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:QR Code من خالل قراءة لجنة النزاهة تعد جدواًل ال�ست�سافة الم�س�ؤولين
 بغداد/ المدى

ك�ض���فت لجن���ة النزاه���ة النيابية ع���ن عزمها و�ض���ع جدول ال�ضت�ض���افة 
الم�ض����ؤولين التنفيذيي���ن. وقال���ت رئي�س �ض���ن اللجنة ناه���دة الدايني، 
اإن »لجنة النزاهة عقدت اجتماعا ت�ض���اوريًا بح�ض����ر عدد من اأع�ض���اء 
اللجن���ة، ناق�س قان�ن االمن الغذائي، ومتابعة الرقابة على اآليات وخطة 
ال�ض���رف«.  واأ�ضافت الداين���ي، اأن “االجتماع تداول و�ضع جدول دوري 
ال�ضت�ضاف���ات الم�ض�ؤولين التنفيذيين وتحديد م�اعي���د لزيارة الجهات 
التنفيذية وتق�ضيم اللجنة الى مجم�عات ح�ضب ال�زارات والمحافظات 

لمتابعة ورقابة االأداء”.

العدد )5270( ال�سنة الع�سرون - الأحد )25( اأيلول 2022

غالب ال�سابندر يكتب: م�قف الت�سيع ال�سيا�سي العراقي من ال�سي�ستانية

ل��ط��ف��ي��ة ال���دل���ي���م���ي ت���ك���ت���ب: ال�������س���ي���ا����س���ي����ن وال���ل���غ���ة 
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 بغداد/ تميم الح�صن

منح مقت���دى ال�س���در زعيم التي���ار ال�سدري 
 3 لتحقي���ق  ا�سبوع���ن ا�سافي���ن  خ�سوم���ه 
�سروط، بح�سب او�ساط الخري، حلل الزمة 

ال�سيا�سية.
���ر حدي���ث ال�س���در ي���وم اجلمع���ة عم���ا  وُف�سِّ
اعت���ره »�سه���ر الت�سالح« بانه متدي���د لهدنة 

زي���ارة الربعينية التي انته���ت قبل اأكرث من 
ا�سبوع. وكانت فر�سيات متعددة قد ُطرحت 
بع���د انته���اء الزي���ارة، اأ�سواأه���ا اخلوف من 

جتدد ال�ستباكات بن »التيار« والف�سائل.
يف تل���ك الثن���اء م���ازال الإط���ار التن�سيق���ي 
ي���دور منذ اأكرث من �سهرين يف نف�س احللقة، 
حي���ث يف�س���ل يف متري���ر مر�سح���ه لرئا�س���ة 
احلكوم���ة حمم���د ال�س���وداين، كم���ا ف�سل يف 

جماع���ات  ان  باملقاب���ل،  ال�سدري���ن.  اقن���اع 
تابعة لحتجاج���ات ت�سرين توعدت باقتحام 
ال�سنوي���ة  الذك���رى  يف  اخل�س���راء  املنطق���ة 
ت�سري���ن  يف  التظاه���رات  لنط���اق  الثالث���ة 
الول املقب���ل. ويف غ�سون ذلك ك�سف رئي�س 
ال���وزراء م�سطفى الكاظمي ع���ن انه �سيدعو 
اىل جول���ة ح���وار جدي���دة، عق���ب جولت���ن 
�سابقت���ن قاطعهم���ا ال�سدر. ودع���ا الكاظمي 

يف حدي���ث للقن���اة الر�سمي���ة، قب���ل كلمته يف 
مق���ر المم املتح���دة، الق���وى ال�سيا�سي���ة اىل 
»حتمل م�سوؤوليته���ا التاريخية جتاه العراق 
وال�ستف���ادة م���ن فر�س���ة احل���وار الوطني«، 
داعي���ًا اىل »جولة ثالثة م���ن احلوار الوطني 
�س���وى  لدين���ا  �سبي���ل  ول  م�سكاتن���ا  حل���ل 

احلوار«. 
 التفا�صيل �س3

الخزعلي: م�صتعدون للتنازل عن ن�صف وزارات ال�صيعة للتيار وا�صتبدال ال�صوداني

ال�سدر يمدد »هدنة االأربعينية« اإلى منت�سف 
ال�سهر المقبل لتحقيق 3 �سروط

 ترجمة: حامد اأحمد

اأفاد رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي باأن حواراته 
مع الكت���ل ال�سيا�سي���ة تعتمد عل���ى اإقام���ة انتخابات 

جديدة مقرتنة مبيثاق لحرتام نتائجها.
وق���ال الكاظم���ي يف لق���اء م���ع موق���ع )ذي نا�سن���ال( 
ترجمت���ه )امل���دى(، اإن احلوار ال���ذي كان يجريه بن 
اأطراف �سيا�سية خمتلفة يرك���ز بالأ�سا�س على اإقامة 
انتخاب���ات جدي���دة مقرتن���ة مبيث���اق جدي���د ي�سمن 

احرتام كل الأطراف لنتائجها.
واأ�ساف الكاظمي، اأن “القوى ال�سيا�سية ت�سر على 
ع���دم اإعطاء حكومته فر�س���ة، من بينها رف�س مترير 

ميزانية كاملة لتفعيل م�ساريع كرى”.
وعند ال�ستف�س���ار منه عن احلل لازم���ة ال�سيا�سية، 

قال الكاظمي بكلمة واحدة: “انه احلوار”.
واأ�س���ار، اإىل اأن “هن���اك خي���اران: اإم���ا الذهاب نحو 
ت�س���ادم يف جمتمع عاي�س معظم اأنواع العنف اأو ان 

تكون هناك فر�سة للحوار.”
ويوؤكد موقع )ذي نا�سنال(، اأن “الكاظمي منذ توليه 
املن�س���ب قب���ل اأكرث من �سنت���ن كان اح���د اهتماماته 
الرئي�سة ه���و تقييد دور الف�سائ���ل امل�سلحة وتعزيز 

قوة المن يف الباد واإعادة تاأ�سي�س دولة فاعلة”.
واأ�سار موقع )ذي نا�سنال(، اإىل اأن “رئي�س الوزراء 
عل���ى م���دى �سنت���ن كان يتعامل مع ف�سائ���ل م�سلحة 
متنف���ذة وان�س���داد �سيا�س���ي كام���ل، يق���ول منتقدوه 
ان���ه كان يتوج���ب علي���ه اتخاذ موقف �س���د املجاميع 
امل�سلحة، ولكن قد يوؤدي ذلك ملزيد من اراقة الدماء”.
 التفا�صيل �س2

الكاظمي: ن�سعى النتخابات مبكرة 
وميثاق الحترام نتائجها

 بغداد/ نباأ م�صرق

عزمه���ا  ع���ن  الكهرب���اء  وزارة  اأف�سح���ت 
ال�ستع���داد املبك���ر لف�س���ل ال�ست���اء، فيما 
اأك���د خبري يف جم���ال الطاق���ة اأن معدلت 

الإنتاج احلايل ل تتنا�سب مع الطلب.
وذك���ر بي���ان لل���وزارة تلقت���ه )امل���دى( اأن 
تراأ����س  ك���رمي،  ع���ادل  الكهرب���اء  »وزي���ر 
جمي���ع  �س���م  ال���راأي،  لهيئ���ة  اجتماع���ًا 
الع�ساء، و�س���دد على ال�ستع���داد مبكرًا 

لذرورة الحمال ال�ستوية«.
»الجتم���اع  اأن  البي���ان،  واأ�س���اف 
ناق����س جمل���ة م���ن املو�سوع���ات املهم���ة، 
الازم���ة  املالي���ة  ال�سق���وف  منه���ا،  كان 
للتعاقدات، و�س���رورة اللتزام بالأ�سعار 
ال�سرت�سادية، ومراعاة املوا�سفة الفنية 

املعتمدة، و�سرعة اجناز العمل، وتخويل 
جزء م���ن ال�ساحي���ات ل���اإدارات العامة 

وفق قانون ادارة ال�سركات العامة«.
م���ن جانبه، ق���ال اخلب���ري النفط���ي احمد 
�سدام يف حديث مع )املدى(، اإن »امل�سكلة 
الت���ي يعاين منها العراق ل تتعلق بزيادة 
الأحم���ال �س���واء يف ف�س���ل ال�سي���ف او 

ال�ستاء«.
واأ�س���اف �س���دام، ان »الأزم���ة تك���ون يف 
م�ستوى الإنتاج احلايل مقارنة بالطلب، 
فزيادة الإنت���اج مل تواكب زيادة الطلب«، 
مو�سح���ًا اأن »ما ينت���ج حاليًا هو 18 األف 

ميغاواط اأو 19 األف ميغاواط«.
واأ�سار، اإىل اأن »احلاجة الفعلية لاقت�ساد 
تقدر مب���ن 30 اإىل 35 األف ميغاواط، اإذا 
م���ا افرت�سن���ا ع���ودة امل�سان���ع واملعام���ل 

املعطلة وتفعيل القطاع اخلا�س«.
وبن �س���دام، ان »ه���ذه الأم���ور جميعها 
حتت���اج اإىل طاقة كهربائية«، لفتًا اإىل اأن 
»هناك زيادة يف الأحم���ال تعتر طبيعية 
ناجت���ة عن زيادة يف الن�س���اءات والنمو 

ال�سكاين«.
تواج���ه  اأخ���رى  م�سكل���ة  ع���ن  وحت���دث، 
املل���ف الكهربائ���ي وه���ي »الع�سوائيات«، 
كا�سفًا عن »وج���ود 30  % من الزيادة يف 

الأحمال هي خارج اخلطط«.
وراأى �س���دام، اأن »هذه الزي���ادة مرتبطة 
باملناط���ق الع�سوائي���ة وتف�سي���خ املناطق 
الزراعية«، ولفت اإىل »عدم اإمكانية اإيجاد 
حل���ول اآنية لتلك املناط���ق بقطع الكهرباء 
عنها، كونه اإجراء �سوف يثري العديد من 

امل�سكات«.

الكه�رباء تب�داأ اال�ستع�داد للم��س�م ال�ست��ي

 بغداد/ فرا�س عدنان

التن�سيق���ي  الإط���ار  يج���ري 
مفاو�س���ات م���ع الكت���ل ال�سيا�سي���ة 
الكردي���ة وال�سني���ة م���ن اأج���ل عقد 
جل�س���ة برملاني���ة خ���ال الأ�سب���وع 
احل���ايل ق���د ل يك���ون الغر�س منها 
انتخ���اب رئي����س اجلمهورية، اإمنا 
الإعان عن ا�ستئناف عمل جمل�س 
الن���واب ملمار�سة مهامه الت�سريعية 

والرقابية.
وذك���ر ع�سو تي���ار احلكم���ة عبا�س 
املن�سوي���ة  »الق���وى  اأن  غدي���ر، 
م�ستم���رة  التن�سيق���ي  الإط���ار  يف 

يف اإج���راء مفاو�س���ات م���ع الكت���ل 
الأخ���رى لع���ودة جل�س���ات الرملان 

خال الأ�سبوع احلايل«.
واأ�س���اف غدي���ر، اأن »اأغل���ب الكتل 
جل�س���ات  ع���ودة  م���ع  ال�سيا�سي���ة 
الرملان وقد ظه���ر ذلك وا�سحًا يف 
نتائج اللقاء الذي جمع بن احلزب 
وكتلة  الكرد�ست���اين  الدميقراط���ي 

ال�سيادة يف اأربيل موؤخرًا«.
ميث���ل  »الرمل���ان  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
اجلميع، وحل امل�سكات ينبغي اأن 
يح�سل حت���ت قبته وتعطيله يعني 

الإ�سرار بالعملية ال�سيا�سية«.
 التفا�صيل �س3

»االإط�ار« ي�اأم�ل بج�ل��س�ة 
برلمانية االأ�سب�ع الحالي

 بغداد/ المدى

توق����ع متنبئ ج����وي ت�سجي����ل الباد 
درجات ح����رارة ثاثينية خال الأيام 
املقبل����ة، م�ستبع����دًا هط����ول الأمط����ار 

حتى نهاية ت�سرين الأول.
وقال اأحمد التميمي، اإن »كتلة معتدلة 
ب����داأ تاأثريه����ا عل����ى الع����راق، تتعمق 
لثاثة ايام قادمة وانخفا�س درجات 
احل����رارة بداأ منذ الليل����ة مع ا�ستقرار 
الرياح على الجتاه ال�سمايل الغربي 
تن�س����ط اليوم وغدًا ب�سكل وا�سح مع 

فر�س لإثارة الغبار والتربة«.
احل����رارة  »درج����ات  اأن  واأ�س����اف، 

�سم����ن  امل����دن  عم����وم  يف  ت�سج����ل 
الثاثين����ات ماعدا الب�س����رة ومي�سان 
حي����ث ي�سملها النخفا�����س الثاثيني 
ابت����داًء من الح����د«. واأ�س����ار، اإىل اأن 
»كتل����ة دافئ����ة تراف����ق تعم����ق مرتف����ع 
ج����وي بداي����ة ت�سري����ن الأول ت�سيطر 
عل����ى اج����واء عم����وم مناط����ق الب����اد 
ا�سافة لب����اد ال�سام و�سب����ه اجلزيرة 

العربية«.
 وم�س����ى التميم����ي، اإىل »عدم وجود 
موؤ�س����رات لأمطار قريب����ة حتى نهاية 
الثلث الول م����ن ت�سرين الأول وهذا 
طبيع����ي كون مو�س����م المطار الفعلي 

يبداأ من يوم 10-16«.

متنبئ ج�ي: البالد ت�سجل 
درجات حرارة ثالثينية 

 متابعة المدى 

اأعلن���ت رو�سي���ا، ام����س ال�سبت، 
ا�ستبدال اجل���رال امل�سوؤول عن 
ح���ن  يف  اجلي����س  لوج�ستي���ات 
اأظهر اجتياحها لأوكرانيا ثغرات 

يف هذا املجال.
وذك���رت وزارة الدفاع يف بيان: 
دميرتي  اجلي�س  جرال  “اأُعفي 
بولغاك���وف م���ن مهام���ه كنائ���ب 
لوزي���ر الدف���اع ب�سبب نقل���ه اإىل 

من�سب اآخر”.
وح���ل حمل���ه اجل���رال ميخاي���ل 
ميزينت�سي���ف )60 عام���ا(، الذي 
كان حت���ى ذل���ك احل���ن يرتاأ����س 
مرك���ز مراقب���ة الدف���اع الوطني، 
وزي���ر  نائ���ب  الآن  و�سي�سب���ح 
“امل�سوؤول عن الإمدادات  الدفاع 
للق���وات  والتقني���ة  املادي���ة 
امل�س���در  بح�س���ب  امل�سلح���ة”، 

نف�سه.
منا�س���ب  ميزينت�سي���ف  و�سغ���ل 
عدة �سم���ن هيئ���ة الأركان خال 

م�سريته الع�سكرية الطويلة.
وُفر�س���ت علي���ه عقوب���ات غربية 
مدين���ة  ح�س���ار  يف  ل���دوره 
الأوكرانية  ال�ساحلية  ماريوبول 
الت���ي احتلتها الق���وات الرو�سية 

يف اأيار/مايو.
هيئ���ة  يف  التغي���ري  ه���ذا  ياأت���ي 
الأركان العام���ة يف الوق���ت الذي 
فادمي���ري  الرئي����س  في���ه  اأعل���ن 
تعبئ���ة  الأ�سب���وع  ه���ذا  بوت���ن 
مئ���ات الآلف م���ن الرو����س لدعم 

الجتياح يف اأوكرانيا.

ب�تين يجري 
تغييرات في »القيادة 

الع�سكرية« للجي�ش 
الرو�سي

 بغداد/ المدى

ع����ّدت وزارة النف����ط باأن اأ�سع����ار البنزين 
»ال�سوبر« غري ثابت����ة وتخ�سع لاأ�سواق 

العاملية.
ق����ال مدير ع����ام �سرك����ة توزي����ع املنتجات 
البنزي����ن  اإن  طال����ب،  ح�س����ن  النفطي����ة 
»ال�سوبر« الذي دخل حديثًا على حمطات 
لل����رت  دين����ار  باأل����ف  وي�س����وق  التعبئ����ة، 

الواح����د ب�س����كل مدعوم للمواط����ن، يكلف 
الدولة 1300 - 1350 دينار وفق اأ�سعار 
امل�ستق����ات العاملي����ة، مو�سح����ا اأن »املنتج 
م�ست����ورد بالعملة ال�سعب����ة ولي�س منتجا 

من م�سايف العراق«.
تنوي����ع  »اأهمي����ة  عل����ى  طال����ب،  و�س����دد 
امل�ستهل����ك  اأم����ام  وعر�سه����ا  املنتج����ات 
لإعطائ����ه ف�سح����ة اأك����ر لختي����ار الن����وع 
املنا�سب له وفق الدخل والإمكانية املادية 

لديه«.
املركب����ات  »حم����ركات  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
احلديث����ة حتتاج اإىل بنزين عايل النقاوة 
ولذلك نرى وجود طلب على ذلك البنزين 
من قب����ل اأ�سحاب املركب����ات احلديثة، لذا 
ارت����اأت وزارة النف����ط ا�ست����رياده بالعملة 

ال�سعبة لتلبية طلبات املواطنن«.
وبن طال����ب، اأن »�سعر اللرت الواحد لذلك 
البنزي����ن تت����م مراجعت����ه وف����ق املعطيات 

العاملية، فقد ي�سعد ال�سعر اأو قد ينخف�س 
مع الحتفاظ بن�سبة الدعم البالغة 28٪«.
وم�سى طالب، اإىل اأن »التقارير اخلا�سة 
بال�ستهاك ت�س����ري اإىل وجود اإقبال على 
ذل����ك النوع م����ن البنزين بع����د توفريه يف 
حمطت����ن بالعا�سمة بغ����داد، ويف حمطة 
واح����دة ل����كل حمافظ����ة لغر�����س التجربة 
وح����ال ت�ساع����د الطل����ب يت����م فت����ح منافذ 

اأخرى للتجهيز«.

ال�ن�ف�ط: اأ�س�ع�ار ب�ن�زي�ن »ال��س��ب�ر« غ�ي�ر ث�اب�ت�ة

 بغداد/ ح�صين حاتم

جل���اأت ع�ساب���ات داع����س الإرهابي���ة بع���د 
وت�سببه���ا   2017 الع���ام  يف  هزميته���ا 
بخ�سارة ثلث م�ساح���ة الباد، اإىل اأ�سلوب 
تنفي���ذ  خ���ال  م���ن  وامل�ساغل���ة  التهدي���د 

العمليات النوعية.
اإذ ل ت���زال ع�ساب���ات داع����س تن�س���ط يف 
بع����س املحافظ���ات ال�سمالي���ة وال�سرقية، 
يف وق���ت تكافح الق���وات الأمنية لحتواء 
هجم���ات “التنظي���م” ع���ر �س���ن عملي���ات 
اأمنية وع�سكرية �سم���ايل وغربي و�سرقي 
الب���اد. واأعلن���ت خلي���ة الإع���ام الأمن���ي، 
اأم����س ال�سب���ت، مقت���ل “اإرهابي���ن اثن���ن 
اأحدهم���ا كان يرت���دي حزام���ًا نا�سف���ًا” يف 
مواجه���ة م���ع الق���وات الأمني���ة يف ق�س���اء 

الطارمية �سمايل بغداد.
وذكرت اخللية يف بي���ان تلقته )املدى( اأن 
“قوة من قي���ادة عمليات بغداد متكنت من 
ر�س���د حتركات اإرهابي���ن �سمن الب�ساتن 
�سم���ايل  الطارمي���ة  ق�س���اء  يف  الكثيف���ة 

العا�سم���ة”، م�سيف���ة اأن “الق���وة �سرع���ت 
مبحا�سرة املكان وا�ستبك���ت مع العنا�سر 
الإرهابية، حيث متكنت من قتل اإرهابين 
اثنن، اأحدهما كان يرتدي حزامًا نا�سفًا«.

واأ�ساف���ت اخللي���ة، اأن “العملي���ة اأ�سف���رت 
“ا�ست�سه���اد مقات���ل واإ�ساب���ة  اأي�س���ًا ع���ن 

�سابط«.
ويق���ول اخلب���ري الأمن���ي وال�سرتاتيج���ي 
اأحم���د ال�سريفي ل�)امل���دى(، اإن “الطارمية 
متثل خا�س���رة رخوة كونها نقطة توا�سل 
وامت���داد بن دياىل و�ساح الدين بح�سب 
جغرافية املنطقة”. واأ�ساف، اأن “خطورة 
الأم���ن  اأنه���ا ح���زام  الطارمي���ة تكم���ن يف 
“امكاني���ة  اأن  مبين���ا  بغ���داد”،  للعا�سم���ة 
الت�سل���ل متاح���ة، وق���درة و�س���ول عنا�سر 
داع�س ع���ر عملية الت�سلل تك���ون من عدة 
ال�سا�س���ل  عل���ى  بالعتم���اد  حمافظ���ات، 
اجلبلية والطبيعية اجلغرافية واملعقدة”.
“التهدي���د  اأن  اإىل  ال�سريف���ي  واأ�س���ار 
وامل�ساغل���ة ع���ر ح���زام بغ���داد ه���و مكمن 
اخلط���ورة، وتنبغي هنا معاجلة ال�سلوب 

ال�سيا�سي وال���ذي يتعلق ب���اإدارة الأزمات 
الع�سكري���ة  املوؤ�س�س���ة  اإىل  واللتف���ات 
بالقت���ال  املتعلق���ة  الق���درات  وحت�س���ن 

والت�سليح”.
وتابع اخلبري الأمني، اأن “القوات الأمنية 
تبذل اق�سى جهدها يف فر�س الأمن، لكنها 
بحاجة اإىل دعم من قب���ل القرار ال�سيا�سي 

واجلهد التقني«.
�سرم���د  الأمن���ي  اخلب���ري  يق���ول  ب���دوره، 
البياتي ل�)امل���دى(، اإن “الو�سع ال�سيا�سي 
املرتب���ك، اأث���ر ب�س���كل كب���ري عل���ى الو�سع 
الأمن���ي يف الع���راق”. واأ�س���اف البياتي، 
اأن “اخلايا النائم���ة تعتقد انه طاملا هناك 
خل���ل �سيا�س���ي، ف���اإن هنال���ك خل���ا اأمنيا، 
وه���ذا ما يعط���ي دافعا لهم ل�س���ن عملياتهم 

النوعية«.
واأ�س���ار اخلبري الأمني اإىل، اأن “داع�س ما 
ي���زال ميثل خط���ورة، لكنه غري ق���ادر على 
فر����س ارادت���ه يف احت���ال امل���دن كما فعل 
بداي���ة اجتياحه الع���راق”. ولف���ت اإىل اأن 
“القوات الأمنية متكنت من قتل عدد كبري 

من عنا�سر داع����س وقياداته خال الأ�سهر 
الخرية، ومل ترتك العدو يهداأ للحظة”.

وكانت قيادة العمليات امل�سرتكة قد اأعلنت 
نهاي���ة الأ�سب���وع املا�سي، اأن ع���دد عنا�سر 
داع�س يف الع���راق يقّل عن 1000 عن�سر، 
اأغلبه���م حملي���ون، واأن ه���وؤلء العنا�س���ر 
منت�س���رون عل���ى اأرب���ع اأو خم����س مفارز، 
فيم���ا اأ�س���ارت اإىل انه���ا اتخ���ذت اإجراءات 
مهمة ب�سبط احلدود، والتهيئة لأي طارئ 

يحدث على احلدود.
واعتم���دت الق���وات الأمني���ة �سرتاتيجي���ة 
اأوكار  مباحق���ة  اجلوي���ة  ال�سرب���ات 
وحت���ركات ع�سابات داع����س، التي اأثبتت 
فاعلي���ة كب���رية ب�سرب الأه���داف املحددة، 
وتعتم���د ال�سرتاتيجية عل���ى �سقن: الأول 
يتعلق بتفعيل اجلهد ال�ستخباري، وتوفر 
املعلوم���ات ع���ن حت���ركات واأماك���ن وجود 
عنا�س���ر داع�س، ومن ث���م ا�ستهدافها جوًا. 
اأما الث���اين، فريتب���ط بعملي���ات التم�سيط 
املتوا�سل���ة الت���ي تنفذها ق���وات اجلي�س، 

بح�سب املعلومات املتوافرة لديها.

