزارة 
القط���اع اخلا����س  عل���ى  التو�س���ع  ه���ي 

وايجاد خط مواز بني القطاعني”.
ا�ستطاع���ت  “ال���وزارة  اأن  اإىل  ولف���ت، 
م���ع  بالتع���اون  الطح���ني  م���ادة  توف���ري 
القط���اع اخلا�س باأ�سع���ار منخف�سة يف 
ال�سوق املحلية، بالتايل ل يوجد ارتفاع 

يف ظل تدخل الوزارة”.
وم�سى حن���ون، اإىل ان “العراق اأف�سل 
ال���دول يف املنطق���ة لأنه مل يرف���ع الدعم 
الغذائي ع���ن البطاقة التموينية، وكذلك 

مل يرفع الدعم بالن�سبة ملادة الطحني”.

التجارة: و�سع 
البطاقة التموينية 

مطمئن

اهتمام اإيطالي با�ستعادة 
الآثار المهّربة

اإقبال وا�سع على المكتبات ومحال بيع القرطا�سية مع قرب حلول العام الدرا�سي الجديد .. عد�سة: محمود روؤوف 
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ني����وز(  )غال����ف  لموق����ع  تقري����ر  وذك����ر 
االخباري ترجمته )المدى(، اأن "العراق 
ق����د تفادى لح����د االن على االأق����ل الدخول 

في حرب اأهلية ثانية".
وتاب����ع التقري����ر، اأن "االزم����ة ال�شيا�شية 
الت����ي ا�شعل����ت ال�شدامات ف����ي 29 اآب ما 
ت����زال قائم����ة، وم����ا ل����م تتفق الب����الد على 
ا�شالح �شام����ل للنظام، فان دوامة اأخرى 
م����ن االقتتال، ربم����ا تكون اأط����ول واأكثر 
نح����و  عل����ى  متوقع����ة  �شتك����ون  دموي����ة، 

كبير".
واأ�ش����ار، اإلى ان "االزمة ب����داأت بعد فترة 
وجي����زة م����ن االنتخاب����ات البرلمانية في 
ت�شري����ن االأول 2021 بف�ش����ل االأح����زاب 
ت�شكي����ل  عل����ى  االتف����اق  ف����ي  ال�شيا�شي����ة 
حكوم����ة جديدة وانتخ����اب رئي�س وزراء 

جديد".
واأو�شح التقرير، اأن "ال�شيء الذي يميز 
ه����ذه االزمة الحالية: ه����و ان انها تجري 
بي����ن اأح����زاب �شيعية متنف����ذة لها اجنحة 
ع�شكري����ة �شخم����ة، وع����دم التو�شل الى 
اتف����اق قري����ب ين����ذر باحتمالي����ة تك����رار 

المواجهات وقد تكون اأكثر عنفا".
ولف����ت، اإل����ى اأن "هذه االزم����ة، من جانب 
اآخ����ر، تمثل فر�شة ثمين����ة للعراقيين بان 
يعيدوا ا�شالح نظام فا�ش����ل اأدى بالبالد 
لتناح����ر طائف����ي عل����ى ال�شلطة نت����ج عنه 
ف�شاد متف�س اأ�شعف موؤ�ش�شات الدولة".

وراأى التقري����ر، اأن "االأح����زاب الم�شتقلة 
ومنظم����ات المجتم����ع المدن����ي والجي�س 
اإذا م����ا تمكنت من اال�شتح����واذ على هذه 
الفر�ش����ة، فان الع����راق قد يتمك����ن اأخيرا 
من الق�شاء على منابع الف�شاد في الدولة 

التي اأ�شرت باأغلب العراقيين".
و�ش����دد، على اأن "الف�شاد جعل العراقيين 
يعان����ون م����ن الفق����ر وانع����دام الخدم����ات 
االأ�شا�شية وتعاق����ب الحكومات الفا�شدة 
منذ الع����ام 2003 الت����ي اأف�شحت المجال 
عقدي����ن  عب����ر  وع����ززت  اإيران����ي  لنف����وذ 
م����ن الزم����ان نف����وذ اأح����زاب و�شيا�شيين 

طائفيين فا�شدين".
وتاب����ع التقري����ر، اأن " تيار زعي����م التيار 
ال�ش����دري مقتدى ال�شدر فاز ب� 73 مقعدًا 
نيابي����ًا ف����ي انتخاب����ات الع����ام الما�ش����ي، 
وهذا يمثل الح�شة االأكبر من بين مقاعد 
االأح����زاب االأخرى في البرلم����ان المكون 

من 329 مقعدا".
وا�شتدرك، اأن "رئي�����س الوزراء االأ�شبق 
ن����وري المالك����ي ورئي�س ائت����الف الفتح 
توحي����د  ف����ي  نجح����ا  العام����ري  ه����ادي 
االأحزاب ال�شيعية �شم����ن تحالف يقترب 
م����ن 150 مقع����دًا وبالتال����ي يمكنه����م من 
تعطيل ومن����ع ال�شدر م����ن تعيين رئي�س 

وزراء جديد".
واأردف التقري����ر، اأن "ال�ش����در لج����اأ ال����ى 
ال�شارع تعبيرًا عن غ�شبه اإزاء محاوالت 
مناف�شي����ه تعطيل ت�شكيل الحكومة، التي 
ي�ش����ر عل����ى انه����ا ال تخل����و م����ن �شغ����وط 

يقلب����وا  ب����ان  اتباع����ه  داعي����ا  اإيراني����ة، 
الطاولة على تل����ك االأحزاب التي اأ�شرفت 
على تدمي����ر الدولة العراقي����ة بما و�شف 
باأكبر عملي����ة اختال�س وهدر للمال العام 

في تاريخ المنطقة الحديث".
بره����م  الجمهوري����ة  "رئي�����س  اأن  واأك����د، 
�شال����ح، ف����ي تعليق����ات ل����ه خ����الل الحملة 
اإن  ق����ال  الما�ش����ي،  للع����ام  االنتخابي����ة 
150 ملي����ار دوالر م����ن اأم����وال النفط قد 
تم����ت �شرقته����ا وتهريبها خ����ارج العراق 

ب�شفقات ف�شاد منذ العام 2003".
"م�شوؤولي����ن  اأن  اإل����ى  التقري����ر،  ولف����ت 
دوليي����ن يتهم����ون م�شوؤولي����ن كب����ار ف����ي 
حكوم����ات الع����راق المتعاقب����ة بممار�شة 
وه����در  اختال�����س  عملي����ات  ف����ي  دور 
االأموال ف����ي محاولة للبقاء ف����ي ال�شلطة 
اأ�ش����وات  ك�ش����ب  عل����ى  والمحافظ����ة 

الناخبين".
ون����وه، اإل����ى اأن "حقبة حكوم����ة المالكي 
عب����ر العق����د الما�ش����ي م����ن الزمن ق����د تم 
به����ا  م����ر  اأف�ش����د مرحل����ة  باأنه����ا  و�شفه����ا 
العراق عل����ى مدى 19 عام����ًا منذ احتالل 
الب����الد و�شقوط النظ����ام ال�شابق في عام 

."2003
وي�شتر�شل التقرير، اأن "العراق كان رغم 
ثروته النفطية الهائلة ومياهه وموارده 
المعدنية، من بي����ن اأكثر معدالت البلدان 

فقرا في العالم؛ ب�شبب الف�شاد".
ونب����ه، اإلى اأن "رئي�س ال����وزراء الحالي، 
م�شطفى الكاظمي، قال موؤخرا ان االزمة 

الحالي����ة التي يم����ر بها العراق م����ن اأكثر 
اأزمات البالد �شعوب����ة منذ العام 2003، 
ودعا جمي����ع االأطراف ال����ى اإيجاد حلول 
وانه����اء االزمة لغر�س الم�شي قدما نحو 

عراق جديد م�شتقر واآمن".
وال يتوقع التقرير، اأن "تقنع ت�شريحات 
الكاظمي االأحزاب المهيمنة للتو�شل الى 

اتف����اق"، مو�شحًا ان "ال�ش����ارع قد يكون 
هادئًا في الوقت الحالي".

تمتل����ئ  ق����د  "ال�ش����وارع  اأن  واأ�ش����اف، 
بمئ����ات الوف من المناه�شين للنظام في 
احيائه����م للذك����رى ال�شنوية الحتجاجات 
ت�شرين االأول ع����ام 2019 التي تم قمعها 

من قبل مجاميع م�شلحة".

ف����ان  الم����رة  "ه����ذه  اأن  التقري����ر،  وذك����ر 
ن�شط����اء احتجاج����ات ت�شري����ن �شين�ش����م 
اإليه����م اتباع التي����ار ال�شدري، وقد تكون 
احتجاجات اقوى من �شابقاتها �شتنادي 

باإ�شالح �شامل للنظام".
وتحدث ع����ن "فر�شة اأمام الع����راق لبناء 
دول����ة حديثة ذات فاعلية تتمتع بمعدالت 

عي�����س عالية متنا�شبة مع م�شادر ثروتها 
الغنية".

وم�شى التقرير، اإلى اأن "االأزمة الحالية 
قد تك����ون خطرة، ولكنه����ا يمكن ان تمثل 
فر�ش����ة لل�شع����ب العراق����ي ب����ان يرجعوا 

بلدهم لجادة ال�شواب".
 عن: م�قع )غالف ني�ز(

 قال اإن البالد مقبلة على احتجاجات ق�ية �ستحقق نتائج مهمة

تقرير اإخباري يتوقع عودة العنف: اأمام المتظاهرين فر�شة لالإ�شالح ال�شامل

 بغداد/ المدى

ذكر خبراء اأن العراق لن 
ي�ستفيد من ارتفاع اأ�سعار 

النفط في ظل غياب 
الم�ازنة، م�ؤكدين ان 

البلد يتجه نح� اأن يك�ن 
في المرتبة الثانية على 

�سعيد منظمة اأوبك.
وقال الخبير االقت�سادي 

�سف�ان ق�سي، اإن "�سيا�سة 
االقت�ساد في العراق 

ما زالت تعتمد على 
ت�زيع اإيرادات النفط 

دون التن�يع، �س�اء على 
الم�ست�ى الزراعي اأو 

ال�سناعي".

وتاب���ع ق�شي، "العراق ينف���ق �شنويًا 
ما ال يقل ع���ن 12 تريليون دينار على 
البطاق���ة  لمف���ردات  الدع���م  م�شت���وى 
االجتماعي���ة  والرعاي���ة  التمويني���ة 

وغيرها من اأبواب دعم اال�شتهالك".
يفر����س  "الواق���ع  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار، 
الوق���ت  ف���ي  العراقي���ة  الدول���ة  عل���ى 
الحالي تو�شي���ع الدعم باتجاه الطاقة 
اإل���ى  الحي���اة  واإع���ادة  االإنتاجي���ة، 

ال�شناعة".
واأو�ش���ح ق�شي، اأن "تحويل جزء من 
الدع���م المخ�ش����س لال�شته���الك نحو 
االإنتاج �شوف ي�شه���م في تقليل ن�شبة 
البطال���ة والفق���ر الت���ي بلغ���ت بن�شب 

عالية في مجتمعنا، كما اأن ذلك يعيدنا 
اإلى التنويع االقت�شادي".

و�شدد، عل���ى "اأهمية اإي���رادات النفط 
االرتف���اع،  توا�ش���ل  اأن  يمك���ن  الت���ي 
اأنه���ا  الحظن���ا  م���ا  اإذا  خ�شو�ش���ًا 
و�شلت اإلى اأعل���ى م�شتوياتها مقارنة 
بال�شنوات ال�شابقة ويمكننا ان نحتل 
المرتبة الثانية عل���ى م�شتوى منظمة 
ال���دول الم�ش���درة للنف���ط )اأوبك( مع 

ا�شتمرار العقوبات على رو�شيا".
ون���وه ق�ش���ي، اإل���ى "ازدي���اد اأهمي���ة 
العراق في �ش���وق النفط مع احتفاظه 
ف���ي  ل�شادرات���ه  االأول���ى  بالمرتب���ة 
الهن���د والمناف�ش���ة في ال�شي���ن، وهو 
يح���اول الدخ���ول ف���ي �ش���وق االتحاد 

االأوروبي".
لديه���ا  البل���دان  "تل���ك  اأن  واأو�ش���ح، 
فر�ش���ة  وه���ي  متقدم���ة،  �شناع���ات 
�شانحة للعراق ب���اأن يبيع النفط اإليها 
م���ع ا�شتي���راد التكنولوجي���ا وتطوير 
االآلة ال�شناعة الوطنية لخلق اإيرادات 
م�شتدامة ولي�ش���ت وقتية على اعتبار 

اأن النفط ثروة نا�شبة".
النف���ط  "اأ�شع���ار  اأن  ق�ش���ي،  واأك���د 
وكمياته محكوم���ة بالعر�س والطلب 
العالم���ي، واالعتماد عل���ى منفذ وحيد 

للحياة يعر�س البالد للمخاطر".
وتح���دث، ع���ن "وف���رة مالي���ة ناجم���ة 
ع���ن االرتف���اع الحالي الأ�شع���ار النفط 
تنوي���ع  اإل���ى  تحويله���ا  يفتر����س 
الم�شتوي���ات  جمي���ع  ف���ي  اقت�ش���ادي 
عل���ى  الخارجي���ة  ال�شدم���ات  لتقلي���ل 

االقت�شاد".
 2020 "ع���ام  اإل���ى  ق�ش���ي،  ويع���ود 
عندم���ا عج���زت الحكومة ع���ن ت�شديد 
اأ�شع���ار  الروات���ب ب�شب���ب انخفا����س 
النف���ط، وبالتالي نحت���اج اإلى التفكير 
بالتكامل االقت�شادي مع دول المنطقة 
وتوظي���ف الموق���ع الجغرافي للعراق 

في جذب اال�شتثمارات".
المتح���دة  "الوالي���ات  اأن  ويج���د، 
ف���ي  الدخ���ول  تح���اول  االأميركي���ة 
ال�شوق العراقي���ة بكثافة وهي الدول 
ال�شناعي���ة االأولى في العال���م وعلينا 

ا�شتثم���ار ه���ذا التح���ول م���ع امتالكنا 
30 ملي���ار دوالر في �شن���دات الخزانة 

االأميركية".
ويوا�ش���ل ق�ش���ي، اأن "ه���ذه المبال���غ 
للجان���ب  وطماأن���ة  �شم���ان  تمث���ل 
االأميركي ب���اأن يح���اول وي�شتثمر في 
العراق لتن�شي���ط ال�شناعة الوطنية"، 
ي�شتطي���ع  ل���ن  "الع���راق  اأن  مبين���ًا 
المناف�ش���ة ب�شناعت���ه اإذا لم يكن هناك 

�شركاء".
ودع���ا، اإل���ى "ا�شتثم���ار التكنولوجيا 
الحديث���ة وا�شتغالل الموارد المعطلة 
لتوظي���ف م���وارد اأولي���ة متوفرة لدى 
الع���راق مث���ل �شناع���ة الفو�شفات في 
االنبار و�شناع���ة الكبريت في نينوى 

و�شناعة اال�شمنت في المثنى".
واأردف ق�ش���ي، اأن "مثل ه���ذه المواد 
االأولي���ة غي���ر الم�شتغل���ة ت�شه���م ف���ي 
اإم���داد العراق ب�شل�شلة من ال�شناعات 

المكملة".
ا�شتثم���ار  "اأهمي���ة  اإل���ى  وذه���ب، 
التوا�شل مع بلدان االتحاد االأوروبي 

في اإدامة العالقة بين المياه والزراعة 
الذكية الإحياء االأرا�شي التي تحولت 
اإل���ى �شحراء ب�شب���ب ع���دم ا�شتخدام 

التكنولوجيا".
وم�شى ق�شي، اإلى اأن "اإقامة عالقات 
الت���ي  �ش���واء  ال���دول  بي���ن  متوازن���ة 
ت�شاعدنا ف���ي مج���ال التكنولوجيا اأو 
الم�شتهلكة التي تطلب اأمن الطاقة هو 
اأمر �شروري ج���دًا، لتن�شيط قطاعات 

�شناعية هي متوقفة حاليًا".
م���ن جانبه، ذك���ر الخبي���ر االقت�شادي 
االآخر محمد داغر، اأن "اإيرادات النفط 
مهم���ا كانت كمياته���ا ومبلغها فاإنها لن 
تتحول اإل���ى م�شروعات في ظل غياب 
الموازن���ة لع���دم وجود �شن���د قانوني 

ي�شمح باإجراء اال�شتثمارات".
وتابع داغر، ان "العراق يمر في وقت 
ينبغ���ي علي���ه تنويع االقت�ش���اد وعدم 
ح�ش���ره بالنف���ط، لكنن���ا نواجه غياب 
الموازن���ة الت���ي ت�شاعدنا ف���ي تحقيق 

ذلك".
ولفت، اإلى اأن "جزءا من عملية تنويع 
االقت�ش���اد يك���ون ع���ن طري���ق تهيئ���ة 
وتح�شي���ن البنى التحتية لم�شروعات 
القط���اع  لدع���م  والتوج���ه  جدي���دة 

الخا�س".
القط���اع  "تح�ش���ن  اأن  داغ���ر،  واأورد 
الخا�س ال يكون م���ن خالل االقت�شار 
عل���ى توزيع الرواتب اإل���ى الموظفين 
والمتقاعدي���ن، ب���ل عب���ر م�شروع���ات 

توكل اإلى هذا القطاع لتنفيذها".
بن�ش���ف  االيغ���ال  "ع���دم  اإل���ى  ودع���ا، 
النظ���ام المالي القائم عل���ى الموازنة، 
وبالتال���ي ينبغي االإ�ش���راع في تقديم 
ال�شن���ة  تم���ر  واأال  قانونه���ا  م�ش���روع 

المقبلة من دون اإقرارها".
وانتهى داغ���ر، اإلى اأن "الدولة ينبغي 
منه���ا عدم اإدخ���ال اأو زج اأي���ة قوانين 
بديل���ة ع���ن قان���ون الموازن���ة، وعدم 
تك���رار قان���ون الدع���م الط���ارئ لالأمن 
الغذائ���ي ال���ذي اأخ���ذ �ش���كل الموازنة 
الم�شغرة، في وقت ينتظر العراقيون 
اإق���رار الموازن���ة م���ن اأج���ل تح�شي���ن 
وا�شتثم���ار  االقت�ش���ادي  الواق���ع 

االإيرادات الحالية على اأتم وجه".

خبراء: العراق لن ي�شتفيد من ارتفاع اأ�شعار النفط مع غياب الموازنة 

راأى تقرير اإخباري، اأن االأزمة ال�سيا�سية في العراق ما زالت خطيرة وقد 
ت�ؤدي اإلى �سدامات اأو�سع مما ح�سل قبل اأيام، لكنه يجد اأن ذلك يمثل فر�سة 

اأمام االأحزاب الم�ستقلة ومنظمات المجتمع المدني الإجراء اإ�سالح �سامل 
للعملية ال�سيا�سية والتخل�س من النف�ذ االإيراني، مع�اًل على التظاهرات التي 

ي�ستعد الإطالقها الن�سطاء بالتزامن مع اإحياء الذكرى ال�سن�ية النتفا�سة 
ت�سرين التي يمكن اأن ين�سم اإليها ال�سدري�ن.

مطالبات لالإ�سراع يف تن�يع االقت�ساد

القوى املدنية ت�شتعد لتظاهرات حا�شدة مطلع ال�شهر املقبل

ارتفاع جديد يف ا�شعار النفط ت�شجله اال�شواق العاملية

 بغداد/ ح�سين حاتم

بع����د ق����رار وزارة التربي����ة بع����دم قدرتها عل����ى طباع����ة المناه����ج الدرا�شية للع����ام الجديد، 
واالعتم����اد الكام����ل على الكت����ب الم�شترجعة من االأع����وام ال�شابقة، من����ح مجل�س الوزراء، 

الوزارة �شالحية التعاقد المبا�شر لطباعة المناهج المدر�شية.
ونقل����ت وزارة التربي����ة بيان����ا ع����ن االأمان����ة العامة لمجل�����س ال����وزراء، نوهت في����ه الى اأن 
"المجل�����س ا�شتثن����ى بموجب القرار الوزارة م����ن اأ�شاليب التعاقد المن�شو�س عليها في 
تعليم����ات تنفي����ذ العقود الحكومية )2 ل�شنة 2014(، عل����ى اأن يكون التعاقد �شمن اإجمالي 
المبل����غ المتبقي من االإنفاق الفعلي ل����وزارة التربية لل�شنة ال�شابق����ة دون التقيد باالأبواب 

والفروع".
وا�ش����ار ق����رار المجل�س ال����ى ان "تك����ون المطابع الم�شمول����ة باال�شتثناء )�شرك����ة النهرين، 

التعليم العالي، �شبكة االعالم العراقي، العمال، الكفيل، التبوغ(".
ويق����ول ع�شو لجنة التربية النيابية جواد الغزال����ي، اإن "االأوان قد فات على قرار مجل�س 
ال����وزراء ب�ش����اأن تمويل طباعة الكتب المدر�شية"، مبينا اأن "الع����ام الدرا�شي على االأبواب 

وعملية طباعة الكتب تحتاج الى اتفاقات وتعاقدات الننا �شنطبع ماليين الكتب".
واأ�ش����اف، "م����ن المفتر�����س ا�ش����دار القرار من����ذ اأ�شهر، حي����ث ان ابع����اد االأم����ور الحاكمة 
ع����ن قان����ون الموازنة اأم����ر �شروري، النه����ا من اال�شا�شي����ات وهذه الخط����وات تحتاج الى 

اخت�شا�س وروؤى".
االأزم����ة ال�شيا�شي����ة الت����ي ي�شهدها العراق من����ذ اأكثر م����ن 10 اأ�شهر وغي����اب الموازنة دفعا 
وزارة التربي����ة الى اعتماد الكتب الم�شترجعة ف����ي محاولة ل�شد جزء من النق�س الحا�شل 

في المناهج.
من جهته، يقول الخبير التربوي حيدر البياتي، اإن "الوقت المتبقي للدوام الر�شمي �شيق 

وال يكفي لطباعة المناهج"، مت�شائال "هل ت�شتطيع تلك المطابع العمل باالآجل؟".
واأ�ش����اف، اأن "الذه����اب نح����و توزيع المناه����ج الم�شترجعة ه����و الحل االأمث����ل"، مبينا اأن 

."2003 قبل  توزع  كانت  كما  الطلبة  مجموع  من  بالمائة   25 حوالي  �شتغطي  "الكتب 
ولفت البياتي، الى اأن "الواقع التربوي عانى تراجعًا كبيرًا بفعل ظروف عدة ومنذ �شنوات 

وقد تفاقم بفعل اأزمة كورونا، مما ينذر بوالدة اأجيال �شطحية في العلم والمعرفة".
بدوره����ا، قالت ع�ش����و لجنة التربية النيابي����ة محا�شن الدليمي اإن "الكت����ب الم�شترجعة ال 

تغطي الحاجة الكلية للطالب حيث اننا بمواجهة اأزمة ونق�س كبير للكتب".
وتابع����ت الدليم����ي ان "�شبب عدم طباعة الكتب هو عدم وج����ود التخ�شي�شات المالية لهذا 

الملف في الموازنة ال�شابقة وقانون االأمن الغذائي".
 واأ�ش����ارت الى ان "هذا االأمر هو من تداعيات تاأخي����ر ت�شكيل الحكومة وا�شتمرار حكومة 
ت�شري����ف اعم����ال غير ق����ادرة عل����ى االنفاق م����ن االإي����رادات المتوف����رة وانج����از الم�شاريع 

ال�شرورية في البلد".
و�شهدت االأعوام الدرا�شية ال�شابقة نق�شا في المناهج الدرا�شية لجميع المراحل في اأغلب 
المدار�����س، حيث وا�ش����ل اآالف التالميذ تلق����ي درو�شهم الأ�شهر عدي����دة دون ا�شتالم الكتب 

المدر�شية.
وف����ي وق����ت �شابق، قال وكيل ال����وزارة عادل الب�شي�شي، اإن عدم وج����ود موازنة والظرف 
ال�شيا�ش����ي الذي يعي�ش����ه البلد اأّثرا على اإنجاز مل����ف طباعة المناه����ج الدرا�شية، مبينة اأن 
الوزارة عممت كتابًا ر�شمي����ًا لجميع مديرياتها ال�شترجاع الكتب الموجودة لدى الطالب، 

لتحقيق ن�شبة جيدة، لتغطية حاجة الطلبة خالل العام الحالي.