مقتل اإرهابيين اثنين بعملية اأمنية في الطارمية

خ�ب�راء: داع��ش ع�اود ت�ح�رك�ات�ه ف�ي ح��زام ب�غ��داد

االهمال يطال منطقة الدورة بعد تلكوؤ اعمال ال�سيانة وتجمع االنقا�ض في االزقة.. عد�سة: محمود روؤوف
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اإم���ا  خي���اران:  "هن���اك  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار، 
الذه���اب نحو ت�ش���ادم في مجتم���ع عاي�س 
معظ���م اأن���واع العن���ف اأو ان تك���ون هناك 

فر�شة للحوار."
ويوؤكد موقع )ذي نا�شنال(، اأن "الكاظمي 
من���ذ توليه المن�شب قب���ل اأكثر من �شنتين 
كان اح���د اهتمامات���ه الرئي�ش���ة ه���و تقييد 
دور الف�شائل الم�شلحة وتعزيز قوة االمن 

في البالد واإعادة تاأ�شي�س دولة فاعلة".
اأن  اإل���ى  نا�شن���ال(،  )ذي  موق���ع  واأ�ش���ار 
كان  �شنتين  م���دى  على  الوزراء  "رئي����س 
متنف���ذة  م�شلح���ة  ف�شائ���ل  م���ع  يتعام���ل 
وان�ش���داد �شيا�ش���ي كامل، يق���ول منتقدوه 
ان���ه كان يتوج���ب عليه اتخ���اذ موقف �شد 
المجامي���ع الم�شلحة، ولكن ق���د يوؤدي ذلك 

لمزيد من اراقة الدماء".
وي���رى الكاظم���ي، اأن "األ���ف �شن���ة ح���وار 
اأف�ش���ل م���ن لحظة قت���ال واح���دة"، م�شيرا 
ال���ى ان "الوق���ت قد ح���ان للف�ش���ل ما بين 
الما�شي العنيف وم�شتقبل مبني على قيم 
ديمقراطي���ة �شحيح���ة لي�ش���ت مبنية فقط 

على �شناديق االقتراع". 
وق���ال الكاظم���ي، ان "الح���وار ي�شتغ���رق 
الم�شتغ���رق  الوق���ت  ه���ذا  ان  رغ���م  وقت���ا 
لي����س في �شال���ح العراق وه���و يواجه كل 
ه���ذه االزم���ات"، موؤكدا بقول���ه "هل هناك 

خيارات اأخرى لدينا غير الحوار؟".
اأن  اإل���ى  نا�شن���ال(،  )ذي  موق���ع  ولف���ت 
"ت�شرين االأول المقبل يوؤ�شر لمرور �شنة 
عل���ى اج���راء الع���راق انتخابات���ه المبكرة 
ولك���ن من���ذ ذل���ك الوق���ت ف�ش���ل بت�شكي���ل 
حكوم���ة جدي���دة وان النظ���ام ال�شيا�ش���ي 

و�شل لطريق م�شدود على نحو كامل".
"ال���كل  اأن  ليو�ش���ح،  الكاظم���ي  ويع���ود 
مواف���ق على انتخابات مبكرة، مع ذلك فان 
اأي���ة انتخاب���ات جديدة �شتحت���اج لخارطة 

طريق".
و�ش���دد الكاظم���ي، عل���ى اأن "االنتخاب���ات 
الجدي���دة تحت���اج ال���ى اتف���اق وبن���اء ثقة 
بين النخ���ب ال�شيا�شية، م���ع عملية تنبثق 
م���ن ح���وار، نحت���اج ال���ى عق���د اجتماع���ي 
جدي���د ين�س عل���ى انه عندما تك���ون هناك 
انتخابات علين���ا ان نقبل بنتائجها ونتفق 

على احترام المواعيد الد�شتورية."
ولفت رئي����س الوزراء، اإل���ى اأن "الم�شكلة 
تكمن ف���ي النخب ال�شيا�شية، فهم يوؤمنون 
يوؤمن���ون  ال  ولك���ن  االقت���راع  ب�شنادي���ق 
بالنظام ال�شيا�شي او القيم الديمقراطية".
واأورد الكاظمي، اأن "اأي تفاق جديد يجب 
ان يكون بانتخابات �شمن �شروط محددة 
وعق���د اجتماع���ي جدي���د ي�شم���ن وح���دة 

االنتخابات وتطبيق نتائجها."
واأف���اد، موق���ع )ذي نا�شن���ال(، باأن���ه "رغم 
جهوده التي يبذلها، فان الطرف ال�شيا�شي 
الذي خرج فائزا من االنتخابات ال�شابقة، 
بزعام���ة  ال�ش���دري  بالتي���ار  المتمث���ل 
مقت���دى ال�شدر، ق���رر ا�شتقال���ة اتباعه من 
البرلمان وان�شحابه هو نف�شه من العملية 

ال�شيا�شية".
اأك���د الكاظم���ي عل���ى اأهمي���ة دور ال�ش���در 
بالحي���اة ال�شيا�شي���ة ف���ي الع���راق، وف���ي 

رده عل���ى �ش���وؤال فيما اإذا �شيع���ود ال�شدر 
اإن  الكاظم���ي،  ق���ال  ال�شيا�ش���ي،  للم�شه���د 
متع���ددة  �شيا�شي���ة  ق���وى  في���ه  "الع���راق 
وال�شدر يمثل اأحد ه���ذه القوى الرئي�شة، 
ولنك���ن وا�شحين ف���ان اج���راء انتخابات 
ب���دون التيار ال�شدري، �شتكون انتخابات 
ذات عجز كبي���ر و�شتواجه تحدي���ًا كبيرًا، 
التي���ار ال�شدري يجب ان يك���ون طرفا في 

اأية انتخابات قادمة."
و�شه���دت االنتخاب���ات ال�شابق���ة م�شارك���ة 
متدني���ة م���ن الم�شوتي���ن وكان���ت بن�شب���ة 
40%، وربم���ا �شتك���ون الم�شارك���ة اقل في 

اأية انتخابات قادمة اأخرى.
وق���ال الكاظم���ي، "علينا ان نقن���ع الناخب 
العراقي بالم�شاركة من خالل التاأكيد على 
ان الحكوم���ة القادمة �شتاأت���ي ب�شالحيات 
�شتاأت���ي  القادم���ة  الحكوم���ة  وان  كامل���ة، 
لخدمة ال�شع���ب بم�شاريع جدي���دة وتنفيذ 

الوع���ود، علين���ا ان نعي���د ثق���ة الم�ش���وت 
فق���د  المواط���ن  الن  ال�شيا�ش���ي،  بالنظ���ام 
الثقة بالنظام ال�شيا�شي وفقد الثقة بالكتل 

ال�شيا�شية."
من جان���ب اآخر ق���ال الكاظم���ي، ان "قوى 
�شيا�شي���ة تعم���ل عل���ى عرقلة اأم���ور كثيرة 
م���ن بينه���ا الميزاني���ة"، م�شي���را ال���ى ان���ه 
اأ�شهر فقط في الوقت  "لديه ميزانية �شتة 

الحالي".
وكان البرلم���ان ق���د رف�س تمري���ر ميزانية 
فعال���ة كاملة وذل���ك الن حكوم���ة الكاظمي 
ه���ي حكومة ت�شيير اعم���ال منذ انتخابات 

ت�شرين االأول الما�شي.
ويوؤك���د رئي����س ال���وزراء، "رغ���م كل ه���ذا 
فقد انجزنا اإ�شالح���ات مالية، احتياطاتنا 
ارتفع���ت من 49 مليار دوالر الى 85 مليار 

دوالر باالإ�شافة الى 50 طن ذهب."
واك���د الكاظم���ي عل���ى نج���اح اإ�شالح���ات 

حكومت���ه، رغ���م ان ذل���ك ج���اء ف���ي وق���ت 
ارتفعت في���ه اأ�شعار النفط ب�شكل تاريخي 
والت���ي ا�شتفاد منها الع���راق باعتباره من 

البلدان المنتجة للنفط.
وقال، اإن "االعتماد على النفط في ح�شاب 
الميزاني���ة انخف����س م���ن 96% ال���ى %80، 
ولك���ن التح���دي الكبير ال���ذي نواجهه هو 
الف�ش���اد، لق���د حاربن���ا الف�ش���اد وان لجن���ة 
النزاه���ة تلق���ت اتهام���ات م���ن قب���ل جميع 
اأ�شن���اف مافي���ات الف�شاد الت���ي تعمل على 

اإيقاف عجلة بناء البلد باأية كلفة."
وبينم���ا يق���ول منتق���دوه بان���ه ل���م يفع���ل 
بم���ا في���ه الكفاي���ة لمحارب���ة الف�ش���اد، قال 
الكثي���ر ولك���ن  انجزن���ا  "لق���د  الكاظم���ي: 
هناك م�شال���ح مت�شررة عملت على اإيقاف 

وعرقلة عمل لجنة النزاهة."
عن: م�قع )ذي نا�سنال( 
االإخباري

حذر من اإقامتها بدون م�ساركة التيار ال�سدري

رئي�س الوزراء: ن�سعى النتخابات جديدة تقترن 
بميثاق الحترام نتائجها

 بغداد/ المدى

تح���دث رئي����س مجل����س ال���وزراء م�شطف���ى 
لالأم���م  العام���ة  الجمعي���ة  اأم���ام  الكاظم���ي 
المتح���دة ع���ن ف�ش���ل الق���وى ال�شيا�شي���ة ف���ي 
ت�شكي���ل الحكومة، الفت���ًا اإلى و�ش���ع برنامج 
اإعم���ار المناط���ق المح���ررة،  �شام���ل الإع���ادة 
موؤك���دًا رف�س العراق ا�شتخ���دام اأرا�شيه بما 
يعّر�س اأمنه وا�شتقراره للخطر، محماًل دول 
الج���وار م�شوؤولي���ة ال�شح المائ���ي، داعيًا اإلى 
اعتماد الحلول ال�شلمي���ة في ت�شوية االأزمات 

االإقليمية والدولية.
اأم���ام  الع���راق  كلم���ة  ف���ي  الكاظم���ي،  وق���ال 
الجمعي���ة العام���ة لالأم���م المتح���دة بدورته���ا 
)77( ف���ي نيوي���ورك، "ي�شعدن���ي اأن اأحييكم 
با�شم الع���راق وهو اإحدى ال���دول الموؤ�ش�شة 

لهذه المنظمة التي ت�شت�شيفنا".
واأ�ش���اف، اأن "الع���راق بل���د تاأريخ���ي عميق 
وهن���اك  االإن�شاني���ة،  الذاك���رة  ف���ي  الج���ذور 
التحديات الكبيرة التي تبدو �شعبًة وال�شيما 
عل���ى م�شتوى ال�ش���راع ال�شيا�ش���ّي الداخلي، 
ولكْن هناك في المقابل روح االأمل لدى �شعب 
الع���راق ال���ذي يمتلك ق���درة انت���زاع الفر�شة 

للحياة والتقدم وال�شالم".
"العراقيي���ن  اأن  اإل���ى  الكاظم���ي،  واأ�ش���ار 
ا�شتعان���وا رغ���م �شعوب���ة الظ���روف ب���روح 
االأم���ل تل���ك لمحارب���ة االإره���اب، واالنت�شار 
علي���ه بالنياب���ة عن العال���م كله، وق���دم �شعبنا 
م���ن  اأرا�شي���ه  لتحري���ر  ج�شيم���ة  ت�شحي���ات 

ع�شابات داع�س االإرهابية".
وزاد، "اأ�شتذكر هنا ال�شهداء العراقيين الذين 

قدم���وا اأرواحه���م م���ن اأج���ل الدف���اع ع���ن قيم 
الحري���ة، والعدال���ة، والديمقراطية، وحقوق 
االإن�ش���ان". واأو�ش���ح الكاظم���ي، "خالل تلك 
الح���رب العادلة، اكت�شبت الق���وات الع�شكرية 
ف���ي  م���ن نوعه���ا  فري���دة  مه���ارات  العراقي���ة 
محاربة داع����س، وفر�س القان���ون، وا�شتفاد 
الع���راق م���ن خب���رات حلفائ���ه ف���ي محاربت���ه 

لالإرهاب، مجددين �شكرنا وتقديرنا لهم".
وتحدث عن "تجديد دعوة حكومة جمهورية 
الع���راق اإلى �ش���رورة اال�شتمرار في مواجهة 
ظاهرة االإرهاب الدولي والجماعات الداعمة 

له".
وبي���ن الكاظم���ي، اأن "الع���راق يتطل���ع اإل���ى 
تلق���ي المزي���د م���ن الدع���م االأممي ف���ي اإعادة 
اإعم���ار المناط���ق المح���ررة والمت�ش�ررة من 
احت���الل ع�شاب���ات داع�س االإرهابي���ة، وكذلك 
الم�شاعدات االأممية لال�شتجابة لالحتياجات 
لتعزي���ز  الطارئ���ة؛  ال�ش�روري���ة  االإن�شاني���ة 
قدرات العراق، في اإعادة بناء البنى التحتية 

المدمرة".
ونوه، اإل���ى اأن "وزارات الدولة وموؤ�ش�شاتها 
وا�شل���ت جهودها الإع���ادة العوائ���ل العراقية 
ف���ي مخيم اله���ول ف���ي �شوريا اإل���ى االأرا�شي 

العراقية، واإرجاعهم اإلى مناطقهم".
و�شدد الكاظمي، عل���ى اأن "الحكومة و�شعت 
اإعم���ار  الإع���ادة  �شام���اًل  حكومي���ًا  برنامج���ًا 
المناطق المح���ررة، واإ�شالح البنى التحتية، 

وعودة اآمنة وطوعية للنازحين".
وتاب���ع، اأن "الع���راق يك���رر م���ن ه���ذا المنبر 
دعواته لعدم ا�شتخ���دام اأرا�شيه تحت ذريعة 
مكافح���ة االإره���اب، اأو حماية االأم���ن القومي 
ل���دول اأخرى؛ بم���ا يعّر�س اأمن���ه وا�شتقراره 

للخطر".
عل���ى  يوؤك���د  "الع���راق  اأن  الكاظم���ي،  وذك���ر 
�ش���رورة احت���رام المبادئ الت���ي ين�س عليها 
ميثاق االأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي 
والعالق���ات الدولية، باحت���رام �شيادة الدول، 
ومبادئ ح�شن الج���وار. واأن حكومة العراق 
توؤكد تم�شكها بنهج يدع���و اإلى حل الخالفات 

المتراكمة عبر القنوات الدبلوما�شية".
وا�شتط���رد، اأن "الحكوم���ة ه���ذه عمل���ت على 
اإقام���ة انتخاب���ات نزيه���ة وعادل���ة بدع���م من 
مجل�س االأم���ن، واالأمم المتح���دة، ومنظمات 

بنزاهته���ا  اأ�ش���ادوا  وق���د  اأخ���رى،  دولي���ة 
ومهنيتها العاليتين".

 وقدم الكاظمي �شكره اإلى "جميع المنظمات 
وال���دول، ول���كل م���ن �شاع���د ف���ي دع���م ه���ذه 
المرج���ع  بالذك���ر  واأخ����س  االنتخاب���ات، 
االأعل���ى ال�شيد ال�شي�شتان���ي لحمايته للم�شار 

الديمقراطي في العراق".
ف���ي  ال�شيا�شي���ة  "الق���وى  اأن  ويوا�ش���ل، 
االتف���اق على ت�شكيل الحكوم���ة، ورغم نجاح 
اإل���ى  اأدى  مم���ا  عج���زت؛  فق���د  االنتخاب���ات، 
خل���ق ان�شداد �شيا�شي، ودع���ت حكومتي اإلى 

حوار جاد و�شف���اف لجميع القوى ال�شيا�شية 
واالأحزاب المختلفة؛ لمناق�شة �شبل الخروج 

من االأزمة ال�شيا�شية الحالية".
و�ش���دد الكاظم���ي، عل���ى اأن "الع���راق ي�شعى 
اإل���ى تقريب وجهات النظ���ر، واإيجاد الحلول 
االإقليمي���ة  لالأزم���ات  الم�شتدام���ة  ال�شلمي���ة 
والخالف���ات بي���ن دول المنطق���ة، عبر طرحه 
العديد م���ن المبادرات التي تهدف اإلى �شمان 

ال�شلم واالأمن في منطقتنا".
 واأردف، اأن "بغ���داد ا�شت�شاف���ت العدي���د من 
االجتماع���ات بين هذه الدول؛ مما يعد نتيجة 

لل�شيا�ش���ة المتوازن���ة الت���ي تعم���ل به���ا هذه 
الحكومة، وتعمل به���ا الدبلوما�شية العراقية 

مع دول الجوار".
وق���ال الكاظم���ي اي�ش���ًا، اإن "موؤتم���ر بغ���داد 
للع���ام  اآب  �شه���ر  ف���ي  والتع���اون  لل�ش�راك���ة 
الما�ش���ي، حظ���ي بم�شارك���ة وا�شع���ة من قبل 
ال�شقيق���ة  وال���دول  االإقليم���ي،  الج���وار  دول 
وال�شديق���ة، حيث خ���رج الموؤتمر بتو�شيات 

مهمة تج�شدت في اإعالن قمة بغداد".
 وتاب���ع، اأن "الع���راق يم���ر بظ���روف مناخية 
�شعب���ة ب�شبب �شح الم���وارد المائية، وتغيير 
مج���اري االأنه���ار الت���ي ي�شت���رك بها م���ع دول 
االأخ���ذ  دون  الم�شاري���ع  واإقام���ة  الج���وار، 
بالح�شب���ان تاأثيراتها على الح�ش�س المائية، 

واال�شتخدام المن�شف للدول المت�شاطئة".
الظ���روف  ه���ذه  "كل  اأن  الكاظم���ي،  واأك���د 
مجتمع���ًة اأدت بالعراق لي�شب���ح خام�س اأكثر 
البلدان ه�شا�ش���ًة تجاه التغّي���رات المناخية؛ 
مم���ا اأدى موؤخ���رًا اإل���ى جفاف معظ���م مناطق 
اأهوار العراق، وت�ش����ّرر �شبل العي�س لمئات 

االأ�شر الريفية في االأهوار العراقية".
وي�شتر�ش���ل، اأن "ذل���ك اأدى اإلى زي���ادة ن�شبة 
الت�شح���ر، والن���زوح الداخلي؛ واإل���ى فقدان 
م�ش���ادر العي�س للعديد م���ن العوائل، وتقليل 

ن�شبة االأرا�شي الزراعية".
المنطق���ة  دول  "جمي���ع  الكاظم���ي،  ودع���ا 
للحوار لحل الق�شاي���ا المائية وفق القوانين 
واالتفاق���ات الدولي���ة"، منوهًا اإل���ى اأن "هذه 
الحكوم���ة عملت عل���ى م�شاري���ع �شتراتيجية 
مهمة في مجال الطاق���ة النظيفة، وا�شتخراج 
االأخ���رى  والمج���االت  الم�شاح���ب،  الغ���از 

المرتبطة باالقت�شاد االأخ�شر".

"ه���ذا يتطل���ب الدع���م الدول���ي  واأف���اد، ب���اأن 
بمختلف مجاالته لم�شاندة جهوده ولتمكينه 
م���ن الم�ش����ي قدم���ًا ف���ي تنفي���ذ ال�شيا�ش���ات 
جانب���ي  ف���ي  الوطني���ة  وال�شتراتيجي���ات 
التخفيف من االآث���ار ال�شلبية للتغير المناخي 

والتكيف معها".
اأه���داف  تنفي���ذ  "و�شعن���ا  الكاظم���ي،  وق���ال 
والتعلي���م  للتربي���ة  الوطني���ة  ال�شتراتيجي���ة 
راأ����س  عل���ى  ل�شن���ة 2030،  والعال���ي  الع���ام 
اأولوياتن���ا، واأه���م تلك االأه���داف زيادة معدل 
االلتح���اق بالمدار����س لي�ش���ل اإل���ى )%100( 
واالرتق���اء بج���ودة التعلي���م الع���ام والعالي، 

وتطوير التقنيات وتكنولوجيا التعليم".
وتح���دث، ع���ن "اإط���الق المب���ادرة الوطني���ة 
لتنمي���ة الطفول���ة المبك���رة، الت���ي تغطي مدة 
10 �شنوات"، موؤك���دًا "موقف العراق الثابت 
تج���اه الق�شي���ة الفل�شطيني���ة وح���ق ال�شع���ب 
الفل�شطيني ف���ي ممار�شة حقوقه الم�ش�روعة، 
واحترام الو�ش���ع التاريخ���ي لمدينة القد�س 

ومقد�شاتها".
كما اأكد الكاظمي، حر�س العراق "على وحدة 
االأرا�شي ال�شورية و�شالمتها، وندعم اإجراء 
المحادثات ال�شيا�شية بين االأطراف ال�شورية 
كافة، ودعم جهود المبع���وث الخا�س لالأمين 

العام لالأمم المتحدة".
ولفت، اإل���ى اأن "االأزمات والحروب االإقليمية 
تنعك�س نتائجها على جميع دول العالم، واأن 

ال�شعوب دائمًا تدفع الثمن لهذه الحروب".
وم�ش���ى الكاظمي، اإلى التاأكيد على "�شرورة 
اإيج���اد الحلول ال�شلمي���ة الم�شتدامة لالأزمات 
االإقليمية والدولية عن طريق الحوار، وعدم 

اللجوء اإلى ا�شتخدام القوة".

الكاظمي: الكتل ف�سلت بت�سكيل الحكومة ودول الجوار اأ�سّرت بحقوقنا المائية
خل�س حتديات العراق اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

 ت�شرين يداهمهم الآن.. 
وهم في مالب�س الف�شيحة

بينن���ا اي���اٌم مع���دودات م���ع ذكرى م���رور ث���الث �شنوات عل���ى حَدث 
ت�شري���ن الذي �شرب )وي�ش���رب االآن( مع���ادالت ال�شيا�شة في بالدنا 
واح���الم مهند�شيها وحثاالته���ا، على حد �ش���واء، وا�شتقر االمر عند 
برميل بارود، هو كنية م���اأزق منظومة الحكم، وبرغم كل محاوالت 
التزوي���ر واخ�شاء النتائج وتقزيم اال�شب���اب المبا�شرة لهذه االزمة 
وت�شريفه���ا في مزاعم القول انها تعود ال���ى ال�شراعات ال�شخ�شية، 
اأو الموؤام���رات الخارجي���ة، او العي���وب البالغي���ة ف���ي الد�شتور، او 
�ش���وء ادارة اللعبة االنتخابية وف�شاد مفا�شلها، او ان هذا الماأزق ال 

وجود له ا�شال وال خوف وال هم يحزنون..
اق���ول، برغ���م كل ه���ذه المزاعم و�شناع���ة الجزئي���ات الم�شخمة من 
اال�شب���اب ال�شكلية لما حدث ف���ي االول من ت�شرين 2019 وتداعياته 
فان الحقيق���ة الوا�شحة التي تك�شف وتف�شح ه���ذه االباطيل تتمثل 
ف���ي ان ت�شرين داهم ا�شحاب المنظوم���ة الماأزومة وهم في مالب�س 
الف�شيح���ة التاريخي���ة واأح���دَث انقالبا ف���ي م�شارات بن���اء )واعادة 
بن���اء( الدول���ة العراقي���ة، حا�ش���را وم�شتقب���ال، فيم���ا يتاأك���د في كل 
ي���وم، وط���وال ال�شن���وات الث���الث، ان الخالفات في �شف���وف الكتل 
والزعام���ات والبي���وت واالح���زاب ال�شيا�شية ال تعدو ع���ن تح�شيل 
حا�شل لهذا الحدث، ولي�س )كما يزعمون( باعتبار خروج الماليين 
الغا�شب���ة والمهانةال���ى ال�ش���وارع "م�شكل���ة مطلبي���ة جزئي���ة" فاذا 
م���ا عولج���ت بالمفاو�شات ف���ان االم���ن �شي�شتتب، والرخ���اء �شيعم، 

واالنوار �شت�شطع.
ث���م.. وف���ي كل ت�شاب���ك واقت���راب م���ن الحري���ق ال�شامل خ���الل هذه 
ال�شن���وات الث���الث يتاأك���د ان ما ح���دث في ذل���ك الي���وم كان اختراقًا 
تاريخيًا بكل المعان���ي ال�شيا�شية واالجتماعي���ة، مج�شدًا )بااللوان 
الطبيعية( في ا�شتحالة اعادة الو�شع )بعقائده واآلياته و�شفقاته..( 
ال���ى ما كان عليه قبل اندالع الث���ورة الت�شرينية، فما معنى ان تعجز 
منظوم���ة الحكم بكل احزابها وعناوينه���ا واإمكانياتها الملي�شياوية 
والمالي���ة ومفاتي���ح ادارة الدول���ة، وبرغ���م الدعم الخارج���ي الهائل 
الطرافه���ا، ع���ن ت�شكيل حكومة جدي���دة طوال عام كام���ل، اإن لم يكن 
وراء ذل���ك اخت���راٌق انه���ى )وظيف���ة( الطبق���ة ال�شيا�شي���ة وعمليته���ا 
وزعاماته���ا ف���ي �شبط م�ش���ارات ما بع���د �شق���وط الدكتاتورية؟ وما 
معن���ى ه���ذا الترا�ش���ق بالت�شقي���ط والت�شهير والتخوين ف���ي ما بين 
الالعبين واتباعه���م )بلبا�س الدين( مما تعف عن���ه اخالق ال�شيا�شة 

وفرو�س العبادة معا؟.
ث���م.. لم يكن اعتب���ار ت�شرين كزلزال اجتماع���ي �شيا�شي انقالبي في 
الم�شه���د العراق���ي المعا�شر مبالغ فيه، �شواء ف���ي مدلوله الفيزيائي 
)طاق���ة مح���ررة من باط���ن االر�س، ال تح���دث دائما( حي���ث اندفعت 
الماليين من قلب الحاجة والع�شوائيات والمهانة وهوام�س الحياة 
والبطال���ة ال���ى �شطح التاري���خ، ام ف���ي داللته الحدثي���ة حين ا�شقط 
م ظه���ر الم�ش���روع المحا�ش�شي  حكوم���ة ع���ادل عبدالمه���دي، وق�شَ
البغي����س وفت���ح االآف���اق نح���و التغيي���ر، ب���ل وداه���م فل���ول العملية 
ها على الجمهور بمالب�س الف�شيحة. ال�شيا�شية وهي في غّيها وعَر�شَ

اأكرر: بمالب�س الف�شيحة.
ا�شتدراك:

"لق���د تعلمُت باك���رًا اأن الحق ال ُيعطى لمن ي�شكت عنه، و اأن على 
المرء اأن "ي�شرخ" حتى يح�شل على ما يريد"..