م�شاع لطباعة المناهج 
الدرا�شية.. واإمكانية لالعتماد 

على الكتب الم�شترجعة
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 بغداد/ نبًا م�شرق

تتحدث قوى رئي�س���ة يف الإطار التن�سيقي 
ع���ن تن���ازل ملن�س���ب نائ���ب رئي����س جمل�س 
�سمانه���ا  بع���د  امل�ستقل���ن  اإىل  الن���واب 
احل�س���ول عل���ى من�سب رئي����س احلكومة، 
ودعته���م اإىل اختي���ار املر�س���ح املنا�سب من 
اأج���ل عر�س���ه للت�سوي���ت عن���د ا�ستئن���اف 

اجلل�سات.
وقال ع�سو حتالف الفتح علي الفتالوي يف 
ت�سريح اإىل )املدى(، اإن »الإطار التن�سيقي 
ل يري���د اق�س���اء اأو تهمي����س اأي ط���رف يف 

العملية ال�سيا�سية ل�سيما امل�ستقلن«.
وتابع الفتالوي، اأن »التفاق قد ح�سل على 
منح من�سب النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الن���واب بعد ا�ستقال���ة حاك���م الزاملي، اإىل 
امل�ستقل���ن الذين لهم �س���وت وراأي ينبغي 

األ يغيب اأو يهم�س«.
واأ�س���ار، اإىل اأن »احلديث عن اأن امل�ستقلن 

هم يتبع���ون الأح���زاب ال�سيا�سي���ة هو اأمر 
غ���ر �سحي���ح، فج���زء كب���ر منه���م لديه���م 
ومت  خا�س���ة  واأف���كار  وكي���ان  ا�ستق���الل 

انتخابهم لع�سوية جمل�س النواب«.
ولف���ت الفت���الوي، اإىل اأن »تن���ازل الإط���ار 
التن�سيق���ي ع���ن املن�س���ب ياأت���ي م���ن ب���اب 
الإيث���ار وال�سراك���ة وع���دم العم���ل بالقطب 

الواحد«.
و�س���دد، على اأن »الذي �سجعنا على التنازل 
ع���ن من�سب رئي����س جمل�س الن���واب اي�سًا 
ه���و اأن من�سب رئي�س جمل����س الوزراء قد 
اأ�سبح الي���وم من ح�سة الإط���ار التن�سيقي 
الذي ما زال متم�سكًا برت�سيح حممد �سياع 

ال�سوداين لغاية الوقت احلايل«.
»امل�ستقل���ن  اأن  اإىل  الفت���الوي،  وم�س���ى 
له���م �ساأنه���م يف تر�سي���ح ال�سخ����س الذين 
رئي����س  نائ���ب  ملن�س���ب  منا�سب���ًا  يج���دوه 
جمل����س النواب، وهو �س���وف يعر�س على 

الت�سويت لكي ينال الثقة«.

م���ن جانبه، اأف���اد النائب عن ائت���الف دولة 
اإىل  ت�سري���ح  يف  خمي���ف  ثائ���ر  القان���ون 
)امل���دى(، ب���اأن »موقفن���ا مع اأي اإج���راء من 
�ساأنه اأن يفتح اآفاق جديدة لإنهاء الن�سداد 

ال�سيا�سي«.
امل�ستقل���ن  »من���ح  اأن  خمي���ف،  واأ�س���اف 
من�سب نائب رئي�س جمل�س النواب �سوف 
ي�سه���م يف البتع���اد ع���ن املحا�س�س���ة التي 

اأدت بالعراق اإىل ما و�سل اإليه حاليًا«.
ولف���ت، اإىل اأن »الإط���ار التن�سيق���ي ومن���ذ 
البداي���ة مل يتم�س���ك به���ذا املن�س���ب، كما اأن 
ائت���الف دولة القان���ون مل يطالب ب���ه، اإمنا 

يجده بوابة حلل الأزمة ال�سيا�سية«.
وبن خميف، اأن »امل�ستقلن �سبق اأن كانت 
لديه���م فر�سة يف ت�سكيل احلكومة لكنهم مل 
ينجحوا يف ذلك، واليوم نحاول اأن نحفظ 

لهم وجودهم مبنحهم هذا املن�سب«.
ويوا�س���ل، اأن »الإط���ار التن�سيق���ي لي�س���ت 
لدي���ه م�سكلة يف التن���ازل عن املن�سب الذي 

قد يعتق���ده البع����س مغنمًا يج���ب التم�سك 
به«.

وانته���ى خمي���ف، اإىل اأن »اجلمي���ع ينتظر 
م���ا �ست�س���ل اإلي���ه املفاو�س���ات وا�ستئناف 
جل�س���ات الربملان من اأج���ل الت�سويت على 
مر�س���ح للمن�س���ب ومن ث���م امل�س���ي بباقي 
رئي����س  انتخ���اب  �س���واء  ال�ستحقاق���ات 

اجلمهورية اأو ت�سكيل احلكومة«.
ويف وق���ت �ساب���ق، ك�سفت بع����س امل�سادر 
الإعالمية، وجود اتفاق على ت�سمية النائب 
امل�ستق���ل ح�س���ن املندلوي ملن�س���ب النائب 

الأول لرئي�س جمل�س النواب.
لرئي����س  الأول  النائ���ب  من�س���ب  ويخل���و 
الربمل���ان م���ن �سخ�سي���ة معين���ة، لأكرث من 
ثالث���ة �سهور بع���د ا�ستقال���ة النائ���ب حاكم 
الزامل���ي املن�سوي حتت الكتل���ة ال�سدرية 
امل�ستقيل���ة، والت���ي واف���ق عل���ى ا�ستقالتها 
�سه���ر  منت�س���ف  يف  احللبو�س���ي  حمم���د 

حزيران املا�سي.
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 عدنان علي 

ه���ل ت�ستطيع بكن توف���ر امل�ساعدة لإ�س���الم اآباد التي 
تلقتها �سابقا من وا�سنطن؟ مع ت�سبب الفي�سانات بغمر 
ثلث م�ساح���ة البالد باملياه، فان باك�ستان بحاجة ما�سة 
مل�ساع���دة. وبينم���ا تواجه حكوم���ة ا�سالم اآب���اد تبعات 
الكل���ف الإن�سانية والقت�سادي���ة الناجمة عن الظروف 
اجلوي���ة ال�سيئ���ة، ف���ان الزم���ة تعت���رب اختب���ارا اأي�سا 
للمقامرة الكبرة التي اأجرتها �سيا�ستها اخلارجية عرب 
ال�سنوات القليلة املا�سي���ة والتي متثلت بجعل ال�سن 
�سريكها اخلارجي الرئي�سي بدل من الوليات املتحدة.

عندما تعر�س���ت باك�ستان لفي�سان���ات مدمرة يف العام 
2010 والتي قتل فيها اكرث من 1،700 �سخ�س واأثرت 
على 20 ملي���ون اآخرين، ا�ستجاب���ت الوليات املتحدة 
ب���رد �سريع و�سخ���ي. وبينما قامت الق���وات الأمركية 
الت���ي كانت متواج���دة يف اأفغان�ست���ان بتوفر خدمات 
اإغاثة طارئ���ة، تعهدت اإدارة اأوبام���ا بتقدمي م�ساعدات 

مبالين الدولرات.
امل�ساع���دة الأمركية يف ذلك الع���ام ت�ساعفت اىل اكرث 
م���ن 1.3 مليار دولر وبقيت عالي���ة على مدار ال�سنتن 
الالحقت���ن للم�ساعدة يف اإعادة البن���اء. نائب الرئي�س 
يف حينه���ا، ج���و باي���دن، تعهد بتق���دمي دع���م متوا�سل 
طويل الج���ل ل�سحايا الفي�سان. وم���ن اجلدير بالذكر 
اأي�س���ا ان وا�سنط���ن ح�س���دت كذلك كربي���ات املنظمات 
الدولي���ة العاملية لتجهيز ا�سالم اآب���اد بتمويالت طارئة 

اإ�سافية و�سجعت بلدان اأخرى لإطفاء بع�س الديون.
بعد مرور 12 عاما من ذلك التاريخ وباك�ستان ت�سارع 
ملواجه���ة في�سان���ات اك���رث ق�س���اوة وتدم���را. انهمرت 
المطار والفي�سانات الأكرث غزارة منذ عقود وت�سببت 
حل���د الن مبقتل 1،300 �سخ�س ) م���ن املتوقع ارتفاع 
ع���دد ال�سحايا عل���ى نحو كبر( وقلب���ت حياة اكرث من 
30 مليون �سخ�س. توقعات النمو القت�سادي تقل�ست 
لك���رث م���ن الن�س���ف اىل %2.3 مع ت�س���رر حما�سيل 

القطن والرز.
ام���ا الن فان الوليات املتح���دة مل تعد �سريكها املقرب. 
فقد افرتق البل���دان يف العالقة بينهما. يف ني�سان اتهم 
رئي����س وزراء باك�ستان يف حينها، عم���ران خان، اتهم 
الولي���ات املتحدة بالتاآمر عليه لإزالت���ه ) بعدها بفرتة 
وج���رة مت���ت تنحيته م���ن قبل الربمل���ان( وق���ام خان، 
مبوافق���ة املوؤ�س�سة الع�سكرية، بدف���ع باك�ستان لتوطيد 

عالقة اقرب مع ال�سن.
اأعدته���ا الوكال���ة الأمركي���ة للتنمي���ة  ح�س���ب درا�س���ة 
الدولي���ة، ف���ان امل�ساع���دة الأمركية املقدم���ة لباك�ستان 

دولر.  ملي���ون   130 بح���دود  كان���ت  املا�س���ي  الع���ام 
وتعهدت اإدارة بايدن بتقدمي 30 مليون دولر اإ�سافية 
جله���ود الإغاثة وانه من املتوقع ان يزداد هذا الرقم مع 
ارتفاع حج���م الدمار، ولكن من غ���ر املحتمل ان ت�سل 

امل�ساعدات للم�ستوى الذي كانت عليها عام 2010 .
هذا الو�سع ي���رتك باك�ستان بان تعتم���د اعتمادا كبرا 
على ال�سن، وهو البلد الذي اختارته ليكون �سريكا لها 
ب���دل من الوليات املتحدة وان تلج���اأ اليه. الفي�سانات 
�ستكون مبثابة اختبار مهم للعالقة ما بن بكن واإ�سالم 
اآباد. وهل �ستعتم���د باك�ستان على ال�سن بنف�س حجم 

امل�ساعدة التي تلقتها من وا�سنطن؟
املوؤ�سرات الأوىل ل تدع���و للتفاوؤل الكثر، فقد تعهدت 
بكن بتق���دمي حزمة م�ساعدة بقيم���ة 57 مليون دولر، 
وار�س���ل الرئي����س ال�سين���ي، ت�س���ي جنبن���غ، موا�س���اة 
لنظ���ره يف ا�س���الم اآباد. لك���ن اجله���ود ال�سينية تبدو 

�سئيلة مقارنة بالدعم الأمركي يف عام 2010 .
ح�سن حقاين، الذي كان �سفر باك�ستان لدى الوليات 
املتحدة يف عام 2010 وهو الن مدير معهد هود�سون 
جلن���وب وو�س���ط اآ�سي���ا، يق���ول “ال�س���ن مل ت���رق اىل 
حج���م الزمة. اجلزء الأكرب م���ن امل�سكلة هو ان ال�سن 
بنظامه���ا البروقراط���ي مل تهيئ البن���ى التحتية لديها 
بع���د لتتمك���ن م���ن ال�ستجاب���ة ال�سريعة لهك���ذا كوارث 
حت�س���ل يف اخل���ارج. ام���ا الولي���ات املتح���دة فتعرف 
كي���ف ت�ستجيب ب�سرع���ة اما ال�سن ف���ال”. م�سرا اىل 
ان ق���درات املنظم���ات ال�سينية غ���ر احلكومية لي�ست 
مب�ستوى نظراته���ا من املنظمات الغربي���ة التي لديها 

قدرة ال�ستجابة ال�سريعة لهذه الكوارث.
بنموه���ا  بطئ���ا  تواج���ه  اأخ���رى  ناحي���ة  م���ن  ال�س���ن 
القت�س���ادي ولها م�ساكله���ا الداخلية م���ع جتدد موجة 
الإ�ساب���ات بوباء كورونا وتعق���د عالقاتها مع الغرب. 
ويواج���ه الرئي����س ال�سيني اأي�سا م�س���اكل تغر املناخ 
يف بل���ده املتمثلة بح���الت الت�سحر يف ق�سم من اأجزاء 

البالد وفي�سانات يف حمافظات زراعية.
ويق���ول حقاين انه يف جم���الت معينة الت���ي ميكن ان 
تقدم فيه���ا ال�سن م�ساعدة �سريع���ة، فانها ل تقدم على 
اإطف���اء قر�س قدمته او ان ت�سه���ل يف �سروط ت�سديده. 
انه���ا اأقدم���ت خ���الل ال�سن���وات الأخ���رة عل���ى تق���دمي 
قرو����س لبلدان مث���ل باك�ست���ان و�سريالن���كا ولكنها ل 
تق���دم عل���ى اطفائه���ا او تخفيفه���ا وه���ذا م���ا ح�سل مع 
�سريالن���كا ول يوج���د هناك توقع بانه���ا �ستطفئ الدين 
عن باك�ستان. ي�سار اىل ان ثلث ديون باك�ستان هي من 
م�ستحقات ال�س���ن وان اعفاء ب�سيط���ا �سيكون مبثابة 

اختبار لهذه ال�سداقة. 

 بغداد/ تميم الح�شن

ن���وري  ي�سيط���ر جن���اح  م���رة جدي���دة 
املالك���ي )زعي���م دول���ة القان���ون( عل���ى 
حركة املعار�سة داخل الإطار يف الليلة 
م���ا قبل الخ���رة التي �سه���دت خالفات 
ه���ي ال�سد داخ���ل املجموع���ة ال�سيعية 
منذ النتخابات الخرة، ب�سبب هوية 

رئي�س الوزراء املقبل.
وعل���ى م���ا يب���دو ان اخل���الف الخ���ر 
يف  امل���رة  ه���ذه  كب���رة  �سقوق���ًا  ت���رك 
التكت���ل ال�سيعي قد ت�سعب معها اعمال 
الرتقيع، خ�سو�س���ا مع اعرتاف حيدر 
العب���ادي )زعي���م ائت���الف الن�س���ر( ان 
م���ا ج���رى يف تل���ك الليل���ة كان لتمري���ر 

»اجندات خا�سة«.
اىل  التن�سيق���ي  الإط���ار  ويتعر����س 
�سغ���ط كب���ر ب����س خماوف م���ن جتدد 
يف  قي���ادات  وت���ورط  الحتجاج���ات، 
حدث���ت  الت���ي  الن���ار  اإط���الق  اوام���ر 
يف املنطق���ة اخل�س���راء نهاي���ة ال�سه���ر 
املا�سي، والذي يتوقع ان ت�سدر قريبًا 

�سد ف�سائل تابعة لهم اوامر اعتقال.
ودفع���ت ه���ذه ال�سغوط���ات اىل تبن���ي 
اأط���راف داخ���ل »التن�سيق���ي« خليارات 
قريبة من مطال���ب مقتدى ال�سدر زعيم 
التيار ال�سدري والذي ي�سعى اىل بقاء 
حكومة م�سطفى الكاظمي احلالية، او 

على القل �سد طموح املالكي.
ودارت اخلالف���ات يف تل���ك الليلة حول 
حي���ث  املقب���ل  ال���وزراء  رئي����س  ا�س���م 
ط���رح ا�سم جعف���ر ال�سدر م���رة اخرى، 
و�س���كل احلكوم���ة وتوزيع ال���وزارات 
على الق���وى ال�سيا�سي���ة، حيث حاولت 
تعط���ي  ان  »التن�سيق���ي«  يف  اأط���راف 
ن�س���ف وزارات ال�سيعة اىل ال�سدرين 

رغم معار�ستهم ال�سرتاك باحلكومة.
داخ���ل  تت�ساع���د  اخلالف���ات  وب���داأت 
املجموعة ال�سيعية بعد اجتماع كربالء 
الذي ج���رى خالل الزي���ارة الربعينية 
مق���رتح  وط���رح  املا�س���ي،  ال�سب���وع 
الذهاب اىل احلنان���ة حيث مقر ال�سدر 
يف مدين���ة النج���ف وحماول���ة اقناع���ه 

بت�سكيل حكومة جديدة.
وخ���الل ه���ذا الجتم���اع ال���ذي ج���رى 
و�س���ط حتذي���رات م���ن احتم���ال جتدد 
ال�ستب���اكات ب���ن »التي���ار« و«الإطار«، 
الول  وا�سح���ان  فريق���ان  هن���اك  كان 
وميثل���ه ه���ادي العامري زعي���م منظمة 
ب���در م���ع دع���م الت�سوي���ة م���ع ال�س���در 
والخر ميثل���ه املالكي الذي ي�سعى اىل 

عقد جل�سة للربملان قبل اي تفاو�س.
وبح�س���ب اخ���ر املعلومات، ف���ان زعيم 
التي���ار ال�س���دري ابلغ كل م���ن احلزب 
الدميقراط���ي وحتالف ال�سيادة )حلفاء 
ال�سدر( بان���ه لن ي�ستقبل اي طرف من 
الإط���ار التن�سيقي، ول حت���ى العامري 
لأن���ه ميث���ل حلق���ة �سعيف���ة الن داخل 

املجموعة ال�سيعية.
وكان���ت م�ساع���ي عقد جل�س���ة الربمل���ان 
ق���د تاأجل���ت ب�سبب م���ا عرف ب���� »هدنة 
الربعيني���ة« والتي اعقبت ال�ستباكات 
اخل�س���راء  املنطق���ة  داخ���ل  امل�سلح���ة 
نهاي���ة اآب املا�سي، حيث تراجع الإطار 
التن�سيقي عن نوايا ا�ستئناف جل�سات 

الربملان اىل ما بعد الزيارة.
والت���زم ال�س���در ب���دوره بالهدن���ة غر 
املكتوب���ة م���ع خ�سوم���ه وتوق���ف ع���ن 
التغري���دات هو ووزي���ره �سالح حممد 
العراق���ي، فيم���ا كان املالك���ي ق���د ع���اد 
يف منت�س���ف الهدن���ة اىل احلدي���ث عن 
ت�سكي���ل حكومة جدي���دة يف اثناء بيان 

حلف���اء ال�س���در )الدميقراطي وحتالف 
دول���ة  زعي���م  اعتق���د  ال���ذي  ال�سي���ادة( 

القانون بانه جاء مل�سلحته.
اع�س���اء  لبي���ان  دقيق���ة  ق���راءة  وم���ع 
التحال���ف الثالث���ي وال���ذي اأعل���ن عدم 
اعرتا�سه على عودة الربملان، وو�سول 
ر�سائل بع���د ذل���ك اىل »التن�سيقي« بان 
حلفاء زعي���م التيار ي�سرتطون باملقابل 
موافق���ة ال�س���در، ف���ان ن�س���وة الن�س���ر 
الق�سرة التي �سعر بها قادة يف الإطار 

قد زالت.
�سيا�س���ي مطلع قال يف حديث ل�)املدى( 
انه يف »ليلة الحد كان قد تزايد ت�سظي 
الإطار التن�سيق���ي، ومع ذلك كان فريق 
م���ن الطاري���ن ق���د توح���دوا لإيق���اف 
عل���ى  ال�سيط���رة  يف  املالك���ي  طم���وح 
احلكوم���ة املقبلة، رغم اخت���الف نوايا 

كل طرف«.
ومي�س���ي قائ���ال: »الفري���ق ال���ذي ي�سم 
العام���ري والعبادي كان اأك���رث واقعية 
يف التعاط���ي م���ع الزمة ووج���دوا ان 

ل ح���ل ال بالتن���ازل والقب���ول ب�سروط 
ال�س���در وجتديد الثقة برئي�س الوزراء 

احلايل م�سطفى الكاظمي«.
ال�سيا�س���ي  ان  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
القري���ب م���ن الأح���داث ي�س���ر اىل ان 
حي���در العب���ادي ق���د ل يك���ون متحم�سا 
جدا لإع���ادة الثق���ة بالكاظم���ي لكن من 
مين���ع  ان  الح���وال  كل  يف  م�سلحت���ه 
املالك���ي من احل�س���ول عل���ى احلكومة 
للمن�س���ب  يت���م اختي���اره  ام���ال يف ان 

)ويق�سد العبادي(.
العام���ري،  ه���ادي  ان  اي�س���ا  باملقاب���ل 
كان يرغ���ب يف ان يذه���ب املن�سب اىل 
القي���ادي يف منظم���ة ب���در وم�ست�س���ار 
الم���ن القوم���ي قا�سم العرج���ي الذي 
تن���ازل قبل �ساعات م���ن اختيار مر�سح 
املالكي لرئا�س���ة احلكومة املقبلة حممد 

ال�سوداين يف متوز املا�سي.
والعام���ري كان ق���د اع���اد ط���رح ا�س���م 
العرج���ي مرة اخ���رى خ���الل اليومن 
املا�سي���ن، �سمن مقت�سي���ات الت�سوية 

ان  اق���رتح الول  ال�س���در، حي���ث  م���ع 
يت���م  ب���ان  و�س���ط  ح���ل  هن���اك  يك���ون 
ت�سكي���ل حكوم���ة جديدة لت�س���رف على 
م�ست�س���ار  برئا�س���ة  لك���ن  النتخاب���ات 

المن القومي.
لك���ن يف النهاي���ة وبح�س���ب م���ا يقول���ه 
عل���ى  مطلع���ا  كان  ال���ذي  ال�سيا�س���ي 
النقا�سات الخرة »�سيطر جناح نوري 
املالكي ومعه الع�سائب وبتحفظ عمار 
احلكي���م زعيم تيار احلكمة، على حركة 
املعار�س���ة داخ���ل التن�سيق���ي وفر����س 

راأيه مرة اخرى«.
وكان فريق املالكي قد �سيطر يف مرات 
�سابق���ة عل���ى معار�س���ة فري���ق داخ���ل 
»التن�سيق���ي« عل���ى ت�سمي���ة ال�سوداين 
لأن���ه ق���د ي�ستفز ال�سدر قب���ل ان يقتحم 
اخل�س���راء  املنطق���ة  التي���ار  اأن�س���ار 
ويبقون معت�سمن امام الربملان لنحو 

�سهر كامل.
ج���رى  غا�سب���ا مم���ا  العب���ادي  وظه���ر 
يف ليل���ة الح���د حيث ن�سر بي���ان با�سم 

ائت���الف الن�س���ر ف�س���ح فيه ج���زء مما 
حدث، ون���اأى بنف�س���ه ع���ن اأي موق���ف 
يخ�س املر�ّسح لرئا�سة احلكومة، داعيا 
اىل العم���ل لإنت���اج »ت�سوي���ة �سيا�سي���ة 

د�ستورية«.
وق���ال بي���ان الن�سر اأنه »ل جدي���د لدينا 
من مواق���ف مبا يت�سل باملر�ّسح لرئا�سة 
الوزراء، وما ي�ساع من مواقف ومواقف 
م�سادة، تاأتي لتمرير اأجندات وم�سالح 
خا�سة ل عالقة لها بحل الأزمة وتفادي 

الن�سداد والفو�سى«.
واعترب البيان اأن »اخلالفات بن القوى 
ح���ول  تتمح���ور  األ  يج���ب  ال�سيا�سي���ة 
املر�سح الأف�س���ل مل�سالح هذه القوى اأو 

تلك، بل كيف يتم احلكم«.
و�سدد اأن »واجب القوى املعنية بالدولة 
اليوم هو العمل لإنتاج ت�سوية �سيا�سية 
املنا�سب���ة  الظ���روف  تهي���ئ  د�ستوري���ة 

لنتخابات مبكرة«.
باملقابل اكدت حركة ع�سائب اأهل احلق 
بزعامة قي����س اخلزعلي، ان���ه ل جتديد 

لرئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي.
وق���ال املتحدث با�سم املكت���ب ال�سيا�سي 
للع�سائ���ب  املمثل���ة  �سادق���ون  لكتل���ة 
ع���رب  تغري���دة  يف  الربيع���ي  حمم���ود 
توي���رت :«ل ول ول جتدي���د للمبخ���وت 
م���ن  وكل  الكاظم���ي(  اىل  ا�س���ارة  )يف 
ين�سر �سيئا عن مثل هذا فهو اما متوهم 

او كاذب فال ت�سدقوه«.
م���ع  التط���ورات  ه���ذه  وج���اءت 
اعالن املتح���دث با�سم جمل����س الوزراء 
ح�س���ن ناظم،ام����س ، ان رئي�س الوزراء 
م�سطف���ى الكاظمي �سيتوج���ه للوليات 
املتح���دة للم�ساركة يف اأعم���ال اجلمعيَّة 

العاّمة لالأمم املُتِحدة.
وق���ال ناظ���م خ���الل موؤمت���ر �سحفي يف 
بغ���داد اأعق���ب جل�س���ة جمل�س ال���وزراء 
اإن »رئي�س ال���وزراء م�سطفى الكاظمي 
املتح���دة  الولي���ات  اإىل  �سيتوج���ه 
���ة العاّمة  للم�سارك���ة يف اأعم���ال اجلمعيَّ
لالأمم املُتِحدة يف دورتها ال� 77«، مبينا 
ان »الكاظمي �سيلتقي �سخ�سيات رفيعة 

امل�ستوى يف نيويورك«.
وكانت قد �سهدت ليلة الحد ا�ستعرا�س 
قيادات يف الإطار حتذيرات من احتمال 
خ���الل  املتوقع���ة  التظاه���رات  جت���دد 
ع���ن  واحلدي���ث  املقبل���ن،  ال�سبوع���ن 
وج���ود »ادلة على ت���ورط ف�سائل تابعة 
لق���ادة يف الإط���ار باأوام���ر اإط���الق النار 

باملنطقة اخل�سراء«.
تل���ك  عل���ى  املطل���ع  ال�سيا�س���ي  ويق���ول 
ع���ن  معلوم���ات  »هن���اك  ان  النقا�س���ات 
احتم���ال ا�س���دار اوام���ر اعتق���ال بح���ق 
بع�س قيادات الف�سائل على خلفية مقتل 
م���ا ل يق���ل ع���ن 30 �سخ�س���ا يف احداث 
اخل�سراء قبل اأكرث من ا�سبوعن، وهو 

ما يزيد ال�سغط على قادة الإطار«.
كما ك�س���ف ال�سيا�س���ي ان الليلة ما قبل 
الخ���رة ق���د مت فيها ت���داول مقرتحات 
الثق���ة  جتدي���د  جان���ب  اىل  اخ���رى 
بالكاظم���ي تتعلق باإع���ادة طرح ابن عم 
زعيم التي���ار ال�سدري مقت���دى ال�سدر 
ومر�سح���ه ال�ساب���ق للحكوم���ة املقبل���ة 
جعفر ال�سدر كاأحد احللول الو�سطية.