 مالكوم اك�س

ثم.. وفي كل ت�سابك واقتراب من 
الحريق ال�سامل خالل هذه ال�سن�ات 

الثالث يتاأكد ان ما حدث في ذلك الي�م 
كان اختراقًا تاريخيًا بكل المعاني 

ال�سيا�سية واالجتماعية، مج�سداً 
)باالل�ان الطبيعية( في ا�ستحالة اعادة 

ال��سع )بعقائده واآلياته و�سفقاته..(

 عبد املنعم االأع�سم 
جملة مفيدة

اأفاد رئي�س ال�زراء م�سطفى الكاظمي باأن ح�اراته مع الكتل ال�سيا�سية تعتمد على اإقامة انتخابات جديدة مقترنة 
بميث��اق الحترام نتائجه��ا. وقال الكاظمي في لقاء مع م�قع )ذي نا�سنال( ترجمت��ه )المدى(، اإن الح�ار الذي كان 
يجري��ه بين اأطراف �سيا�سية مختلفة يرك��ز باالأ�سا�س على اإقامة انتخابات جدي��دة مقترنة بميثاق جديد ي�سمن 
احت��رام كل االأطراف لنتائجها. واأ�ساف الكاظمي، اأن "الق�ى ال�سيا�سية ت�سر على عدم اإعطاء حك�مته فر�سة، من 

بينها رف�س تمرير ميزانية كاملة لتفعيل م�ساريع كبرى".
وعند اال�ستف�سار منه عن الحل لالزمة ال�سيا�سية، قال الكاظمي بكلمة واحدة: "انه الح�ار".

الكاطمي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة

جهود كبيرة القناع التيار ال�ضدري بالعودة اإلى طاولة المفاو�ضات

جهود كبيرة القناع التيار ال�ضدري بالعودة اإلى طاولة 
المفاو�ضات
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 بغداد/ تميم الح�سن

�لتي���ار  زعي���م  �ل�ش���در  مقت���دى  من���ح 
�ل�شدري خ�شومه ��شبوعني ��شافيني 
لتحقي���ق 3 �ش���روط، بح�ش���ب �و�شاط 

�لخري، حلل �لزمة �ل�شيا�شية.
وف�ش���ر حديث �ل�شدر يوم �جلمعة عما 
�عت���ره »�شه���ر �لت�شالح« بان���ه متديد 
لهدن���ة زي���ارة �لربعينية �لت���ي �نتهت 

قبل �أكرث من ��شبوع.
وكان���ت فر�شي���ات متعددة ق���د طرحت 
بعد �نته���اء �لزي���ارة، �أ�شو�أها �خلوف 
م���ن جت���دد �ل�شتب���اكات ب���ني »�لتيار« 

و�لف�شائل.
يف تلك �لثناء ماز�ل �لإطار �لتن�شيقي 
ي���دور منذ �أك���رث من �شهري���ن يف نف�س 
�حللقة، حيث يف�شل يف مترير مر�شحه 
لرئا�ش���ة �حلكوم���ة حمم���د �ل�شود�ين، 

كما ف�شل يف �قناع �ل�شدريني.
تابع���ة  جماع���ات  �ن  باملقاب���ل، 
لحتجاجات ت�شري���ن توعدت باقتحام 
�ملنطقة �خل�شر�ء يف �لذكرى �ل�شنوية 
�لثالثة لنطالق �لتظاهر�ت يف ت�شرين 

�لول �ملقبل.
ويف غ�شون ذلك ك�شف رئي�س �لوزر�ء 
م�شطف���ى �لكاظم���ي �ن���ه �شيدع���و �ىل 
جول���ة ح���و�ر جدي���دة، عق���ب جولتني 

�شابقتني قاطعهما �ل�شدر.
للقن���اة  حدي���ث  يف  �لكاظم���ي  ودع���ا 
�لر�شمي���ة، قب���ل كلمت���ه يف مق���ر �لمم 
�ىل  �ل�شيا�شي���ة  �لق���وى  �ملتح���دة، 
»حتم���ل م�شوؤوليته���ا �لتاريخي���ة جتاه 
�لع���ر�ق و�ل�شتفادة من فر�شة �حلو�ر 
�لوطن���ي«، د�عيًا �ىل »جول���ة ثالثة من 
�حل���و�ر �لوطن���ي حل���ل م�شكالتنا ول 

�شبيل لدينا �شوى �حلو�ر«. 
و��ش���ار �لكاظم���ي �ىل �ن »هن���اك م���ن 
يتمن���ى ف�ش���ل �حلكوم���ة يف كل �ش���يء 

ب�شبب خالفات �شخ�شية معي«.
وكان���ت �خر جولة للح���و�ر �لتي جرت 
قبل �أكرث من ��شبوعني مبقاطعة �لتيار 
�ل�شدري، قد خل�شت �ىل ت�شكيل جلنة 
لإعد�د »خارط���ة طريق« من �جل �عادة 

�لنتخابات.
يف  ي�ش���ارك  �ل���ذي  �لكاظم���ي  و�أعل���ن 
ل���الأمم  �لعام���ة  �جلمعي���ة  �جتماع���ات 
�ملتح���دة يف دورته���ا �ل���� 77 �ملنعق���دة 
�لأمني���ة  �لأجه���زة  �ن  نيوي���ورك،  يف 
»متكنت من �عتقال �شخ�س مهم ينتمي 

لإح���دى موؤ�ش�ش���ات �لدول���ة متهم بقتل 
�ملتظاهرين وبع�س �ل�شخ�شيات« دون 

�لك�شف عن هويته.
و�ش���دد خ���الل لق���اء �جرته مع���ه �لقناة 
�لر�شمية يف مق���ر �إقامته يف نيويورك 
على »�ش���رورة �أن تتع���اون موؤ�ش�شات 
و�لق�شائي���ة  �لت�شريعي���ة  �لدول���ة 
�ملنفل���ت«،  �ل�ش���الح  لإنه���اء  و�لأمني���ة 
لفت���ًا �إىل �أن »�جلميع يعل���م من ميتلك 
�ل�ش���الح �ملنفلت و�تخذنا �إجر�ء�ت يف 

معاجلتها )هذه �مل�شاألة(«.
وزعي���م  �ل�شيا�شي���ة  �لق���وى  وح���ذرت 
�لتيار �ل�شدري من تتجدد �ل�شتباكات 
بني �ن�ش���اره و�حل�ش���د �ل�شعبي خالل 
�حل�ش���ني  �لم���ام  �ربعيني���ة  زي���ارة 
�لخرية، حيث كلف �لطرفان بو�جبات 
�حل���دث  ذل���ك  يف  ولوج�شتي���ة  �مني���ة 
�ل���ذي �شهد تدفق مالي���ني �لز�ئرين �ىل 

كربالء.

وبقي هاج�س عودة م�شاهد ��شتباكات 
�ملنطقة �خل�ش���ر�ء نهاي���ة �آب �ملا�شي، 
و�لت���ي �شق���ط فيه���ا م���ا ليقل ع���ن 30 
قتي���ال�، �ىل وقت قري���ب، حتى �عترت 
»�شه���ر  �ىل  �لخ���رية  �ل�ش���در  دع���وة 
�لتوحي���د و�لت�شال���ح« مبثاب���ة متدي���د 

للهدنة.
وب���د�أت على �إثر �لزيارة �لخرية هدنة 
غ���ري مكتوب���ة ب���ني �ل�ش���در وخ�شومه 
فيم���ا د�رت ت�ش���اوؤلت ع���ن »�شيناريو« 
مابع���د �نتهاء �لزيارة )�نتهت قبل �أكرث 

من ��شبوع(.
م�ش���ادر مقرب���ة م���ن �ل�ش���در قالت يف 
�لتي���ار  »زعي���م  �ن  ل�)�مل���دى(  حدي���ث 
لإعط���اء  �ملهل���ة  ه���ذه  من���ح  �ل�ش���دري 
�لإط���ار �لتن�شيقي وقتا �طول للمو�فقة 
�لزم���ة  �لثالث���ة حل���ل  عل���ى �شروط���ه 

�ل�شيا�شية«.
وك�شف���ت �مل�ش���ادر �ن �ل�ش���روط ه���ي: 

�ع���الن  �لكاظم���ي،  حكوم���ة  »بق���اء 
�لرمل���ان،  وح���ل  جدي���دة  �نتخاب���ات 
و�يج���اد ح���ل قان���وين مل�شكل���ة �لكتل���ة 

�لكر و�لثلث �ملعطل«.
و�عت���ر كالم �ل�ش���در عن ذك���رى وفاة 
متدي���د  �ىل  ��ش���ار�ت  بان���ه  �لر�ش���ول 
»هدن���ة �لربعيني���ة« م���ن ي���وم تاري���خ 
�نتهائه���ا يوم 18 �يل���ول �ملا�شي وملدة 
�شه���ر و�ح���د )تنتهي منت�ش���ف ت�شرين 

�لول �ملقبل(.
ويتز�م���ن ه���ذ� �لتمدي���د م���ع �لذك���رى 
لالنتخاب���ات  �لوىل  �ل�شنوي���ة 
�لت�شريعية �ملبكرة و�لتي جرت يف 10 

ت�شرين �لول من �لعام �ملا�شي.
ودع���ا �ل�شدر يف تغري���دة يوم �جلمعة 
على »توت���ري« �ىل �ن تك���ون �ليام من 
)21�شف���ر �ىل 17 ربي���ع �لول �ملقبل( 

»�شهر �لوحدة و�لت�شالح«.
وطال���ب �ل�ش���در خ���الل مهل���ة �ل�شه���ر 

تقريب���ا ب� »نب���ذ �لعن���ف و�لت�ش���دد بني 
�حل���روب  كل  و«وق���ف  �مل�شلم���ني«، 

و�ل�شر�عات بني �لدول«.
و�ملهل���ة �لخ���رية ه���ي �لر�بع���ة �لت���ي 
يطلقه���ا زعي���م �لتي���ار �ل�ش���دري بع���د 
�لنتخابات �لت�شريعية �لتي جرت قبل 

نحو عام.
و�لوىل كانت مهلة �لربعني يوما )من 
ني�ش���ان �ىل �ي���ار �ملا�شي���ني( �أعقبته���ا 
مهل���ة �شه���ر )�لتح���ول �لتجريب���ي �ىل 
�ملعار�ش���ة يف منت�شف �ي���ار �ملا�شي(، 
ومهلة �ل� »10 �يام« �لتي منحها �ل�شدر 

�ل�شهر �ملا�شي للق�شاء حلل �لرملان.

تنازلت الإطار 
�ىل ذلك م���از�ل �لإط���ار �لتن�شيقي غري 
قادر عل���ى ��شتئناف جل�ش���ات �لرملان 
�حلكوم���ة  لرئا�ش���ة  مر�شح���ه  لتمري���ر 
بع���د  �ل�ش���ود�ين،  حمم���د  �جلدي���دة 

جل�ش���ة �لخ���ري يف كافتريي���ا �ملجل�س 
لطالع ب�شع���ة ن���و�ب على ما ق���ال �نه 

برناجمه للحكومة �ملقبلة.
بتق���دمي  ذل���ك  مقاب���ل  »�لط���ار«  وب���د�أ 
حي���ث  �ل�ش���در،  لقن���اع  �لتن���ازلت 
�ك���د  قي����س �خلزعل���ي )ع�شائ���ب �هل 
�حلق( م���ا ذكرته )�ملدى( قب���ل ��شبوع 
عن �عطاء »�لتي���ار« 6 وز�ر�ت )ن�شف 
ح�شة �ل�شيع���ة يف �حلكوم���ة �ملقبلة(، 

و�مكانية ��شتبد�ل �ل�شود�ين.
وقال �خلزعل���ي خ���الل ��شت�شافته يف 
�لقن���اة �لر�شمي���ة �أن »كان �لتي���ار يريد 
�نتخاب���ات  فتوج���د  للرمل���ان  �لع���ودة 
�مل�شارك���ة  يري���د  كان  و�إن  مبك���رة 
باحلكومة فالإطار مرحب وم�شتعد لأن 
يعطي ن�شف ��شتحقاق �ملكون �ل�شيعي 

�إىل �لتيار �ل�شدري للم�شاركة«.
و�أ�شار �إىل �ن »حممد �شياع �ل�شود�ين 
م�شتعد للتن���ازل ع���ن تر�شيحه ملن�شب 

رئي�س �ل���وزر�ء من قبل �لإطار �إذ� كان 
�حلل باعتذ�ره«.

وز�د �خلزعلي، �أن »كل ما يطلبه �لتيار 
�شيج���د جتاوب���ًا م���ن �لإط���ار ملناق�شته 
و�لإطار منفت���ح على �لتي���ار �ل�شدري 
وه���و متج���اوب مع���ه لتج���اوز �لأزمة 

�ل�شيا�شية«.
ويخ�شى »�لإط���ار« من تعطيل م�شاعيه 
ل�شتئن���اف جل�شات �لرمل���ان بالتز�من 
م���ع �لذكرى �ل�شنوي���ة �لثانية لنطالق 

�حتجاجات ت�شرين.
وتوع���دت جمموعة تطل���ق على نف�شها 
�للجن���ة �ملركزي���ة �خلا�ش���ة بتح�ش���ري 
�لول  ت�شري���ن  م���ن  �لول  تظاه���ر�ت 

�ملقبل، باقتحام �ملنطقة �خل�شر�ء.
وقال���ت �ملجموعة يف بي���ان م�شور �ن 
خطوته���م �ملقبلة �شتك���ون »يوم 10/1 
بالتجم���ع عن���د �شاحة �لن�ش���ور، غربي 
بغ���د�د، يف �ل�شاع���ة 11 �شباح���ا، ث���م 
�قتحام �خل�شر�ء م���ن �لبو�بة �لقريبة 

من �ل�شاحة«.
و�ك���دت �ملجموع���ة �ن »�لقتح���ام ه���و 
لتو�شي���ل ر�شائ���ل بتطلع���ات �ل�شعب«، 
م�ش���رية �ىل �ن �لر�شائل �شيتم �لعالن 

عنها يف وقت لحق.
وكانت ح���ركات �شيا�شية ومدنية حتت 
و�لتغي���ري«،  �لحتج���اج  »ق���وى  ��ش���م 
ك�شفت يف �جتم���اع جرى يوم �جلمعة 
يف �لنا�شري���ة، عن دع���م �لحتجاجات 

�ملتوقع �نطالقها �ل�شبوع �ملقبل.
ودع���ت تلك �لق���وى يف ختام �لجتماع 
�ىل ح�شر �ل�شالح بيد �لدولة، وت�شكيل 

جهة �شيا�شية موؤمنة بالدميقر�طية.
و�كدت جمموعة »�لحتجاج و�لتغيري« 
على »�لدعم �لكامل لالحتجاج �ل�شلمي 
�ملعار����س لل�شلط���ة �لفا�ش���دة �له���ادف 
للتغي���ري يف �لذكرى �ل�شنوي���ة �لثالثة 

لثورة ت�شرين«.
و�أم����س �علن���ت عملي���ات بغ���د�د �نه���ا 
قطعت ج�ش���ر �جلمهورية و�شط بغد�د 
�مل���وؤدي �ىل �ملنطق���ة �خل�شر�ء، ن�شف 

�شاعة �شمن »�ملمار�شات �لأمنية«.
�أك���رث  �ج���رت  ق���د  �ل�شلط���ات  وكان���ت 
م���ن ممار�ش���ة �ل�شب���وع �ملا�ش���ي، يف 
�جل�ش���ور  خالله���ا  �غلق���ت  �لعا�شم���ة 
�شاع���ات،  لع���دة  �لرئي�ش���ة  و�لط���رق 
فيم���ا �عتق���د مر�قب���ون �ن ذل���ك مبثابة 
»حماكاة للعمل �لمني يف حال �ندلعت 

تظاهر�ت �و �عمال �شغب«.

(: م�ستعدون للتنازل عن ن�سف وزارات ال�سيعة للتيار وا�ستبدال ال�سوداني الخزعلي يوؤكد ما ك�سفته )

ال�شدر يمدد »هدنة الأربعينية« اإلى منت�شف ال�شهر المقبل لتحقيق 3 �شروط
 المهلة تنتهي بالتزامن مع الذكرى ال�سنوية الأولى لنتخابات ت�سرين المبكرة  

عدنان علي

حلكوم���ة  �ل�شريع���ة  �لتخمين���ات  مع���دل  �رتف���ع 
باك�شتان �ملركزية و�حلكومات �ملحلية للمحافظات 
ح���ول �خل�شائر �لقت�شادية عقب �لفي�شانات �لتي 

�شربت �لبالد �ىل ما يقارب من 18 مليار دولر.
وق���د �زد�دت �خل�شائ���ر �لقت�شادي���ة �أك���رث ل�شبب 
رئي����س هو �ن �ملحا�شي���ل �لزر�عية ق���د �تلفت يف 
8.25 ملي���ون هكت���ار مقارنة بالتقدي���ر�ت �لأولية 
مل�شاح���ة 4.2 ملي���ون هكت���ار. حما�شي���ل �لقط���ن 
و�لرز و�ملحا�شيل �لثانوية �لأخرى قد �تلفت على 
نح���و كبري، و�ذ� ما مل تتم عملي���ة �لتجفيف ب�شكل 
��ش���ويل، فاإنها ق���د ت�شبب م�ش���اكل ج�شيمة ملو�شم 

بذ�ر �حلنطة.
حم�شول �لقطن قد تال�شى من معظم �أجز�ء �لبالد 
و�ن ب���ذ�ر حم�ش���ول �حلنطة يو�ج���ه �لن م�شكلة 

كبرية.
مت تكلي���ف وز�رة �أم���ن �لغذ�ء �لوطن���ي �ن تخرج 
مبلخ����س من �ج���ل زيادة �لدع���م �لأدن���ى لأ�شعار 
�حلنطة بالن�شبة ملو�ش���م �حل�شاد �لقادم. وعقدت 

�ل�شلط���ات لقاء�ت مع بل���د�ن مانحة عاملية و�أكدت 
له���م بان باك�شت���ان �شتطبق نظ���ام مر�قبة وتقييم 
فع���ال لال�شتفادة م���ن كل فل����س للتخفيف من حدة 

خ�شائر �لفي�شانات باأ�شلوب �شفاف.
�لخب���اري  ني���وز  ملوق���ع  ر�شم���ي  م�ش���در  وق���ال 
�خلمي�س »من �ملتوقع �ن يقوم �لأمني �لعام لالأمم 
�ملتح���دة �جلمعة بزيارة ت�شتمر ثالثة �أيام لإ�شالم 
�آب���اد للتباح���ث معها بتخمين���ات �خل�شائ���ر. و�ن 
�لدول �ملانحة �شتقوم حتت ��شر�ف �لبنك �لدويل 
بدر��شته���ا �ملنف�شل���ة ع���ن تقيي���م �خل�شائر ومدى 
�حلاجة للم�شاعدة وعندها �شيتم تعديل وت�شوية 

هذه �لأرقام«.
لتقلي����س  ممار�ش���ة  �لتخطي���ط  وز�رة  وجت���ري 
ميز�نية برنام���ج تنمية �لقطاع �لعام مبعدل 250 
�ىل 300 مليار روبية وتخفي�شها من 800 مليار 
روبي���ة �ىل 500 ملي���ار روبي���ة بالن�شب���ة لل�شن���ة 
�ملالي���ة �حلالي���ة. و�شيت���م �ش���رف ه���ذه �مل���و�رد 

للمناطق �ملتاأثرة بالفي�شانات.
وعندم���ا مت �ل�شتف�شار من وزي���رة �ملالية، عائ�شة 
غو����س با�ش���ا، ع���ن كل���ف �لتخمين���ات �لأخ���رية، 
رف�ش���ت �لك�شف عن �ملعلوم���ات �لدقيقة وقالت �ن 
�لكل���ف قد ت�شاعدت و�ن �جله���ود جارية لالنتهاء 

منها و�إعطاء موعد للتقلي�س.
��شتن���اد� لإج���ر�ء�ت عملي���ة �لتخم���ني �ل�شريع���ة 
ق���درت �حلكوم���ة يف ب���ادئ �لمر كل���ف �خل�شائر 
�لقت�شادي���ة م���ا ب���ني 10 �ىل 12.5 ملي���ار دولر 
�خل�شائ���ر  �ن  ر�أت  �ملعدل���ة  �لتخمين���ات  ولك���ن 
�لقت�شادية جمتمعة �رتفعت �ىل معدل ما بني 17 

�ىل 18 مليار دولر.
ج���ر�ء  �لف���رد  دخ���ل  ينخف����س  �ن  �ملتوق���ع  م���ن 
�نخفا����س ن�شب���ة منو �لن���اجت �ملحل���ي �لإجمايل. 
وكان���ت �حلكومة قد توقعت �ن يكون معدل �لنمو 
للن���اجت �ملحلي �لإجمايل لل�شن���ة �ملالية لهذ� �لعام 
�أما �شندوق �لنق���د �لدويل فقد ذكر  بن�شب���ة 5%. 
موؤخر� بان معدل �لنم���و للناجت �ملحلي �لإجمايل 
لباك�شتان خ���الل �ل�شنة �ملالية �حلالية �شيقف عند 
%3.5. م���ع ذل���ك، فان �لقط���اع �لزر�عي و�لقطاع 
�ل�شناع���ي �لذي تدم���ر ب�شب���ب �لفي�شانات يعطي 
�إ�ش���ارة �ىل تباط���وؤ مع���دل �لنم���و للن���اجت �ملحلي 

�لإجمايل ورمبا �شيكون �قل من 2%.