بالإ�ساف���ة اىل ان قادة الإط���ار ناق�سوا 
وزارة   12 م���ن  وزارات   6 اعط���اء 
مفرت�سة لل�سيعة يف احلكومة اجلديدة 
اىل التيار ال�س���دري رغم تاأكيد الخر 
امل�سارك���ة يف احلكوم���ة، حي���ث  ع���دم 
اقرتح���ت بع����س الق���وى اعطائه���ا اىل 
مقرب���ن م���ن ال�س���در اإذا رف�س الخر 

ت�سلم الوزارات.

طرح ا�شم جعفر ال�شدر و6 وزارات لل�شدر كحلول ت�شوية
ليلة خالفات »االإطار«: دعم الكاظمي ومخاوف من اعتقاالت على خلفية ا�ضتباكات الخ�ضراء

االطار يقدم تنازالت من اأجل �سمان ا�ستئناف جل�سات البرلمان

جعفر ال�سدر واإلى جانبه نيجيرفان بارزاني اثناء ح�سورهما في الجنازة الر�سمية للملكة اإليزابيث في لندن

في�ضانات باك�ضتان قد تك�ضف عن ال�ضين 
ك�ضديق ت�ضتعين به للم�ضاعدة

بانتظار ا�شتئناف الجل�شات للت�شويت على المر�شح

الكتل الكبيرة تتفق على منح من�ضب نائب رئي�س البرلمان للم�ضتقلين
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 ذي قار/ ح�سني العامل

تقوم  "�ل�شفارة  �إن  كريكانتي،  وق��ال 
�اليطالية  �لثقافة  وز�رة  من  وفد  مع 
بزيارة ملنطقة �ثرية ملا لها من �هميتها 

�لتاريخية".
"�إيطاليا ترى �ن عر�قة  �أن  و�أ�شاف، 
�حل�����ش��ارة ه��ي �ل��ت��ي مت��ث��ل �ل��ه��وي��ة 
�مل�����ش��رك��ات  و�ن  ل��ل��ع��ر�ق  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�حل�����ش��اري��ة ه��ي م��ا ي��ج��م��ع �ل��ع��ر�ق 

و�يطاليا يف هذ� �ملجال".
"الإيطاليا  �أن  �إىل  كريكانتي،  و�أ�شار 
�الآث����اري  �لتنقيب  يف  غنية  جت��رب��ة 
وقد �شاركت بثالثني بعثة تنقيبية يف 
�لوقت  لغاية   2003 عام  منذ  �لعر�ق 

�حلا�شر".
ولفت، �إىل "تو��شل �لعمل و�لتن�شيق 

بغد�د  يف  �لوطني  �ملتحف  �د�رة  مع 
ل��ل��ع��م��ل يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق �ل��ع��ر�ق 
و�ن��ت��ه��ى  قار"،  ذي  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن 
على  ب��ج��د  ت��ع��م��ل  "�إيطاليا  �أن  �إىل 
�آث��اره  ��شتعادة  يف  �لعر�ق  م�شاعدة 
ذي  حم��اف��ظ��ة  وت�����ش��م  �حل�شارية". 
يعود  �آث��اري��ا  موقعا   1200 نحو  ق��ار 
�ل�شالالت  فجر  ع�شر  �إىل  معظمها 
و�الأك��دي��ة  �ل�شومرية  و�حل�����ش��ار�ت 
و�ل��ب��اب��ل��ي��ة و�الأخ��م��ي��ن��ي��ة و�ل��ف��رث��ي��ة 
�الإ���ش��الم��ي،  و�لع�شر  و�ل�شا�شانية 
وت���ع���د م���ن �أغ���ن���ى �مل�����دن �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
ت�شم  �إذ  �مل��ه��م��ة،  �الآث���اري���ة  ب��امل��و�ق��ع 
بيت �لنبي �إبر�هيم )ع( وزقورة �أور 
�مللكية،  �ملقربة  عن  ف�شاًل  �لتاريخية، 
وق�شر �شولكي ومعبد )دب الل ماخ( 

�لذي ُيعد �أقدم حمكمة يف �لتاريخ.

وب�����دوره، ق���ال م��ع��اون حم��اف��ظ ذي 
"�ملو�قع  �ن  �ل�شريفي  في�شل  ق���ار 
�الثرية يف مدينة �ور �الثرية �شهدت 
بابا  زي��ارة  بعد  كبريً�  دوليًا  �هتمامًا 

�لفاتيكان".
�فاقًا  فتح  "ذلك  �أن  �ل�شريفي،  وتابع 
�ور  مدينة  �شهدت  �ذ  �و���ش��ع  عاملية 
�شفر�ء  من  متعددة  زي���ار�ت  �الث��ري��ة 

دول  م��ن خمتلف  ك��ب��ار  وم�����ش��وؤول��ني 
�ل�شياحية  �لوفود  عن  ناهيك  �لعامل 
ط��رح  "عن  وك�����ش��ف،  و�لدينية". 
م�شاريع ��شتثمارية يف حميط مدينة 
�ل���دول  �م����ام  �ور �الث���ري���ة وغ��ريه��ا 
و�ملنظمات �ملهتمة باالآثار �لعر�قية"، 
�شمن  ي���اأت���ي  "ذلك  �ن  �ىل  الف���ت���ا 
�جلانب  م��ع  �مل�شرك  �لتعاون  �إط���ار 

�الإيطايل".
"�لقطاع  �ن  �ل�������ش���ري���ف���ي  وي������رى 
�ل�شياحي و�الآث��اري يف حمافظة ذي 
يتطلب  وو��شع  �شخي  قطاع  هو  قار 
وتطويره  لتغطيته  كبرية  �مكانيات 
�المكانيات  تفوق  �المكانيات  وه��ذه 
�أن  �إىل  ول��ف��ت،  �ملتاحة".  �مل��ح��ل��ي��ة 
تلقت  قار  ذي  يف  �ملحلية  "�حلكومة 

عمل  بتفعيل  �ل���وع���ود  م���ن  �ل��ع��دي��د 
يف  �الجنبية  �ال�شتثمارية  �ل�شركات 
خرب�تها  وتوظيف  �ل�شياحي  �لقطاع 
يف  وال�شيما  �ملجال  هذ�  يف  �لكبرية 
�الع��ظ��م  �ور". وك���ان �حل���رب  م��دي��ن��ة 
يف  �أق��ام  قد  فرن�شي�س  �لفاتيكان  بابا 
)6 �آذ�ر 2021(، قد��شًا دينيًا و�شالة 
�لعر�قية  �ل��دي��ان��ات  الت��ب��اع  م�شركة 

يف ب��ي��ت �ل��ن��ب��ي �ب���ر�ه���ي���م �خل��ل��ي��ل 
�أور  مدينة  يف  �الدي����ان  ل��ق��اء  ورع���ى 
مدينة  غرب  جنوب  كم(   18( �الثرية 

�لنا�شرية.
مدينة  �آث��ار  مدير  رح��ب  جانبه  وم��ن 
بزيارة  غامن  كاظم  علي  �الأثرية  �ور 
�ل��وف��د �الإي���ط���ايل، و�أف����اد ب���اأن "هذه 
�ل����زي����ارة ت�����ش��ك��ل م��ن��ط��ل��ق��ا ل��ت��وث��ي��ق 

ودميومة �لتعاون بني �جلانبني".
�ل�شفري  "زيارة  �أن  غ���امن،  و�أ���ش��اف 
�الي����ط����ايل وم�������ش���وؤول���ني �ي��ط��ال��ي��ني 
مهتمني بال�شاأن �لثقايف و�الآثاري يعد 
�مل�شرك  �لتعاون  �فاق  لبحث  فر�شة 
مدينة  ت��ط��وي��ر  جم���ال  يف  وال���ش��ي��م��ا 
�الرث  م���ن  ج����زء�  ت��ع��ت��رب  �ل��ت��ي  �ور 
حمافظة  مع  وجتجَ �لعاملي".  �الن�شاين 
ب��غ��د�د(  ج��ن��وب  ك���م   375( ق���ار  ذي 
و�الآث��اري��ة  �لدينية  �ل�شياحة  ب��ني  م��ا 
و�لطبيعية ملا متتلكه من مو�قع �ثرية 
�اله���و�ر  مناطق  ع��ن  ف�شاًل  ودي��ن��ي��ة 
�ملحافظة  م�شاحة  خم�س  ت�شكل  �لتي 
�جلفاف  خماطر  حاليا  تو�جه  و�لتي 

ب�شبب �زمة �ملياه.
وكانت �د�رة حمافظة ذي قار ك�شفت 
ن��ه��اي��ة �ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي ع���ن خطة 
�أرب����ع م��ر�ح��ل لتطوير  ط��م��وح��ة م��ن 
مدينة �أور �ل�شياحية �جلديدة، وفيما 
تخ�شي�س  مرحلتي  ��شتكمال  �ك��دت 
�شمن  �لت�شاميم  و�ع���د�د  �الر����ش��ي 
و�لثانية،  �الوىل  �ملرحلتني  �ع��م��ال 
لتطوير  �خ��رى  م�شاريع  �ىل  ��شارت 
فيها  �لعمل  يتو��شل  �لتحتية  �لبنى 

على ح�شاب �شندوق �عمار ذي قار.
وكان وفد من �القليات �لعر�قية �أطلق 
حملة  �ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  ني�شان  يف 
�ل�شلمي  للتعاي�س  �ل��زي��ت��ون  غ�شن 
غرب  جنوب  �الث��ري��ة  �ور  مدينة  من 
�ن  �ىل  ����ش��ارو�  وفيما  �ل��ن��ا���ش��ري��ة، 
بزيارة  تيمنا  ي��اأت��ي  �حلملة  �ن��ط��الق 
�بر�هيم  �لنبي  ملقام  �لفاتيكان  بابا 
����ش���ددو� على  �مل��دي��ن��ة،  �خل��ل��ي��ل يف 
للديانات  كمركز  �ور  تكري�س  �همية 

�لتوحيدية وحو�ر �الديان.

اأكد م�ساعدة بغداد بـ 30 بعثة للتنقيب

ال�سفري الإيطايل من ذي قار: مهتمون با�ستعادة العراق لآثاره املهّربة

ك�سفت ال�سفارة الإيطالية عن م�ساركة 30 بعثة 
تنقيب في العمل بمواقع اثارية عراقية بعد 

عام 2003، وفيما تعهدت بتقديم الم�ساعدة 
الدولية ل�ستعادة الثار المنهوبة، وذكر مرا�سل 

)المدى(، اأن "ال�سفير الإيطالي في العراق 
ماوريت�سيو كريكانتي اأجرى مع ووفد من وزارة 
الثقافة في بالده زيارة اإلى مدينة اأور الأثرية 

في محافظة ذي قار".

 بغداد/ املدى

�أم�س  �ل��ع��ام��ة،  �مل���رور  م��دي��ري��ة  ك�شفت 
�الث��ن��ني، ع��ن نوعني م��ن �خل��ط��ط، فيما 
بكافة  �ملركبات  ��شتري�د  باإيقاف  طالبت 
��شتيعابية  ق��درة  وج��ود  لعدم  �أنو�عها، 

يف �ل�شو�رع لتلك �ملركبات.
�لعميد  �مل��دي��ري��ة  با�شم  �ملتحدث  وق���ال 
زياد �لقي�شي يف ت�شريح لوكالة �الأنباء 
لديها  �مل����رور  "مديرية  �إن  �ل��ر���ش��م��ي��ة، 
�لتخفيف من  ب�شاأن  ق�شمان من �خلطط 
و�لتي  )�آنية(  �الأوىل:  �مل��روري،  �لزخم 
وفتح  �لكونكريتية  �لكتل  رفع  تت�شمن 
�الأمنية،  �ل��ق��و�ت  مع  بالتعاون  �لطرق 
م�شتوى  على  )م�شتقبلية(  و�ل��ث��ان��ي��ة: 
�ل�شيار�ت  وم��ر�ئ��ب  �جل�����ش��ور  �إن�����ش��اء 
ق����رب �مل�����والت و�مل���ن���اط���ق �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�أن  �لقي�شي،  و�أ����ش���اف  و�لتجارية". 
و�ل�شناعية  �لتجارية  �ملناطق  "بع�س 
�ل�شيار�ت، حيث وجه  تخلو من مر�ئب 
تلك  من  �ل�شيار�ت  باإخر�ج  �ملرور  مدير 
بالتوقف  لها  �ل�شماح  وع���دم  �مل��ن��اط��ق 
و����ش���ط �ل�������ش���و�رع وت�����ش��ب��ب��ه��ا ب��زخ��م 
تعمل  "�ملديرية  �أن  مبينًا  مروري"، 
�أي�شًا �شمن خططها على تفعيل �الإ�شارة 
�أن  �إىل  �لقي�شي،  و�أ���ش��ار  �ل�شوئية". 
�ملقرحات  من  جملة  رفعت  "�ملديرية 
�إيقاف منح  لرئا�شة �لوزر�ء من �شمنها 
ق��ب��ل مديرية  م��ن  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �الأرق�����ام 
�ملرور وتفعيل نظام ترقني قيد �ملركبات 
�أما  �ل�شو�رع،  يف  �لزخم  من  للتخفيف 
�ملقرح �الآخر فاإنه ت�شمن �إن�شاء مناطق 
خاللها  م��ن  ي�شتطيع  �حل���دود  يف  ح��رة 
�ملو�طن �أن يبيع �ملركبة �ل�شخ�شية �إىل 

�أن  وتابع،  �جلو�ر".  دول  من  دولة  �أية 
باإيقاف  طالبت  �لعامة  �ملرور  "مديرية 
لعدم  �أنو�عها،  بكافة  �ملركبات  ��شتري�د 

وجود قدرة ��شتيعابية يف �ل�شو�رع لتلك 
نظام  "بوجود  �أنه  مو�شحا  �ملركبات"، 
هناك  ت��ك��ون  ���ش��وف  �جل��دي��د  �لت�شقيط 

�شو�رع ت�شتوعب �ملركبات �ملوجودة". 
وح����ول �إن�����ش��اء ج�����ش��ور ج���دي���دة، بني 
�شت�شرع  ب��غ��د�د  "�أمانة  �أن  �لقي�شي، 

قريبًا باإن�شاء 13 جم�شرً�، باالإ�شافة �إىل 
�إن�شاء �لطريق �حلويل ملحافظة بغد�د". 
بيان  �ملرور يف  ذلك، ذكرت مديرية  �إىل 
�ملرورية  "�حلو�دث  �أن  )�مل��دى(،  تلقته 
�أدت �ىل م�شرع  ي��وم و�ح��د فقط  خ��الل 
زو�ر   4 بينهم   10 و��شابة  ��شخا�س   6

�إير�نيني".
��شطد�م  "حادث  �أن  �لبيان،  و�أ���ش��اف 
مركبتني  بني  �لب�شرة  حمافظة  يف  وقع 
خ�شو�شي  و�لثانية  جنبي  نوع  �الوىل 
و�الج��ت��ي��از  �ل�����ش��دي��دة  �ل�شرعة  ب�شبب 
�شتة  ����ش��اب��ة  �إىل  �أدى  مم���ا  �خل���اط���ئ 
�أ���ش��خ��ا���س �أرب���ع���ة م��ن��ه��م م���ن �ل����زو�ر 

�الإير�نيني ومو�طنني �ثنني عر�قيني.
يف  وق��ع  ��شطد�م  "حادث  �إىل  و�أ���ش��ار، 
�الأوىل  مركبتني  ب��ني  ق��ار  ذي  حمافظة 
"تويوتا كر�ون" �شالون و�لثانية  نوع 
ن����وع )���ش��ت��ارك�����س( ب�����ش��ب��ب �ل�����ش��رع��ة 
�ملركبة  على  �ل�شيطرة  وع��دم  �ل�شديدة 
و�إ�شابة  �شخ�شني  وف��اة  �إىل  �أدى  مم��ا 

�ثنني �خرين".
��شطد�م  "حادث  �أن  �لبيان،  و�أو���ش��ح 
مركبتني  ب��ني  �ملثنى  حمافظة  يف  وق��ع 
�لطريق  وعلى  �الإد�ري���ة  �حل��دود  �شمن 
�ملركبة  �ل��و�ح��ة  مطعم  ق���رب  �ل�����ش��ري��ع 
�مل��رك��ب��ة  �ب��ي�����س  )ل���ك���زز(  ن���وع  �الأوىل 
نتيجة  )�شتار�إك�س(  ه��ون��د�ي  �لثانية 
مما  �الن��ت��ب��اه  وع��دم  �ل�شديدة  �ل�شرعة 
�ثنني  و�إ�شابة  �شخ�شني  وفاة  �إىل  �أدى 
�خرين". وم�شى �لبيان، �إىل �ن "حادث 
بني  كركوك  حمافظة  يف  وقع  ��شطد�م 
�ل�شديدة  �ل�شرعة  ب�شبب  مركبات  �أرب��ع 
وف���اة  �إىل  �أدى  م���ا  �الن���ت���ب���اه  وع�����دم 

�شخ�شني".

ح�سيلة خميفة حلوادث ال�سطدام

ملللديلللريلللة امللللللللرور تلللدعلللو لإيللللقللللاف ا�لللسلللتلللرياد الللعللجللات

اللللرملللادي فلللللي  حلليللوي  �لللسلللارع  تللاأهلليللل  يللعللرقللل  "التعار�ض"  حملللللي:  ملل�للسللوؤول 

جانب من زيارة الوفد اليطالي اإلى مدينة اأور الأثرية

 بغداد/ املدى

حتدث����ت قائممقامي����ة �لرم����ادي يف حمافظ����ة 
�النبار، �أم�س �الثنني، عن �أ�شباب تاأخر �إجناز 
�أح����د �ب����رز �ش����و�رع �ملدين����ة �لرئي�شي����ة، فيما 
�أكدت �أن �حلكومة �ملحلية حققت ن�شبة �إجناز 

100% للم�شاريع �ملوكلة �ليها.
وق����ال قائممقام �ملدين����ة �بر�هيم �لعو�شج، يف 
ت�شري����ح لوكال����ة �النب����اء �لر�شمي����ة، �إن "�أهم 
�مل�شاكل �لتي تو�جهن����ا هي �مل�شاريع �ملركزية 
�لت����ي تاأت����ي م����ن �ل����وز�ر�ت، حي����ث �أن �أغل����ب 
ه����ذه �مل�شاري����ع متاأخ����رة يف عملي����ة �الجن����از 
و�لنوعي����ة"، م�ش����ددً� عل����ى "�أهمي����ة �أن تكون 
هنالك رقابة حقيقية على م�شاريع �لوز�ر�ت".
و�أ�ش����اف �أن "�حلكوم����ات �ملحلي����ة ال متتل����ك 
�ل�شلطة �و �لقر�ر و�شالحية �ملر�قبة �أو فر�س 
�أي ر�أي م����ن ناحي����ة �لنوعي����ة عل����ى م�شاري����ع 

�لوز�ر�ت".
و�أو�شح �لعو�ش����ج، �أن "م�شروع تاأهيل �شارع 
17 �ل����ذي يق����ع و�ش����ط �لرم����ادي م����ن م�شاريع 
�ل����وز�ر�ت، وهو يعد م����ن �مل�ش����اكل �لرئي�شية 

تاأخ����ري�  هن����اك  �ن  حي����ث  تو�جهن����ا،  �لت����ي 
و��شح����ا م����ن قبل �ل�شرك����ة �ملنف����ذة، ف�شاًل عن 
وج����ود تعار�����س م����ا ب����ني �خلدم����ات و�لبن����ى 
�لتحتي����ة �ملوجودة يف ه����ذ� �ل�ش����ارع"، مبينًا 
�أن "تاأخ����ر �إع����ادة تاأهيل �ل�شارع ج����اء ب�شبب 

�لتعار�شات".  
و�أ�شار، �إىل "�لتو�شل التفاق على �نهاء بع�س 
�لتعار�شات �لتي تقف عائقا �أمام تاأهيل �شارع 
17، وه����و م�ش����روع �ملج����اري، حي����ث مت عقد 
�جتماع مع �ل�شرك����ة �ملنفذة مل�شروع �ملجاري، 

ولكن لغاية �الن ال توجد ��شتجابة". 
و�أك����د �أن "�ل�شرك����ة �ملنفذة لتاأهي����ل �شارع 17 
��شتلم����ت جزء� كبري� م����ن م�شتحقاتها �ملالية، 
ولكنها ما ز�ل����ت مماطلة يف مو�شوع معاجلة 

�لتعار�شات �ملوجودة".
وتابع �أن "هنالك �مو�اًل خم�ش�شة للتعار�شات 
�ال �ن �ل�شركة مل تقم ب�شرفها، رغم تخ�شي�س 
مبل����غ 3 ملي����ار�ت دينار، و�أخفق����ت بعملها يف 
مدة �الجناز ما ت�شبب ب�شرر كبري للمو�طنني، 
وعرقل����ة حركة �لتنقل ك����ون �ل�ش����ارع رئي�شيا 
وحيوي����ا وله �همية كب����رية".  ودعا �لعو�شج، 

�إىل  �الأخ����رى  �لبلدي����ات و�ل����وز�ر�ت  "وز�رة 
�نه����اء فك����رة �حال����ة �مل�شاري����ع �لعمالق����ة �لتي 
تخ�ش�س م����ن قبله����م، وحتويله����ا للحكومات 
�ملحلي����ة، لوج����ود جل����ان رقابي����ة ي�شم����ح له����ا 
بالتدخ����ل �و �ال�شر�ف عل����ى تنفيذ �مل�شاريع"، 
مو�شح����ا �ن "حكوم����ة �النب����ار حققت جناحا 
كب����ري� بن�شب����ة مئ����ة باملئ����ة يف �د�رة و�جن����از 
�مل�شاري����ع �لتي نف����ذت عن طريقه����ا". وك�شفت 
مديري����ة ط����رق وج�شور حمافظ����ة �الأنبار، يف 
وق����ت �شاب����ق، ع����ن م�شاريعه����ا �ملنج����زة خالل 
�لعام �حلايل، فيما �أك����دت �لتحرك الإجناز 19 

طريقًا حيويًا.
وذك����ر مدي����ر مديري����ة ط����رق وج�ش����ور �الأنبار 
عدنان حج����الن �لفهد�وي، �ل�شه����ر �ملا�شي �أن 
"مديري����ة طرق �النبار �أجنزت )100( طريق 
بل����غ جمم����وع �طو�لها ح����و�يل 520 كم �شمن 
خط����ة �ملحافظة منذ ع����ام 2017"، موؤك����دً� �أن 
"�لعمل متو��شل الجناز )75( طريقا جمموع 
�طو�لها 262 كم، منها م�شروع �ل�شايد �لثاين 
لطري����ق حديث����ة ر�وه بط����ول 59 ك����م م����ع 10 
ج�ش����ور وكذل����ك �ل�شاي����د �لث����اين لطريق ر�وه 

�لقائ����م بط����ول 75 ك����م وم����ن �ملوؤم����ل �جنازها 
�لعام �حلايل".