الخ�شائر القت�شادية لفي�شانات باك�شتان 
تقدر بحدود 18 مليار دولر

 بغداد/ فرا�س عدنان

يج���ري �لإط���ار �لتن�شيق���ي مفاو�شات مع 
�لكتل �ل�شيا�شية �لكردية و�ل�شنية من �أجل 
عقد جل�شة برملانية خالل �لأ�شبوع �حلايل 
قد ل يك���ون �لغر�س منه���ا �نتخاب رئي�س 
�جلمهوري���ة، �إمن���ا �لإعالن ع���ن ��شتئناف 
مهام���ه  ملمار�ش���ة  �لن���و�ب  جمل����س  عم���ل 

�لت�شريعية و�لرقابية.
وذكر ع�شو تي���ار �حلكمة عبا�س غدير، �أن 
»�لق���وى �ملن�شوي���ة يف �لإط���ار �لتن�شيقي 
م�شتم���رة يف �إجر�ء مفاو�ش���ات مع �لكتل 
�لأخ���رى لع���ودة جل�ش���ات �لرمل���ان خالل 

�لأ�شبوع �حلايل«.
و�أ�شاف غدير، �أن »�أغلب �لكتل �ل�شيا�شية 
م���ع عودة جل�ش���ات �لرملان وق���د ظهر ذلك 
و��شح���ًا يف نتائ���ج �للقاء �ل���ذي جمع بني 
�حل���زب �لدميقر�طي �لكرد�شت���اين وكتلة 

�ل�شيادة يف �أربيل موؤخرً�«.
و�أ�ش���ار، �إىل �أن »�لرمل���ان ميث���ل �جلميع، 
وح���ل �مل�ش���كالت ينبغ���ي �أن يح�شل حتت 
قبت���ه وتعطيل���ه يعن���ي �لإ�ش���ر�ر بالعملية 

�ل�شيا�شية«.
ولف���ت غدي���ر، �إىل �أن »�لإط���ار �لتن�شيق���ي 
يح���اول تكثيف �ملفاو�ش���ات و�لت�شالت، 
من �أج���ل �قناع �ل�شدري���ني بوجودهم يف 

�حلكومة �ملقبلة«.
من جانبه، �أكد ع�شو �ئتالف دولة �لقانون 
�لتن�شيق���ي  »�لإط���ار  �أن  ر��ش���ي،  ر�ش���ول 
م���ا ز�ل متم�ش���كًا برت�شي���ح حمم���د �شي���اع 
�ل�ش���ود�ين ملن�ش���ب رئي����س �ل���وزر�ء ومل 
يت���م �لتباح���ث يف ��شتبد�له لغاي���ة �لوقت 

�حلايل«.
�لكت���ل  »جمي���ع  �أن  ر��ش���ي،  و�أ�ش���اف 
م���ن  خ�شو�ش���ًا  �لرمل���ان  يف  �ملتو�ج���دة 
�ل�شنة و�لكرد مل يعرت�شو� على �ل�شود�ين 
كما �أنه يحظى بدعم على �مل�شتوى �لدويل 

و�لإقليمي �ي�شًا«.
وحت���دث، ع���ن »وج���ود رغب���ة حقيقية يف 
�إع���ادة �حلي���اة �إىل �لرمل���ان م���رة �أخرى، 
�ش���و�ء  ��شتئن���اف �جلل�ش���ات  خ���الل  م���ن 

لإكمال �ل�شتحقاق���ات �لد�شتورية �ملتعلقة 
بانتخ���اب رئي����س �جلمهوري���ة وت�شكي���ل 
�حلكوم���ة �أو ممار�ش���ة �مله���ام �لت�شريعية 

و�لرقابية«.
ونوه ر��شي، �إىل �أن »�لغر�س من �جلل�شة 
ق���د ل يكون �إكمال هذه �ل�شتحقاقات، �إمنا 
لالإع���الن ع���ن ع���ودة مه���ام �لرمل���ان عل���ى 

�شعيد �لت�شريع و�لرقابة«.
وبني، �أن »�لعر�ق نظام برملاين �أي �أن عمل 
�ل�شلطات �لعامة يقوم على �أ�شا�س جمل�س 
�لن���و�ب ولي�س م���ن �ل�شحيح تعطيل مهام 

هذه �ملوؤ�ش�شة �لد�شتورية �ملهمة«.
و�نتهى ر��شي، �إىل �أن »�لطلب �لذي وقعه 
ن���و�ب من كت���ل خمتلفة و�ش���ل عددهم �إىل 
190 نائبًا ماز�ل لدى رئا�شة �لرملان باأمل 
�أن تق���رر خ���الل �لأ�شب���وع �حل���ايل موعد 

�جلل�شة �جلديدة«.
وتوؤك���د م�ش���ادر نيابي���ة �إىل )�مل���دى(، �أن 
»�لرمل���ان مل يح���دد لغاي���ة �لوق���ت �حلايل 

موع���دً� للجل�ش���ة �ملقبل���ة وهن���اك �شعوبة 
يف عقده���ا خالل �لأ�شب���وع �حلايل يف ظل 

�لظرف �ل�شيا�شي �ملعقد«.
�إىل ذل���ك، ق���ال ع�ش���و حتالف �لفت���ح عائد 
�له���اليل، �إن »�جلمي���ع �أدرك �لي���وم حج���م 
�خلط���ر �ل�شيا�ش���ي �ل���ذي يد�ه���م �لع���ر�ق 
و�لن�ش���د�د �ل���ذي ��شتم���ر �أك���رث م���ن 10 

�أ�شهر«.
و�أ�ش���اف �لهاليل، �أن »�حل���و�ر�ت �حلالية 
�أ�شبحت �أكرث ن�شجًا عّما م�شى، و�جلميع 
ح�شم �أمره ب�شرورة �لع���ودة �إىل �ل�شلطة 
جمل����س  �أعم���ال  و��شتئن���اف  �لت�شريعي���ة 

�لنو�ب«.
و�أ�ش���ار، �إىل �أن »موؤ�ش���ر�ت عديدة ح�شلنا 
عليه���ا تفيد بوج���ود مقبولية ل���دى مر�شح 
�لإطار �لتن�شيقي حمم���د �شياع �ل�شود�ين 

ملن�شب رئي�س جمل�س �لوزر�ء«.
و�ش���دد �له���اليل، عل���ى �أن »�لو�ش���ع �لعام 
يفر�س على �لكتل �ل�شيا�شية تو�جد �لكتلة 

�ل�شدري���ة يف �مل�شه���د �لع���ام وتفاهم معها 
حت���ى ل���و مل ت�شرتك مع �حلكوم���ة بل على 

�لأقل �أن يكون لها ر�أي فيها«.
ون���وه، �إىل �أن »�لجتم���اع �لذي جرى يف 
�لأ�شب���وع �ملا�ش���ي مع �ل�ش���ود�ين يف مقر 
�لرمل���ان قد ج���اء بطلب م���ن �مل�شتقلني من 

�أجل �ل�شتماع �إىل منهاجه �حلكومي«.
و�أكد �لهاليل، �أن »�لإطار �لتن�شيقي ينتظر 
�أن يتو�ش���ل �حلزب���ان �لكردي���ان �لحت���اد 
�لوطني و�لدميقر�طي �لكرد�شتانيان على 
مر�شح و�ح���د ملن�شب رئي����س �جلمهورية 
ت�شكي���ل  باج���ر�ء�ت  �مل�ش���ي  �أج���ل  م���ن 

�حلكومة«.
وم�شى �لهاليل، �إىل �أن »�لطرفني �لكرديني 
مل يتو�شال �إىل �عالن ر�شمي لغاية �لوقت 
�حلايل، لك���ن �لأخبار �لتي تردنا من �إقليم 
كرد�شتان توؤكد تقدم �ملباحثات وتو�فقات 
�إيجابية ننتظر �لإع���الن عنها خالل �لأيام 

�ملقبلة«.

اأكد »رغبة الجميع با�ستئناف اأعمال مجل�س النواب«

»الإطار« يجري مفاو�شات لتاأمين جل�شة برلمانية الأ�شبوع الحالي

الحياة تغيب عن البرلمان العراقي منذ �ضهر حزيران الما�ضي

ترقب كبير للقاء يجمع ال�ضدر مع الحلبو�ضي وبارزاني والعامري
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�إع����������ان����������ات

 ذي قار/ ح�سني العامل 

لق���وى  �لت�ش���اوري  �الجتم���اع  �أك���د 
�الحتج���اج و�لتغيري �ل���ذي عقد يف 
�لنا�شرية �لدع���م �لكامل لالحتجاج 
�ل�شلمي �ملعار����ض لل�شلطة �لفا�شدة 
يف �لذكرى �ل�شنوي���ة �لثالثة لثورة 
ت�شري���ن، فيما �شكل عدة جلان لر�شم 
منطلق���ات �لتح���رك ملعاجل���ة �الزمة 
�لعر�قية، ولط���رح �لبديل �ل�شيا�شي 
و�القت�شادي و�الجتماعي �ملن�شود.

وق���ال �المني �لع���ام للبي���ت �لوطني 
م���ع  حدي���ث  يف  �لغر�ب���ي  ح�ش���ني 
يف  م�شاركت���ه  عق���ب  )�مل���دى(، 
�الجتم���اع �ن "�الجتماع �لت�شاوري 
لق���وى �الحتج���اج و�لتغي���ري ياأت���ي 
�لثاني���ة  �ل���دورة  �عم���ال  �شم���ن 

للمجل�ض �لت�شاوري".
و�أ�ش���اف �لغر�ب���ي، �أن���ه مت "جم���ع 
�ح���ز�ب منبثقة من ت�شرين و�حز�ب 
باملحا�ش�ش���ة  ت�ش���ارك  مل  �خ���رى 
�الحتجاجي���ة  باحلرك���ة  وفاعل���ني 
وممثلني من �لنقاب���ات و�الحتاد�ت 
ومنظم���ات جمتم���ع م���دين �شاركو� 
يف �لفعالي���ة ف�ش���اًل ع���ن �أكادميي���ني 
باحل���ر�ك  معني���ني  و��شات���ذة 

�ملجتمعي".
"�مل�شارك���ني  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار، 
باالجتم���اع ميثل���ون خمتل���ف �ملدن 

�طي���اف  خمتل���ف  وم���ن  �لعر�قي���ة، 
�ملجتمع �لعر�قي".

وع���ن �أب���رز �ملح���اور �لت���ي تناولها 
�إن  �لغر�ب���ي،  ق���ال  �الجتم���اع، 
��شتمل  �الجتم���اع  �عم���ال  "ج���دول 
عل���ى ثالثة حم���اور رئي�ش���ة متثلت 
بعالق���ة �الحز�ب �لنا�شئ���ة باحلركة 
�الحتجاجي���ة و�ملطال���ب �ال�شا�شي���ة 
�لت���ي تتبناها �حلرك���ة و�ملوقف من 

�لتظاهر�ت �لتي �شتنطلق يف �الول 
من ت�شرين �الول �لقادم".

ولف���ت، �إىل �أن "�الجتماع �أ�شفر عن 
ورقة عم���ل ت�شمنها �لبيان �خلتامي 
لالجتم���اع ف�ش���اًل ع���ن ت�شكي���ل عدة 
جل���ان ملتابع���ة م���ا متخ����ض عنه من 

نتائج".
وجاء يف �لبيان �خلتامي لالجتماع 
�الحتج���اج  لق���وى  �لت�ش���اوري 

و�لتغيري �لذي عقد يوم �جلمعة يف 
قاعة فندق �شومري���ون بالنا�شرية، 
�ش���رورة  �أك���دو�  "�ملجتمع���ني  �ن 
و�اله���د�ف  �ملنطلق���ات  وح���دة 
�لوطنية �لنبيلة للح���ر�ك �ل�شيا�شي 
و�الحتجاج���ي،  و�الجتماع���ي 
�ملحا�ش�ش���ة  ملنظوم���ة  �ملعار����ض 

و�لف�شاد و�ل�شالح".
و�أ�شار �لبي���ان، �إىل "�أهمية �لتم�شك 

مقدمته���ا  ويف  �لوطني���ة  باملطال���ب 
حما�شبة قتل���ة �ملتظاهرين و�لك�شف 
و�الهتم���ام  �ملغيب���ني،  م�ش���ري  ع���ن 

بعو�ئلهم".
"حما�شب���ة  �ش���رورة  �إىل  ودع���ا، 
بي���د  �ل�ش���الح  وح�ش���ر  �لفا�شدي���ن 
�لدولة، و�شمان ��شتقاللية �لق�شاء، 
وتطبي���ق قانون �الح���ز�ب و��شالح 
�ملنظوم���ة �النتخابي���ة لتك���ون حرة 

ونزيهة تعك�ض �ر�دة �لعر�قيني".
وحتدث �لبي���ان، عن "�أهمية ت�شكيل 
جبه���ة �شيا�شي���ة من �لق���وى �ملوؤمنة 
بالتغيري �لدميقر�ط���ي، تكّون بديال 
�شيا�شي���ا حقيقيا، قو�مه���ا �الحز�ب 
تت���ورط  مل  �لت���ي  و�ل�شخ�شي���ات 
�لطاه���ر  �لعر�ق���ي  و�ل���دم  باالأزم���ة 

و�لف�شاد".
وطالب، ب� "�لدعم �لكامل لالحتجاج 
�ل�شلمي �ملعار����ض لل�شلطة �لفا�شدة 
�لهادف للتغيري يف �لذكرى �ل�شنوية 

�لثالثة لثورة ت�شرين".
ولفت �لبيان، �إىل �أن "لغة �لت�شقيط 
و�لتخوي���ن لغ���ة دفعنا ثمنه���ا غاليا 
ولذ� ندع���و �لفاعلني �ىل �حلكمة يف 

رمي �ملت�شدين مبا لي�ض فيهم".
و�أكد، "�لدعم �لتام لعو�ئل �ل�شهد�ء 
يف  زورً�  و�ملعتقل���ني  و�ملغيب���ني 
و�ع���ادة  �لغربي���ة،  �ملحافظ���ات 
�ملنزوع���ة  مناطقه���م  �ىل  �لنازح���ني 

من �ل�ش���كان، وم�شاندة ق�شايا �بناء 
�شعبن���ا يف �شنج���ار، ال�شيم���ا ق�شية 

�اليزيديات �ملختطفات".
ون���وه �لبي���ان، �إىل "م�شاندة ق�شية 
�الآ�ش���وري وبقي���ة  �ل�شع���ب  وج���ود 
وج���ود  عل���ى  للحف���اظ  �القلي���ات 
لالأم���ة  �ملكون���ة  �لفرعي���ة  �لهوي���ات 

�لعر�قية كافة".
و�أف���اد، باأن "�الجتم���اع �لت�شاوري، 
يف  �جله���د  مو��شل���ة  �ج���ل  وم���ن 
توحيد �اله���د�ف وتن�شيق �لتحرك، 
�نته���ى �إىل ت�شكيل جل���ان مب�شاركة 
�ملتخ�ش�ش���ني و�لكف���اء�ت كل �شمن 

�خت�شا�شه".
و�أ�ش���اف �لبي���ان، �أن "�للج���ان ه���ي 
لو�ش���ع و�شياغة �لروؤي���ا �ل�شيا�شية 
و�ملطال���ب  و�ملوؤ�ش�ش���ات  )�لدول���ة 
�لت���ي رفعته���ا �نتفا�ش���ة ت�شري���ن(، 
و�لثاني���ة لو�شع روؤي���ة متكاملة عن 
�ملنظوم���ة �النتخابي���ة �لت���ي حتقق 
�لتغي���ري، و�لثالث���ة ل�شياغ���ة �لعق���د 

�الجتماعي".
وم�ش���ى �لبي���ان، �إىل �أن "هذ� �للقاء 
ه���و �لبد�ي���ة �لفعلي���ة ل�شل�شل���ة م���ن 
ن�شاط���ات ولق���اء�ت الأج���ل �إن�ش���اج 
�ل���روؤى و�لتحرك من �ج���ل معاجلة 
وط���رح  لالزم���ة،  �شامل���ة  جذري���ة 
و�القت�ش���ادي  �ل�شيا�ش���ي  �لبدي���ل 

و�الجتماعي �ملن�شود".

جدد املطالبة مبحا�سبة قتلة املتظاهرين

�جتماع لقوى �الحتجاج يو�سي بت�سكيل جبهة �سيا�سية للتغيري �لدميقر�طي

الم�سروع: مناق�سة عامة رقم ) 10 / م/ اأ/ 2022( على الموازنة 
الت�سغيلية 2022 

جهة التعاقد: )وزارة ال�سناعة والمعادن – �سركة اأور العامة( 
الم�ستري : )�سركة اأور العامة( 

The Project: (Public tender No.: 10 / T / U / 2022 on the operational 
budget for 2022 

Contracting Party: (UR State Company)
Buyer: (UR State Company)

اإعالن مناق�سة عامة ا�ستيرادية )للمرة الثانية(
العدد: 7222

التاريخ: 2022/9/22
إلى / السادة

م / المناق�سة المرقمة 10 / م / اأ / 2022 )المرة الثانية(

يس��ر )شركة أور العامة إحدى ش��ركات وزارة الصناعة والمعادن( بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين 
وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم )لتجهيز 1100 م3 خش��ب جام روسي أو روماني أو أوكراني على شكل 
دفع��ة واح��دة حس��ب المواصفات الفني��ة المطلوبة الموضحة ف��ي جدول المواصف��ات الفنية في 

القسم السادس. .
فترة التجهيز: 75 يوم على شكل دفعة واحدة DAP واصل مخازن الشركة من تاريخ توقيع العقد. 

طريقة الدفع:
يكون دفع المس��تحقات المالية نقداً بالدينار العراقي بموجب صك بما يعادل الدوالر باعتماد نش��رة 

البنك المركزي العراقي في يوم دفع المستحقات.  
مع مالحظة ما يأتي: 

1- على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية االتصال ب� )ش��ركة 
أور العامة( عبر البريد االلكتروني:

 urscoe@ur.industry.gov.iq
urscoe@gmail.com

خ��الل أيام الدوام الرس��مي م��ن االحد إلى الخميس من الس��اعة الثامنة وحتى الس��اعة الثانية بعد 
الظهر وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات. 

2- مبلغ الكلفة التخمينية الكلية: 
- )550000 دوالر( DAP واص��ل مخازن الش��ركة، اس��تبعاد العط��اء الذي يزيد بأي نس��بة على الكلفة 

التخمينية.
- مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة المطلوب تقديمها مع العطاء )5500( دوالر التي تمثل )%1( 
من مبلغ الكلفة التخمينية الكلية البالغة وبما يعادل )8030000( دينار عراقي ويتم استبعاد العطاء 

في حالة التأمينات األولية المقدمة التي تقل عن 80% من مبلغ التأمينات األولية المطلوبة. 
3- س��عر بيع مستندات المناقصة هو 500000 دينار )فقط خمس��مائة ألف دينار ال غيرها( غير قابلة 
للرد إال في حالة الغاء المناقصة من قبل ش��ركتنا فق��ط دون تعويض لمقدمي العطاء. ويتحمل من 

ترسو عليه المناقصة أجور النشر واالعالن األخير. 
4- بإم��كان مقدم��ي العطاء المهتمين ش��راء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إلى ش��ركة أور 
العامة في مقرها الرئيسي الكائن في مدينة الناصرية او مكتب بغداد العائد إلى شركتنا في منطقة 
الك��رادة – البوجمع��ة – رقم الدار 139 – ش��ارع ابو نؤاس – مجاور فندق ديانا الس��ياحي )رقم الموبايل 
07711223235( للحص��ول على اوراق المناقصة بعد دف��ع قيمة البيع للوثائق الموضح في الفقرة )4) 

اعاله.
5- على مقدم العطاء ان يس��تخدم نموذج صيغة العطاء الموجود في القس��م الرابع )نماذج العطاء( 
ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل بالمعلومات المطلوبة دون تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل. 
6- متطلب��ات التأهي��ل المطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(. وش��ركتنا غي��ر ملزمة بقبول أوطئ 

األسعار.
7- يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )شركة أور العامة / القسم التجاري، العنوان: محافظة ذي 
قار – الناصرية – تقاطع س��وق الشيوخ( يكون آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشر بعد 
الظهر حس��ب التوقيت المحلي لمدينة الناصرية من تاريخ غلق المناقصة في )2022/10/12( ويهمل 

أي عطاء يأتي بعد هذا الوقت.  
8- يك��ون فت��ح العطاءات في الس��اعة الثانية عش��ر وخمس��ة عش��ر دقيق��ة من نفس ي��وم الغلق 
(2022/10/12( بحض��ور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبين بالحضور ف��ي العنوان االتي )المقر 

الرئيسي لشركة أور العامة في الناصرية / غرفة لجنة فتح العروض(. 
9- سيعقد مؤتمر خاص لإلجابة عن االستفسارات في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت المحلي 
لمدين��ة الناصرية لي��وم )2022/10/5( وذلك على قاعة االجتماعات، وان كل االستفس��ارات المتعلقة 
بوثائق المناقصة يجب أن تقدم في موعد اقصاه س��بعة أيام تس��بق تاريخ انعقاد المؤتمر. واذا صادف 
موعد انعقاد المؤتمر او موعد غلق المناقصة عطلة رس��مية فأن موعد انعقاد المؤتمر أو موعد غلق 
المناقصة حس��ب الحال س��يكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الس��اعة المحددة في التاريخ 

األساس لعقد المؤتمر وساعة الغلق. 
مع التقدير 

المدير العام 

Tender advertisement Form (For Second time)
No.: 
Date:    / 9 / 2022 

To/ Mrs. 
Sub: / (Tender No. 10 / T / U / 2022 Advertised for Second Time)

)UR State Company  / One of the companies of the Ministry of Industry and Minerals (is 
pleased to invite the qualified and experienced bidders to submit their bids to supply 
(1100 m3 sawn timber for wooden drums : Russian, Romanian Or Ukrainian in the form 
of (one batch) according to our technical specifications in the six part. 
Period of Supply: 75 Days in the form of one batch DAP reached to the company's stores. 
Payment method: 
Payment of financial dues shall be in ID by approval check in equivalent dollar in the 
date of payment of deserved and note the following:   
1. The qualified bidders who want to obtain additional information shall contact with) 
UR State Company (by email:
urscoe@ur.industry.gov.iq
urscoe@gmail.com
)During the official working days from Sunday to Thursday from 8:00 to 2:00 pm) as 
shown in the instructions to bidders.
2. Total Estimated cost:
(550000 $) DAP reached to the company's Exclude the bid which is more than the 
estimated cost.
The amount of bid bond for the tender to be submitted with the bid is (5500 $) of (1%) 
of the total estimated cost or in equivalent (8030000) ID the bid will be excluded in the 
case of the initial deposits submitted for less than 80% of the amount of the required 
initial deposits. 
3. The price of selling the tender documents is (500.000) ID (only five hundred thousand 
Iraqi dinars) cannot be refunded only in case of cancellation of the tender by our 
company without compensation to the bidders. 
4. Interested bidders can purchase tender documents after submitting a written request 
to UR State company at its headquarters in Nasiriyah or the Baghdad office which returns 
to our company in AI Karrada area - AI Bujamaa – ID No.139 -  Abu Nawas Street - 
adjacent to Diana Hotel Tourism ) Mobile No.  (07711223235) To obtain the tender papers 
after payment of the sale value of the documents described in paragraph (4) above.
5. The bidder should use the form of tender form In Section four) Tender Forms) and the 
form should be filled in with the required information without changing its form and no 
alternatives will be accepted.
6. Required qualification requirements: (as Indicated In the tender documents). Our 
company Is not obliged to accept lower prices.
7. Bids shall be delivered to the following address: (UR State Company / Commercial 
Section, Address: Dhi - Qar Governorate - Nasiriyah - Souq AI Shuyukh Junction( 
closing date at 12 AM on (12 / 10 / 2022). 
8- The late bidders will be rejected and tenders will be opened at 12:15 on the same 
day of closing (12 / 10 / 2022 ) in the presence of the bidders or their representatives 
who wish to attend the following address) The headquarters of the general UR state 
company in Nasiriyah / room opening committee). 
9. A special conference will be held to answer inquiries on (5 / 10 / 2022) at 9 am local 
time in Nasiriyah, at the conference room. All inquiries regarding tender documents must 
be submitted no later than seven days prior to the date of the conference. lf the date of the 
conference or the closing date of the tender is an official holiday, the date of the conference 
or the closing date of the tender, as the case may be, shall be on the day after the holiday 
and at the time specified on the base date of the conference and the closing hour.

With respect
Director General 

فقدان هوية 
فقدت مني هوية الالجئين 

إقام��ة  م��ن  والص��ادرة 

الفلس��طينيين  الالجئين 

رم��زي  )حس��نية  باس��م 

مم��دوح(.. يرج��ى على من 

الى  يعثر عليها تسليمها 

جهة اإلصدار.. مع التقدير 

فقدان هوية 
فقدت مني هوية الالجئين 

إقام��ة  م��ن  والص��ادرة 

الفلس��طينيين  الالجئين 

رم��زي  )بدري��ة  باس��م 

مم��دوح(.. يرج��ى على من 

الى  يعثر عليها تسليمها 

جهة اإلصدار.. مع التقدير 

 بغداد/ املدى

با�ش���رت مديري���ة �مل���رور �لعام���ة، �أم����ض �ل�شب���ت، بتطبي���ق 
�إجر�ء�ت �لنافذة �لو�حدة، �أحد مو�قعها.

مدير �ملرور، �للو�ء �حلقوقي، طارق �لربيعي، يف بيان تلقته 
)�ملدى( �أفاد باأنه "مت بعون �لله �لعمل يف �جر�ء�ت، )�لنافذة 
�لو�ح���دة( لت�شجي���ل �ملركب���ات، �ي �ن �ملو�طن �ش���وف يقوم 
بت�شلي���م معاملته من �ول نافذة )�شب���اك( وي�شتلمها كاملة من 
�آخ���ر نافذة )�شباك( وقد با�شرت مديرية �مل���رور �لعامة بد�يًة 

)مبوقع �لر�شتمية(".
و�أكد �لربيعي" و�شوف يتم �لعمل يف �لنافذة �لو�حدة باالأيام 
�ملقبلة، يف جميع مو�قع �لت�شجيل، �لتابعة �ىل مديرية �ملرور 

�لعامة، يف بغد�د وجميع �ملحافظات �لعر�قية".
�إىل ذل���ك، �علنت مديرية �ملرور عن، عدد �ل�شيار�ت �ملتو�جدة 

يف �لعا�شمة بغد�د وباقي �ملحافظات.
وق���ال مدير �لقانونية باملديري���ة يف دياىل، �لعميد حممد عبد 
�لك���رمي، يف ت�شري���ح نقلته وكال���ة �الأنباء �لر�شمي���ة وتابعته 
)�مل���دى(، �إن "هناك قر�بة 5 ماليني �شيارة يف عموم �لعر�ق، 
منه���ا 3 مالي���ني �شي���ارة يف �لعا�شمة بغ���د�د"، مبين���ًا �أنه "�ذ 
��شفن���ا �ليها �شي���ار�ت �جلي�ض و�ل�شياحة ف���اإن عددها �شيبلغ 

قر�بة 7 ماليني �شيارة بعموم �لبالد".
ولف���ت �إىل �أن "مق���رح منع ��شتري�د �ل�شي���ار�ت من �خلارج، 
مت تقدمي���ه من قبل �ملديرية �لعامة للمرور منذ �لعام �ملا�شي، 

ولكنه مل ينفذ حتى �الن".
ون���وه عب���د �لك���رمي، �إىل "رف���ع 44 �شيط���رة �أمني���ة رئي�شية 
وفرعي���ة، كم���ا مت فتح 24 �شارع���ا فرعيا ورئي�شي���ا خالل عام 

."2022

�ملرور تبا�سر 
باإجر�ء�ت �لنافذة 
�لو�حدة يف بغد�د

االجتماع الت�صاوري لقوى االحتجاج في النا�صرية
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 بغداد / اإياد ال�صاحلي

و�لريا�ش����ة  �ل�شب����اب  وزي����ر  ح�ش����م 
عدن����ان درج����ال ملف �حت����اد �جلمباز 
�للجن����ة  تو�شي����ات  عل����ى  مبو�فقت����ه 
يف  بالتحقي����ق  و�ملُكّلف����ة  �ملُ�شّكل����ة 
�لق����ر�ر�ت �ملُتخ����ذة م����ن قب����ل �لهيئ����ة 
�لتنفيذية لالحتاد و�ل�شكاوي �ملُقّدمة 
من �الأع�ش����اء. وتقّرر يف �أمر وز�ري 
�أطلع����ت عليه )�مل����دى( �إلغ����اء �لكتاب 
�ل�ش����ادر عن د�ئ����رة �لرتبي����ة �لبدنية 
يف   4953 �لع����دد  ذي  و�لريا�ش����ة 
�خلام�س م����ن مت����وز 2022 ملخالفته 
يف  عليه����ا  �ملن�شو�����س  �ل�شو�ب����ط 
ل�شن����ة   24 رق����م  �الحت����اد�ت  قان����ون 
2021 و�لنظ����ام �لد�خلي، ومت تاأييد 
م����ا ج����اء يف كت����اب �لق�ش����م �لقانوين 
م����ن  و�لع�شري����ن  �لث����اين  يف   2557
�عتم����اد  ع����دم  م����ن   2022 حزي����ر�ن 
�ال�شتثنائ����ي  �الجتم����اع  خمرج����ات 
�ملنعق����د يف �ل�شاب����ع و�لع�شري����ن من 
حزي����ر�ن 2022 لكون����ه يتعار�س مع 
�حكام �مل����ادة �خلام�ش����ة ع�شر/2 من 

�لنظام �لد�خلي الحتاد �جلمباز.
وتق����ّرر �أي�شًا �إحالة جمي����ع �الأّوليات 
ة بالتحقيق - مبا فيها �إفاد�ت  �خلا�شّ
�لتحقي����ق  حمكم����ة  �ىل   - �مل�شتك����ن 
وطل����ب �ل�شك����وى ب�ش����اأن �ملخالف����ات 
�ملالّي����ة  باملُن����ح  ����ة  �خلا�شّ �ملالّي����ة 
�حلكومّي����ة �لت����ي متنحه����ا �ل����وز�رة 

الحتاد �جلمباز.
وت�شم����ن �الأمر �ل����وز�ري �لطلب من 
دي����و�ن �لرقاب����ة �ملالّي����ة تدقيق جميع 
�ملُن����ح �ملُقّدم����ة م����ن �ل����وز�رة الحت����اد 
�جلمب����از لل�شن����و�ت 2019، 2020، 

عل����ى  للوق����وف   ،2022  ،2021
حج����م �له����در بامل����ال �لع����ام، و�إيقاف 
جمي����ع �ملُن����ح �ملالّي����ة �ملُقّدم����ة الحتاد 
�جلمباز، و�إيقاف �حل�شاب �مل�شريف 
لعدم وجود منه����اج �شنوي لالن�شطة 
ت�شحي����ح  ح����ن  �ىل  و�لرب�م����ج 

�الأو�شاع �لقانونّية لالحتاد.
وطل����ب �الأم����ر �ل����وز�ري م����ن �للجنة 
�الأوملبّي����ة �لوطنّي����ة �إع����ادة �لنظر يف 
ال�شيم����ا  �جلمب����از،  �حت����اد  تكيي����ف 
تاأ�شريه����ا،  مت  �لت����ي  �ملخالف����ات  يف 
جل����ان  ت�شكي����ل  وباخل�شو�����س 
و�إزدو�جية  �الخالقي����ات و�لتحكي����م 

�ملنا�شب.
و�أوق����ف وزي����ر �ل�شب����اب و�لريا�ش����ة 

�الأم����ر  مبوج����ب  درج����ال  عدن����ان 
�لتعام����ل  �أن����و�ع  جمي����ع  �ل����وز�ري 
جن����ف  �ي����اد  م����ع  و�مل����ايل  �الإد�ري 
�ليا�س رئي�س �حتاد �جلمباز ب�شفته 
رئي�شًا الحت����اد �جلمباز وذلك لثبوت 
خمالفته للقو�ن����ن �لنافذة، مع دعوة 
�لتنفيذي����ة  و�لهيئ����ة  �لعام����ة  �لهيئ����ة 
الحت����اد �جلمب����از لت�شحي����ح �و�شاع 
�الحت����اد وح�شب قان����ون �الحتاد�ت 
و�لنظ����ام   2021 ل�شن����ة   24 رق����م 

�لد�خلي لالحتاد.
وخلُ�س �أمر وزير �ل�شباب و�لريا�شة 
عدن����ان درج����ال �إىل ت�شكيل جلنة من 
د�ئرة �ش����وؤون �الأقالي����م و�ملحافظات 

بع����د  �لريا�شّي����ة  �لقاع����ة  ال�شت����الم 
جرده����ا وت�شليمه����ا للهيئ����ة �الإد�رية 
و�لالعب����ن  للمدرب����ن  و�ل�شم����اح 

با�شتعمالها.

بيان العمومية 
وكانت �لهيئة �لعامة الحتاد �جلمباز 
ق����د �شّلمت رئي�����س �للجن����ة �الأوملبية 
�لوطنية رعد حم����ودي بيانًا مكتوبًا 
موؤّرخ����ًا يف �ل�شاب����ع و�لع�شري����ن من 
م����ن خ����الل ممثله����ا  ع����ام 2022  �آب 
ع�شو �لهيئة �لعامة عدنان �جلابري، 

جاء فيه:
بد�ية ن�شّجل تقديرنا �لعايل لتفّهمكم 
دو�ف����ع بياننا �لو�رد �أدن����اه ملا ميّثلُه 
�أتخذت����ُه  م����ن موق����ٍف وطن����ّي نبي����ل 
�لهيئ����ة �لعام����ة الحتاد �جلمب����از من 
�أج����ل �لتماه����ي م����ع �شعارك����م �لد�ئم 
)رعاي����ة �لبط����ل �الأوملب����ي م�شوؤولية 
�لهيئ����ة  حر�ش����ت  وله����ذ�  �جلمي����ع( 
لك����م م�شوؤولية حماية  �لعامة �أن حتمُّ
ورعاي����ة �لبط����ل �الأوملب����ي يف لعب����ة 

�جلمباز وفقًا للمعطيات �ملبّينة.
وعطف����ًا على بيان مكتبك����م �الإعالمي 
 2022 �أيل����ول   26 موع����د  بتحدي����د 
الإقام����ة �ملوؤمت����ر �ل�شن����وي للجمعّي����ة 
�لعمومّية يف مقر �أوملبيتكم �ملوّقرة، 
ومل����ا ملوؤمتركم م����ن �أهمّية يف توقيت 
م����ن مكتبك����م  ناأمل����ه  �نعق����اده، وم����ا 
�لعمومي����ة  و�جلمعي����ة  �لتنفي����ذي 
ق����ر�ر�ت  باإتخ����اذ  �الأوملبي����ة  للجن����ة 
ريا�ش����ة  �إنق����اذ  يف  ت�شه����م  �شجاع����ة 
�لع����ر�ق من ترك����ة �أثقل����ت كاهلها من 
�لتخّب����ط و�لفو�شى وغي����اب تطبيق 
يف  و�ل�شفافي����ة  �لنز�ه����ة  مب����ادئ 

وه����ي  �لريا�ش����ي  �لعم����ل 
�ملب����ادئ �لتي ُت�ش����ّدد عليه����ا �الأوملبية 
�لدولية يف ميثاقها �الأوملبي ولو�ئح 

�أخالقّياتها .
�أن يّت�ش����ع  مّم����ا تق����ّدم فاإنن����ا نرج����و 
رحاب����ة  م����ن  عرفن����اه  مب����ا  �شدرك����م 
العتم����اد بياننا هذ�، وم����ا ت�شّمنه من 
وقائع كوثيقة �شمن وثائق �ملوؤمتر، 
وُكّلن����ا ثقة باأنك����م �شتّتخذون �ملوقف 
�ل�شحيح جت����اه �لوقائع �لتي وردت 
فيه بخ�شو�س �حت����اد �جلمباز. وما 
�آلت �ليه قر�ر�ت �لهيئة �لعامة، وكما 

مبن يف �أدناه :
1 . لك����ون �لهيئة �لعام����ة هي �ل�ُشلطة 
����ت على ذلك  �الأعل����ى لالحتاد كما ن�شّ
�مل����اّدة �الأوىل �لفق����رة 6 م����ن �لنظ����ام 
�لد�خل����ي لالحتاد �لعر�ق����ي للجمباز 
فق����د مّتت �لدعوة لالجتماع بناء على 
طل����ب �أكرث من ثلث����ي �أع�ش����اء �لهيئة 
��شرتط����ت  وكم����ا  لالحت����اد،  �لعام����ة 
ذل����ك �مل��������������اّدة �خلام�ش����ة ع�شر /2/ 
�أ  ومرف����ق طي����ًا ن�شخة م����ن طلب عقد 
�الجتم����اع موّقع����ة م����ن قب����ل ) 28 ( 
م����ن �أع�ش����اء �لهيئ����ة �لعام����ة مّمن مت 
تو�شيفه����م يف �ملادة 13 م����ن �لنظام 

�لد�خلي لالحتاد.
2 . مت عقد �جتماع �لهيئة �لعامة يوم 
�الإثن����ن �ملو�فق �ل�شاب����ع و�لع�شرين 
من حزي����ر�ن  2022 يف فندق �النرت 
�س  و�شط �لعا�شمة بغ����د�د وقد خ�شّ
�الجتماع وكما ورد يف طلب �لدعوة 

ملناق�شة �الأتي  :
و�الإد�رّي����ة  �ملالّي����ة  �خلروق����ات  �أ- 
للنظ����ام �الأ�شا�ش����ي و�ملُرتكبة من قبل 

رئي�س �لهيئة �لتنفيذية لالحتاد.
�أق����ر�ر �خلّط����ة �ل�شنوي����ة  ب - ع����دم 
و�ل�شن����و�ت   2022 للع����ام  لالحت����اد 
�ل�شابق����ة مّما جعل م�ش����اركات �لفرق 
�لريا�شّي����ة تخ�ش����ع الجته����اد رئي�س 
�لهيئ����ة �لتنفيذّية لالحتاد يف خمالفة 
م����ن  للم����ادة 8  �شريح����ة وو��شح����ة 
ل�شن����ة   24 رق����م  �الحت����اد�ت  قان����ون 

2021 و�لت����ي �أعطت هذه �ل�شالحية 
ح�شرً� ملوؤمت����ر �لهيئة �لعامة وتن�سُّ 
�لفق����رة �أواًل منه����ا )�إق����ر�ر �ل�شيا�ش����ة 
�لعامة لالحتاد وخّطة عمل ومو�زنة 
�ل�شن����ة �لقادم����ة �لت����ي تعده����ا �لهيئة 

�لتنفيذية(.
3   ق����ّررت �لهيئ����ة �لعام����ة وبح�شور 
)28( ع�ش����وً� منه����م )5( م����ن �أع�شاء 
�للجن����ة �لتنفيذي����ة لالحت����اد �شح����ب 
�لثق����ة من رئي�شه �ياد جنف وت�شكيل 
هيئ����ة تدي����ر عم����ل �الحت����اد �ىل حن 
�إج����ر�ء �نتخابات جديدة، وعليه فاإن 
�ملمث����ل �ل�شرعي و�لوحي����د الحتادنا 
ه����و وليد كاظ����م ��شتن����ادً� �ىل قانون 
 2021 ل�شن����ة   24 رق����م  �الحت����اد�ت 

و�لنظام �الأ�شا�شي لالحتاد.  
4  يف حالة عدم �ملو�فقة على ح�شور 
ممث����ل �لهيئ����ة �ملوؤقت����ة يف �جتم����اع 
�جلمعّي����ة �لعمومّية للجن����ة �الأوملبية 
�ملكت����ب  نحّم����ل  فاإنن����ا  �لوطنّي����ة، 
�لتنفيذي للجن����ة �الأوملبية م�شوؤولية 
ح�شور نائب رئي�س �للجنة �الأوملبية 
�ي����اد جن����ف للموؤمتر كون����ه ال ميتلك 
�أي �شفة قانونّي����ة �أو �شرعّية لتمثيل 
�الحت����اد، وق����د مت �شح����ب �لثق����ة عنه 
كرئي�����س لالحت����اد بق����ر�ر عمومّيتن����ا 
تكامل����ت جمي����ع �أركان����ه �لقانوني����ة، 

وكما مت �إي�شاحه �أعاله .
�للجن����ة  �شالحّي����ات  نح����رتم   .  5
�الأوملبية �لوطنية يف حتديد عالقتها 
م����ع �جلمعّي����ة �لعمومّية �لت����ي متّثل 
�الحت����اد�ت �ملرتبط����ة به����ا، مثلما �أن 
قانون �الحتاد�ت منحها ��شتقاللّيتها 
يف  �لعامل����ن  �أو�ش����اع  لتكيي����ف 
�أو  منه����م  �لثق����ة  و�شح����ب  �إد�ر�ته����ا 
جتديده����ا، ف�ُشلط����ة عمومي����ة �حت����اد 
�جلمباز ما�شي����ة يف ��شالح �الحتاد 
وتهيئة متطّلبات �لنهو�س به، �آملن 
تعاونك����م معن����ا ب����دءً� م����ن موؤمتركم 
�ل�شرت�تيجي الإ�شالح �شاأن �لريا�شة 

ومنها لعبتنا.

 بغداد / املدى

�لي���د  لك���رة  �لعر�ق���ي  �الحت���اد  يو��ش���ل 
��شتعد�د�ت���ه النط���الق مناف�ش���ات �ل���دوري 
 2023  -2022 �جلدي���د  للمو�ش���م  �ملمت���از 
خالل �شه���ر ت�شري���ن �الول �ملقب���ل. و�شرح 
�ملتح���دث �لر�شم���ي لالحت���اد �لعر�ق���ي لكرة 
مباري���ات  " �ن  �لر�ش���ا  عب���د  �لي���د ح�ش���ام 
�ل���دوري �ملمتاز لكرة �لي���د �شينطلق يف 14 
ت�شري���ن �الول �ملقب���ل، مب�شارك���ة 16 ناديا 

ومن خمتلف �ملحافظات ".
و��ش���اف " �ن �ربع���ة �ندي���ة م���ن �لعا�شمة 
بغد�د �شتتو�جد يف �ل���دوري �ملمتاز وهي، 
�ندي���ة �ل�شرط���ة )حام���ل �للق���ب( و�جلي�س 
)�لو�شي���ف( و�لك���رخ �ل���ذي ع���اد للمناف�شة 
بع���د غي���اب ع���ن �ملو��ش���م �ملا�شي���ة، �إ�شافة 
�ىل ن���ادي �حل�شد �ل�شعب���ي، فيما �شتتو�جد 
�ندية �ملحافظات �لكوفة و�لتعاون وكربالء 
و�مل�شي���ب ودي���اىل و�ل�شليماني���ة و�لفت���وة 

و�لنا�شرية و�لك���وت ونفط مي�شان وبلدية 
�لب�شرة و�خلليج �لعربي".

�لعر�ق���ي  �الحت���اد  " �ن  ح�ش���ام  و�أو�ش���ح 

لكرة �لي���د �شمح مب�شاركة �أندي���ة �لنا�شرية 
و�لفت���وة ونف���ط مي�ش���ان �لتي كان���ت تلعب 
ب���دوري �لدرج���ة �الأوىل للتو�ج���د مع فرق 

تو�ج���د  منه���ا  ب�ش���روط  ولك���ن   ، �ملمت���از 
العب���ن �و �كرث من العبي �ملنتخب �لوطني 
ب�شفوف���ه، �و �لتعاق���د م���ع الع���ب حم���رتف 
للعب يف ت�شكيلته، مما �عطى �لفر�شة لهذه 
�لف���رق بالتناف����س مع �لكب���ار ، ال �شيما و�ن 
دوري �لدرج���ة �الوىل متوق���ف يف �ملو�ش���م 

�حلايل".
وتابع " �ن مناف�شات �لدوري �ملمتاز �شتقام 
وفقًا لنظ���ام �ملرحلتن، و�شي�شمح مب�شاركة 
العب حم���رتف و�حد يف مباري���ات �ملرحلة 
�الوىل، والعب���ان �إثنان يف �ملرحلة �لثانية، 
وكذلك �شتنطل���ق مناف�شات دوري �لنا�شئن 
�نط���الق  م���ع  �مل�شارك���ة  للف���رق  �الجب���اري 
�ملرحل���ة �لثاني���ة وي�شم���ح مب�شارك���ة بقي���ة 
�لفرق �الخ���رى، و�لهدف منه تو�شيع قاعدة 

�للعبة ورعاية �ملو�هب �ل�شغرية ".
ت�شّي���ف  �لت���ي  �لريا�شي���ة  �لقاع���ات  وع���ن 
" ن���ادي  ح�ش���ام  ق���ال  �ل���دوري  مناف�ش���ات 
�لك���رخ �أع���اد ترمي���م قاعت���ه �لد�خلي���ة �لتي 

��شبح���ت جاهزة خلو�س �ملباريات، وكذلك 
ن���ادي �جلي����س �ل���ذي ميتلك قاع���ة نظامية، 
وو�ّش���ع ن���ادي �ل�شرطة قاعت���ه �لد�خلية من 
�أج���ل ��شت�شافة مبارياته، فيم���ا �تخذ نادي 
�حل�ش���د قاع���ة �لن�ش���اط �لريا�ش���ي بالك���رخ 
مق���ّرً� له ، باال�شاف���ة �ىل �لقاعات �لريا�شية 
�ملوج���ودة يف �لكوف���ة، وكرب���الء و�مل�شيب 
ودياىل و�ل�شليمانية و�لب�شرة و�لنا�شرية 
و�لعم���ارة و�لك���وت، وه���ي فر�ش���ة �ي�ش���ًا 
ملتابع���ة �جلماه���ري و�ال�شتمت���اع مب�شاهدة 
ه���ذه �الندي���ة �لتي لديه���ا العب���ن متمّيزين 

باللعبة".
و�ختتم ح�شام " �حت���اد كرة �ليد يعاين من 
�شائقة مالية، مما �دى �ىل توقف م�شاركات 
�لف���رق �لعر�قي���ة يف �لبط���والت �خلارجية 
�لعربي���ة و�الآ�شيوي���ة ولغاي���ة نهاي���ة �لعام 
�حلايل، وناأم���ل �ن يتح�ّش���ن �لو�شع �ملايل 
يف �لعام �ملقب���ل لكي ينّفذ �الحت���اد منهاجه 

�ل�شنوي باأف�شل وجه".

وزير ال�صباب والريا�صة يح�صم ملف اتحاد الجمباز 

اإيقاف التعامل الإداري والمالي مع اياد نجف .. وتدقيق ُمنح 4 
�سنوات للوقوف على حجم الهدر المالي

 اإيقاف الح�صاب الم�صرفي لغياب المنهاج ال�صنوي .. والجابري ُي�صلِّم حمودي بيان ك�صف الم�صتور!