و�أ�ش����اف �لفهد�وي، �أن "من �شم����ن �مل�شاريع 
�ملنج����زة طريق �ل�شاي����د �لث����اين لطريق ذر�ع 
دجل����ة بط����ول 29 ك����م"، م�ش����ريً� �ىل �أن����ه "مت 
�جن����از �ع����ادة �عمار )112( ج�ش����ر� يف عموم 
�ملحافظ����ة منها )46( ج�شر� على طريق �ملرور 
�ل�شري����ع �شم����ن م�شاري����ع �عادة �العم����ار منذ 
ع����ام 2016". ولف����ت �إىل �أن "�لعمل متو��شل 
الجناز �عمار باق����ي �جل�شور وهي بعدد )3(، 
و�ح����د منه����ا ماه����و قيد �الجن����از وه����و ج�شر 
�ل�شهي����د وحي����د يف ناحي����ة �لبغ����د�دي و�ثنان 
يف ط����ور �الحالة هما ج�شر �ملجرة على طريق 
�لرحالية و�جل�شر �لغدف على طريق كم 160 
�مل�شتقبلية  �مل�شاري����ع  وب�ش����اأن  – �لنخي����ب". 
�أو�ش����ح �لفه����د�وي، �أن "�ملديري����ة �أعدت خطة 
الجن����از 19 طريقا حيويا ومهم����ا منها �ل�شايد 
�لث����اين لربط طريق فلوجة �شامر�ء بطول 44 
كم و�ربعة ج�شور 3 منها يف ق�شاء هيت على 
نهر �لفر�ت، وو�ح����د يف ناحية �حلبانية على 

قناة �شن �لذبان".

 بغداد/ املدى

�أعلن جمل�س �لق�شاء �الأعلى، �أم�س �الثنني، عن ��شد�ر حكم بال�شجن 
بحق ثالثة موظفني الرتكابهم ف�شاد� �إد�ريا.

�ن  )�مل���دى(،  تلقته  بيان  يف  �لق�شاء  ملجل�س  �الإع��الم��ي  �ملكتب  وق��ال 
 /318 �ملادة  �حكام  مبوجب  ��شدرت  �لدين  �شالح  جنايات  "حمكمة 
م��و�د  وب��دالل��ة  �مل��ع��دل   1969 ل�شنة   111 رق��م  �لعقوبات  ق��ان��ون  م��ن 
للمعاون  �شنو�ت  �شبع  بال�شجن  حكمًا  منه  و49  و48   47 �ال�شر�ك 
�ملبا�شر  �لتنفيذ  جلنة  �ع�شاء  من  و�ثنني  �لدين  �شالح  ملحافظ  �لفني 
�ن�شاء  مل�شروع  �لت�شغيلية  �ل�شلفة  تقا�شيهم  بعد  وذلك  �ملحافظة  يف 

جملونات ل�شالح مديرية �لتجهيز�ت �لزر�عية يف �ملحافظة".
و�أ�شاف �ن "�مل�شروع مل ينجز مع وجود عدة خمالفات �إد�رية �أخرى".
من جانبها، �أعلنت هيئة �حل�شد �ل�شعبي، عن �إحباط حماولة لتفجري 

�أحد �أبر�ج نقل �لطاقة �لكهربائية على طريق بغد�د- كركوك.
�حل�شد  يف   52 �للو�ء  من  "قوة  �أن  )�مل��دى(  تلقته  للهيئة  بيان  وذك��ر 
�لطاقة  نقل  �أب���ر�ج  �أح��د  لتفجري  حم��اول��ة  �ل��ي��وم  �أحبطت  �ل�شعبي، 
على  بناًء  "ذلك جاء  �أن  مبينًا  بغد�د كركوك"،  �لكهربائية على طريق 
�ب��ر�ج  �أح��د  حتت  نا�شفة  عبوة  وج��ود  عن  ��شتخبار�تية  معلومات 

كهرباء �ل�شغط �لعايل على طريق بغد�د كركوك".
�حل�شد  يف   52 �ل��ل��و�ء  يف  �ملتفجر�ت  "مفارز  �أن  �لبيان،  و�أ���ش��اف 

�ل�شعبي با�شرت بتفكيك �لعبوة وتفجريها يف مكان �آمن".
وعلى �شعيد مت�شل، �أعلنت �لهيئة �لعامة للجمارك، �ليوم �الثنني، عن 

�شبط 7 �شاحنات خمالفة عند مد�خل حمافظة نينوى.
لتوجيهات مدير عام  "تنفيذ�  )�مل��دى(،  تلقته  بيان  �لهيئة يف  وذكرت 
جلميع  �مل�شتمرة  �ل��زب��ي��دي  حممود  �شاكر  للجمارك  �لعامة  �لهيئة 
و�لتهرب  �لتهريب  عمليات  �مام  �ل�شبل  كافة  بغلق  �جلمركية  �ملناطق 
�ل�شمالية  �ملنطقة  جمرك  مديرية  متكنت  �جلمركية،  �لر�شوم  دفع  من 
�شاحنات   )7  ( �شبط  من  �لتهريب  ومكافحة  �لتحري  بق�شم  متمثلة 
حمملة )�أدو�ت �حتياطية ومعمل ماء ومو�د منزلية وكا�شي فرفوري 
خمالفة  �خ��رى(  خمتلفة  ممنوعة  وم��و�د  �ركيلة  ومع�شل  و�شري�ميك 

لل�شروط و�ل�شو�بط �لنافذة".
�ملخالفني"،  بحق  �لالزمة  �الج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  "مت  �أن��ه  و�أ�شافت 
�شرطة  مع  �لتعاون  خ��الل  من  كانت  �ل�شبط  "عملية  �أن  �ىل  م�شرية 

�جلمارك".

اأحكام بال�سجن ملوظفني 
ارتكبوا ف�سادًا اإداريًا



متابعة / املدى 

اأك���د رئي����س االحت���اد العراق���ي لك���رة الق���دم 
عدن���ان درج���ال، ام����س االثن���ن، ان االحتاد 
�سيح�س���م مل���ف امل���درب االأجنب���ي للمنتخب 
العراقي قبل ودية املك�س���يك التي �س���تقام يف 

ا�سبانيا خالل �سهر ت�سرين الثاين املقبل.

وقال درجال ، اإن "املباراة �س���تقام مبوعدها 
يف الثامن من �س���هر ت�س���رين الثاين املقبل"، 
نافي���ًا ان "يك���ون م���درب املنتخ���ب االوملب���ي 
را�س���ي �سني�س���ل ه���و م���ن �سيق���ود املنتخب 
خالل اللقاء الودي املرتقب كما يثار حاليا".

وا�س���ار اىل ان "االحت���اد �سي�سم���ي امل���درب 
االأجنب���ي ر�سمي���ًا لذل���ك احل���ن ول���ن يتاأخر 

يف الت�سمي���ة لذل���ك الوقت، �سيم���ا واأن اأقرب 
ا�ستحق���اق ر�سم���ي للمنتخ���ب مطل���ع الع���ام 

املقبل يف خليجي 25".
وا�س���اف درجال ان "االحت���اد �سمى �سني�سل 
فقط للبطول���ة الرباعية وق���د وافق م�سكورا 
عل���ى قيادت���ه للمنتخ���ب يف بطول���ة االردن 

الودية".

واو�سح انه "نح���اول انتقاء املدرب االف�سل 
بت���اأِن  الكب���ر  واال�س���م  التاري���خ  و�ساح���ب 
لر�سي كل متطلباتن���ا"، م�سددًا على "ح�سم 
مل���ف املدرب االأجنب���ي قبل مباراتن���ا الودية 
امل���درب  اأم���ام املك�سي���ك يف ا�سباني���ا، اذ ان 
االجنب���ي �سيقود املنتخب يف املباراة الودية 
املهم���ة ام���ام املك�سي���ك ت�سرين الث���اين املقبل 

و�سيعد املنتخب خالل املرحلة املقبلة".
ويخو����س املنتخ���ب العراق���ي لك���رة الق���دم 
مب���اراة ودي���ة اأم���ام نظ���ره املك�سيك���ي يف 
الثام���ن م���ن �سهر ت�سري���ن الث���اين املقبل يف 
اإ�سباني���ا، وذل���ك �سم���ن برنام���ج حت�سرات 
وا�ستعدادات االأخ���ر للم�ساركة يف نهائيات 

كاأ�س العامل 2022 يف قطر.
م���ن جهة اآخرى ف���از املنتخ���ب العراقي لكرة 
الق���دم، ي���وم االثن���ن، عل���ى ن���ادي ال�سرطة، 
به���دف دون مقاب���ل يف مب���اراة ودي���ة جرت 
على اأر�سية ملعب املدينة الدويل بالعا�سمة 

بغداد.
و�سج���ل ه���دف الف���وز للمنتخ���ب العراق���ي، 
مب���اراة مبثاب���ة  ر�ست���م، يف  اأ�س���و  املهاج���م 
االختب���ار االأول للمنتخ���ب، حت���ت اإ�س���راف 

املدرب را�سي �سني�سل.
ا�ستع���دادات  اإط���ار  يف  املب���اراة  واأقيم���ت 
املنتخ���ب الوطني، قبل امل�سارك���ة يف بطولة 
ه���ذا  م���ن   23 يف  املق���ررة  الدولي���ة  االأردن 

ال�سهر.
وكان االحت���اد العراقي لك���رة القدم، قد اأعلن 
ع���ن اإقامة مباراة ودية "مغلقة" بن املنتخب 
الوطن���ي وبط���ل ال���دوري العراق���ي املمت���از 

للمو�سم االأخر فريق ال�سرطة.
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درجال: �سنح�سم ملف املدرب الأجنبي قبل ودية املك�سيك

ي�شرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�شات اأدناه والتي تت�شمن جتهيز )املواد املذكورة يف اجلدول اأدناه( والواردة �شمن ح�شابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�شتم�شكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا على 
)www.moh.gov.iq(  واملوقع اخلا�ص بالوزارة )www.kimadia.iq( االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة

علما اأن ثمن م�شتندات املناق�شة التي مبلغها اأقل من مليون $ هو )1000000( مليون دينار غري قابل للرد واملناق�شات التي مبلغها اأكثـر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل من �شرت�شو 
عليه املناق�شة اأجور االإعالن وعلى اأن يتم تقدمي وثائق االأعمال املماثلة مع العر�ص اأما التاأمينات االأولية والتي يجب اأن تكون بن�شبة 1% من الكلفة التخمينية للمواد الواردة يف العطاء العر�ص تقدم على �شكل 
خطاب �شمان نافذ ملدة �شنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�شرف اال بكتاب من ال�شركة يوؤيد انتفاء احلاجة اأو �شك م�شدق اأو كفالة م�شرفية �شامنة اأو �شندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية علما اأن 
طريقة الدفع �شتكون )ح�شب �شروط املناق�شة( وطريقة ال�شحن )DDP( اأو ح�شب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات وعلى من �شرت�شو عليه املناق�شة �شرورة تقدمي التاأمينات القانونية 
اأو م�شتندات القر�ص التي ت�شدرها امل�شارف احلكومية ولغر�ص االطالع ميكنكم زيارة موقع  اأو �شك م�شدق  اأو كفالة م�شرفية  )كفالة ح�شن االأداء( البالغة 5%  من قيمة االإحالة وعلى �شكل خطاب �شمان 

ال�شركة اأو الوزارة املذكورين اآنفًا علمًا اإن املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني �شيعقد ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم اخلمي�ص 2022/10/6.
مالحظة / يف حالة م�شادفة موعد الغلق عطلة ر�شمية يكون اليوم التايل للدوام الر�شمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more 
information against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which 
its amounts more than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges 
& the bidder should attached, with presented offers, a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from the estimate cost for items that state in a bid should be 
submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or 
certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, the payment way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way 
(DDP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be relegate  on him has to present a legal insurance 
Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 
Thursday  6 /10 /2022 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening 
the tender.

اإعــــــــالن
وزارة ال�سحة/ ال�سركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية

املدير العام

Announcement No.Closing dateOpening dateDescriptionInvitation No.No.

Second time2 / 10 / 202213 / 9 / 2022 Ophthalmic appliances95 / 2022 / 43 / R1

حتدث االإيطايل كارل���و اأن�سيلوتي، املدير 
الفن���ي لفري���ق ري���ال مدري���د، ع���ن ديربي 
العا�سم���ة ال���ذي حق���ق في���ه الف���وز عل���ى 
ح�س���اب اأتلتيكو مدري���د بنتيجة 2-1 يف 
املب���اراة التي اأقيمت بينهم���ا م�ساء االأحد، 
على ملع���ب "�سيفيتا�س ميرتوبوليتانو"، 
�سم���ن مناف�س���ات اجلول���ة ال�ساد�س���ة من 
بطولة الدوري االإ�سباين للمو�سم احلايل 

.2023-2022
وق���ال كارل���و اأن�سيلوت���ي: "كان���ت لدين���ا 
اأف�سلي���ة مزدوج���ة ودافعن���ا ب�س���كل جيد. 
افتقرنا اإىل القليل من الفعالية يف ال�سوط 
الث���اين، فق���ط تل���ك الت���ي كان���ت لدينا يف 
ال�س���وط االأول. كان عليك اخلروج ب�سكل 
جي���د من اخلل���ف والبحث ع���ن الكرة بن 
اخلط���وط واللعب عمودي���ا. ما فعلناه يف 

اأول هدفن. ثم دافعنا ب�سكل جيد".
واأ�س���اف اأن�سيلوتي: "يف ال�سوط الثاين 
افتقرن���ا اإىل بع����س الرغب���ة يف الذه���اب 

واإحلاق االأذى".
وتابع اأن�سيلوتي: "رودريغو؟ اأراه جيدًا 

الأن���ه ذكي، ي���رز ب�سكل جي���د، �سجل هدفًا 
رائع���ًا. ميكن���ه اللع���ب يف جمي���ع املراكز 

ب�سبب اجلودة التي ميتلكها".
و�س���دد اأن�سيلوتي: "فالف���ردي؟ لقد لعب 

الفريق ب�س���كل جيد يف بع����س النواحي، 
فالفردي اأي�سًا، الأنه ميكن اأن يكون اأكرث 
على االأطراف، لديه و�سول �سريع للغاية، 
اإنه ي�ساعد الهجوم. فالفردي قطعة مهمة 

جدًا من الناحية التكتيكية".
وتاب���ع اأن�سيلوتي: "تبدي���ل ميندي؟ فقط 

لتجنب البطاقة ال�سفراء الثانية".
واأك���د اأن�سيلوتي: "بالن�سب���ة يل اأتلتيكو 

فريق جيد جدا، لديهم الكثر من اجلودة. 
لق���د بداأوا ب�سعوبة اأك���ر لكنهم �سيظلون 
يف املعرك���ة حت���ى النهاي���ة. االآن مل يت���م 
حتدي���د اأي �س���يء. لق���د بداأنا ب�س���كل جيد 
وه���م اأق���ل قلياًل، لك���ن كل �س���يء ميكن اأن 

يتغر".
واأ�سار اأن�سيلوت���ي: "امل�ساعر؟ �سعيد جدًا 
بع���د الف���وز بالديربي م���ن الوا�سح كانت 
لدين���ا اأف�سلية مزدوجة م���ع 0-2 وعرفنا 

كيف ندافع ب�سكل جيد".
وع���ن االأمور الت���ي يجب حت�سينه���ا؟ قال 
الفري���ق  اأن  ه���و  "م���ا ظه���ر  اأن�سيلوت���ي: 
تناف�س���ي للغاية، اأي�س���ا بدون كرمي، الذي 
قد يك���ون االأهم يف الفريق. هن���اك اأ�سياء 
ميكن حت�سينها. لكن احلقيقة هي اأنني مل 
اأ�ستطع طلب املزيد، لق���د فزنا بكل مباراة 
حتى االآن. نحن �سعداء للغاية واأنا فخور 

بتدريب هوؤالء الالعبن".
بر�سلون���ة  "الليغ���ا؟  اأن�سيلوت���ي:  واأك���د 
يبلي بالء ح�سنًا وكذل���ك نحن. اإنه مو�سم 
غري���ب، ال تع���رف ما ميك���ن اأن يحدث بعد 

كاأ�س العامل. ما يح���دث الأتلتيكو ميكن اأن 
يحدث لنا". وقال اأن�سيلوتي: "كرة القدم 
احلديث���ة؟ العب ك���رة القدم الي���وم يكتمل 
بالطاق���ة واجل���ودة. اأعتقد اأن ك���رة القدم 
احلديثة �ستك���ون واحدة ت�ستفيد من هذه 
الكثافة. كرة القدم يلعبها العب كرة القدم، 
�سحيح اأن املدربن يعدون ال�سرتاتيجية، 
لكن كرة القدم ملك لالعبن، هذه الفرتة".

اأك���د  اأتلتيك���و  م���ع  النق���اط  ف���ارق  وع���ن 
اأن�سيلوت���ي: "بالن�سبة يل ه���م فريق جيد 
للغاية، وكل �سيء ميكن اأن يتغر ب�سرعة 
و�سيك���ون املو�س���م مميزا للغاي���ة لكن من 
املهم بالن�سبة لنا اأن نبداأ على هذا النحو".

من جه���ة اخ���رى �سج���ل االإيط���ايل كارلو 
اأن�سيلوت���ي، املدي���ر الفن���ي لفري���ق ري���ال 
مدري���د االإ�سب���اين، رقم���ا قيا�سي���ا بعدم���ا 
ق���اد املرجني للفوز عل���ى ح�ساب م�سيفه 
اأتلتيك���و مدريد بنتيج���ة 2-1 يف املباراة 
الت���ي جمعتهم���ا م�س���اء االأحد عل���ى ملعب 
�سم���ن  ميرتوبوليتان���و"،  "�سيفيتا����س 
مناف�س���ات اجلول���ة ال�ساد�س���ة م���ن بطولة 

احل���ايل  للمو�س���م  االإ�سب���اين  ال���دوري 
.2023-2022

وذكر املوق���ع الر�سمي لنادي ريال مدريد، 
اأن اأن�سيلوتي رف���ع ر�سيده ل�89 انت�سارا 
يف الليغ���ا م���ع الفريق امللك���ي لي�سبح يف 
املرك���ز الثالث بقائم���ة املدرب���ن اأ�سحاب 
اأك���ر ع���دد م���ن االنت�س���ارات يف تاري���خ 

النادي مب�سابقة الدوري االإ�سباين.
واأ�س���اف املوق���ع اأن ري���ال مدري���د ع���ادل 
ال�ساب���ق  امل���درب  با�س���م  امل�سج���ل  الرق���م 
لي���و بينهاك���ر بر�سي���د 89 انت�س���ارا يف 
الدوري االإ�سباين. واأ�س���ار املوقع اإىل اأن 
اأن�سيلوتي حقق ه���ذا االإجناز خالل 120 
مب���اراة، لت�س���ل ن�سب���ة انت�سارات���ه عن���د 
74%، مو�سح���ا اأن���ه ال يتج���اوزه يف هذا 
الت�سنيف �سوى ميغي���ل مونيوث )257( 

وزين الدين زيدان )124(.
ويعتلي فريق ريال مدريد �سدارة ترتيب 
نقط���ة   18 بر�سي���د  اال�سب���اين  ال���دوري 
جمعها من الفوز يف 6 مواجهات بالعالمة 

الكاملة م�سجاًل 17 هدفًا وتلقي 6 فقط.

اأن�سيلوتي: ريال مدريد فريق قوي جدًا حتى بدون بنزميا.. وبر�سلونة فريق جيد

 متابعة  / املدى 

حر����س النج���م امل�س���ري حمم���د �س���الح، الع���ب ليفرب���ول 
االإجنليزي، على رثاء امللك���ة الراحلة اإليزابيث الثانية عر 
ح�ساب���ه الر�سم���ي على موق���ع "تويرت" والت���ى توفيت قبل 
اأي���ام. وقال حمم���د �سالح، "الي���وم، يقوم �سع���ب بريطانيا 
العظم���ى والع���امل بتكرمي وتودي���ع جاللة امللك���ة اإليزابيث 
الثانية ب�س���كل نهائي، اإحياًء لذكرى تراثه���ا وخدمتها التي 
ال تتزع���زع، قلبي مع العائلة املالكة يف هذا اليوم التاريخي 
والعاطفي". من جهة اخرى ع���اد جنم ليفربول االإجنليزي 
حمم���د �سالح اإىل �سفوف منتخب ب���الده م�سر لكرة القدم، 
يف اأول ت�سكيل���ة ملدرب���ه اجلدي���د الرتغ���ايل روي فيتوريا 
ا�ستع���دادًا لوديت���ي النيجر وليبريا نهاي���ة ال�سهر احلايل. 
وكان �سالح غاب عن املباراتن االأخرتن للفراعنة واللتن 
كانت نتائجهما �سببًا يف اإقالة املدرب الوطني اإيهاب جالل، 
بعد اخل�سارة اأمام اإثيوبيا �سفر - 2 يف اجلولة الثانية من 
مناف�سات املجموعة الرابعة �سمن ت�سفيات اأمم اأفريقيا يف 

�ساحل العاج، واأمام كوريا اجلنوبية 1 - 4 وديًا.
واأط���اح االحتاد امل�سري ج���الل بعد �سهرين فقط من ت�سلمه 
املهمة خلفًا للرتغايل كارلو�س كرو�س الذي قاد م�سر اإىل 
نهائ���ي اأمم اأفريقي���ا، حيث خ�س���رت اأم���ام ال�سنغال بركالت 
الرتجيح يف فراي���ر )�سباط(، ثم اأخفق معه���ا بالتاأهل اإىل 
موندي���ال قط���ر 2022 عل���ى ي���د ال�سنغ���ال اأي�س���ًا وبركالت 
الرتجي���ح. وُعننّ فيتوريا يف 12 متوز مل���دة اأربع �سنوات، 
واأعل���ن االأح���د ت�سكيلت���ه االأوىل االأح���د و�سم���ت 27 العب���ًا 
للمبارات���ن الوديت���ن م���ع النيج���ر يف 23 اأيل���ول احل���ايل 
وليبري���ا يف 27 منه مبلع���ب االإ�سكندرية بح�سور 5 اآالف 
م�سج���ع. وت�ستعد م�سر للت�سفيات املوؤهل���ة لنهائيات كاأ�س 
اأمم اأفريقي���ا يف �ساح���ل الع���اج الع���ام املقب���ل، وه���ي حتتل 
املرك���ز الرابع االأخ���ر بر�سيد ثالث نقاط بف���ارق االأهداف 
خلف اإثيوبي���ا املت�سدرة وماالوي الثاني���ة وغينيا الثالثة. 
ويغيب العب و�سط اآر�سنال االإجنليزي حممد النني ب�سبب 
االإ�سابة على غرار العب براميدز نبيل عماد )دونغا( الذي 
اأ�سي���ب يف املع�سك���ر التدريب���ي يف اال�سكندري���ة االأربع���اء 

املا�سي.