 اأحمد عبا�س *
رأيك وأنت حُر

��شتغرَب �لبع�����س عندما دعا �الحتاد �ل�شابق لعقد �جتماع 
��شتثنائي للجمعّية �لعمومّية لالحتاد بعد �أن �أعلن عن نّيته 
بتق����دمي ��شتقالة جماعّية نتيجة �ملفاو�شات �لتي جرت يف 
�أربي����ل يف �شهر كانون �لثاين من عام 2020 وكان طرفاها 
�للجن����ة �لتنفيذّية لالحت����اد من جانب وعدن����ان درجال من 
جان����ب �آخ����ر، و�شاهمت فيها �أط����ر�ف معنّي����ة حينذ�ك لكي 
ت�ش����ع �حللول �لتي حتول دون �لو�ش����ول �ىل نهايات غري 

مرغوب فيها.
وبع����د �أن متّخ�شت تلك �ملفاو�ش����ات عن قر�ر�ت عّدة، ومن 
�شمنه����ا تقدمي �الحت����اد ال�شتقالة جماعّي����ة، وهو ما ح�شل 
بالنو�يا، ولكن قر�ر �ال�شتقال����ة مل ياأخذ م�شاره �لقانوين، 
�إال م����ن خالل تقدميه �أمام �لهيئة �لعام����ة بعد �أن دعيت �ىل 
�جتماع ��شتثنائي مت فيه مناق�شة و�إقر�ر �لتقريرين �ملايل 
و�الإد�ري، وم����ن ث����م ط����رح ق����ر�ر �ال�شتقالة، وبع����د ذلك مت 

��شعار �لفيفا بجميع تلك �الإجر�ء�ت.
يهّمن����ي يف هذه �ملقّدمة �لتف�شيلّية �أن �أ�شري �ىل �أن �الحتاد 
ع����ت يف �لنظام  �ل�شاب����ق ق����د �إلت����زم بال�شياق����ات �لت����ي ُو�شِ
�الأ�شا�ش����ي، و�الأه����م م����ن ذلك �أنه ق����د �أنه����ى م�شوؤولّياته يف 
قي����ادة �الحت����اد باال�شتقال����ة �لت����ي عّززه����ا بح�شول����ه على 
بر�ءة �لذّم����ة من جميع �ملتعّلقات �ملالّي����ة و�الإد�رّية بعد �أن 
ح�ش����ل على ت�شوي����ت �جلمعّية �لعمومّية عل����ى �لتقريرين 
�ملايل و�الإد�ري، وهذ� لعم����ري منتهى �حلكمة و�ل�شفافّية، 
وعن����د ��شتالم����ي الإد�رة �الحت����اد يف �شب����اط 2020 بقر�ر 
م����ن �الحتاد �ل����دويل مل�شُت �شّحة �الإج����ر�ء�ت �لتي قام بها 

�الحتاد �مل�شتقيل ��شتنادً� للنظام �الأ�شا�شي لالحتاد .
�أ�شتلم �الحتاد �حل����ايل م�شوؤولّيته بعد �نتخابه يف �لر�بع 
ع�ش����ر من �أيلول عام 2021، وال �أدري هل َمن �شبقُه باإد�رة 
�الحت����اد، و�أق�ش����د هنا �للجن����ة �لتطبيعّية ق����د قامت بنف�س 

�الإجر�ء�ت �لتي قام بها �حتاد �ملال عبد �خلالق �أم ال؟
�أ�شارت �لفقرة 1 من �ملادة 31 من �لنظام �الأ�شا�شي لالحتاد 
لعام 2021 على مايلي : تنعقد �جلمعّية �لعمومّية �لعادّية 
كل ع����ام، ومبا �أن �الحتاد قد ��شتل����م م�شوؤوليته يف �لر�بع 
ع�شر من �أيل����ول �لعام ذ�ته، فكان يجب �أن ينعقد �الجتماع 
يف نف�����س �لتاأري����خ من ع����ام 2022 وكان م����ن �ملفرو�س �أن 
حت����ّدد �للجن����ة �لتنفيذّية م����كان وموعد �جتم����اع �جلمعّية 
�لعمومية �لع����ادي وتبلغ �الأع�شاء قبل 60 يومًا من �ملوعد 

��شتنادً� �ىل �لفقرة 2 من �ملادة �أعاله. 
كم����ا يجب �أن تت����م �لدعوة �لر�شمية كتابّي����ًا قبل ع�شرة �أيام 
عل����ى �الأقل من موعد �الجتماع، ويجب �أن حتتوي �لدعوة 
على ج����دول �الأعمال و�لتقريرين �مل����ايل و�الإد�ري وتقرير 
�ملُدّققن �مل�شتقّل����ن و�أي وثائق �أخرى ذ�ت �ل�شلة ��شتنادً� 

للفقرة 4 من �ملادة �أعاله .
م����ن �ملوؤّك����د ب����اأن �الحت����اد مل يّتخ����ذ ه����ذه �خلط����و�ت لعقد 
�الجتم����اع �لع����ادي للجمعي����ة �لعمومي����ة، وه����ذه خُمالف����ة 
للنظ����ام �الأ�شا�شي، ولكن البّد لالحتاد �أن يّتخذ �لالزم لعقد 
هذ� �الجتماع قبل نهاية هذ� �لعام الأن هناك متعّلقات مالّية 
و�إد�رّي����ة يج����ب �أن يح�شمه����ا �لتقريري����ن �مل����ايل و�الإد�ري 
وحتت����اج �ىل �إقر�رها م����ن قبل �جلمعّي����ة �لعمومّية �إ�شافة 
�ىل حتمّي����ة �حل�ش����ول على مو�فقته����ا عل����ى ميز�نّية �لعام 

�لقادم.
و�إذ� كان رئي�����س �الحتاد غ����ري متفّرغ كلّي����ًا الإد�رة �الحتاد 
الأ�شباب معروفة، فكان على �الأمن �لعام �لقيام بو�جبه يف 
هذ� �ملو�شوع ��شتن����ادً� �ىل �ملادة 44 من �لنظام �الأ�شا�شي 

لالحتاد لعام 2021.
و�جبنا �أن نّذكر ونن�شح .. �ألي�س �لدين �لن�شيحة؟

* �أمن �ل�شّر �الأ�شبق الحتاد كرة �لقدم

ُمخالفة نظام الكرة الأ�سا�سي! 

اأ�صتلم االتحاد الحالي م�صوؤولّيته 
بعد انتخابه في الرابع ع�صر من 

اأيلول عام 2021، وال اأدري هل َمن 
�صبقُه باإدارة االتحاد، واأق�صد هنا 

اللجنة التطبيعّية قد قامت بنف�س 
االإجراءات التي قام بها اتحاد المال 

عبد الخالق اأم ال؟

 بغداد / املدى

و�شل �شباح �م�س �ل�شبت وفد كا�س �خلليج �لعربي بكرة �لقدم �ىل حمافظة 
�لب�ش���رة يف زيارة ت�شتمر ملدة ثالثة �يام .  و�كد �الحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم 
ب���ان وفد �الحتاد �خلليجي و�شل �شباح �م����س �ل�شبت �ىل حمافظة �لب�شرة 
للك�ش���ف �لنهائي عل���ى مر�حل �جناز �ملن�ش���اآت �لتي �شتحت�ش���ن خليجي 25 
�شيم���ا ملعب �مليناء  وو�ش���ع �للم�شات على �جر�ء �لقرع���ة �ملرتقبة للبطولة. 
وكان يف ��شتقباَل وفَد �حتاد كاأ�س �خلليج �لعربّي يف مطاِر �لب�شرة �لدويل 
�الأم���ُن �لعاّم لالحتاِد �لعر�ق���ّي لكرِة �لقدم حممد فرح���ان وم�شت�شار حمافظ 
�لب�ش���رة �لدكتور عقيل طالب علمًا �ن �لزي���ارٍة ت�شتمُر حتى بعد غد �لثالثاء. 
وت�شم���ُل زي���ارة �لوفد �الط���الَع على �آخر �الأعم���اِل �جلارّي���ة يف ملعِب �مليناء 
�ل���دويّل �شعة )30( �لف متفرج و�ملر�حل �لنهائية �لتي و�شلها، وكذلك زيارة 
مدين���ة �لب�شرة �لريا�شّي���ة وملحقاتها �الخرى. وتاأتي �لزي���ارة و�شط تاأكيد 
و�لتز�م من رئي�س و�أع�شاء �ملكتب �لتنفيذي لالحتاد �خلليجي لكرة �لقدم �ن 
�لب�ش���رة �شتنظم �لن�شخة �ل� 25 م���ن بطولة كاأ�س �خلليج �لعربي خالل �لعام 
�ملقب���ل، مع نفي قاطع منهم ل�شائعات �شحب �لبطولة من �لب�شرة �ىل �لكويت 
. م���ن جهة �خ���رى تتو��شل ��شتع���د�د�ت �لب�شرة للتنظيم �ملتمّي���ز للبطولة ، 
و�لت���ي ت�شع���ى حكومتها �ملحلية �ىل �إنهاء كاف���ة م�شتلزمات �لبطولة من بنى 
حتتي���ة و�أم���ور لوج�شتي���ة �أخرى ، م���ن �أجل �ظه���ار �ملدينة بال�ش���كل �لالئق، 
وكذل���ك �إنهاء ملف ملعب �ملين���اء �لنهائي، مع �لتاأكيد على  �أن بع�س �لعر�قيل 
و�ل�شعوب���ات �لتي تو�ج���ه �لقائمن عل���ى �ال�شتع���د�د�ت و�لبطولة منها يف 

�جلو�نب �ملالية و�لفنية.

الوفد الخليجي ي�سل الى الب�سرة

اتحاد اليد يوا�سل ال�ستعداد لنطالق  الدوري

 بغداد / املدى

 �عل����ن م�شرف فريق �مانة بغد�د بكرة 
جلن����ة  �ن   ، �ملو�ش����وي  �حم����د  �لق����دم 
�لرت�خي�����س منحت �لن����ادي �لرخ�شة 
�لتي توؤهل����ه بالتو�ج����د يف مناف�شات 
�جلدي����د  للمو�ش����م  �ملمت����از  �ل����دوري 

. 2023/2022
ت�شري����ح  يف  �ملو�ش����وي  و��ش����اف 
كان  �لن����ادي  مل����ف  �ن   " ل�)�مل����دى( 
م�شت����ويف �ش����روط �لرت�خي�����س �لتي 
�علنه����ا �الحت����اد �لعر�قي لك����رة �لقدم 

و�لتي طالب بها كل �الندية �ملتو�جدة 
يف �ل����دوري �ملمتاز للمو�ش����م �ملا�شي 
، و�نن����ا �خرتنا ملع����ب �ملدينة ليكون 
�ىل  باال�شاف����ة   ، �ملفرت�����س  ملعبن����ا 
تنفي����ذ كل متطلب����ات �لرخ�ش����ة ومن����ذ 
وقت مبكر. و�و�شح " �ن ثالثة �ندية 
وه����ي  �لرخ�ش����ة  ني����ل  يف  تنج����ح  مل 
�لق����وة �جلوي����ة و�لطلب����ة و�لديو�نية 
، باال�شاف����ة �ىل ن����ادي �لنجف و�ندية 
�خ����رى ظهر عليها ديون مالية من قبل 
�لالعبن و�ملدربن ، مما يعني �نها مل 
تنج����ح يف �حل�شول عل����ى �لرتخي�س 

، و�دى �ىل �شع����ود ��شه����م نادين����ا يف 
�لتو�ج����د بال����دوري �ملمت����از ، ونح����ن 
بانتظ����ار قر�ر �الحت����اد �لنهائي ب�شان 
�الندي����ة �لت����ي �شتتو�ج����د يف �لدوري 

�ملمتاز للمو�شم �جلديد ".
وتاب����ع " �جربنا على خو�����س مبار�ة 
)�لبل����ي �وف( م����ع ده����وك وه����ي غري 
�ملا�ش����ي  �ملو�ش����م  بالئح����ة  موج����ودة 
، وهن����اك خروق����ات كث����رية ح�شل����ت 
يف عم����ل جلن����ة �لرت�خي�����س منها ، ال 
يجوز ت�شوية �لديون �ملالية بعد غلق 
نظ����ام )كال�����س( ، وكذل����ك ع����دم وجود 

�ال�شتئن����اف ، و�نن����ا �شن�شكو �الحتاد 
يف حمكم����ة كا�����س �ذ� مل نح�ش����ل على 
حقوقنا �مل�شروعة بالتو�جد بالدوري 

�ملمتاز ".
و�ختت����م " ال نعرف حل����د �الن �الندية 
وم����ن   ، بال����دوري  �شت�ش����ارك  �لت����ي 
�ل�شعوب����ة �قام����ة �لقرع����ة يف بد�ي����ة 
�ل�شه����ر �ملقب����ل كم����ا حدده����ا �الحت����اد 
وع����دد  �ش����كل  ح�ش����م  لع����دم  وذل����ك   ،
�لف����رق �مل�شارك����ة بالبطول����ة، ال�شيم����ا 
و�ن �الحت����اد مل ين����ِه �الأم����ور �لفنّي����ة 

و�لتنظيمّية بعد".

اأمانة بغداد يجتاز امتحان التراخي�ص وبانتظار المقعد الممتاز 
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تطل���ق  كب���رة،  �أزم���ة  تن�ش����أ  عندم���� 
�ل�شي��ش���ية  و�حل���رك�ت  �لأح���ز�ب 
تف�شر�ت ذ�ت مع�ن مع�ك�شة، وح�شب 
م�ش�حله���� وحتيز�ته����. وي�ش���دق هذ� 
ب�ش���كل �أك���ر يف بل���د�ن مث���ل بلجي���ك� 
و�أمل�ني���� وفرن�ش�، حيث تنقل �ل�شح�فة 
�أطروح����ت دع�ة حم�ي���ة �لبيئة �لأكرث 

خي�لية يف �ل�شي��شة.
�لأم���ر  ف�ش���ل  �ول  نح����ول  دعون���� 
�جلوهري عن �لأم���ور �لث�نوية.ف�أزمة 
�لط�ق���ة يف �أوروب���� ه���ي �أوًل وقبل كل 
�ش���يء لي�شت �أزمة نظ����م، بل �أزمة بلد، 

وهذ� �لبلد هو �أمل�ني�.
�أمل�ني���� ب�إ�شف����ء  يف ع�م2010،ق�م���ت 
�لط�ب���ع �لر�شم���ي على برن�م���ج )ويند 
�نرجي(، وهو برن�مج و��شع وطموح 
للط�قة و�لنتق�ل �لبيئي نحو م� ي�شمى 

ب�لط�ق�ت �ملتجددة.
�إن برن�مج)وين���د �نرجي( مبني على 
�ش���وء فهم )بلغ���ة برمل�ني���ة بريط�نية(. 
ففي �لو�ق���ع، يدعو ه���ذ� �لرن�مج �ىل 
�لنتق����ل �إىل م�ش����در �لط�ق���ة �لت���ي ل 

تنبع���ث منه���� ث����ين �أك�شي���د �لكرب���ون 
و�إخ���ر�ج �أمل�ني� م���ن �لط�ق���ة �لنووية. 
و�مل�شكل���ة ه���ي �أن م� ي�شم���ى ب�لط�ق�ت 
 – و�لري����ح  �ل�شم����س   - �ملتج���ددة 
متقطع���ة ولميكن ت�شوره���� مت�ش�وية 

مع م�ش�در �لط�قة غر �ملتقطعة.
وم���ن خالل حرم����ن نف�شه م���ن �لبد�ية 
م���ن م�شدر �لط�قة �لوحيد غر �ملتقطع 
وغر �ملنبعث لث����ين �أك�شيد �لكربون، 
يق���دم برن�م���ج )ويند �نرج���ي( نف�شه 
قبل كل �شيء كنوع من �لنتق�م �مل�ش�د 
لالأ�شلح���ة �لنووي���ة. ففي ع����م 2014، 
ق����م �شيغم�ر غ�بريي���ل، وزير �ل�شوؤون 
�لقت�ش�دي���ة و�لط�قة �لحت�دي �آنذ�ك، 
))Vattenfall ب�ل�شغ���ط عل���ى �شرك���ة

يف  �ل�شتثم����ر  ملو��شل���ة  �ل�شويدي���ة 
�ملتفح���م(  �لليغنيت)�خل�ش���ب  تعدي���ن 
يف �أمل�ني�،مو�شح����: “ل ميكنن���� ت���رك 
�لكهرب����ء  وتولي���د  �لنووي���ة  �لط�ق���ة 

ب��شتخد�م �لفحم يف نف�س �لوقت.
وك�ن���ت �مل�شت�ش����رة م���ركل ه���ي �لتي 
وجهت �شربة ق��شي���ة للط�قة �لنووية 

�لأمل�نية، مم� عجل بتدمره� يف �أعق�ب 
فوكو�شيم����.  يف  �لطبيعي���ة  �لك�رث���ة 
�لعظم����ء  �لروم�ن�شي���ون  ف�لأمل����ن، 
و�لذين ي�شهل ت�أثره���م ب�شهولة، ك�نو� 
ق���د �ش�ه���دو� للت���و ت�شون�م���ي ي�شرب 
مدينة فوكو�شيم����، ويوؤثر على حمطة 
�لط�ق���ة �لنووي���ة �لت���ي حتم���ل نف����س 
�ل�شم. فع���زز هذ� �لكر�هي���ة �خلر�فية 
و�لديني���ة �لتي ك�ن ل���دى �لأمل�ن لفرتة 
طويل���ة �ش���د �لط�قة �لنووي���ة. و�ندفع 
دع����ة حم�ي���ة �لبيئ���ة �لأمل����ن بعن���ف، 
مط�لب���ن عل���ى �لف���ور ب�إغ���الق جمي���ع 
حمط����ت �لط�ق���ة �لنووي���ة – وب�درت 

�ل�شيدة مركل ب�ملو�فقة على ذلك.
ويعتر �لأمل�ن �أك���رث �لك�ئن�ت عقالنية 
�لرئي�شي���ة  ف�ملو��شي���ع  �خلل���ق.  يف 
�لت���ي يتح���دث به� �ل�شع���ب �لمل�ين يف 
�لو�ق���ع، ه���ي ف�ت���ورة �لط�قة،وتدمر 
�ل�شن�ع���ة �لأوروبي���ة، و�ل�ش���ر�ع بن 
�أوبر و�شي�ر�ت �لأج���رة، �أم� �للق�ح�ت 
فيعترونه���� �شموم���� عل���ى �لط���الق. 
�لغ�ب����ت  ه���و  في���ه  م�يفك���رون  و�أه���م 

�لبيئ���ة.. عل���ى  و�حلف����ظ  و�مل���روج 
للط�ق���ة  �لأمل�ني���ة  وتعتر�لكر�هي���ة 
�لنووي���ة هي �ل�شبب �لت�ريخي لوجود 
�حلرك���ة �لبيئي���ة، يف �أمل�ني���� كم���� يف 
ح�ش���ل   ،2001 ع����م  فف���ي  بلجي���ك�، 
وزي���ر �لبيئ���ة �آن���ذ�ك وهوع����مل �لبيئة 
يورغن تريتن، م���ن �مل�شت�ش�ر �شرودر 
�لط�ق���ة  بتدم���ر  ي�أم���ر  ق�ن���ون  عل���ى 
�لنووي���ة �ملدنية �لأمل�ني���ة. بينم� �تخذ 
�ملتطرفون �لي�ش�ريون، �لذين هم �أكرث 
جدي���ة و�أف�ش���ل تنظيمً� م���ن �ملتطرفن 
�ليمينين، فوكو�شيم���� كذريعة لإتق�ن 
تريت���ن  �لثن�ئ���ي  ب���د�أه  �ل���ذي  �لعم���ل 
و�ش���رودر. ك�ن لديه���م �لدع���م �لع�طفي 
من و�ش�ئ���ل �لإع���الم �لرئي�شية م�جعل 
�لأمر �أ�شهل ب�لن�شب���ة لهم. بينم� ت�شر 
�لغ�لبي���ة  �أن  �إىل  �ل���ر�أي  ��شتطالع����ت 
�لعظم���ى م���ن �لأمل�ن �لآن توؤي���د �لط�قة 

�لنووية.
�لك�رث���ة  ه���ذه  يف  �لث����ين  و�لع�م���ل 
�لأمل�ني���ة �جلدي���دة، هم �أن�ش����ر �لبيئة 
�لأمل�ن - ونعني بذلك �حلزب �لأخ�شر، 

� وقبل كل �ش���يء �ملنظم�ت  ولك���ن �أي�شً
�لبيئي���ة �لأمل�ني���ة �لقوي���ة ويف فرعه���� 
عل���ى   ���� �أي�شً ح�شل���و�  �ذ   – �ملحل���ي 
حظ���ر �ل�شتغالل يف �أوروب���� - ولي�س 
فق���ط يف �أمل�ني���� - مل���� ي�شم���ى ب�لغ����ز 
�ل�شخري. فم�شدر �لغ�ز �ل�شخري هو 
�لغ����ز �لطبيعي �ملوج���ود يف �ل�شخور 
�لع�شوي���ة.  ب�مل���و�د  �لغني���ة  �لطيني���ة 
وعلى عك����س �لغ�ز �لطبيعي �لتقليدي، 
�ملح��ش���ر يف �شخرة ق�بل���ة لالخرت�ق 
ب�شهولة، ف����إن �لغ�ز �ل�شخري حم��شر 
يف م�ش����م �ل�شخ���ور �لت���ي تك���ون غر 
منف���ذة ب�شب���ب �لط���ن �ل���ذي يحت���وي 
�لغ����ز  ��شتخ���ر�ج  ويتطل���ب  علي���ه. 
�ل�شخ���ري ��شتخد�م تقني����ت م�شرتكة 
للحفر �ملوجه و�لتك�شر �لهيدروليكي. 
يف هذه �حل�لة، ك�ن دع�ة حم�ية �لبيئة 
�لأوروبيون �أك���رث ف�علية من �إخو�نهم 
�لأمريكين، �لذين ف�شلو� يف �حل�شول 
عل���ى هذ� �حلظر يف �لولي�ت �ملتحدة. 
بف�شل ح�شول �لولي����ت �ملتحدة على 
�ل�شتقالل يف جم����ل �لط�قة، يف نف�س 

�لوق����ت �ل����ذي ز�دت في����ه �أوروب�، حتت 
�حلكم �لأمل�ين، م����ن وترة �شب�قه� نحو 

�له�وية.
�م����� �لع�مل �لث�لث، فه����و �أن دع�ة حم�ية 
�لبيئ����ة �لأمل�ن م����� ز�ل����و� يح�شلون على 
حظر بن�ء حمط�ت ق�����درة على ��شتقب�ل 
�لغ�ز �ل�شخري �لأمريكي �مل�شدر- هذه 
�مل����رة يف �أمل�ني� فقط -. ويف �لو�قع،فقد 
�أو�شح����و� ب�ش����كل علمي، م�ه����و �ملعنى 
�لذي ميكن �أن يكون عند ��شتر�د م�شدر 
�لغ�ز �ل�شخري �إىل �أوروب� و�لذي مننع 
�أنف�شن� من �إنت�جه لأنه ينتج عن نوع من 
�غت�ش�����ب �لطبيعة؟ ولكن دعون� نطمئن 
قر�ئن�: )�ذ �ن ��شتغ����الل �لغ�ز�لأ�ش��شي 
مل����دة خم�ش����ة ع�ش����ر ع�ًم����� يف �لولي�����ت 
�ملتحدة مل يت�شبب يف �أي ك�رثة طبيعية 

من �أي نوع(..
�نرج���ي(  )وين���د  برن�م���ج  وب�شب���ب 
�ملدني���ة،  �لنووي���ة  �لط�ق���ة  وتدم���ر 
وحظر م�شدر �لغ�ز �ل�شخري، وحظر 
�ملحط�ت �لق����درة عل���ى ��شتقب�ل �لغ�ز 
�لأمريكي، فقد ك�ن لهذه �حلركة �له�ئلة 

ت�أث���ر �إلق����ء �أمل�ني���� حتت �أق���د�م مورد 
�لغ����ز �لرو�ش���ي )غ�زب���روم( �لذي ك�ن 
مهتم� يف غ�شون ذلك، بتمويل ع�شر�ت 
�ملالين للحركة �لبيئية �لأمل�نية وجزء 

كبر من �لطبقة �ل�شي��شية �لأمل�نية.
ويت���م حتدي���د �شع���ر �لغ����ز يف �أوروب� 
وفق���� للم�شت���وى �لأوروب���ي. ب�لنظ���ر 
�ل�شن�ع���ة  عل���ى  �ملهيم���ن  �لثق���ل  �إىل 
�لأمل�نية، ف����إن �شعر �لغ�ز “�لأوروبي” 
ه���و يف �لو�قع �شعر �أمل����ين. و�لنتيجة 
�مللمو�ش���ة للك�رث���ة �لأمل�ني���ة �جلديدة، 
ه���ذه �ملرة،ع�م���ل بيئي بح���ت، هي �أن 
�شع���ر �لغ�ز �لأوروب���ي يتقلب �لآن بن 
خم�شة �إىل ع�ش���رة �أ�شع�ف �شعر �لغ�ز 
�لأمريك���ي. وكم� �أ�ش����ر ب�رت دي ويفر 
بعيد�لنظرموؤخر�، ف����إن هذ� �لختالف 
�شيك���ون  ��شتم���ر،  �إذ�  “�لطفي���ف”، 
عالمة على م���وت �ل�شن�عة �لأوروبية. 
و�لف�ش���ل يف ذل���ك يعود لدع����ة حم�ية 

�لبيئة..
* كاتب ليبرالي بلجيكي وم�ؤ�س�س معهد 

هايك في بروك�سل

الحلقة )٢(

موقف الت�سيع ال�سيا�سي العراقي 
من ال�سي�ستاني/ال�سي�ستانية

�ل�شي��شي���ة  �لعملي���ة  ق����دة  تك���ن  مل 
�ل�شيعي���ة موفق���ة يف �لتج����وب م���ع م���� 
م���ن  �ل�شي�شت�ني���ة  �ملرجعي���ة  طرحت���ه 
�فك�ر وت�ش���ور�ت يف جم�لت �شتى يف 
�د�رة �لبل���د وت�شير �م���وره �لع�مة، بل 
ك�ن هن����ك �ملوق���ف �ل�ش���د، وك�ن هن����ك 

�لتج�هل و�لتغ�فل �ل�ش�فرين.
�ىل  علن����  �ل�شي�شت�ني���ة  تدع���و�  ففيم���� 
ح�ش���ر �ل�شالح بيد �لدولة، تتمرد بع�س 
قي����د�ت �لعملية �ل�شي��شية م���ن �ل�شيعة 
على ه���د� �ملطل���ب �حليوي، ب���ل وت�شر 
على مزي���د �لت�شلح وحت���ى �لزحف على 
مر�ف���ق �ألدول���ة �ملدني���ة، وفيم���� تل���وح 
�ل�شي�شت�ني���ة �ىل �ش���رورة تطبيق مبد� 

)�لرج���ل �ملن��ش���ب يف �مل���ك�ن �ملن��شب( 
جند ق����دة �لت�شيع �ل�شي��شي يحتجزون 
مف��شل �ألدول لالبن����ء و�لحف�د، وفيم� 
حتث �ل�شي�شت�ني���ة على ��شتقالل �لقر�ر 
�لعملي���ة  ق����دة  بع����س  جن���د  �لعر�ق���ي 
�و�مره����  ��شتل���م  �ل�شيعي���ة  �ل�شي��شي���ة 
ب���ل وحلول م�ش�كله� م���ن ور�ء �حلدود، 
م�ش���روع  �ل�شي�شت�ني���ة  تط���رح  وفيم���� 
)�ملّج���رب ل يجًرب( ي�شر ق����دة �لعملية 
�ل�شي��شي���ة �ل�شيعي���ة عل���ى تدوي���ر ذ�ت 
�ل�شم�ء و�لنتم�ء�ت، بتدبر �لروؤو�س 
�لكب���رة من خلف �ل�شت����ر، وفيم� تن�س 
�ل�ش���الح  م���ن  �لتخل���ي  عل���ى  �لفت���وى 
�لتطوع���ي فيم���� �نته���ت �حل�ج���ة �لي���ه 
جن���د بع�س قي����د�ت �لت�شي���ع �ل�شي��شي 
ت�شتغ���ل ذل���ك ل�ش�حله� بطريق���ة ت�آمرية 
مف�شوحة، وفيم� ت�شر �ل�شي�شت�نية على 
حم��شب���ة �لف��شدين وتط�ل���ب ب�ل�شرب 
من ي���د من حديد ه���وؤلء �لف��شدين جند 
هوؤلء)�لق����دة( ل يت�ش���رتون فق���ط على 

�لف��شدين بل هم يتحولون �ىل ف��شدين 
وب�ب�شع �شور �لف�ش�د،

�ملف�رق���ة �لكبرة هن�، �أن هوؤلء )�لق�دة( 
م����زق  يف  �نف�شه���م  وج���دو�  م����  �ذ� 
يحج���ون �ىل �لنجف، �ش����رع �لر�شول، 
ولك���ن م� �ن يتحررو� م���ن �مل�زق بف�شل 
)�ل�شي�شت����ين( حتى ينقلب���و� عليه بكل 

�شر�حة.
�ل�شي�شت�ني���ة ك�ن���ت وم���� ز�ل���ت خيم���ة 
�لعر�ق، رغ���م كل ر�ش��ش�ت �لغدر �لتي 
تلق�ه���� وم���� ز�ل���ت تلق�ه���� م���ن كل ق�دة 
�لعملية �ل�شي��شية �لعر�قية، وب�لخ�س 
… �ي ق����دة �لح���ز�ب  م���ن �لقريب���ن 

�ل�شيعية كتلهم
�لت�ريخ �شيقول:-

�ل�شيعي���ة  �ل�شي��شي���ة  �لعملي���ة  قي����د�ت 
�لعر�قية خ�نت �ل�شيد �ل�شي�شت�ين

�شيقوله� ب�ل�شم����ء و�لوق�ئع و�لت�ريخ 
مك�ن� وزم�ن�

و�ن� لله و�ن� �ليه ر�جعون

يف زم���ن �لث���ورة �ملعرفي���ة و�لت�ش�لية 
�لتح���ولت  و  �لع����مل،  يعي�شه����  �لت���ي 
�لع�ملي���ة �لت���ي ر�ح���ت تفر�شه���� �لعوملة 
و �تف�قي����ت �لتج�رة �لع�ملي���ة و�لتعرفة 
�جلمركية �ملوح���دة، و�ل�شعود �لط�غي 
و �ملهيم���ن لل�ش���رك�ت �لع�ب���رة للقومية، 
و�لقفزة �ملذهلة �لتي ر�ح يعي�شه� �لع�مل 
على �شعيد �لتو��ش���ل �لرقمي. وتن�مي 
�مل�ش���كالت �لع�ملية حيث �لت�ش�عد �مللفت 
يف مع���دلت �لف�ش����د و �لفق���ر و�لبط�لة، 
و �ل�شتخد�م �جل�ئ���ر للمو�رد �لطبيعية 
حي���ث �لتهديد �ملب��ش���ر للبيئة. حتولت 
ب����ت يفر�شه���� �لو�قع بق���وة و�شدة غر 
و�جلم���ود  �لرته���ل  مق�ب���ل  معه���ودة، 
و�لعجز �ل���ذي ر�ح يتبدى ب�شكل ف��شح 
على م�شت���وى �أد�ء �لإد�ر�ت �حلكومية، 
تل���ك �لتي مت�شك���ت ببنيته���� �لتقليدية و 
عالق�ته���� �لر��شخة �لث�بت���ة. فيم� �لع�مل 
يعي����س حلظ����ت )�لتغ���ر و �ل�ش���د�م(. 
�لتغر �لنوعي �ل���ذي ر�ح ين�شر يقلوعه 
عل���ى جممل تف��شيل �لو�ق���ع. و�ل�شد�م 
�ل���ذي ر�ح يتب���دى بن �لق���وى �جلديدة 
�لز�حف���ة نح���و ت�شل���م مق�لي���د �ل�شيطرة 
�لتقليدي���ة  �لق���وى  ب����إز�ء  و�لتوجي���ه، 
مبو�قعه����  �لتم�ش���ك  نح���و  �ملتطلع���ة 
�لقدمي���ة. تغر م� �نفك ين���ذر ب�ملزيد من 
�لتح���ولت، تل���ك �لتي ر�ح���ت ت�شر �إىل 
�أهمي���ة �إع����دة �لنظ���ر، ح���ول �لإمك�ن�ت 
و �مل���و�رد �ملت�ح���ة، و �لطريقة �جلديدة 
نحو ��شتثم�ر �لط�ق�ت �ملتوفرة، و �لتي 
ت�أت���ي فيه� م�ش�ألة �ل�شب����ب و تنميته يف 
�شلم �لولوي�ت �لق�ش���وى. �إنه� �إفر�ز�ت 

حق���ل )�حلكوم���ة و�ل�شلطة( �ل���ذي ر�ح 
يق���وم عل���ى فع���ل )�لإد�رة(، �مل�شتند �إىل 
م�شمون )�لتنمي���ة(، حيث �لتوجه نحو 
Gover�  عع�جل���ة مو�شوع )�حلوكم���ة

ح���ول  �ملمكن���ة  �لإمك�ن����ت  و   .)nance
تطبيق���ه على مو�ش���وع )تنمية �ل�شب�ب( 
بو�شفه جم�ل معرفي����، وحقال علمي�، ل 
ميك���ن ��شتنه��س �لق���در�ت و �لإمك�ن�ت 
�حلم��ش���ة  عل���ى  بن����ء  في���ه،  �لك�من���ة 
و�لع�طف���ة و �خلط�بي���ة �ملري���رة، بق���در 
م���� ينط���وي هذ� �حلق���ل عل���ى �ملعطي�ت 
�لعلمي���ة �لعلمية، و�ل�ش���روط �ملمعرفية 

�ل�ش�رمة و�لدقيقة.
�ل�ش���وؤ�ل �لأه���م هن���� يتعل���ق مبح�ول���ة 
�لوق���وف على �ملعن���ى �لذي يق���وم عليه 
هذ� �مل�شطلح )�حلوكم���ة(، و�لذي ي�أتي 
يف بع����س �لأدبي����ت مب���ر�دف )�حلك���م 
�لر�شيد، حوكم���ة �ل�شرك�ت، �حلكم�نية، 
حك���م �ل�ش���رك�ت، حكم�ني���ة �ل�ش���رك�ت،، 
ح�كمية، �أ�شلوب مم�ر�شة �شلطة �لإد�رة 
�ملث����يل،  �لإد�رة  �أ�شل���وب  ب�ل�ش���رك�ت، 
�لإد�رة  لل�ش���رك�ت،  �حل�كم���ة  �لقو�ع���د 
ر�ح  حي���ث  �جلي���د(  �حلك���م  �لنزيه���ة، 
ي���رتدد �ش���د�ه يف �ملزي���د م���ن �لأدبي�ت 
و�لتنموي���ة.  و�لإد�ري���ة  �لقت�ش�دي���ة 
حتى �شم���ر �ملتخ�ش�شون عن �شو�عدهم 
يف حم�ول���ة و�ش���ع �لتعري���ف �جل�م���ع 
و�ل�ش�م���ل ل���ه. ب�عتب�ره منهج���� تنموي� 
ي�شع���ى نحو ت���اليف �ل�شع���ف و�لوهن، 
�لإد�رة  فع�لي����ت  يغط���ي  ر�ح  �ل���ذي 
�حلكومية �لتقليدية، من خالل ��شتقط�ب 
و�ملجتم���ع  �خل�����س  �لقط����ع  فع�لي����ت 

�مل���دين، و �لعمل على دجمهم� يف فع�لية 
مم�ر�ش���ة �ل�شلطة، تل���ك �لتي ك�نت تقوم 
عل���ى �حت���ك�ر �حلكوم���ة له�. �إن���ه �شي�ق 
�حلكم �لر�شيد �مل�شتند �إىل ره�ن �لتنمية 
بروؤية �ملن�ف�ش���ة و �قت�ش�دي�ت �ل�شوق، 
حي���ث �لتطل���ع نحو مو�جه���ة �لتحدي�ت 
�لتي تفر�شه� �لعومل���ة و�شر�ع �لهوي�ت 
�ملعرفي���ة  و  �لقت�ش�دي���ة  �لفج���وة  و 
�جلن���وب،  �ل�شم����ل  ب���ن  �لرقمي���ة  و 
�نطالق���� م���ن �لوع���ي ب�ملتغ���ر�ت �لت���ي 
تفر�شه� �لث���ورة �ملعرفي���ة و�لت�ش�لية. 
وع���ر ه���ذ� �لت�ش���ور تتوج���ه �ل�شلط���ة 
بو�شفه� حكم� ر�شي���د�، نحو �لإف�دة من 
�ملوؤ�ش�ش����ت �لإد�ري���ة و�مل���و�رد �ملت�حة، 
�لت���ي  �مل�ش���كالت  يف حم�ول���ة مع�جل���ة 
تو�ج���ه �ملجتمع. من خالل �لعتم�د على 
�شي����دة �لق�ن���ون و�ل�شف�في���ة و�مل�ش�ركة 
�لف�علة و�ل�شتج�بة �لعميقة و�لأ�شيلة، 
و �لتو�ف���ق ب���ن �ملكون����ت �لت���ي تت�ألف 
�إد�رة حكومي���ة و  م���ن  �ل�شلط���ة،  منه���� 
قط�ع خ��س و منظم����ت جمتمع مدين. 
بن����ء على مب���د�أ �مل�ش����و�ة و�لت�أكيد على 
�لف�علية و�لكف�ءة، و�لرق�بة و�ملح��شبة 

و�مل�ش�ءل���ة. وم���ن ه���ذ� ميكن �لق���ول �إن 
�حلوكم���ة تق���وم عل���ى مب���د�أ �مل�ش�رك���ة 
يف مم�ر�ش���ة �ل�شلط���ة. ليك���ون �لنفت�ح 
عل���ى �لت�أوي���الت و�لتف�ش���ر�ت �ملختلفة 
و�ملتنوع���ة، تلك �لتي تق���وم على �عتب�ر 
�أنه���� ؛ مم�ر�ش���ة للرق�ب���ة و�مل�ش�ركة يف 
عمل �حلكومة، مم� يوؤدي �إىل �لتغر يف 
منط وطريقة �لأد�ء �حلكومي �لتقليدي. 
�حلوكم���ة  �إىل  �لنظ���ر  يت���م  ب�ملق�ب���ل 
بو�شفه���� و�شيلة �شي��شي���ة يتم حتريكه� 
من قبل �لق���وى �خل�رجية، بغية �لت�شلل 
يف بني���ة �ل�شلطة �حلكومي���ة، و�لتدخل 
يف �شوؤونه���� بن�ء على معي����ر �شرعي و 

ق�نوين.
م� مييز �حلوكم���ة �نفت�حه� على �ملجمل 
و�لقت�ش�دي���ة  �لإد�ري���ة  �حلق���ول  م���ن 
بو�شفه����  و�ل�شي��شي���ة،  و�لجتم�عي���ة 
و�شيلة تنمي���ة م�شتد�مة،غ�يته� تو�شيع 
جم�ل �ل�شلط���ة، و�نفت�حه� على خمتلف 
�لقط�ع����ت �ملجتمعية. �إنه� �ملع�ير �لتي 
حت���دد م�ش�ر و طريق���ة مم�ر�شة �ل�شلطة 
ع���ر �لتف�ع���ل م���ع �ملو�طن���ن، وطريقة 
�تخ�ذ �لقر�ر يف �مل�ش�ئل �لع�مة، �نطالق� 

م���ن تفعيل مبد�أ �مل�ش�رك���ة. هذ� بح�ش�ب 
�ل���ذي و�شعه)برن�م���ج �لأمم  �لتعري���ف 
�ملتحدة �لإمن�ئي، �حلوكمة لأجل تنمية 
م�شتد�مة ع�م 1997(. فيم� توقف �لبنك 
�ل���دويل عن���د جملة م���ن �ملح���دد�ت �لتي 
متيز عمل �حلوكمة، تلك �لتي تتمثل يف ؛ 
�ملو�زنة بن طريقة عمل �ل�شوق وتدخل 
�لإد�رة �حلكومي���ة. و�لتطلع نحو �لفهم 
�لعمي���ق لآ لي���ة عم���ل �لقط����ع �خل��س، 
حيث �مل�شعى نحو تفعيل م�ش�ر �ملن�ف�شة 
�شل���ب  يف  �لأد�ء  م�شت���وى  تق���ومي  و 
�لإد�رة �حلكومية. حيث �لقو�م �مل�شتند 
�إىل دمج �ل�شي��شي ب����لإد�ري، بن�ء على 
تفعيل م�ش����ر �لعالقة ب���ن �لقط�ع �لع�م 
و�خل��س و منظم����ت �ملجتمع �ملدين،و 
�جله����ز  �شل���ب  يف  �إنت�جيت���ه  تثم���ر 
�حلكوم���ي. �هتم����م �ملنظم����ت �لدولية 
�حلوكمة،و�لعم���ل  ق�شي���ة  يف  �لك���رى 
عل���ى �ن�ش�جه� وتفعيله�، ت�أتي من و�قع 
حم�ولة �جله����ز �حلكوم���ي يف تو�شيع 
موؤ�ش�ش�ت���ه، بغي���ة �لتو�ف���ق م���ع �لنم���و 
�له�ئ���ل و �لكبر للقط�ع����ت �لجتم�عية 
و �لقت�ش�دي���ة، و�لتعقد �لذي ر�ح ين�شر 
بتف��شيله على و�ق���ع �لعالق�ت �لإد�رية 
و �ل�شي��شية. و يف �مل�شعى نحو جت�شر 
�لفج���وة ب���ن �لقط����ع �حلكوم���ي �لع�م 
و �لقط����ع �لأهلي، ذلك �ل���ذي يتمثل يف 
�ملجتم���ع  �لقط����ع �خل�����س ومنظم����ت 
�ملدين. حيث �لتطلع نحو تو�شيع جم�ل 
�مل�ش�هم���ة للمو�ط���ن يف �شي�غ���ة �لقر�ر 
و�ملب��ش���رة يف �لتنفيذ، �شعي���� �إىل ك�شر 

�لحتك�ر �حلكومي.
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قناطر

 �أعتق���د �أْن لي�س من �ملوجب �أْن تتمحور كتب �ملذكر�ت، �خل��شة ب�ل�شعر�ء 
و�لرو�ئين و�لكت�ب و�لفن�نن على تف��شيل م� خّطو� ودّونو� من ق�ش�س 
وق�ش�ئ���د ورو�ي����ت ولوح����ت يف فرتة حي�ته���م، �إمن� تنفت���ح �لكت�بة على 
�حلي����ة خ�رج �لورق و�للو�ن، ول يبدو م���ررً� حر�س بع�شهم على خلو 
مذكر�ته م���ن �لعرث�ت و�لأخط�ء و�لخف�ق�ت �لت���ي �عرت�شته، يف م�شرة 
�حلي����ة، كم� �عت����د �أدب�وؤن� يف �ل�شرق �لعربي، ذل���ك لأن �لق�رئ يبحث عن 
م���� ي�شتوقفه يف حي�ة هوؤلء، ويط�لب بوقوف���ه على �ملنقِلب و�ل�شتثن�ئي 
يف �شرت���ه، فمجم���ل م� تقدم���ه �لن�شو�س لن يك���ون �إل �جل�نب �ملظلم من 
�مل���ر�آة، �أم� �ل�شمني و�مل�شكوت عنه فله �أ�شر�ره وخف�ي�ه، ولعل م� يحببن� 
يف ق���ر�ءة كتب �ملذكر�ت للك�تب من غ���ر �لعرب، هو ذلك �جل�نب �ملختلف 

و�لن�ش�ين جدً� يف حي�تهم.
 �أذك���ر، و�ن���� �شب���يٌّ مل �أبل���غ �ل�ش�بع���ة، جئ���ت �أبي م���رًة، مبتهج���ً� بع�ش�ي 
�ل�شغ���رة �لتي �نت�شب بن فخذّي، كنُت �أعتقد ب����أنَّ م�شهدً� كهذ� �شي�شره، 
لأنَّ رج���اًل جديدً� �شين�شم �ىل �لع�ئل���ة، ل �أعرف كيف جتر�أُت و�أريته �شيَئ 
�ل�شغ���ر ذ�ك، لكن���ه �شفعني �ش�متً�، وم���� زلت �حت�ش�س مو�ش���ع ��ش�بعه 
عل���ى خدي، فم� ك�ن مني �إل �أن تف�ديُت �لنظر �ليه �أ�ش�بيع و�أ�شهرً� طويلة، 
�شع���رُت ب�أنني خد�ش���ت كر�مته، مع �أنني كنت ممر�ش���ه يف �أي�مه �لأخرة، 
ومل �أج���د حرج���ً� ب�إدخ����ل �شيئ���ه يف �مِلبول���ة، �أو �أخ���ذه �ىل دورة �ملي����ه، 
وتنظيفه. ترك���ت �حل�دثة هذه ب�شمته� على �شخ�شيتي، حتى �أنني، �أجزُم 
�أْن ل �أحد من �أولدي �ل�شبعة متكن بلفتة منه روؤية ��شي�ئي تلك، على �لرغم 
من وقوعي مري�شً� بع�س �ملر�ت، وقد قربت بلوغ �ل�شبعن من �ل�شنو�ت.
 كن���ت يف عم���ر يقرتب من �ملر�هق���ة، لكنني مل �أبلغ �حللم بع���د، حن �شّمَن 
�أب���ي متره لأح���د �لّتج�ر �ل�شغ����ر، �لمر �ل���ذي خل�شن� من جه���د م�ش�عف 
وم�شوؤولي���ة كب���رة، ولأنَّ �لرج���ل مل يكن م���الآن �ليد ب�مل�ل كم���� يجب، فقد 
ك�ن ي�شتعن ببع�س عي�له، يف �أعم�ل �جلنيِّ و�جلمع و�لنقل و�لت�شويق.. 
ك�ن���ت هن����ك �شبّية جميلة بعمري، ه���ي �بنته، تع�رفن����، و�شرن� ��شدق�ء، 
من�ش���ي نه�ر �ليوم معً�، ونه����ر�ت �ل�شبوع �أي�شً�، نل���مُّ �ملتن�ثر من حّب�ت 
�لتمر، وننقله �ىل �مل�شتودع، على �لنهر، ونرزم �لعذوق و�ل�شعف �لي�ب�س، 
يف فع���ل م���ن �فع�ل �حلي����ة، مل تلوث���ه �أيُّ فك���رة ج�نبية، لكنن���ي، فوجئت 
ب�ش���يء �أ�شغر م���ن كرة �ملن�شدة، رفع ثوبه� �ىل �لأعل���ى، عند جهة �ل�شدر، 
عرفت ��شمه فيم� بعد)نهد( وحن �ش�ألته� عنه �شحكت، وتوردت غم�زت�ه� 
ث���م �أطلعت���ه يل. ل �أعرف �لرعدة �لتي �أحدثه� يف قلب���ي �لع�شفوُر �ل�شغُر 
ذ�ك، �ل���ذي مل تبخ���ل علي مبالطفت،ه كلم���� غ�شبت منه�. �عتق���د �أنَّ �أجمل 
مف���ردة يف �للغة �لعربية هي )نه���د( �م� �للعن نز�ر قب�ين فقد �أخت�ر �أجمل 

عنو�ن لكت�ب �شعري يف �لع�مل)طفولة نهد(.
 لك���ن، وبعي���دً� عن خد�س حي�ء �بي، م�ز�ل���ت، و�إىل �ليوم تتملكني رعدٌة، 
ل كلم� ف�ج�أتني �إحد�هن بع�شفور �شغر حتت قمي�شه�،  ت�شبه رعدة �ملرجِّ
�أو ب�شيء من �أجنحته، �أم� �ل�شقُّ �لذي يفرد �لع�شفورين فال ميكنني �إط�لة 
�لنظ���ر في���ه، فهذ� ُيذلني، يجعلن���ي مرتعدً�. ل �أحّبه مت�ح���ً�، م�ش�عً� كم� يف 
�ل�ش���ور و�أفالم �لبورنو، �أو يف مو�ق���ع �جلن�س �ل�شخيفة، �أبدً�، ��شعر ب�أنَّ 
�شيئ���ً� م� يف�شد �مل�شهد، ينحدر ب���ه �ىل قيعة و�شخة، و�أن �إت�حته تلك تفقده 
معن�ه �ملكنون، و�شّر÷ �مل�شتودع فيه، �أع�شقه و�تطلع له بعن �ل�شبيِّ �لذي 
كنت���ه كلم� ك�ن م�شمرً�، متَخياًل، مدَّخرً�، ممنوعً�، م�شنونً� به خلف قم��شة 
�ملو�شل���ن، �و �لف�نيال. �أعتقد �أنَّ �لنهد هو �أجمل خملوق�ت �لله �لتي وهبه� 

لالأنثى.

�سطور من كتاب �لمذكر�ت

 طالب عبد العزيز

في �إد�نة �لحتكار �لحكومي

�سيعة �لعالم و�ل�سي�ستانية

اإ�سماعيل نوري الربيعي
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الأقنان ي�صّلون
ها هنا اأتوقف، هذا اخلفيُّ امل�صيْء

كيف ادخل معبده واأنا
قد خرجت من منقٍع بعُد مل اغت�صْل

ابهذا العظيم الذي اأبدًا ت�صتعْل
�صيٌد للمروءة انَت، الكرمُي اأق�صى الكَرْم

واهٌب انت للِنَعْم
نقدح يف ظلمه روحي »تعاْل«

واأنا اأيها املتعاْل
تثقل خطوي اجلالبيُب اأجوب بها

وعثاٌر ي�صّلمني لعثاْر.