حممد �سالح يرثي امللكة اإليزابيث ويعود 
اإىل �سفوف الفراعنة
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الي���وم موعدها الأخ���ر. ولي�س من 
عاداته���ا اأن تخلَف موعدًا اأو حتنَث 
بعه���د. خاَنها القلب وم���ن عادِته اأن 
يخون. ا�ستمهل���ت الرتاَب اأيامًا كي 
���ى ر�سائ���َل حمبيه���ا طوابر ل  تتلقَّ
تنته���ي ودموع���ًا وبحرًا م���ن الثناء 
ال���رتاَب كي  والأزه���ار. ا�ستمهل���ت 
تكتَب خامتًة جميلًة لرواية طويلة.

غدًا ي�ستيق���ظ العامل ناق�سًا. عا�ست 
يف كنف���ه �سبع���ة عق���ود ملك���ة، كاأنَّه 
ي���درك  الي���وم  كنفه���ا.  يف  عا����َس 
اله���الت  اأنَّ  احلكاي���ات  ع�س���اق 
الكربى ل حتتاج اإىل حروب كربى 
ومنعطف���ات خطرة. ميك���ن للهالت 
بخي���وط  تن�س���َج  اأن  ال�ستثنائي���ة 
وال�س���رب  وال���ود واحلكم���ة  الثق���ة 

وال�سمت.
�سيفتق���د العامل ال�سي���دة التي كانت 
تاج���ًا عل���ى �سه���وة الت���اج. امللك���ة 
���دت بابت�سامته���ا جروَح  الت���ي �سمَّ
ي���وم  املنح�س���رة.  الإمرباطوري���ة 
ا�ستدعاها الق���در يف 1952 تعهَّدت 
واأن  ل�سعبه���ا.  عمَره���ا  تعط���َي  اأن 
تقوَم بواجبها حتى الرمق الأخر. 
ل الق�س���وُر اأوقعتها يف الغرور ول 
النف���وذ اأوقعه���ا يف ال�سراهة. بدت 
دائم���ًا اأك���رَب م���ن مكتبه���ا واأرح���َب 
توا�س���ع  يح���ل  ق�سره���ا. ومل  م���ن 
ال�سالحي���ات دون امتالِكه���ا �سلطًة 
خها �سع���وُر املواطنني  معنوي���ة ر�سَّ
اإليه���م  ال�ستم���اع  جتي���د  ه���ا  باأنَّ

والإ�سغاء اإىل هواج�سهم.
يف اأيامها تقلَّب العامل كثرًا وتغر. 
هجم اجلدي���ُد على كل ق���دمي وبينه 
املوؤ�س�سة امللكية. مل متنعها الأ�سالة 
من تقبل رياح التجديد. ومل متنعها 
العراق���ة م���ن الرق����س املحت�سم مع 
الع�س���ر. بالرزان���ة امللكي���ة �سنعت 
�سورَتها. تقاطرت القاماُت الكبرُة 
اإىل مكتبه���ا. وكانت املوع���َد الكبَر 
لأي كب���ر. كان �سيُد البيت الأبي�س 
يعت���رب لق���اَءه معها و�سام���ًا. وحني 
يف���وق  بتهي���ب  ي�سع���ر  ي�سافحه���ا 
ذاك ال���ذي ي�سعر ب���ه عند م�سافحته 

القي�سر ال�سوفياتي.
روؤ�س���اء  عل���ى  ي�س���دق  وه���ذا 
احلكومات الذي���ن كلفتهم اأو جاءوا 
ي���وم  ذاَت  وال���وداع.  لال�ستقال���ة 
دخل توين بل���ر الأربعيني مكتَبها 
رت���ه برف���ق مب���ن جل�س  مزه���وًا. ذكَّ
���ه قب���ل ولدته  عل���ى الكر�س���ي نف�سِ
ون�ست���ون  ا�سُم���ه  وكان  بقلي���ل، 
ت�سر�سل. اأطلَّ ع�س���ُب التوا�سع من 

عيني بلر.
غ���دًا �سيكون الع���امل ناق�س���ًا. اأدمن 
�سي���دة  م���ع  امللك���ة.  م���ع  العي����َس 
البت�سام���ة التي ل ت�سبه اإل نف�سها. 
مع �سيدة الأل���وان الزاهية. الأزرق 
عينيه���ا.  م���ن  لوَن���ه  �س���رق  ال���ذي 
والأ�سف���ر  امل�ستف���ز.  والأخ�س���ر 
ال�س���ارخ. والف�سات���ني الت���ي تلعب 
عل���ى اأط���راف الأرج���وان على رغم 

الإبحار يف ت�سعينات العمر.
. تنق�سه  غ���دًا �سيك���وُن الع���امُل اأق���لَّ
م���ع  الأناق���ة  موع���د  امللك���ة.  قبع���ُة 
العراق���ة. مل تلتحق باملو�سة. كانت 
املو�س���ة تراقبه���ا وتتعلَّ���م. للملك���ة 
اأ�سلوبه���ا يف ارتداء ما يليق بالهالة 
والع�سر والق�سر. هكذا بدت اأ�سبَه 
باأيقون���ة معلق���ة فوق نه���ر الوقت. 
العائل���ة  عل���ى  العوا�س���ف  ���ت  هبَّ
ارتكاب���ات ومراهق���ات وخيان���ات. 
علقت احلكاي���ات املثرة على حبال 
التوا�س���ل  وو�سائ���ل  التابلوي���د 
اأنَّ  كث���رون  وظ���نَّ  واملغردي���ن. 
الثق���وَب �ستذهب بالقلع���ة. جل�ست 
فوق العوا�سف التي انح�سرت حني 
ا�سطدمت بر�سيد �ساحبة الر�سيد 

ال�سا�سع يف قلوب مواطنيها.
اليوم ت�سل اإىل الفندق البعيد، اإىل 
البهو جرجروا اأجماَدهم وحتلَّقوا. 
دعاهم ون�ستون ت�سر�سل اإىل اللقاء 
م���ن دون حتدي���د الأ�سب���اب. ن�سَب 
لهم فخًا. كاأنَّه اأراد اإعدادهم لرتتيب 
ا�ستقبال يلي���ق بالزائرة التي تلوح 
بالو�سول. كان���ت ال�سا�سة الكبرة 
تنته���ي  ل  طواب���َر  �س���وَر  تنق���ل 
م���ن الذي���ن ج���اءوا لإلق���اء النظ���رة 

الأخ���رة. جموع ل تبخ���ل بانتظار 
طويل للفوز بانحناءة اأمام النع�س. 
قدمي���ة  بقّبع���ات  جن���ودًا  لحظ���وا 
واأل���وان باه���رة. ح���ركات مدرو�سة 
كاأحلان متقن���ة. وتقاليد من ع�سور 
ه���ا م�س���ت وانق�ست.  كان يعتق���د اأنَّ

وقع العامل يف فخ وداٍع �ساحر.
حدق جوزيف �ستال���ني يف ال�سا�سة 
وملع ال�ستغراب يف عينيه. يخرتع 
الغرُب احلكايات وي�سّدقها النا�س. 
يلعب بال�س���ور والأحجام وتنطلي 
احليلة على �س���كان الكوكب. مل يرد 
ا�سمها يف معركة من قما�سة ملحمة 
�ستالينغراد. ول تفوق �سالحياتها 
�سالحي���اِت �سي���د الفاتي���كان ال���ذي 
يفتق���ر اإىل الكتائ���ب واملدافع. �سعر 
بالعت���ب على مواطني���ه. تذكر كيف 
انه���ال خروت�س���وف عل���ى جثته يف 
املوؤمتر الع�سرين للحزب ال�سيوعي 
ال�سوفياتي. يعرف اأنَّه لول �سالبة 
»الرفي���ق« فالدمير بوت���ني لطردوا 
و»رو�سي���ا  العا�سم���ة  م���ن  ق���رَبه 
املقد�س���ة«. �سعر ب�س���يء من احل�سد 
ة هادئة فيما  حي���ال ال�سي���دة املم���ددَّ
ير�سقه���ا �سعبها بالأزه���ار والدموع 

وعرفان اجلميل.
امل�ساه���د  تون���غ  ت�س���ي  م���او  تاب���ع 
ا�سمه���ا  يرتب���ط  مل  م�ستهجن���ًا. 
م���ن  ونه���ر  طويل���ة«  ب�»م�س���رة 
تفج���ر  مل  والآلم.  ال�سحاي���ا 
غلب���ه  عدوان���ًا.  ت���ردع  ومل  ث���ورة 
اخلبث. ه���ل ج���اءوا ل���وداع �سيدة 
القبع���ات والف�سات���ني الزاهية؟ هل 
ا�ستدرجته���م بابت�سامته���ا وب�سور 
التقالي���د  وتل���ك  وكالبه���ا  خيوله���ا 
ال�سارمة الوافدة م���ن غبار احلقب 
الهاربة؟ يوؤمل���ه اأنَّ »الكتاب الأحمر« 
يف  مقيم���ة  بفخ���ارة  اأ�سب���َه  ب���ات 
متحف. يعزيه اأنَّ الرفيق �سي لي�س 
اإىل  العوا�س���ف  اإدخ���ال  وارد  يف 
قلع���ة احل���زب على غرار م���ا ارتكب 

غوربات�سوف.
م�سه���د  يف  ديغ���ول  �س���ارل  ق  ح���دَّ
الطوابر وانتابه �سيء من احلزن. 

ل يكره بريطانيا، بل يح�سدها على 
للرم���وز.  الوف���اء  العراق���ة وذه���ب 
الفرن�سي���ون ق�سة اأخ���رى. ردَّد يف 
اأ�سن���اف  بتع���دد  اأذواقه���م  �س���ره. 
اجلبنة والنبي���ذ. ي�ستعذبون اإنزاَل 
اله���الت م���ن عليائه���ا. كن���ت اآخ���ر 
ه���م خذل���وين. وح���ني  لكنَّ ملوكه���م 
زودت �سي���د الإليزي���ه ب�سالحي���ات 
خطيئ���ة  ارتكب���وا  ملكي���ة  �سب���ه 

البتهاج بروؤ�ساء بال تاريخ.
مل ي�س���دق كيم اإي���ل �سونغ ما يراه. 
قال اإنَّه يرفع قبعَته احرتامًا لرئي�س 
املخاب���رات الربيطانية لنجاحه يف 
اإح�سار ه���ذه اجلموع لإيفاد ر�سالة 
يف  ومواطني���ه  ب���الده  اأع���داء  اإىل 
وقت واحد. اأدرك ت�سر�سل ما يدور 
يف راأ����س كي���م فعاجل���ه بابت�سام���ة 

بريطانية حمبوكة بعناية.
مل  بالغ���ن.  الق���ذايف  معم���ر  �سع���ر 
يعامل���ه �سعُب���ه ب�سفت���ه مل���َك ملوك 
حب���ًا.  ول  ودًا  يظه���ر  مل  اأفريقي���ا. 
مل ي�ساه���د طواب���َر ا�ستن���كار ي���وم 
كان���وا  والذي���ن  علي���ه.  اأجه���زوا 
يدمن���ون النحن���اء ي���وَم كان قوي���ًا 
�سارع���وا اإىل ت�سل���ق جثت���ه ونظ���م 

ق�سائد الهجاء.
امل�ساع���ُر  راودت���ه  ح�س���ني  �س���دام 
���ه اأرغم جمر  روا اأنَّ نف�سه���ا. مل يتذكَّ
مالزم���ة  عل���ى  الإيراني���ة  الث���ورة 
خريطت���ه ك���ي ل يتدفق عل���ى بلدان 
وعوا�س���م. مل يخرجوا يف طوابر 
نظام���ه،  اقتل���ع  ي���وم  ووداع  ح���ب 
ول ي���وم الت���فَّ احلبل ح���ول عنقه. 
ي�سع���ب علي���ه فه���م ه���ذه الطوابر 
ال�سي���دة  جت���رب  مل  الربيطاني���ة. 
ة ال�سج���وَن ومكائ���د الأعداء  املم���ددَّ
وموؤامرات الرفاق. مل تنغم�س فيما 

ي�سبه »اأم املعارك« واأهوالها.
يف الفن���دق البعيد اأف���ردوا اجلناح 
امللك���ي للملك���ة. �سيح�سُده���ا كثرًا 
الذي���ن احتاج���وا اإىل �سخب دموي 
راع���ب ليحج���زوا اأماكَنهم يف نادي 

اخلالدين.
عن ال�سرق االو�سط
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الن�س���اط القت�سادي ال���ذي تتفاعل فيه التنمية 
، وال���ذي يق���وم عل���ى بيئ���ة ا�ستثماري���ة تتي���ح 
املرون���ة واملج���ال الوا�س���ع لقط���اع الأعم���ال . 
وال���ذي ل ميك���ن له اأن يقوم م���ن دون ال�ستناد 
اإىل حم���ددات و اأركان يقوم عليها ، لعل الأبرز 
فيه���ا يتمثل يف ؛ ال�سفافي���ة وامل�ساءلة و�سيادة 
القان���ون . اإنها الو�سفة الت���ي يثمر عنها املزيد 
م���ن الثقة يف بيئ���ة العمل ، وامل�س���ار الذي يتم 
في���ه تعزي���ز م�س���ار التناف����س . ول يق���ف الأمر 
عن���د حدود التو�سيف بل يتخطاه نحو التطلع 
اإىل تكثي���ف اجله���ود يف �سل���ب املمار�سة . تلك 
الت���ي تتب���دى يف تاأ�سي�س اللج���ان املتخ�س�سة 
ال�سمع���ة  م���ن  الإف���الت  مب���داأ  عل���ى  القائم���ة   ،
التقليدي���ة الت���ي تراف���ق عم���ل اللج���ان. جل���ان 
متن���ح ال�سالحي���ات العميق���ة والدال���ة ، حي���ث 
الهدف ال���ذي يحفزها ينطلق م���ن التطلع نحو 
ر�س���م معامل ) قيمة العم���ل اجلديد ( اخلايل من 
الرتابة و العالقات التقليدية والرتهل والهزال 
و البطال���ة املقنعة ، انطالق���ا من تقدمي مباديء 
الكف���اءة و الن�سب���اط و النزاه���ة  والتق���ومي ،  
�سعيا نحو حتريك املي���اه الراكدة والعمل على 
حفز واقع الأداء احلكومي ، و التوجه احلثيث 
نح���و تطبيق املباديء  الت���ي ت�ساهم يف تفعيل 
التنمي���ة القت�سادي���ة . حي���ث العتم���اد عل���ى 
ال�سبط والن�سباط ل بو�سفهما اأداة للمعاقبة 
واملراقب���ة ، بق���در ما يكون التطل���ع نحو تغير 
طريق���ة التعاطي مع مفهوم الجن���از الوظيفي 
، ب���دءا من تفعي���ل م�سار تقيي���م الأداء ، وجعله 
معيارا يتم م���ن خالله متييز العن�سر الوظيفي 
، وتقيي���م اجنازه ، والعمل على تطوير قدراته 
م���ن خ���الل التطوي���ر و التدريب ، وخل���ق بيئة 
العم���ل التي تقوم على فري���ق العمل وامل�ساركة 
، وغر�س قيم العدالة و احلرية والدميقراطية . 
قيم���ة احلوكم���ة ت�ستم���د م���ن ا�ستيعابه���ا ملجل 
التي���ارات والجتاهات وال���روؤى والت�سورات 
، الت���ي تتمثله���ا عنا�س���ر املجتم���ع. فالأم���ر ل 
يتعل���ق بتي���ار حزب���ي اأو اجت���اه �سيا�س���ي ، اأو 
كتل���ة برملاني���ة حت���اول اأن حتظ���ى بال�سيط���رة 
على م�س���ادر الت�سريع ، بق���در مايتعلق بعموم 
املواطنني داخل كيان الدولة الواحدة ، والذين 
يهمه���م العي����س يف بيئ���ة خالي���ة م���ن الف�س���اد 
الإداري ، ومينح���ون الق���درة عل���ى امل�سارك���ة 
العميق���ة و الأ�سيل���ة يف �سناعة الق���رار ور�سم 
مع���امل م�ستقبل الوط���ن. م�سارك���ة جوهرية ل 
تتوقف عند قطاع اأو حقل ،هي ل بال�سيا�سية اأو 
الجتماعي���ة اأو الثقافي���ة اأو القت�سادية ، بقدر 

ما هي متثيل عميق ملجمل هذه القطاعات .  ول 
هي باملو�سمي���ة اأو جتنح للتوافق مع  اإمالءات 
من طرف ما ، بقدر ما تقوم على �سرعية العالقة 
الأ�سيلة و الرا�سخة بني الوطن واملواطن. اإنه 
املعط���ى الذي يجعل من حقوق الإن�سان ، جزءا 
را�سخ���ا م���ن الثقافة الجتماعي���ة ، ويعمل على 
مواجه���ة  الف�ساد ، ل بو�سف���ه تق�سرا اإداريا ، 
بقدر ما يكون التطل���ع نحو تر�سده ومالحقته 
، واعتباره مهمة يجب اأن ي�سطلع بها املجتمع 
كافة .  من خالل تو�سيع اآليات الرقابة ال�سعبية 
و امل�ساءلة واملحا�سبة ، و التوجه نحو تو�سيع 
عم���ل الأجه���زة الدميقراطي���ة ، والتاأكي���د على 
ا�ستق���الل ال�سلط���ة الق�سائي���ة ، و التوجه نحو 
تر�سي���خ احلري���ة امل�سوؤول���ة  و�سيان���ة حري���ة 
التعب���ر ، وغر����س قي���م امل�ساركة واملب���ادرة و 
النتماء والولء املّنقى م���ن امل�سالح الذاتية و 

العتبارات ال�سخ�سية . 
عل���ى الرغ���م م���ن حداث���ة ت���داول م�سطل���ح ) 
احلوكم���ة ( ، والذي يعود اإىل ت�سعينات القرن 
الع�سري���ن م���ن قبل �سن���دوق النق���د الدويل و 
هيئات الأمم املتحدة العاملة يف جمال التنمية 
. اإل اأن الأ�س���ول التاريخية ل���ه تبقى متجذرة 
يف البدايات الأوىل لظه���ور النظام ال�سيا�سي 
للب�سرية ، باعتبار التمييز بني العدالة والظلم 
، فيم���ا تط���ورت التجرب���ة م���ن خ���الل النظ���ام 
الدميقراطي الذي ن�ساأ يف بالد الإغريق و على 
نط���اق حمدود. اأما التطبيق املعا�سر للحوكمة 
فيتمثل يف توجه الأنظم���ة ال�سيا�سية  القائمة 
على املب���اديء الدميقراطية ، تل���ك التي راحت 
حت���ث اخلطى نح���و توكي���د  وتر�سي���م مالمح 
الآلي���ات احلاكم���ة له���ذا النم���وذج ،  و حتدي���د 
تعميم���ه  اإىل  �سعي���ا   ، متي���زه  الت���ي  الأركان 
ون�س���ره ، باعتب���اره التجرب���ة الأك���ر ح�سوة 
وق���درة يف مواجهة الأزم���ات وامل�سكالت التي 
راح يواجهه���ا الع���امل املعا�س���ر ، ل �سيما و اأن 
البني���ة القانوني���ة واملفاهيمي���ة  والت�سريعي���ة 
التي يقوم عليها ، يف منتهى الو�سوح و خالية 
من التعقيد. هذا بالإ�سافة اإىل امل�سعى واجلهد 
الذي راحت تتطلع به النظمة الدميقراطية يف 
تاأكي���د ج���دواه واأهميت���ه ، ع���رب الإ�س���ارة اإىل 
و   . الر�سي���د  املبا�س���رة يف احلك���م  التج���ارب 
التطلع نحو ح���ث املنظمات الدولية على دعمه 
وت�سجيع���ه و تعميم���ه، ل �سيم���ا يف البل���دان 

النامية .  
يرتب���ط مفه���وم احلوكم���ة بامل�سارك���ة العميقة 
واملوؤث���رة . تل���ك التي ميكن اأن تك���ون مبا�سرة 

، حي���ث  يتب���دى دور الفرد الفاع���ل واملوؤثر يف 
�سياغة وبن���اء املجتمع ، ع���رب ا�سهامه العميق 
يف الرقاب���ة و املتابع���ة والر�س���د والتحلي���ل ، 
وحث اجلهود الإيجابية نحو مواجهة الأخطاء 
واملمار�س���ات التي ت�سطلع بها بع�س اجلهات . 
فيم���ا يربز جم���ال امل�ساركة غ���ر املبا�سرة عرب 
تفعي���ل دور موؤ�س�س���ات و منظم���ات املجتم���ع 
املدين ، �سعيا نحو بلورة الثقافة الدميقراطية 
، تلك التي ترتبط بالتنمية الب�سرية .  ومن هذا 
املعط���ى تربز اأهمي���ة التو�سيف ال���ذي و �سعه 
برنامج الأمم املتحدة للتنمية الب�سرية ، والذي 

يقوم على ثالثية : 
1.تنمي���ة الإن�س���ان : حي���ث التطلع نح���و بناء 
الإن�سان املوؤهل للم�سارك���ة يف التفا�سيل التي 
تزخ���ر به���ا احلي���اة ، باإميان و فاعلي���ة و و عي 

عميق بالدور. 
2.التنمي���ة م���ن اأج���ل الإن�س���ان :  العم���ل عل���ى 
خل���ق املن���اخ الع���ادل ، ال���ذي يوؤم���ن لالإن�س���ان 
الإفادة املبا�سرة م���ن فعالية التنمية ، من خالل 
الت�سريعات و التنظيمات ال�سيا�سية والقانونية 
و الإداري���ة . اإل اأن الواق���ع يبق���ى منفتحا على 
املجم���ل من التناق�سات التي يزخر بها املجتمع 
، ل �سيما على �سعيد ال�سراع الفئوي والطبقي 
ن او التداخ���ل يف امل�سالح ب���ني من ميلك ومن 
ل ميل���ك على ال�سعي���د القت�سادي .  اأو بني من 
يحك���م ويهيمن وي�سيطر على �سناعة و�سياغة 
الق���رار ال�سيا�سي ،  وم���ن يتعر�س لل�سيطرة و 

اخل�سوع .  
3.التنمي���ة بالإن�س���ان :  حي���ث ال�سعة واملجال 
املفت���وح لالإن�سان من اأج���ل امل�ساهمة املبا�سرة 
يف يف الإعداد و البناء والتطوير الجتماعي. 
Em�  ننطالق���ا م���ن تفعي���ل مب���داأ ) التمك���ني 

powerment ( ، و عل���ى خمتل���ف امل�ستويات 
القت�سادي���ة والجتماعي���ة وال�سيا�سية .  فيما 
يت�س���ع نطاق امل�ساهمة ، اإن كانت على ال�سعيد 
الف���ردي ، اأم على م�ستوى الفعاليات اجلماعية 
، والت���ي تتمث���ل يف منظم���ات املجتم���ع املدين 
) اأحزاب���ا و نقاب���ات وجمعي���ات(  ، �سعيا نحو 
تفعي���ل م�ست���وى الأداء ، و العم���ل عل���ى خل���ق 
التنمي���ة   ( اجت���اه  يف  ي�س���ر  ال���ذي  احلاف���ز 
 )Sustainable  Development  امل�ستدامة
احلكوم���ة  من���وذج  بن���اء  نح���و  توا�س���ال   ،  )
الالمركزي���ة ، وخل���ق الفر����س ام���ام م�ساهمة 
الأف���راد يف �سل���ب ممار�سة ال�سلط���ة و�سناعة 
الق���رار ، يف جمتمع ت�سوده العدالة وامل�ساواة 

واحلرية .

الحوكمة وقيمة العمل جناح ملكي في نادي الخالدين

لع���ل بداية املقالتنطلق م���ن اإقرار رئي�س 
ال�سلطة الق�سائي���ة القا�سي فائق زيدان 
ي���وم ال�سب���ت املواف���ق للعا�سر م���ن �سهر 
�سبتم���رب / ايل���ول 2022 عج���ز الق�ساء 
اخلروق���ات  معاجل���ة  ع���ن  العراق���ي 
اإنتخاب���ات  خلفته���ا  الت���ي  الد�ستوري���ة 
2021 ب�سب���ب بع����س م���واد  اوكتوب���ر 
راأ�سه���ا يف ت�سورن���ا  الد�ست���ور وعل���ى 
رئي����س  بتكلي���ف   76 امل���ادة  املتوا�س���ع 
النيابي���ة  الكتل���ة  مر�س���ح  اجلمهوري���ة 
الكر ع���ددا بت�سكي���ل جمل����س الوزراء 
ه���ذا بال�ساف���ة لن����س د�ست���وري �سمح 
للثلث املعطل بتعطيل احلياة ال�سيا�سية 
عق���ب انتخاب���ات �سرعي���ة ناجح���ة ب���كل 
الحتادي���ة  املحكم���ة  اقرته���ا  املقايي����س 
التهدي���دات  اإن   . العراق���ي  والق�س���اء 
امل�ستم���رة للنظ���ام الد�ست���وري �ستمه���د 
- يف حال���ة ع���دم اإيجاد خم���ارج مالئمة 
م���ن  متيق���ن  غ���ر  لواق���ع   - د�ستوري���ا 
عواقبهالتي قد لت�سمحبح�سن ا�ستغالل 
الفر����س ال�سيا�سية املالئمة واإ�ستثمارها 
تنه���ي  اأ�ستنادالإدارةر�سيدةناجع���ة 
مب�س���رة  املزم���ن  ال�سيا�س���ي  الن�س���داد 
مب�ستقبل عراقي واعد . من هنا فاإن مقال 
القا�سي زيدان يجدر باأهل احلل والعقد 
يف الع���راق النتب���اه ل���ه جي���دا وحتليل 
جوهري���ة  م�ساأل���ة  م�سمون���ه  خط���اب 
كونه يخت����س ب�سرورةر�س���د تداعيات 
د�ستوري���ة و�سيا�سي���ة م�ستقبلية حيوية 
حتم���ل اأنعكا�سات عل���ى م�ستقبل النظام 
ال�سيا�س���ي لب���د معه���ا اإج���راء تعديالت 

د�ستوري���ة جوهرية  اإذا م���ا اأريد اأجناح 
العملية ال�سيا�سية – الد�ستورية يف ظل 
من���اخ �سيا�سي – اإجتماع���ي واقت�سادي 
ي�سمحباإجراء اإ�سالحات حقيقية للنظام 
ال�سيا�س���ي العراق���ي . م�سه���د حتى الن 
اوق���ع البالد يف املحذور اإل وهو جتاوز 
اخل���ط الحم���ر ممث���ال بحال���ة القتت���ال 
ب���ني ابن���اء ال�سع���ب الواح���د يف منطقة 
عدت اآمن���ة خ�س���راء ولكنه���ا �سرعان ما 
اأ�سطبغ���ت بل���ون ال���دم العراق���ي الغايل 

علينا جميعا مفتقدة المن والمان. 
لعل م���ن املنا�س���ب عن���د مناق�س���ة م�ساألة 
ال�سرعي���ة الد�ستوري���ة اأقتبا����س م���ا يلي 
م���ن اق���وال مهم���ة ج���دا للقا�س���ي زيدان 
الد�ستوري���ة  اخلروق���ات  اإن   «  : مايل���ي 
اإجتماعي���ا  املقبول���ة  غ���ر  اأوالفع���ال 
م�ساأءل���ة  للقا�س���ي  لميك���ن  واأخالقي���ا 
اأف���راد  اأم  موؤ�س�س���ات  �س���واءا  مرتكبه���ا 
اإل بوج���ود ن����س �سري���ح يعاق���ب عليها 
وف���ق ال�س���روط القانونية الت���ي ينظمها 
الن�س الد�ست���وري اأو القانوين ، ومثال 
على ذل���ك اأن الق�ساء ي���درك متاما الآثار 
ال�سلبي���ة للخروق���ات الد�ستوري���ة الت���ي 
ح�سلت بعد النتخاب���ات الت�سريعية يف 
ت�سري���ن الول �سنة 2021 املتمثلة بعدم 
يف  الد�ستوري���ة  بالتوقيت���ات  اللت���زام 
ت�سكيل ال�سلطة التنفيذية ب�سقيها رئي�س 
اجلمهوري���ة وجمل����س ال���وزراء بح�سب 
ن�س امل���ادة )66( من الد�ست���ور”. اأقرار 
ول�س���ك �سريح مدوي اأدان دور الربملان 
العراق���ي يف اأنط���الق عملي���ة ت�سريعي���ة 

ل���ه اأ�س���داء  مثم���رة وبالت���ايل �سيك���ون 
وتداعيات على امل�سهد ال�سيا�سي املنتظر 
يف الع���راق. هذا ومن منظور مكمل فاإنه 
» رغم و�سوح هذا اخلرق الد�ستوري اإل 
اأن الق�س���اء مل يك���ن قادرا عل���ى معاجلة 
هذا اخل���رق اأوم�ساءل���ة مرتكبيه ب�سبب 
ع���دم وجود ن�س د�ستوري يجيز له ذلك، 
وه���ذا ما مل�سن���اه جليا يف ق���رار املحكمة 
الحتادية العليا العدد 132 وموحداتها 
ال�س���ادر   2022 اإحتادي���ة/  دع���وى   17
بتاري���خ 2022/9/7 بخ�سو�س دعوى 
طل���ب حل جمل����س الن���واب ، و رغ���م اأن 
الق�ساء يتفق مع املدعي يف تلك الدعوى 
د�ستوري���ة  خروق���ات  بوج���ود  واقعي���ا 
مرتكبة من قبل جمل�س النواب و�سخ�س 
تل���ك اخلروق���ات ب�س���كل وا�س���ح اإل اأن 
الق�س���اء الد�ست���وري رد الدع���وى بطلب 
ه���ذا  ج���زاء  لإن  الن���واب  جمل����س  ح���ل 
اخل���رق )ح���ل املجل����س( اأوكلت���ه امل���ادة 
)64( م���ن الد�ستوراإىل جمل����س النواب 
ذاته ب���اإن يحل املجل�س بالغلبية املطلقة 
لع���دد اأع�سائ���ه اإم���ا بناءا عل���ى طلب من 
ثل���ث اع�سائه اأو طلب من رئي�س جمل�س 
الوزراء ومبوافقة رئي�س اجلمهورية”. 
من هنا يجدر باملطل���ع اأواخلبربال�ساأن 
والعراق���ي  عموم���ا  الد�ست���وري 
الطويل���ة  العب���ارة  بخا�سةفهموحتلي���ل 
املقتب�س���ة اآنف���ا مب���ا لي���دع جم���ال لل�سك 
م���ن اأن جمل�س النواب ال���ذي مل ي�ستطع 
عق���د جل�سات���ه مل���دد طويل���ة ول�سباب قد 
تكون م���ربرة واقعيا او اأخ���رى لبد من 

ك�س���ف مالب�ساته���ا م�ستقب���ال اأوكلت اإليه 
د�ستوريا وح�سريا وفق���ا للفقرة الوىل 
م���ن امل���ادة )64( حل املجل����س. علما باإن 
اأجن���ازات املجل�س يف دورته الخرة مل 
ت�سل للحدود املقبولة وطنيا اللهم اإل يف 
اإط���ار اأقرار قانوين جت���رمي التطبيع مع 
ا�سرائيل و الدعم الطارئ لالمن الغذائي 
على اأهميتهما للع���راق وللعراقيني وفقا 
للظروف الراهن���ة احلرجة التي مير بها 

العراق واملنطقة ال�سرق اأو�سطية.
اإن اي كالم ع���ن ال�سرعي���ة الد�ستوري���ة 
يف الع���راق لب���د اأن يرتب���ط بال�سرعي���ة 
ال�سعبي���ة التي تخ�س املطالب ال�سا�سية 
ال�سرائ���ح  كل  اإحتياج���ات  تلب���ي  الت���ي 
يج���ب  الت���ي  –التعددي���ة  املجتمعي���ة 
الع���الء  نح���و  تتج���ه  اأن  بال�س���رورة 
ال�سع���ب  اأن  مفاده���ا  قيم���ة  مقول���ة  م���ن 
يف اأي نظ���ام �سيا�س���ي دميقراط���ي ه���و 
م�س���در ال�سلط���ات وبالت���ايل ف���اإن قيمة 
الدميقراطية التمثيلية احلقيقية لل�سعب 
العراقي يفرت����س اأن تلعب دورا حيويا 
يف اإقامة تقاليد دميقراطية �سليمة وبناء 
النظ���ام ال�سيا�سي اجلديد اأ�ستنادا لإطار 
�سام���ن حتميه دولة موؤ�س�س���ات حقيقية 
ر�سي���دة اأورا�س���دة ولي�ست دول���ة تذكي 
املحا�س�سة بجميع ا�سكالها وم�سامينها 
املقيتة.لع���ل المر الوا�سح وفقا خلرباء 
واإن  الد�ست���ور  تعدي���ل  اأن  القان���ون 
اأ�سح���ى م�ساألة عاجلة لب���د منها ولكنها 
لي�س���ت م�ستحيلة التحق���ق رغم �سعوبة 
وتعقد م�ساراتها . م���ن هنا اأهمية اإيجاد 

خمارج  منا�سب���ة للتعديل من خالل دور 
برمل���اين اأك���ر ن�ساط���ا واإبداع���ا ير�س���م 
القان���ون  خ���رباء  العري�س���ة  خطوط���ه 
الد�ست���وري والعل���وم ال�سيا�سية. فمثال 
اأن مو�س���وع الكتلة الك���رب التي تعكزت 
اأو ا�ستن���دت عليه���ا يف راين���ا املتوا�سع 
النيابي���ة �سم���ن الط���ار  الكت���ل  بع����س 
التن�سيق���ي لتغطية ف�سله���ا النتخابي اأو 
ع���دم حتقيقه���ا لنتائ���ج باه���رة بالمكان 
تعديله���ا وفق���ا ل���راأي اخلب���ر القانوين 
�سي���اء الدي���ن البديري م���ن دون تعديل 
الد�ست���ور حيث بالم���كان تعديل قانون 
النتخ���اب : “ وال�سارة اإىل هذه الفقرة 
اأ�سارة �سريحة باإن ت�سبح الكتلة الكرب 
ع���ددا هي الكتل���ة الفائزة م���ن حيث عدد 
نوابه���ا”. علم���ا ب���اإن مث���ل ه���ذا الم���ر 
يبقى �سعب املنال نظ���را “لإن الد�ستور 
العراقي من الد�ساتر اجلامدة واجلافة 
ج���دا، ولميك���ن تعديل���ه خ�سو�س���ا مع 
نظ���ام املحا�س�س���ة”. ترتيب���ا عل���ى م���ا 
تق���دم يبدو م���ن املنا�سب ج���دا اأن ت�سعى 
الكفاءات القانونية – الد�ستورية حثيثا 
نح���و ر�سم �س���ورة قانوني���ة مو�سوعية 
د�ستوري���ة وطني���ة تخف���ف م���ن غل���واء 
وتط���رف الواق���ع ال�سيا�س���ي واإنعكا�سه 
�سلب���ا عل���ى م�س���ار العملي���ة الد�ستورية 
ب�س���ورة تثل���ب �سرعيتها من جه���ة اأوقد 
تدخل الع���راق يف نفق الحتكام اإىل لغة 
القتت���ال الذي ليود اأي عراقي اأن ينجر 
اإلي���ه كم���ا ح�س���ل يف اأح���داث اخل�سراء 
املوؤ�سف���ة موؤخرا والت���ي ا�سافت �سهداء 

ج���دد مل�سرة وطنية ل�سه���داء يف مراحل 
�سابقة. ولعل عدم متكن الكتلة ال�سدرية 
بنوابه���ا ال73 - الذي���ن ان�سحبوا لحقا 
م���ن الربمل���ان –م���ن اإج���راء التعدي���الت 
الد�ستوري���ة املنا�سب���ة الت���ي تع���زز م���ن 
ال�سرعية الد�ستورية لمينع من اللجوء 
لل�سرعي���ة الدميقراطي���ة الوطني���ة الت���ي 
ميثله���ا �سع���ب منتف�س عل���ى واقع مرير 
م���ن ت�ساع���د مع���دلت الف�س���اد � البطالة 
والفق���ر املدق���ع وغره���ا م���ن حتدي���ات 
حياتي���ة �سم���ن اإط���ار ظاهرةمقيت���ة من 
املحا�س�سة املجتمعية – ال�سيا�سية التي 
ابع���دت العراق ع���ن م�س���ار طبيعي لبد 
م���ن اإنطالقه بقوة م���رة اأخرى من خالل 
ت�س���كل كتلة الغلبي���ة الوطني���ة العابرة 
للمذاه���ب ، لالثنيات اأوللفئوي���ة القبلية 

اأوال�سخ�سية واجلهوية . 
ال�س���وؤال الخ���ر املكم���ل ال���ذي ننتظر اأن 
ال�سيا�سي���ة  ث���ورة ال�سالح���ات  جتلب���ه 
يف الجاب���ة عن  ي�س���ب  – الد�ستوري���ة 
مايل���ي: ه���ل لن���ا اأو اآن اأوان اأن ن�ستعني 
ع���رب  الناجم���ة  والع���رب  بالدرو����س 
ال18 عام���ا املا�سيةم���ن ف�س���ل الع���راق 
والعراقي���ون عل���ى خمتل���ف انتماءاتهم 
يف الو�سول ملرحلة مقبولة من الندماج 
الوطن���ي اأو حت���ى اإىل درجة معقولة من 
جمتم���ع ميك���ن و�سف���ه باملتجان�سال���ذي 
 – ال�سلم���ي  التعاي����س  حال���ة  يح���رتم 
الثق���ايف ب���ني خمتل���ف فئ���ات و�سرائ���ح 
وطبق���ات ال�سعب العراق���ي دون اأحتكار 
الق���وى ال�سيا�سي���ة والقت�سادية  ملراكز 

واملجتمعي���ة ب�سورة تب���ني اأن مايحدث 
ك�س���ر  عملي���ة  جم���رد  ه���و  الع���راق  يف 
اإرادات عل���ى ح�س���اب الرادة الوطني���ة 
العراقي���ة اي اإع���الءا مل�سال���ح فئوي���ة – 
حزبي���ة اأو �سخ�سي���ة اأو خدم���ة مل�سالح 
ح�س���اب  عل���ى  القليم���ي  اجل���وار  دول 
م�سلح���ة ع���راق واح���د موح���د ال�سيادة 
يتمتع بهيبة ي�ستحقه���ا ابنائه من جميع 
ابن���اء الطيف اجلميل املتنوع . علما باإن 
اأن�سح���اب الكتل���ة ال�سدرية م���ن العملية 
ال�سي���د  باإعت���زال  مقرتن���ة  ال�سيا�سي���ة 
مقت���دى ال�س���در العم���ل ال�سيا�س���ي واإن 
وفرت للخا�سرين من الط���ار التن�سيقي 
مقاع���د ال�سدريني يف الربمل���ان العراقي 
اإل اأنها اأبقت بنف�س الوقت الباب مواربا 
حلوار�سيا�سي مثم���ر م�ستقبال يتم وفقا 
بن���اء  اإج���راءات  فر�سي���ة حتم���ل معه���ا 
الثقة بني الق���وى ال�سيا�سية اجلديدة او 
التي تتبنى م�سروع���ات لتغير مناخات 
العم���ل ال�سيا�س���ي اإيجابياوم���ن اأمثلتها 
�سعبي���ة  ا�ستفت���اءات  باإج���راء  ال�سم���اح 
لإق���رار القوان���ني والت�سريع���ات اأو رمبا 
لتغي���رات تبعدن���ا ع���ن تقالي���د وع���رف 
املحا�س�س���ة التي لمتت ب�سلة للد�ستور 
الراه���ن م���ن امثلته���ا توزي���ع الرئا�سات 
الث���الث وفقا للمكونات دون اعتبار كاف 
ملعيار الكفاءة. اأخ���را لبد من الهتمام  
باحلكم الر�سيد ال���ذي يحرتم ويتعاي�س 
الكتل���ة  اأطلقته���ا  وطني���ة  �سياق���ات  م���ع 
ال�سدري���ةويف موازاته���ا ث���ورة ت�سرين 

ال�سعبية والكتل امل�ستقلة يف الربملان . 

 ال�سرعية الد�ستورية في العراق على المحك 
اإن ت�شاوؤل كهذا لبد اأن ي�شترعي اأنتباه كل ذي لب وب�شيرة لإنه مرتبط لي�س فقط بتطورات 

الحداث ال�شيا�شية ال�شريعة المتالحقة التي تعقد الم�شهد العراقي جاعلة من الن�شداد 
ال�شيا�شي اأمرا واقعا لمدد زمنية غير مبررة اإطالقا في نظام �شيا�شي يفتر�س اأن يكون ديمقراطيا 

مدده الد�شتورية حتمية ولي�شت ظرفية هذا من جهة ومن جهة اأخرى من ال�شروري بل ومن 
الواجب الوطني للم�شوؤولين عن الدولة العراقية جميعا اأن يتحلوا بالم�شوؤولية وباليثار وبقدرة 
التجديد والبداع ومن �شمنها مواكبة التغييرات الهيكيلية البنيوية القت�شادية – الجتماعية 

والثقافية بل والجيو�شتراتيجية والتكييف معهاو�شول لعراق �شيادي م�شتقل عزيز الجانب . 
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ح�ص���ل عل���ى العدي���د م���ن اجلوائ���ز يف 
التاأليف امل�صرحي والروائي منها: جائزة 
جمل���ة الأق���ام العراقي���ة الأوىل للتاأليف 
امل�صرح���ي عن م�صرحي���ة ) ال���ذي ياأتي ( 
ع���ام 1993 ، جائ���زة ) يو�ص���ف الع���اين 
للتاألي���ف امل�صرحي ( الثاني���ة عام 1996 
ع���ن م�صرحية ) قمام���ة (، جائزة ) اأف�صل 
ن����ص م�صرح���ي ( يف مهرج���ان الب�ص���رة 
امل�صرحي ع���ن م�صرحية ) كوميديا الأيام 
اأف�ص���ل  1996، جائ���زة  ع���ام   ) ال�صبع���ة 
ن����ص م�صرح���ي ع���ن م�صرحي���ة ) ثام���ن 
الأ�صب���وع ( يف مهرج���ان منت���دى  اأي���ام 
امل�صرح يف الب�صرة عام 1998، اجلائزة 
التقديري���ة يف م�صابق���ة ال�صارقة لاإبداع 
1999، جائ���زة ) اجلي���ل  العرب���ي ع���ام 
الواع���ي ( ع���ن م�صرحية ) مط���ر �صيف ( 
يف دول���ة الكويت ع���ام 2005 -9 جائزة 
درع الإب���داع ) الأوىل ( ع���ن م�صرحي���ة ) 
ثامن اأيام الأ�صبوع ( مهرجان اجلامعات 
العربية اإخراج الدكتور في�صل عبد عوده 
يف جمهوري���ة م�ص���ر 2007 -10 جائزة 
جريدة املدى العراقية عن ن�ص م�صرحية 
اجلائ���زة   ،   2007 ع���ام   ) يب���وووي   (
الوىل يف مهرج���ان الب�صرة ال�صينمائي 
ع���ام 2008 ع���ن فلم���ه ) دكان الثقاف���ة (، 
جائزة اف�صل ن�ص م�صرحي يف مهرجان 
الرتبي���ات عن ن�صه ) اب���ن اخلايبه ( عام 
2011 -16 جائ���زة اف�ص���ل عمل متكامل 
وجائ���زة اف�صل خم���رج وممثل ومممثلة 
يف مهرج���ان طقو����ص امل�صرح���ي الدويل 
يف الردن ع���ن م�صرحي���ة ) مط���ر �صيف 
( م���ن تاأليف���ي واخ���راج كاظ���م الن�ص���ار 
2012 ، جائ���زة اف�صل عم���ل متكامل يف 
مهرج���ان اجلزائر امل�صرح���ي للمحرتفني 
ع���ن م�صرحية )افرتا�ص م���ا حدث فعا ( 
م���ن تاأليف���ي واخ���راج لطفي ب���ن �صبع – 
اجلزائ���ر. ولديه عدد م���ن الروايات هي: 
رواي���ة بط���ن �صاحل���ه، رواي���ة حتوي���ر 
روايات خمطوطة، هي التي راأت، رواية 

خبال.

م��ّر  الم�س��رح،  عال��م  ال��ى  الطري��ق   *
الطفول��ة،  من��ذ  وم�س��ادر  بتاأثي��رات 
حدثنا عن ن�ساأتك التي قادت خطواتك 

الى حيث الم�سرح؟
- اأق���ول دائمًا ت�اأث���ر املدينة )النا�صرية( 
تفا�صي���ل  ل���كل  احلا�ص���ن  بو�صفه���ا 
حيات���ي، �صخون���ة اأحداثه���ا ومواقفه���ا، 
�صخ�صياته���ا، �صوارعه���ا، مقاهيه���ا، هذه 
هك���ذا  ولكنن���ي  رومان�صي���ة..  لي�ص���ت 
اأراين تاأث���رت ب���كل ه���ذا فكونتني، رمبا 
ل���و ول���دت يف م���كان ب���ارد جغرافي���ًا مل 
يك���ن يل اأي اجن���از كم���ا اأج���زم اأو هكذا 
اأظن! وقد بداأت رحلت���ي منذ م�صاهداتي 
الأوىل لل�صينم���ا وللم�صرح يف النا�صرية 
من���ذ  التمثي���ل  مرحل���ة  ممار�ص���ة  اىل 
نعوم���ة عم���ري، واحلكاي���ة هن���ا طويل���ة 
ج���دًا... ه���ي رحل���ة على �ص���كل حمطات، 
وال�صعوب���ات  الأمل  م���ن  الكث���ر  فيه���ا 
والفقدانات وال�صي���اع اأحيانًا، ولكن يف 
روحه���ا �صخب م���ن الذكري���ات والأحام 
والتطلع���ات وال�صرار عل���ى النجاحات 
والجن���ازات عراقي���ًا ومن ث���م عربيًا، مل 
يكن امل�صتحي���ل حا�صرًا على الإطاق يف 
تل���ك املحطات.. بل كن���ُت م�صرًا ان اأكون 
ا�صم���ًا مهمًا يف ع���امل التاألي���ف امل�صرحي 
الذي اأع�صق واحرتاف الكتابة، فتحّولت 
الكتاب���ة عندي بعد ذلك اىل �صنعة ممتعة 
اأ�صّجُل فيها مواقفي من احلياة واملجتمع 
وال�صيا�صة والدكتاتوريات و�صواها كما 
توؤك���د كتب���ي واأعم���ايل الت���ي قدمت على 
خ�صبات امل�ص���ارح يف العراق وكل بلدان 
الوطن العرابي. لقد انطلقت من حمليتي 
النا�صري���ة،  مدين���ة  يف  ال���ولدة  حي���ت 
والعي�ص يف �صنك املعي�صة حيث )ال�صقة( 
التي ل ت�صلح لل�صك���ن الب�صري وما زلُت 
اأعي����ص يف تفا�صليه���ا والت���ي كتبت فيها 
اأهم ن�صو�ص���ي امل�صرحية.. فكانت نافذة 
�صغرة باجت���اه العامل الأكرب، ع�صت يف 

النا�صري���ة وما زل���ُت م�صرًا عل���ى البقاء 
فيه���ا حي���ث روح تل���ك املدين���ة ال�صاحرة 
املهيمن���ة كم���ا اأراها هكذا ب���كل تفا�صليها 
ال�صاخن���ة التي اأث���رت يف وعيي وخيايل 

وفكري...

* اأن��ت اأع��دت االعتبار لكات��ب الم�سرح 
ي��د  عل��ى  الن���ص  كان  حي��ث  العراق��ي، 
جي��ل الكتاب ال�ساب��ق، ركن��ا ا�سا�سيا في 
تاأل��ق العر���ص الم�سرح��ي.. ف��ي الوقت 
ال��ذي هيمن على الكتاب المعا�سرين هو 
تعريف الن�سو�ص االجنبية، ما االدوات 
كتاب��ة  غم��ار  لخو���ص  اعانت��ك  الت��ي 
الن�سو���ص الم�سرحية واالنت�سار للن�ص 

العراقي؟
- اأعتز كثرًا بانتمائي للم�صرح العراقي 
بتاأريخه امل�ص���رق الذي �صنعه العديد من 
الأ�صماء املهمة تاأليفًا واخراجًا ومتثيًا.. 
اجلي���ل الأول وما بعده من كتاب امل�صرح 
العراق���ي كان���وا اأبن���اء مرحل���ة، اأو هكذا 
كان���وا ينظ���رون لفع���ل الكتاب���ة )الآنية( 
الت���ي كانت تختفي ن�صو�صهم مع خفوت 
الأحداث، لذلك كان���ت ن�صو�صًا مرحلية، 
اأنا اأنظر للمو�صوع م���ن زاوية )الوعي( 
مبعن���ى النظ���ر اىل امل�صتقب���ل، اأي كي���ف 
ُتق���ّدم ن�صو�ص���ك بعد رحيل���ك عن احلياة 
ل�صن���وات طويلة على خ�صب���ات امل�صارح، 
ه���م ظل���وا بح���دود املحل���ي و )الآن( فلم 
يع���د يلتفت له���م اأي اأحد م���ن املخرجني، 
وه���ذه واحدة م���ن الإ�صكالي���ات الكبرة 
يف م�صرحن���ا العراق���ي الت���ي �صخ�صته���ا 
من���ذ �صن���وات.. والت���ي انتبه���ت له���ا كما 
اأزعم واأخذت انح���از ملا هو ان�صاين رغم 
اأنني اأكت���ب عن الواقع ال���ذي اأعي�ص فيه 
حتى ميكن لهذه العمال اأن تعي�ص اي�صًا 
عل���ى م�صارح بعي���دة عنا جغرافي���ًا. هذه 
نقط���ة.. النقط���ة الأخ���رى.. ظ���ل امل�صرح 
العراقي يحتف���ي بالن�ص الأجنبي لعقود 
طويل���ة م���ن الزم���ن.. فكان ينظ���ر للن�ص 
املحل���ي بتع���اٍل وت�صاغر �ص���ارٍخ من قبل 
املخرج���ني اإل م���ا ن���در، واأج���زم باأنن���ي 
وجيلي م���ن الكّت���اب بالتاأكي���د نّبهنا اىل 
وج���ود ن�صو����ص حملية قارئ���ة للم�صكل 
العراق���ي والإن�ص���اين والأق���رب للق�صايا 
الت���ي نعي�صه���ا وه���ي تق���رتب اىل حد ما 
م���ن بنية وروح الن����ص العاملي وحتايثه 
وت�صتبك معه. اأم���ا الأدوات.. اأولها كنت 
قارئًا جيدًا للجيل الذي �صبقني من كتاب 
امل�ص���رح العراقي وتعرف���ت عن كثب على 
اآليات كتابته���م على ب�صاطتها، فتجاوزُت 
املرحلي���ة الت���ي كتب���وا من اأجله���ا، واأجد 
اأن وعي���ي تاأث���ر ب�ص���كل �ص���ادم مبا حدث 
م���ن ح���روب ودكتاتوري���ات وجماع���ات 
و�صواها.. لذلك كانت ن�صو�صي حمتدمة 

و�صارخة وحتمل الكثر من الأ�صئلة.

* هل ل��ك ان تر�سم، وبالكلم��ات، �سورة 
واب��رز  العراق��ي  الم�س��رح  تط��ور  ع��ن 
تحوالت��ه ابت��داء من بدايات��ه منت�سف 
الق��رن المن�س��رم وحت��ى االن، وخا�سة 

في ما يتعلف بكتابة الن�ص الم�سرحي؟

يف  العراق���ي  امل�صرح���ي  الن����ص  ظ���ل   -
بح���دود  اأق���ول-  بعلمي���ة   - بدايات���ه 
يحم���ل  واأغلبه���ا  الب�صيط���ة  احلكاي���ات 
حت���ى  طروحات���ه،  يف  )اليديولوجي���ا( 
ن�صو����ص يو�صف العاين وه���و اأ�صهرهم 
مل تخرج ن�صو�ص���ه بكونها متثيليات اإل 
النادر منها، وتقرتب  بع�ص ن�صو�صه اأن 
تك���ون �صاذج���ة مبنطق الكتاب���ة للم�صرح 
اليوم! ولك���ن اأجد الكاتب ط���ه �صامل كان 
مغاي���رًا لكون���ه تاأثر مب�ص���رح الامعقول 
وخ���رج بطريق���ة واأخ���رى ع���ن الع���ادي 
بعيدًا عن ما يكتب، ولك���ن اأي�صًا حمليته 
ال�صرف���ة مل تكت���ب له اأن تق���دم ن�صو�صه 
الآن، اأن���ا اأ�صر بتجرد لكوين مراقبًا قبل 
اأن اأك���ون كاتب���ًا، واأوؤك���د اأن بداية الن�ص 
امل�صرح���ي العراق���ي املهم���ة ب���داأت مطلع 
الت�صعينيات، وهي مرحلة ذهبية للم�صهد 
امل�صرحي بعمومه، فف���ي تلك املرحلة بداأ 
التجري���ب يف كتاب���ة ن����ص مغاي���ر عل���ى 
م�صت���وى ال�صكل واملبن���ى احلكائي وهو 
يواكب حركة الإخراج التي انتبهت لهذه 
الن�صو����ص واحتف���ت بها عل���ى خ�صبات 
اأو  راأي���ي  ل�ص���ت متطرف���ًا يف  امل�ص���ارح، 
انت�ص���ر جليل���ي على الإط���اق.. ولكنني 
احت���دث بعلمية اأن ل مقارن���ة اأبدًا بني ما 
كتبوا وما كتبنا �صكًا وم�صمونًا ويجب 
الع���رتاف بذل���ك! لذل���ك التط���ور ح�صل 
على وج���ه الدقة مطلع الت�صعينيات وهو 
ي�صتبك م���ع امل�صهد النق���دي والإخراجي 
يف الع���راق اآن���ذاك، ناهي���ك اأنن���ا كت���اب 
كارثي���ة  ح���روب  معط���ف  م���ن  خرجن���ا 
ودكتاتوري���ة التهمت اأخ�صر العراق فكنا 
�صهود عيان بن�صو�صنا التي كتبناها يف 

تلك املدة املحتدمة.

ال��ى  ن�سو�س��ك  اأغل��ب  *تنتم��ي 
)الالمعق��ول( ال��ذي ح��اول رم��وزه ف��ي 
ا�ستله��ام الالجدوى بن�سو���ص اعتمدت 
غرب��ة االن�س��ان.. ان��ت ا�ستخدم��ت هذا 
التيار ف��ي الم�سرح بم��ا يقربك ويقرب 
م�ساه��د ن�سو�سك عل��ى تفا�سيل وهموم 

مجتمعك.. ما تعليقك؟

- كان قبل���ي �صاموئي���ل بيك���ت ويوجني 
ق���د اعرت�ص���ا عل���ى م�صطل���ح  يون�صك���و 
ن�صو�ص م�صرح الامعق���ول الذي اطلقة 
الناقد مارتن اإي�صلن مطلع اخلم�صينيات. 
اجلدي���دة  ن�صو�صه���م  اأن  ي���رون  اإنه���م 
ت�صتغل وفق ما اأ�صموه ب� )ال�صد( مبعنى 
اأن ن�صو�صهم كانت بال�صد مما حدث يف 
احلرب العاملية الثانية من كوارث انتهت 
بقنبلة نووية على هرو�صيما ونكازاكي 
يف الياب���ان، لأن ما حدث هو املعقول مع 
تزاي���د تر�صان���ات الأ�صلح���ة وال�صتعداد 
اأن  اأي  والقت���ال،  للح���رب  املتوا�ص���ل 
الواق���ع ان���ذاك كان ميي���ل لفك���رة احلرب 
والبط���ولت والحت���الت و�صواها فما 
معن���ى ان يقت���ل اكرث من �صبع���ني ان�صانًا 
يف تل���ك احل���رب؟ وكاأن �صيئ���ًا مل يحدث! 
وم���ا  بال�ص���د،  كان���ت  م�صرحه���م  ولك���ن 
ح���دث يق���رتب من نف����ص الظ���روف التي 
ع�صنا تفا�صيلها يف الع���راق.. لذلك اأميل 
كث���رًا ملف���ردة )ال�ص���د(، فق���د كتب���ُت �صد 
احل���روب وم���ا خلفت���ه يف ته���دمي لبني���ة 
املجتمع، وكانت ن�صو�ص���ي اأي�صًا ت�صر 
بدق���ة للدكتاتوري���ات املتع���ددة، واأ�صرت 
لل�صحاي���ا عرب عق���ود من الزم���ن املظلم، 
وم���ن هن���ا اأج���د كتابات���ي ت�ص���كل وثائق 
ت ع���ن مراح���ل جحيمي���ة  ابداعي���ة ع���ربرَّ
عا�صه���ا املجتم���ع العراق���ي، واأج���د به���ذا 
املفه���وم الأق���رب لق���راءة الك���وارث التي 
حدث���ت يف واقعن���ا وم���ا زال���ت حتدث.. 
وبطبيعة احلال اأوم���ن متامًا ب� )التمرد( 
وه���ذا التي���ار ه���و الأك���رث مت���ردًا عل���ى 
املقا�ص���ات وال�صرتاطات الت���ي �صبقتهم. 
رمبا ا�صتفدت من تل���ك التجارب ولكنني 
بعد رحلة طويلة م���ن الكتابة للم�صرح –
كم���ا اأزعم- اأكتب ن�ص���ًا عراقيا متمردًا له 
روح���ه ومناخه وبيئت���ه ل ي�صبه ما كتبه 

كتاب م�صرح الامعقول.

العالق��ة  ال��ى  النظ��ر  تفل�س��ف  *كي��ف 
م��ع المقد���ص، وبالذات م��ع م�سرحيتك 
الن��اأي  ا�ستطع��ت  وكي��ف  رب(..؟  )ي��ا 
به��ا ع��ن )�سلط��ة الق�سدي��ة( واتهامات 

بالتكفير.. خا�سة وانت قلت في حومة 
الجل هذا ان االله )مالذ اآمن(؟

- بع���د اأن ق���دم ن����ص )ي���ا رب( كعر����ص 
م�صرح���ي من قب���ل العديد م���ن املخرجني 
العراقيني الذين اعت���ز بتجاربهم.. منهم 
الدكت���ور حمم���د ح�صني حبي���ب واملخرج 
احمد مو�ص���ى واملخرج فار����ص ال�صمري 
وكله���ا  الركاب���ي  م�صطف���ى  واملخ���رج 
يل  توجه���ت  مهم���ة..  عراقي���ة  جت���ارب 
بعدها الكث���ر باأ�صئلة وعامات التعجب 

ح���ول ه���ذا املنح���ى ال���ذي مل تعت���د عليه 
خ�صبات امل�صارح عندن���ا عراقيا وعربيًا، 
وب���داأت معه���ا هجوم���ات تكفري���ة حادة 
يف م�صمونه���ا وه���ي اأق���رب للمحاكمات 
ال�صرعي���ة منه���ا للنقد العلم���ي.. حتى ان 
مهرجان���ًا عربي���ًا معروف���ًا ع���درَّ العر����ص 
خط���اأ فادحًا لن يتكرر مرة اأخرى، وهكذا 
)الق�ص���دي(  الفع���ل  اىل  الكث���ر  ذه���ب 
و�ص���ار املو�ص���وع يت���داول )منربي���ًا(.. 
اأو هك���ذا اأ�ص���ف تل���ك الآراء الت���ي ذهبت 
للفعل الق�صدي ولي����ص للم�صرح بو�صفة 
خمت���ربًا للكتاب���ة.. فاأن���ا كات���ب خرج من 
معط���ف واق���ع عا����ص ه���ّزات متوا�صل���ة 
اأحدث���ت �صرخ���ًا يف ج���دران ه���ذا البل���د 
وكنت احت���اج اىل زوايا نظر جديدة يف 
فع���ل الكتاب���ة اجلدي���دة، فقد كن���ا نعي�ص 
فعل القتل ونتعاي�ص معه وكاأننا بب�صاطة 
نرت�صف ال�صاي، لذلك اأن���ا كنُت اأريد اأول 
اأن نعيد �صياغة العاقة مع املقد�ص الذي 
افهمه بطريقتي اخلا�ص���ة، واأي�صًا اأجده 
املاذ الأ�صم���ى بالن�صب���ة يل للخا�ص اأو 
ه���ا م���ا �صئت..  الب���وح اأو العت���اب اأو �صمِّ
امله���م ل تخ���رج عن �صيغ���ة تل���ك العاقة 
ال�صامية بني العا�ص���ق واملع�صوق ملا فيها 
م���ن ت�ص���ّوف ل يدركه���ا اإّل م���ن ذاب يف 
املقد����ص ب�صتى ت�صمياته، لذل���ك اأ�صر اأن 
جمموع���ة امل�صرحيات الت���ي كتبتها وفق 
ه���ذا املن���اخ واأطلقت عليها ب���� )الإلهيات( 
و�صدرت بكتابني.. رمبا هذه الن�صو�ص 
كتب���ت لأجيال قادمة اأك���ون قد رحلت عن 
هذه احلي���اة، اأولئك الذي �صيقراأون هذه 
الأعم���ال به���دوء ودون انفع���ال، وواثق 
متام���ًا �صي�ص���رون ببالغ الهتم���ام لهذه 
الكتاب���ات املختلف���ة وم���ن خاله���ا اأي�صًا 
حدث���ت  الت���ي  الكارث���ة  حج���م  يدرك���ون 

للوطن.

* ف��ي )مطر �سيف( تع��دى نجاحك في 
الداخ��ل العراقي الى خ�سب��ات الم�سرح 
العربي، فكان نجاحا عربيا اأي�سا.. رغم 
ان الن�ص يفتر�ص م�ساهدا عراقيا تلظى 

بهموم العراق؟ ما تعليقك؟
- ه���ذه واحدة م���ن الأ�صا�صي���ات يف فعل 
الكتاب���ة عندي.. وهي: كي���ف تكتب ن�صًا 
م�صرحي���ًا ان�صاني���ا ينطل���ق م���ن الواق���ع 
العراقي ليخاط���ب الآخر البعي���د ويوؤثر 
في���ه، لذل���ك اأ�صتغل وف���ق ه���ذه الفر�صية 
امل�صرح���ي  الن����ص  تخّل���د  اأراه���ا  الت���ي 
ل�صن���وات بعي���دة وجتعله مت���داوًل على 
خ�صبات امل�ص���ارح.. ون�ص )مطر �صيف( 
ه���و من���وذج له���ذا ال�صتغ���ال الق�ص���دي 
م ه���ذا الن�ص م���ن قبل  عن���دي، طبع���ًا ق���دِّ
خمرج���ني مهم���ني منه���م املخ���رج الرائع 
عل���ي ع���ادل م���ن الب�ص���رة وكان عر�ص���ا 
رائعًا ومده�ص���ًا حقق ح�صورًا مميزا يف 
مهرجانات عراقية وح�صد جوائز كثرة 
فيه���ا، اأما العر����ص الث���اين كان للمخرج 
الكب���ر كاظم ن�ص���ار وبتمثي���ل الرائعني 
هن���اء حممد وفا�ص���ل عبا����ص.. وبقراءة 
جدي���دة حيث عر�ص العم���ل يف مهرجان 
ع�صي���ات طقو����ص ال���دويل للم�ص���رح يف 
الأردن وح�صدوا جميع اجلوائز بامتياز 
عال.. وه���ذا يوؤكد فر�صية اأن الن�ص لبد 
اأن يخرج م���ن حمليته باجتاه اأن يام�ص 
م�ص���كات الآخر وهموم���ه واأحامه واإّل 
�صيظل بحدود اجلغرافيا وحمدوديتها.. 
ول اأبالغ اذا قلت عندما عر�ص هذا العمل 
على م�صارح الأردن كان التلقي رمبا اكرث 
احتدام���ًا من املتلقي العراق���ي نف�صه رغم 
م���ا حققه م���ن اأ�صداء يف الع���راق، وهذه 
ا�ص���ارة مهمة ان تنتمي بن�صو�صك لاآخر 
الإن�صاين فاأن���ت يف النهاية جزء من هذا 

العامل.

*وهنا ا�ساأل اي�س��ا عن معالجة ن�سو�سك 
ع��ن الف��رق بي��ن مخ��رج عر���ص عربي 
وعراقي .. خا�سة وان هناك م�ستركات 
م��اذا  العراق��ي..  المخ��رج  م��ع  كثي��رة 

تخبرنا عن ذلك؟
- ب���ني املخ���رج العراقي والكات���ب هناك 
م���ا ن�صميه ب� )العق���د امل�صرتك( مبعنى اأن 
هن���اك هموم وتطلعات واحام م�صرتكة، 
خا�ص���ة واننا نعي�ص نف����ص امل�صكل، لذلك 
يف  الأ�ص���رار  ي���درك  العراق���ي  املخ���رج 
ح���ني ان املخ���رج العربي يتن���اول الن�ص 

م���ن وجه���ة ن����ص ان�صاني���ة عام���ة رمب���ا 
له���ا ا�صقاط���ات عل���ى وقعه اي�ص���ا، ولكن 
باملجمل ومع الق���راءات املمتازة من قبل 
املخرجني لن�صو�صي امل�صرحية اأ�صبحت 
امل�ص���رتكات  ه���ذه  فاأك���رث  اأك���رث  تق���رتب 
خا�ص���ة واأن العديد من البل���دان العربية 
الأح���داث،  م���ن  بالكث���ر  تت�صاب���ه معن���ا 
واأ�صبح���ت ه���ذه ال�صو����ص متاح���ة لهم 
حت���ى على م�صتوى الدر����ص الأكادميي.. 
ولك���ن يظل املخرج العراق���ي بروحه هو 
الأق���رب لفهم���ي م���ع وج���ود ا�صتثناءات 

عربية بالتاأكيد.

الم�سرحي��ة  ن�سو�س��ك  تتعر���ص  *ه��ل 
ال��ى تاأويل ال ين�سجم م��ع خطاب الن�ص 
اال�سل��ي على ي��د المخرجي��ن، بال�سكل 
واأي  اأحيان��ا؟  تتدخ��ل  يجعل��ك  ال��ذي 
كام��ل  ن�س��ك  من��ح  ال��ذي  المخرجي��ن 

ابعاده الفنية والفكرية؟
- ه���ذا ه���و ال���ذي يح���دث كث���رًا ب�صبب 
–م���ع  للن�صو����ص  ال�صطح���ي  التن���اول 
تكم���ن  فالأزم���ة  طبع���ا-  ال�صتثن���اءات 
والوع���ي،  الأف���ق  �صي���ق  يف  اأرى  كم���ا 
بع����ص  عن���د  اخلي���ال  وحمدودي���ة 
املخرجني.. فيذهب���ون للعادي يف تناول 
هذه الأعمال عل���ى خ�صبات امل�صارح، ول 
اأمي���ل لذكر الأ�صماء الت���ي قدمتني ب�صكل 
ممت���از فه���ذا يثر حفيظ���ة مم���ن ل اأذكر 
ا�صماءه���م، ولكن باملح�صلة تظل قراءات 
املخرج���ني حمرتم���ة بالن�صب���ة يل مهم���ا 
كان وعي���ه وقدرت���ه ان يق���دم لن���ا عر�صًا 
مهمًا ومبهرًا، وبالتاأكيد هناك من قدمني 
ب�ص���كل مده����ص وا�ص���اف الكث���ر لروح 
الن�ص، وه���م خمرج���ون عراقيون افخر 

بهم.

الجوائ��ز  م��ن  الكثي��ر  عل��ى  *ح�سل��ت 
لن�سو�س��ك.. كي��ف تنظر ال��ى الجوائز 
هل تراه��ا اأ�ساعت نمطًا م��ن اال�ست�سهال 
والميوع��ة في الكتابة، اأم تراها تنطوي 

على مقا�سد نبيلة في جوهرها؟
- اأ�ص���ر دائم���ا اأن الكتاب���ة للم�ص���رح هو 
م�ص���روع عم���ر كامل.. ه���ذا العم���ر الذي 
وهبته جمل���ة وتف�صيًا للم�ص���رح.. لذلك 
ل اأكت���ب ن�صًا معينًا م���ن اأجل جائزة هنا 
اأو هناك، عل���ى الإطاق.. هي تاأتي هكذا 
دون موع���د لأر�ص���ح لها ن�صًا ُكت���َب اأ�صًا 
وفق مفهوم امل�صروع الذي اأومن واأ�صعى 
لتطويره دائم���ًا، ومن هنا تاأتي اجلوائز 
تعزيزًا لفعل الكتابة النبيلة اخلارجة من 
اله���م اليوم���ي، واأي�صًا ه���و فر�صة طيبة 
للق���ارئ البعيد اأن يع���رف كيف يفكر هذا 
الكاتب ال���ذي يعي�ص يف جن���وب العراق 
بعزلت���ه املعروفة، والأه���م تخترب بع�ص 
ن�صو�صك عربيًا يف فهم الآخر لها، ومدى 
تاأثره بها. اجلوائز الكثرة التي ح�صلت 
عليه���ا عربيًا وعراقي���ًا تاأتي عادة لت�صنع 
بع����ص ال�صعادات املوؤقت���ة التي اأحتاجها 
يف واق���ع �صّح���ت فيه ال�صع���ادة، وحقيقة 
فوجئ���ت باآخر جائزة ح�صل���ت عليها يف 
م�صابق���ة مهرج���ان القاه���رة للن�صو����ص 
اجلائ���زة  عل���ى  وح�ص���ويل  التجريبي���ة 
الأوىل بحجم حب النا�ص يل يف كل مدن 
العراق وهذا الذي ابكاين فرحًا وجعلني 
اأعي�ص �صع���ادة ل تو�صف واأنا يف مدينة 
القاهرة يومها، وقد وج���دُت زخمًا هائًا 
يف التوا�ص���ل الجتماع���ي له���ذا احل���ب 
ال���ذي اأثَر يفرَّ كثرًا وه���و اأ�صمى الأ�صياء 

التي ميكن اأن اأح�صل عليها.

* كيف ترى الم�سهد الم�سرحي العراقي 
االن؟

- اأنظ���ر للم�ص���رح العراقي بتف���اوؤل كبر 
دائم���ًا، واأقول ه���و البقية الباقي���ة الأهم 
يف تاأري���خ الفن العراقي ال���ذي ظل يقدم 
عط���اءات وجت���ارب مهمة لأ�صم���اء نفخر 
بها، وي�صر له���ا امل�صرح العربي باعتزاز 
امل�ص���رح  م���ن  اقرتاب���ي  وبحك���م  كب���ر، 
العربي اأجد اأن امل�صرح العراقي له روحه 
اخلا�ص���ة وموا�صيعه ال�صادمة وجتارب 
املخرج���ني املختلف���ة التي توؤك���د وجوده 
يف ال�صدارة م���ع بع�ص الدول العربية.. 
حتى جيل �صباب امل�صرح اليوم اأجد فيهم 
الكثر من الختاف والتميز عن اقرانهم 

العرب.
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حاوره/ عالء املفرجي

يرى انه ال يكتب ن�سًا معينًا من اأجل جائزة هنا اأو هناك، على االإطالق

علي عبد �لنبي �لزيدي: �إننا كتاب خرجنا من معطف حروب كارثية 
ودكتاتورية فكنا �صهود عيان بن�صو�صنا

ولد الموؤلف الم�سرحي علي عبد النبي الزيدي في النا�سرية جنوب العراق، ح�سل على بكالوريو�ص فنون 
م�سرحية من كلية الفنون الجميلة  كتب العديد من االعمال الروائية، يداأ يكتب للم�سرح كموؤلف م�سرحي 

منذ عام 1984 ، َكتَب العديد من البحوث و الدرا�سات الم�سرحية ون�سرها في ال�سحف العراقية والعربية 
منذ مطلع الت�سعينيات ،  �سارك في العديد من الموؤتمرات والمهرجان الروائية الم�سرحية العراقية 

والعربية والدولية.
�سدرت له الكتب التالية في الم�سرح  )ثامن اأيام االأ�سبوع(، م�سرحيات – عام 2001 دار ال�سوؤون الثقافية 

العامة – بغداد،  )عودة الرجل الذي لم يغب( م�سرحيات – عام 2005 اتحاد الكتاب العرب – دم�سق )عر�ص 
بالعربي( م�سرحيات – دار ال�سوؤون الثقافية العامة – بغداد 2011  كتاب جمرات )م�سترك( ن�سو�ص 

م�سرحية عام 2011 – طبع في �سوريا مختارات من الم�سرح العراقي )كتاب م�سترك مترجم لالنكليزية( 
دار الماأمون – بغداد 2011 كتاب ) االلهيات ( مجموعة م�سرحية 2014 عن دار تموز – �سوريا . كتاب 

م�سترك يحمل عنوان )عناء الما�ص( مع مجموعة من كتاب الم�سرح العراقي 2015.



 عامر م�ؤيد 

و���ش��م��ن ال��ن�����ش��اط��ات ال���ع���دي���دة ال��ت��ي 
ال����دويل  ب���غ���داد  م��ه��رج��ان  يحت�شنها 
للم�شرح يف دورته الثالثة والتي ي�شعى 
من خاللها لتحقيق فل�شفة املهرجان يف 
بناء جيل من امل�شرحيني ال�شباب امللمني 

ال�شنعة  باأ�شول 
حية  مل�شر ا

عمليا  وتاأهيلهم  اجلمالية  ومفرداتها 
ونظريا من خالل ا�شتقطاب وا�شت�شافة 
ذوي اخلربة والتخ�ش�ص والتجربة كل 

يف جمال عمله.
وجت���ري ال���ش��ت��ع��دادات لإق��ام��ة ور�شة 
امل�شرحية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  جم���ال  يف  ع��م��ل 
للفرتة من ١٠ ولغاية ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ 
لهند�شة  خم�ش�شة  الور�شة  و�شتكون 
ال�شاءة حيث ت�شت�شيف دائرة ال�شينما 
وامل�شرح، امل�شمم العربي ال�شينوغراف 

)ابراهيم الفرن(.

موعد  وامل�شرح  ال�شينما  دائرة  وحددت 
احلايل  ال�شهر  من  والع�شرين  اخلام�ص 
ال���دوري  يف  للت�شجيل  اخ���را  م��وع��دا 
لكافة  مفتوحة  امل�شاركة  �شتكون  حيث 
الأع���م���ار وم���ن ك��ل امل���دن وامل��ح��اف��ظ��ات 
ال��ع��راق��ي��ة ك��م��ا و���ش��ع��ت راب��ط��ا خا�شا 
للراغبني بالتوا�شل وامل�شاركة لت�شجيل 

وملء ال�شتمارة كذلك.
و�شبق للفرن وان اخرج وعمل يف عدة 
من  ت�شميته  مت  كما  م�شرحية  عرو�ص 
اإنتاج  ب��ال  م�شرح  مهرجان  اإدارة  قبل 

دورت��ه  يف  للمهرجان  رئي�شا  ال���دويل 
بعد  وذل��ك   ٢٠٢١ لعام  ع�شرة  احل��ادي��ة 
موؤ�ش�ص  ي��اق��وت  جمال  دك��ت��ور  اع��ت��ذار 

لتعيينه  ن��ظ��را  رئا�شته  ع��ن  امل��ه��رج��ان 
رئي�شا ملهرجان القاهرة الدويل للم�شرح 

التجريبي.

مهرجان  يف  �شارك  املا�شي  العام  ويف 
بغداد الدويل للم�شرح ١5 عر�شًا عربيًا 
واأجنبيًا انطلقت واحت�شنت  العرو�ص 
والرافدين  والوطني  الر�شيد  م�شارح 
يف العا�شمة بغداد، والذي انطلق حتت 

�شعار "لأن امل�شرح ي�شيء احلياة".
بغداد  ملهرجان  العليا  اللجنة  وح��ددت 
املحلية  الع���م���ال  ل��ل��م�����ش��رح   ال�����دويل 
الثالثة  ال���دورة  يف  وال��دول��ي��ة  العربية 
التي حتدد موعدها بني ٢٠ و٢9 ت�شرين 

الأول/اأكتوبر املقبل.
امل�شاركة  يف  الراغبني  على  وا���ش��رتط 
اأن ت��ك��ون اأع��م��ال��ه��م م��ن اإن��ت��اج ال��ف��رتة 
و٢٠/6/٢٠٢٢   ٢٠١9  /١/١ ب��ني  م��ا 
جماهريًا،  وعر�شت  �شبق  تكون  واأن 
بتقنيات  خا�شة  ر�شومات  تر�شل  واأن 
والرابط  وال�شوت  والإ�شاءة  الديكور 
الإلكرتوين للعر�ص، الذي يخ�شع لقرار 

جلنة الختيار يف قبوله اأو العتذار.

زار �صانع املحت�ى 
-ي�تي�بر- وال�صائح 

الأمريكي "ديفيد ه�فمان" 
العراق، �صمن خطته التي 

ي�صعى لتحقيقها بزيارة 197 
دولة ح�ل العامل، وجت�ل 

يف بغداد والنجف و�صامراء 
وذي قار والب�صرة وبابل، 

وم�اقع اأثرية ودينية 
اأخرى. �صانع املحت�ى 

وال�صائح الأمريكي ديفيد 
ه�فمان �صارك متابعيه 

تناوله لالأكالت العراقية 
ال�صهرية.

ح�شابات����ه  ع����رب  ديفي����د  ون�ش����ر 
من�شت����ي  عل����ى  اخلا�ش����ة، 
ع����ددا  وتوي����رت،  اإن�شتغ����رام 
وال�ش����ور  الفيديوه����ات  م����ن 
"الريل����ز"  خا�شت����ي  ع����رب 
فيه����ا  يتح����دث  و"ال�شت����وري"، 
عن جولته يف العراق، وي�شارك 
ل����الأكالت  تناول����ه  متابعي����ه 
كال�شم����ك  ال�شه����رة  العراقي����ة 
امل�شك����وف واحل����الوة الدهينية 
والقيم����ة،  )الأرز(  والتم����ن 
وزيارت����ه للنجف وقيامه بجولة 
ا�شتك�شافي����ة بق����ارب �شغر يف 

الأهوار جنوبي العراق.
وكتب ديفي����د عبارة لفتة باللغة 
الإجنليزية على �شورة التقطها 
تظهر فيها خلف����ه ملوية �شامراء 
م����ا  اإىل  ت�شتم����ع  "ل  الأثري����ة 

ل����رتى"، يف  اذه����ب  يقول����ون.. 
اإ�ش����ارة من����ه اإىل دع����م ال�شياحة 

يف العراق، وت�شجيع املغامرين 
الدوليني لزيارة بالد الرافدين.

وكت����ب ديفيد عل����ى فيديو ن�شره 
عرب ح�شابه يف اإن�شتغرام خالل 

"كان  باب����ل  اآث����ار  اإىل  زيارت����ه 
حلمي منذ الطفولة زيارة بابل، 
الأم����ر ي�شتح����ق حتم����ل �شاعتني 
م����ن الزم����ن ودرجة ح����رارة 47 
مئوي����ة لت�شلي����ط ال�ش����وء عل����ى 

املعامل".
ال�شجي����ة  لالأ�ش����وات  وكان 
العراقي����ة ن�شي����ب م����ن حمتوى 
ال�شائ����ح  ن�ش����ر  حي����ث  ديفي����د، 
الأمرك����ي مقط����ع فيدي����و لرجل 
عراق����ي م�شّن م����ن اأهايل ذي قار 
وه����و يغني م����وال عل����ى طريقة 

اأهايل الأهوار.
واأب����دى "اليوتيوبر" الأمركي 
اإعجابه باأكل����ة ال�شمك امل�شكوف 
العراق����ي قائال "طبق من بالد ما 
ب����ني النهرين.. الطب����ق الوطني 

العراقي، اإنه لذيذ جدا".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ش���درت ع���ن دار امل���دى الرتجم���ة العربية لرواي���ة "لكل 
اإن�ش���ان ليل" للكاتب���ة الفرن�شية لي���دي �شالفر، و�شدرت 
ه���ذه الرواي���ة ع���ام ٢٠١7 وحتك���ي ق�شة �ش���اب فرن�شي 
من اأ�ش���ول ا�شبانية، ي�ش���اب بال�شدمة ب�شب���ب اإ�شابته 
بال�شرط���ان، فيق���رر التخلي ع���ن وظيفته وع���ن زوجته 
ومنزل���ه واله���رب بعي���دًا لالن���زواء يف قري���ة جنوبية، 
يح���اول "اأن����ص" اأن يبقى متحفظ���ًا قدر الإم���كان، لكنه 
ي�شب���ح م�شبوهًا على الفور ويج���ري ر�شده ومراقبته 
مما ي�شبب له الكثر م���ن املتاعب.. الرواية من ترجمة 

عدوية الهاليل.

عرفت ال�شينما عرب تاريخها الذي 
جتاوز القرن ب�شنوات، الكثر من 

النجمات اللواتي  مالأن ال�شا�شة 
�شحرًا واأناقة وجماًل واأفكارًا، 

من العبقرية اأودري هيبورن  اإىل 
�شوفيا لورين تقدم لنا دول�شينا 

الفالحة الب�شيطة ملهمة دون 
كي�شوت الذي اأبى اإل اأن يرى يف 

طواحني الهواء فر�شانًا ومردة، 
مرورًا باإليزابيث تايلور وقطة 
ال�شينما التي اخت�شرت ا�شمها 

)ب.ب(، واأ�شماء كثرة مالأت 
حياتنا بالبهجة، وكانت واحدة 
منهن  اإيرين بابا�ص التي رحلت 

عن عاملنا قبل اأيام لتقرر اليونان 
اأنها �شتقيم تكرميًا وطنيًا لنجمتها 

املحبوبة، والتي و�شفت باأنها 
اأيقونة وطنية. 

�شيقول البع�ص يالك من كاتب 
رعديد تن�شى اأننا يف بلد تتحّول 
حمافظاته كل يوم بقدرة وكفاءة 

م�شوؤوليها اإىل حمافظات"فا�شلة"، 
م�شموح فيها �شرقة املال العام، 

وتف�شي الر�شوة واملح�شوبية 
ومعها املخدرات "ال�شديقة"، 

وممنوع فيها �شوت الحتجاج لأنه 
رج�ص من عمل ال�شيطان!. واأمتنى 
عليكم اأن تعذروين فقد كنت اأنوي 

الكتابة عن الت�شحية والإيثار 
الذين يقدمهما كل يوم "املنا�شل" 
احمد اجلبوري "اأبو مازن" وهو 
يتعر�ص اإىل موؤامرة دولية ت�شكك 

بنزاهته وتتهمه بالتالعب باملال 
العام، ول تدري هذه الإمربيالية 

اللعينة اأن اأبو مازن هو املال العام 
، وهو ثروة وطنية، وال�شبب 

الرئي�شي لوحدة العراق مثلما 
ي�شر بع�ص منا�شريه وهم يرفعون 

لفتات كتب عليها لعراق من دون 
اأبو مازن.

ماذا حدث بعد ت�شعة ع�شر عامًا 
من ممار�شة الدميقراطية يف بالد 

الرافدين؟ حدث اأّن الع�شائر قررت 
اأن تفر�ص �شلطتها بالقاذفات!.

ل اأدري اأمل تتعب اأحزابنا 
والكلمات  ال�شعارات  "املوّقرة" من 

املتقاطعة مثل الإ�شالح والتغير؟ 
اأيها ال�شادة ا�شمحوا يل اأن اقرتح 

عليكم اقرتاحًا �شاذجًا ل تعقيد 
فيه ول �شعارات، ملاذا ل تن�شوا 

م�شطلحات ال�شفافية والدميقراطية 
وال�شتحقاق النتخابي؟. 

يا�شادة الق�شية ل حتتاج اإىل 
بيانات و�شعارات ومزايدات فقط 

لو ترتكون اإدارة البالد لأنا�ص 
اأكفاء ي�شتطيعون اأن ير�شموا 

الب�شمة والثقة على وجوه النا�ص. 
ول اإىل تهديد ووعيد. يحتاج فقط 
اإىل �شدق يف مواجهة النف�ص ويف 

العرتاف بالف�شل.
لذلك، اأنا حزين لغياب اإيرين بابا�ص 
اأكرث من حزين على اإ�شرار البع�ص 

على حرمان ال�شعب العراقي من 
عبقرية اأحمد اجلبوري "اأبو مازن" 

لأنني يف احلالة الأوىل افتقدت 
جنمة اأخاذة، كانت عالمة من 

عالمات بغداد، حني كنا ن�شطف 
مل�شاهدة �شورها معلقة على 

جدران اإحدى �شينمات بغداد وهي 
تتل�ش�ص بعينيها نحو جنمها 

املحبوب انطوين كوين، زوربا، 
كل الع�شور ، اأما يف احلالة الثانية 

فاإن منوذج اأبو مازن يثر الأ�شى 
وال�شحك .

عندما قررت  اإيرين بابا�ص 
العتزال قالت اإن التمثيل مثل 

المتحان، ومن ال�شعب اأن تعي�ص 
تلميذة طوال العمر، لذا قررت 

البحث عن الراحة و الهدوء. فيما 
ليزال اأبو مازن ورفاقه يعتربون 

العتزال رج�شًا من عمل ال�شيطان. 

ابو مازن يناف�س 
اإيرين بابا�س 

لكل اإن�صان ليل

 علي ح�صني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)الثالثاء( اأن درجات احلرارة  مقاربة ملعدلتها ليوم اأم�ص يف بغداد والعديد 
من املحافظات، واأن اجلو �شيكون م�شم�شًا ت�شاحبه غيوم وامطارخفيفة يف 

بع�ص مناطق البالد.
C°  27 -C°  44  / النجف      C°  25 -    C° 40   /اأربيل

C°  23 -C°  43  / الب�صرة      C°  27 -    C° 43  /بغداد

C°   26 -C°  42  / الرمادي      C°  24 -   C° 41   /امل��صل

املا�شية،  عاما  ال�شبعني  مدار  على   
ظ��ل��ت امل��ل��ك��ة ال��راح��ل��ة اإل��ي��زاب��ي��ث 
ام��راأة  مع  الر�شائل  تتبادل  الثانية 
مل تقابلها اأبدا تعي�ص يف بارك ريفر 
بولية داكوتا ال�شمالية الأمركية.

الأم��ر  اإن  "اإن�شايدر"  موقع  وق��ال 
هانكي  اأدي��ل  تدعى  ب��ام��راأة  يتعلق 
ني�شان   ٢١ يوم  ولدت  عاما(،   96(
ميالد  ي���وم  نف�ص  يف  اأي   ،١9٢6

امللكة الربيطانية.
ب��اأول  بعثت  هانكي  اأن  واأ���ش��اف 
حني   ،١953 عام  امللكة  اإىل  ر�شالة 
ت��رب��ع��ت اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة على 

العر�ص.
وم���ن���ذ ذل����ك احل�����ني، ظ��ل��ت امل��ل��ك��ة 

ال��راح��ل��ة ت��ر���ش��ل ���ش��ن��وي��ا ر���ش��ائ��ل 
يف  اأدي���ل  اإىل  ال��ي��د  بخط  مكتوبة 
ذك����رى م��ي��الده��ا، مم���ا ج��ع��ل��ه��ا من 

تقاليد عيد امليالد.
ت�����ش��ري��ح  ه���ان���ك���ي، يف  وذك�������رت 
"يف ي����وم م���ن الأي�����ام،  ���ش��ح��ف��ي: 
اأن  اأمتنى  كنت  قبعة.  منها  طلبت 
يل  اأر�شلت  لكنها  قبعة،  يل  تر�شل 
ميالدها،  عيد  يف  جميلة  ���ش��ورة 
وتابعت:  كبرة".  �شعادتي  كانت 
معا  نت�شارك  لكننا  اأبدا،  نلتق  "مل 
يف �شغف الطهي". وعربت هانكي 
قائلة:  امللكة،  وف��اة  اإث��ر  حزنها  عن 
"بالتاأكيد �شاأفتقد التوا�شل بيننا.. 

�شاأفتقد �شديقة القلم".

اإليزابيث ترا�صل امراأة ملدة 70 عامًا 
دون اأن تلتقيها 
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امل�س��رحي   بغ��داد  مهرج��ان  فعالي��ات  اأب��رز  للتقني��ات  ور�س��ة 

  ���س��ان��ع حم��ت��وى اأم���رك���ي  ي��رف��ع ���س��ع��ار اإذه����ب ل���رى ال��ع��راق 
 كاظم الن�صار

وال�شاعر،  الم�شرحي  المخرج 
بعنوان  كتاب  قريبا  له  �شي�شدر 
ف��ي  ال�����ح�����رب..  ب���ق���ع  "مزيل 
ومفارقاتها"  الم�شرحية  ال�شيرة 
تجربته  على  ال�شوء  فيه  ي�شلط 
الن�شار  يعد  حيث  الم�شرحية 
واحدا من ابرز جيل ال�شباب في 
الم�شرح العراقي، قدم العديد من 
جوائز  نالت  التي  الم�شرحيات 
وتقدير المهرجانات الم�شرحية، 
كما �شدر له كتاب �شاخر بعنوان 
مجموعة  ت�شمن  لرج"  "اك�ص 

حكايات �شاخرة.

 عادل عبد اهلل 
ال�����ش��اع��ر وال���ب���اح���ث، ���ش��درت 
ل��ه م��ج��م��وع��ة ���ش��ع��ري��ة ب��ع��ن��وان 
ال����روح  لل���ع���اب  "اولمبياد.. 
ع��ددا  ت�شم  والج�شد"  وال��ع��ق��ل 
اولمبياد  الجديدة،  ق�شائده  من 
ه����ي ال���م���ج���م���وع���ة ال�����ش��ع��ري��ة 
الله  عبد  ع��ادل  لل�شاعر  ال�شابعة 
في  الكتب  من  عددا  ا�شدر  الذي 

والثقافي،  الدبي  النقد  مجالت 
وفي الفل�شفة.

 ج�اد ال�صكرجي 
الم�شل�شل  ف��ي  ي�شارك  الممثل، 
تاأليف  "الماروت"  التلفزيوني 
ر����ش���ل ج�����واد واخ������راج م��ه��دي 
طالب، ي�شارك في الم�شل�شل عدد 
م��ن ن��ج��وم ال��ف��ن ال��ع��راق��ي منهم 
م��ح��م��ود اب���و ال��ع��ب��ا���ص وم��ق��داد 
ماريوت  م�شل�شل  الر�شا.  عبد 
من نوعية الم�شل�شالت الق�شيرة 

عدد حلقاته ع�شر حلقات.

نقلت النجمة العاملية كيت وين�شلت، اإىل امل�شت�شفى فى نهاية 
اإ�شابتها فى �شاقها مبوقع ت�شوير فيلمها  الأ�شبوع، بعد  هذا 
اجلديد فى كرواتيا، حيث تلعب املمثلة البالغة من العمر 46 
يل  الأ�شطورية  الأمريكية  ال�شحفية  امل�شورة  دور  عاما، 
ميللر، يف اأحداث الفيلم، وكانت وين�شلت ت�شور يف قرية 
النجمة  قدميها. وو�شلت  اأ�شيبت يف  كوباري عندما 
العاملية اإىل م�شت�شفى دوبروفنيك فى �شاحنة �شوداء 
كيت  فح�ص  وج��رى  الأ���ش��خ��ا���ص،  م��ن  ع��دد  برفقة 
للراحة  ت�شريحا  اإعطاوؤها  ومت  امل�شعفني  قبل  من 

عن  وين�شلت  كيت  عن  ممثل  قال  بدوره  املنزل،  اإىل  والعودة 
تفا�شيل اإ�شابتها: "انزلقت كيت ونقلت اإىل امل�شت�شفى كاإجراء 
احرتازي يتطلبه الإنتاج.. اإنها بخر و�شتقوم بالت�شوير كما 
هو خمطط هذا الأ�شبوع". واأعلن عن كيت وين�شلت، كنجمة 
فى فيلم �شرة ذاتية جديد حول مرا�شلة فوج يف عام ٢٠٢٠، 
اأثناء  ال�شحفية  امل�شورة  وجت���ارب  حياة  �شيتابع  والفيلم 
لتحاول  الثانية  العاملية  املواجهة فى احلرب  اإىل خط  �شفرها 
ك�شف احلقائق املروعة للنازيني، وطوال رحلتها، اأدركت بعد 

ذلك حقائق عن ما�شيها.

امل�ص�رة يل ميللر جترب كيت وين�صلت على دخ�ل امل�صت�صفى 

ياأت���ي ادع���اء هانرت ب�ش���اأن م�شاكل���ه املالية 
يف  �شامل���ة  مذك���رات  ن�ش���رت  اأن  بع���د 
ني�شان/ اأبريل م���ن العام املا�شي، تناولت 
بالتف�شي���ل "ما�شي���ه ال�شي���ئ"، بح�شب ما 

جاء يف �شحيفة "نيويورك بو�شت".
طلب هانرت بايدن، جنل الرئي�ص الأمركي 
ج���و بايدن، من قا����صٍ يف اأركن�شا�ص اإعادة 
ح�ش���اب مدفوع���ات نفقة طفلت���ه البالغة من 
العمر 4 �شنوات، الت���ي يدفعها اإىل والدتها 

طليقته، لوندن روبرت�ص.
وبح�شب �شحيف���ة "نيويورك بو�شت" قال 
هان���رت البالغ من العمر 5٢ عامًا، اإن ال�شبب 

وراء طلب���ه هو "تغير جوهري يف ظروفه 
املالي���ة، مبا يف ذلك على �شبي���ل املثال دخله 

املادي".
لنغ���دون،  برن���ت  حمامي���ه،  واأو�ش���ح 
ال���ذي وّق���ع عل���ى الطل���ب، اأن الإ�شالح���ات 
الت���ي اأدخل���ت عل���ى اإر�ش���ادات دع���م الطفل 
باأركن�شا�ص يف عام ٢٠٢٠، كانت وراء دفع 

هانرت لطلب مراجعة مدفوعاته.
وياأت���ي ادعاء هان���رت ب�شاأن م�شاكل���ه املالية 
بع���د اأن ن�ش���رت مذكرات �شامل���ة يف ني�شان 
بالتف�شي���ل  تناول���ت  املا�ش���ي،  الع���ام  م���ن 

ما�شيه ال�شيئ مع املخدرات واجلن�ص.

جنل بايدن يّدعي الفقر... ما ال�صبب؟

تت�ا�صل ال�صتعدادات يف العا�صمة بغداد من اجل احت�صات مهرجان بغداد 
الدويل للم�صرح والذي �صي�صارك فيه م�صرحي�ن من خمتلف دول العامل.

وليقت�صر املهرجان على العرو�ض امل�صرحية او الفرتة الزمنية املحددة لهذا 
الن�صاط املهم والذي حتت�صنه العا�صمة بدورته الثالثة مع انقطاعه بع�ض 

الفرتات ل�صباب خمتلفة.
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