خا�صعًا اأطلب العفو منَك
حتى يالم�س راأ�صَي يرَد الرخاْم

» اإرفع الراأ�َس،
َملوٌم ول اإثَم،

خبزك مرٌّ وعمَرك حتمل اإبريقَك
 ، هم يغ�صلون الكَفّ

تلك الأكفُّ مغمو�صة للر�ُصغ.
متعٌب اأنت، 

تعاَل، تعاْل!«

ايها الوهُج ال�صلُب، يا اأيها الأبُد املزدهْر
ايها املورق كلَّ الف�صوْل،

اأتقوُل تعاْل؟
اأنا يا �صيدي من يريد املثوْل!

�صيدي انت تعرف هذي ال�صاللت
َتواَرُث طوَق قنانتها

وانحناء الروؤو�س اإىل الع�صب والوحِل
فما عرفته، جمال احلياة، ومل تذق الكربياْء.

رحمُة، اأماًل يا �صماْء!
هو هذا الوباء الذي يفتك باخللق

فهم �صائهون ول يعرفون طريقًا نظيفًا
ول يب�صرون �صياء

وامل�صائُر تلك التي نعرف الآن
ومن يولدون غدا يعرفون.

ابهذا العظيم الذي ل اراه
كل �صحبي هناك ميوتون فوق ال�صباْخ

وترانا، تراهم،
بغري قبوٍر وغري رثاء .

رحمًة، 
اأمال يا �صماء!

****
عونِك يا روَح املاء

عوَنِك يا روح املاْء
وخيوطًا خ�صرًا من زمن ت�صبح عالقًة يف ال�صطاآن

اأعيننا خذلتنا، ل عذَر فقد اأخطاأنا الروؤية َحنْي
مل تاأبْه بالع�صب الياب�س، بالأ�صجار اأحرتقت

بالنا�س املن�صيني
و�صماء زرقتها جترحها �صلباٌن �صوٌد وم�صامري

والثلج يوّدع ما�صَيُه مرحتاًل لله حزيْن.

عونِك
كل املاء هنا اأخلى للملِح مكانًا وم�صى

بقيت �صطاآن بي�ْس،
بقي اخلوف يالحقنا، بقيت اآمال لئذٌة

اأن نلقى عنقودًا يتدىل، خطفة اأرنب مهزوٍم

عزنوق خطاأً حّط هنا.
هل يخربنا عن دنيا كان بها ام �صيطرُي

اإىل اأهليه ليخربهم عن اأر�س �صا�صعة وبال احِد؟

اأولئك نا�س جمودا يف مركبهم،

ماذا نفعل نحن املختبئني
تفتك بالكون رياح باردة ،

وتخ�س نوافذنا فب�صات التنني؟

ما �صيقوله من ياأتي الأر�َس غدًا ويرى
جدرانًا مت�صققة وج�صورًا �صاقطَة

ويرى ب�صرًا بجلود يب�صت وحالزبنًا مفرت�صات
ترتاك�س فوق الأر�س ال�صوداء...،

ويراين معتكفًا كالريبوع على املكتِب،
هل �صيقول :

هو مركبه، حاول اأن ينجو، لكن اأين البحُر 
واأين املاء؟

*****
وهي مدفئة هرمة

يف ال�صباب اخلفي�س ا�صتدرنا
تركنا اجلزيرة خلف زوارقنا،

رحلة يف الهالم ول من يرى يف الغ�صاوة مرحتلني
املخاليق مهزومة اأبدًا من م�صائرها

وتعود مهّدمًة تنحني لها.

اأنه الليل يدنو
وال�صفائن حتفل بالأرجوان تعوُد

اإىل �صاطي نحن نعرفه لي�س يعرفنا.

ما يزال ال�صواد مقيما كما هو يوَم ارحتلنا
وكما نحن يوم ارحتلنا

نر�صد الباب نخ�صى اقتحام �صقيفتنا
ونهز الروؤو�س ملدفئة هرمه.

هل نظل ندور بحومتنا، ل �صياء يلوح لنا؟
جنمة طلعت يف البعيد

ولكنها ا�صفًا ل ت�صيء لنا.

اأنا اأذكر تلك اجلزيرة، لكنها ابتعدت
واأنا مثلما طائر فّر...، مل ي�صتطع ،

�صاأ�صيخ هنا!

– عن���و�ن   )  ) �لطري���ق نح���و بو�ش���كني 
مقال���ة  ت�شغ���ل ن�ش���ف �شفح���ة تقريب���ا , 
ر�أيته���ا بجري���دة ) ليتري�تورناي���ا غازيتا 
( �ل�شبوعي���ة يف عددها �ل�ش���ادر بتاريخ 
7 – 13 �يل���ول / �شبتم���ر 2022 , وق���د 
�أثاره���ذ� �لعن���و�ن عن بو�شك���ني �هتمامي 
ر�أ�ش���ا , �ذ �ين ظنن���ت , �ن ه���ذه �ملقال���ة 
تتن���اول بالتحلي���ل تل���ك �ل�شم���اء �لدبية 
�لالمع���ة يف تاري���خ �لدب �لرو�شي , �لتي 
�شبقت ظهور بو�شك���ني يف م�شرية �ل�شعر 
�لرو�ش���ي , وبال���ذ�ت يف  �لق���رن �لثام���ن 
ع�ش���ر  وبد�ية �لق���رن �لتا�ش���ع ع�شر , مثل 
لمانو�ش���وف وديرجاف���ني وجوكوف�شكي 
ق���ر�أ  بو�شك���ني  �ن  وكي���ف   , وغريه���م 
و��شتوع���ب – وه���و يف مرحل���ة �ل�شبا – 
كل نتاجاته���م �لبد�عية يف جم���ال �ل�شعر 
, و��شتط���اع – بعبقريته ومهارته �لذ�تية 
- بعدئ���ذ �ن يبّلور لغت���ه �ل�شعرية �لر�ئدة 
�خلا�شة به , و�ن يوؤّدي هذ� �لدور �لكبري 
يف و�ش���ع ��ش�س �للغة �لرو�شية �ملعا�شرة 
وي�شب���ح م�شدر� له���ا يف م�شرية لغة �مته 
وحل���د �لن لدرج���ة , �ن رو�شيا �لحتادية 
وّح���دت ي���وم مي���الد بو�شك���ني  م���ع �ليوم 
�لعامل���ي للغة �لرو�شية لأنهم���ا عن�شر�ن ل 
ينف�شم���ان ع���ن بع�شهم���ا ع�شوي���ا , وهو 
مو�شوع كبري ومّهم جد� يف تاريخ �لدب 
�لرو�ش���ي مل يتناوله �لباحثون �لعرب كما 
يجب ب�شكل ع���ام , وبالتايل , فانه ل يز�ل 
�شب���ه جمه���ول للق���ارئ �لعرب���ي , ولكن���ي 
عندم���ا ب���د�أت بق���ر�ءة �ملقال���ة �ملذك���ورة , 

فوجئ���ت ج���د� مب�شاألة �خ���رى تختلف عن 
ذل���ك جذريا ) حتى من �ل�شط���ر �لول لتلك 
�ملقال���ة !!!( , �ذ �ين �كت�شف���ت �شيئ���ا �آخ���ر 
نهائي���ا , �شيئا مل يخطرعل���ى �لبال للوهلة 
�لوىل , و�ود يف هذه �ل�شطور �ن �حتدث 
عن هذ� )�ل�ش���ئ !( �لغريب وغري �ملتوقع , 
�ل���ذي وجدته يف تلك �ملقال���ة , لأين �عتقد 
جازم���ا , �ن هذ� �ل�شئ  )�لذي يرتبط طبعا 
ببو�شك���ني وموقع���ه ومكانت���ه يف قل���وب 
�لوع���ي �لجتماع���ي  كاف���ة ويف  �لرو����س 
�لرو�ش���ي ب�ش���كل ع���ام ( ي�شتح���ق فعال �ن 
نتح���دث عن���ه للق���ارئ �لعرب���ي بتف�شيل , 
و�ن ن�شي���د ب���ه �ي�شا , �ذ �ن���ه ير�شم لوحة 
جميلة وجديدة ومبتكرة متاما عن موقف 

�ل�شعب �لرو�شي من بو�شكني .
تبت���د�أ �ل�شطور �لوىل من �ملقالة �ملذكورة 
باع���الن ع���ن �فتتاح معر����س �شخ�شي يف 
مو�شكو بتاريخ 7 �يلول / �شبتمر بقاعة 
) �رتيفاك���ت ( و حتت ه���ذه �لت�شمية ) �ي 
�لطري���ق �ىل بو�شك���ني ( لفن���ان ت�شكيل���ي 
ويعّرف���ه   , دي���ودوروف  بوري����س  ��شم���ه 
كات���ب �ملقال���ة , بانه يحمل ت�شمي���ة ) فنان 
�ل�شع���ب ( , وه���ي ت�شمي���ة متمّي���زة يت���م 
منحه���ا – وب�شكل ر�شمي م���ن قبل �لدولة 
- للفنان���ني �لبارزي���ن  يف رو�شي���ا تقييما 
ودعم���ا لدورهم �ملتمّيز يف م�شرية �لفنون 
�لرو�شي���ة , وي�ش���ري كات���ب �ملقال���ة �ىل �ن 
هذ� �لفن���ان �لت�شكيلي حا�ش���ل �ي�شا على 
جائ���زة رئي�س دول���ة رو�شي���ا �لحتادية . 
مل �فه���م للوهل���ة �لوىل م���ا ه���و �ملق�شود 
م���ن ه���ذ� �لع���الن , وم���ا ه���ي �لعالقة بني 
هذ� �ملعر�س �لفني و)�لطريق نحو 
بو�شك���ني( , و حتى ظنن���ت للوهلة 

�لوىل , �ن هن���اك خط���اأ مطبع���ي يف هذه 
�ملقال���ة  لي����س �ل , وتعجب���ت م���ن ح���دوث 
هذ� �خلطاأ �ملطبعي يف ع�شرنا وب�شحيفة 
مب�شت���وى ليتري�توناي���ا غازيت���ا , حي���ث 
تتف���ادى  �للكرتوني���ة  �حلديث���ة  �لتقني���ة 
وتعال���ج ر�أ�شا مثل ه���ذه �ملظاهر ) �لعتيقة 
( , �لت���ي كان���ت غالب���ا م���ا حت���دث ) �أي���ام 
زم���ان !(, خ�شو�شا عندن���ا ويف �شحافتنا 
ومطبوعاتن���ا , �ل �ن �ل�شتم���ر�ر بق���ر�ءة 
�ملقال���ة ق���د �و�ش���ح يل , بع���دم وج���ود �ي 
خط���اأ مطبعي , كم���ا ظنن���ت �ول �لمر , �ذ 
تب���ني , �ن هذ� �لفن���ان �لت�شكيلي �لرو�شي 
ق���د كّر�س نف�شه طو�ل حياته لر�شم لوحات 
خا�ش���ة لكت���ب بو�شك���ني , لوح���ات جت�ّشد 

تلك �ملو��شيع �لت���ي يتناولها بو�شكني يف 
نتاجات���ه �ملختلفة �ملتنوع���ة , وتن�شر دور 
�لن�ش���ر تل���ك �للوحات عل���ى �شفحات كتب 
بو�شكني , وقد بلغ���ت �عد�د هذه �للوحات 
رقما مذه���ال , وهو ) 3000 ( لوحة فنية , 
وقد قرر هذ� �لفن���ان �لت�شكيلي �ن يعر�س 
ه���ذه �للوح���ات يف متح���ف خا����س �أقامه 
يف مدينت���ه �لرو�شي���ة �ل�شغرية , )   و�أخذ 
هذ� �لفنان على عاتق���ه تكاليف تنظيم هذ� 
�ملتح���ف (, و�أّيدت �لفك���رة وتنفيذها بهذ� 
�ل�ش���كل جمموع���ة م���ن مثقفي تل���ك �ملدينة  
, ومت ت�شكي���ل جلن���ة ت�ش���م �لع�ش���ر�ت من 
ه���وؤلء �ملثقفني �ملتطوعيني لال�شر�ف على 
ه���ذ� �ملتحف �ملتمّيز فع���ال , و�لذي �أطلقو� 

علي���ه ت�شمية – ) �لطري���ق نحو بو�شكني ( 
, لأن تل���ك �للوح���ات جت���ذب �مل�شاهد نحو 
نتاج���ات بو�شكني , وجتعل���ه يعود لقر�ءة 
تل���ك �لنتاج���ات م���رة �خ���رى و�خ���رى كي 
يفه���م عمق تلك �للوح���ات �ملرتبطة بابد�ع 
بو�شك���ني , �ي �ن تل���ك �للوح���ات ت�ش���ّكل 
فع���ال ) �لطريق نحو بو�شكني ( , فما �أجمل 
هذه �لفك���رة وما �أجمل هذ� �ملتحف �لفريد 
م���ن نوعه يف رو�شي���ا . وحفاظا وتطوير� 
له���ذه �لفكرة , و�لت���ي مت تنفيذها فعال يف 
تل���ك �ملدين���ة �ل�شغ���رية , توجه���ت �للجنة 
�مل�شرفة بن���د�ء �ىل �لدولة �لرو�شية لتبني 
هذ� �ملتحف , وجعله حتت ��شر�ف �لدولة 
�يجابي���ا  ي�شتلم���و� جو�ب���ا  �نه���م مل  �ل   ,
م���ن �جله���ات �لر�شمي���ة , �لت���ي فاحتوها , 
وله���ذ� ق���ررو� �لكتاب���ة يف و�شائل �لعالم 
�لرو�شي���ة ع���ن متحفه���م ه���ذ� ,و��شافو� , 
�نه���م م�شتع���دون �ن ي�شتم���رو� بعمله���م , 
حت���ى �ذ� مل ت�شتج���ب �لدولة له���م , و�نهم 
م�شتع���دون �ن يقوم���و� بحمل���ة ترع���ات 
م���ن كل �لذين يوؤي���دون هذه �لفك���رة , كي 

ي�شتطيعو� �ل�شتمر�ر بتمويلها .
بع���د �ن �نتهي���ت م���ن ق���ر�ءة تل���ك �ملقالة , 
ق���ررت ر�أ�ش���ا �لكتاب���ة للق���ارئ �لعربي عن 
ه���ذه �لفك���رة �لر�ئ���دة و �ملده�ش���ة , وذل���ك 
تاأييد� لهذه �ملبادر�ت �لبد�عية �ل�شخ�شية 
, ومتنّي���ت لو يرز �شخ����س بيننا , ليعمل 
�ل�ش���ئ نف�ش���ه للفن���ان �لت�شكيل���ي �لعظي���م 
ملقام���ات  ولوحات���ه  �لو��شط���ي  يحي���ى 
متح���ف  عندن���ا  يك���ون  ك���ي   , �حلري���ري 
)�لطريق نحو لوحات �لو��شطي ومقامات 
�حلري���ري( , لكني �عرف, لي�س بالتمنيات 

وحدها يحيا �لن�شان...  

 

كم���ا كتب ع���دة �أبحاث ون�شر كتب���ًا مهمة عن 
ح �أهمية كتابه  هذه �ملو�شيقى. وحت���ى �أو�شّ
“�ملو�شيق���ى و�لأدو�ت �ملو�شيقية �لعربية” 
يكفي ذكر ��شم مرتجمه �إىل �للغة �لإنكليزية 
�لعامل �مل�شتع���رب وخبري �ملو�شيقى �لعربية 

 .)1965 ه���ري ج���ورج فارم���ر )1882 - 
�ش���درت �لرتجمة ع���ام 1914, وطبعت 37 
م���رة حل���د �شن���ة 2019. ل���ه, �إىل جانب هذ� 
�لكت���اب �لثمني �لكثري م���ن �لكتب و�لأبحاث 
�ملن�شورة, �أهمها ع���ن �لعالقة بني �ملو�شيقى 
�لغريغورياني���ة  و�لأنا�شي���د  �لأندل�شي���ة 
عالقته���ا  �لعربي���ة:  “�ملو�شيق���ى  كتاب���ه  يف 
و�لإن�ش���اد  �ليوناني���ة  باملو�شيق���ى 
�لغريغوري���اين” )1863( و�شدرت منه 22 
طبع���ة. جم���ع ودّون كذلك نح���و 400 �أغنية 
وعمل مو�شيقي عربي و�أندل�شي و�أمازيغي, 
ووزع ع���ددً� منه���ا للبيان���و �أو لأورك�ش���رت� 
غربي���ة وترج���م ن�شو�شه���ا �إىل �لفرن�شي���ة 
و�أحيانًا �إىل �ل�شباني���ة. وتقدم �ل�شوبر�نو 
�أم���ل �إبر�هيم - جّلول عددً� من هذه �لأغاين 
مع �لأورك�شرت� �أو �لأدو�ت �لعربية, وهناك 
بع����س �لت�شجيالت �ملتوف���رة موجودة على 

�ليوتيوب.
ولد فر�ن�شي�شكو يف ب���ورج بفرن�شا, وتعلم 
مب���ادئ �ملو�شيق���ى م���ن �أبي���ه �ل���ذي دّر����س 
هن���اك,  �ملو�شيق���ى  ونظري���ة  �لهارم���وين 

�نتقل���ت �لعائل���ة �ىل باري����س �شن���ة 1843 
�لكون�شرفات���و�ر  يف  فر�ن�شي�شك���و  فدر����س 
يف  عم���ل  جي���د,  بيان���و  ع���ازف  و�أ�شب���ح 
�ورك�ش���رت� �مل�ش���رح �لغنائي وت�ش���ادق مع 
 1836( دلي���ب  لي���و  �ملع���روف  �ملو�شيق���ي 
د�في���د  فيلي�ش���ني  و�ملو�شيق���ي   )1891  -
)1810 - 1876( �لذي وجهه ب�شكل خا�س 
�إىل  �نتق���ل  �ل�شرقي���ة.  �ملو�شيق���ى  لدر��ش���ة 
�جلز�ئ���ر ليدّر����س �لكم���ان, يف نف�س �لوقت 
بد�أ يبحث يف �مل�ش���ادر �لعربية �لقدمية عن 
�ملو�شيقى فو�ج���ه نف�س �ل�شوؤ�ل �لذي و�جه 
�ملو�شيقي���ني  �لع���رب يف �لق���رن �لتا�شع عن 
�لعالق���ة م���ع �ملو�شيقى �لإغريقي���ة. هذ� كان 
منطلق���ه �لبحث���ي يف تاألي���ف كتاب���ه عن هذ� 

�ملو�شوع.
مر�ش���ت  لكنه���ا  جز�ئري���ة,  فت���اة  �أح���ب 
وتوفي���ت قب���ل ف���رتة وجي���زة م���ن مر��شيم 
عقد �ل���زو�ج, فتاأث���ر د�نيل كث���ريً� وعاد �إىل 
فرن�شا و�ن�شغل بالنق���د �ملو�شيقي و�لبحث, 
و�نتم���ى �إىل �لأو�ش���اط “�ل�شرت�كي���ة” يف 
د�ئ���رة باري����س �ل�شاد�ش���ة, وق���دم �حلفالت 

�ملو�شيقي���ة لعامة �لنا�س لق���اء مبالغ رمزية. 
جاءت �حلرب �لفرن�شية �لرو�شية 1870-
1871 ثم كومونة باري�س �لتي عّينته مديرً� 
للكون�شرفات���و�ر �لباري�ش���ي �لعري���ق خلف���ًا 
للمدي���ر �ل�شاب���ق د�في���د �أوبري �ل���ذي و�فته 
�ملني���ة وقته���ا. يف خامت���ة �ملط���اف, وبع���د 
�لأ�شبوع �لد�مي و�إغ���ر�ق �لكومونة بالدم, 
يوؤخذ فر�ن�شي�شكو د�نيل ويعدم بالر�شا�س 

على �لفور.
ي�شف���ه ه���ري ج���ورج فارم���ر باملو�شيق���ي 
يف  دوره  ب�شب���ب  فق���ط  لي����س  �ملتم���رد, 
�لكومون���ة, ب���ل ب�شب���ب مو�شيق���اه �جلريئة 
�لت���ي بحث���ت عن حل���ول هارموني���ة جديدة 
وغ���ري تقليدية كذلك, لي�س من دون تاأثري�ت 
�ملو�شيق���ى �لعربي���ة �لت���ي �أتقنه���ا و�أحبه���ا. 
نلم����س هذه �جلر�أة يف توزيع���ه للمو�شيقى 
�لعربي���ة, وهو �أمر يقارن���ه فارمر يف مقدمة 
ترجمته لكتاب د�نيل بجر�أة �أدفارد غريغ يف 
�لتعام���ل مع �ملادة �ملو�شيقية �لرويجية يف 
�أعماله, �أو مود�شت مو�شور�شكي و�لك�شندر 

بورودين يف حالة �ملو�شيقى �لرو�شية.

 لطفية الدليمي
قناديل

�ل�شائ����ع �أّن �للغ����ة ب�شاعة �ل�شيا�شي����ني. هل تظنون ذل����ك؟ �أنا ل�أظّن.
ً� له للتو��شل  ْعررَ �للغ����ة ب�شاعتنا جميعًا. لي�س مّنا من لمتثُل �للغة مرَ
م����ع �لعامل حت����ى لو كان �أمي����ًا ليجيد فنون �لق����ر�ءة و�لكتابة. ميكُن 
�أن نقب����ل مقول����ة » �للغ����ة ب�شاع����ة �ل�شيا�شي����ني » �إذ� مانظرن����ا لنت����اج 
�ل�شيا�ش����ي؛ هنا قد ت�شب����ح �للغة ب�شاعته �لت����ي يوظفها لت�شهيل فهم 
�لنا�����س لب�شاعت����ه �لأ�شلية �لتي ه����ي يف جمملها �شيا�ش����ات وبر�مج 
ُق �ل�شيا�شي يكمُن يف كيفية عر�س ب�شاعته  ����ذرَ عمل وروؤى,,, �إلخ. حرَ
�أم����ام �جلمه����ور وبخا�ش����ة يف ع����امل » �لدميقر�طيات » حي����ث طريقة 
�لعر�����س لها �لباع �لأكر يف �لتاأث����ري على �جلمهور �لناخب وهو يف 
معظم����ه مّم����ا ميكن �لتالعب باأوت����ار عو�طفه. بهذ� �ملفه����وم قد تكون 
�للغ����ة عن�شرً� فاعاًل بني �لعنا�شر �مل�شّكلة لب�شاعة �ل�شيا�شي, وحتى 
تكون لغ����ة �ل�شيا�شي موؤثرة لبّد من در��ش����ٍة ومعرفٍة معقولة بفنون 

�للغة و�آد�بها وتاريخها. 
لن يخفى على د�ر�س تاريخ �ل�شيا�شة �لعاملية – و�ل�شا�شة كذلك – �أّن 
تر�جع����ًا خميفًا قد طال �لق����در�ت �للغوية لل�شا�ش����ة. �ل�شباب كثرية. 
ه����ل ميكُن �أن نلتق����ي �ليوم ب�شيا�ش����ي مياثُل قدرة �لآب����اء �ملوؤ�ش�شني 
�لأمريكي����ني وبخا�ش����ة توما�س جيفر�ش����ون كاتب وثيق����ة �ل�شتقالل 
�لأمريك����ي؟ �أر�د ب����ار�ك �أوبام����ا �رت����د�ء ث����وب ه����وؤلء �لآب����اء فكانت 
حماولت����ه متحذلق����ة خائب����ة. لنق����ارن �أي�شًا ب����ني ت�شر�ش����ل و�ل�شا�شة 
�لريطاني����ني �ملعا�شري����ن. لن يك����ون �أف�شل هوؤلء �ش����وى ظّل باهت 
لذل����ك �ل�شيا�ش����ي �ملتح����ّدر م����ن �أ�ش����ول كولونيالي����ة قا�شي����ة. قد يرى 
بع�شنا يف ت�شر�شل �شيا�شيًا مر�وغًا, �أو رجل دولة حمتاًل, �أو رئي�س 
وزر�ء بريطانيًا قاتاًل �أيام �حلرب �لعاملية �لثانية وقبلها )كما و�شفه 
�لكات����ب �لريطاين طارق علي يف كتاب حديث عنه(؛ لكنه يبقى �أحد 
�أعظم �لُكّتاب �لريطانيني. قد يكون ت�شر�شل قتل ب�شرً� �أو �شاهم يف 
قتله����م ؛لكنه مل يقت����ل �لنكليزية ب����ل حافظ على مو�ريثه����ا �لرفيعة. 
�شع����ى بوري�����س جون�ش����ون للت�شب����ه بت�شر�ش����ل؛ فكت����ب ب�شع����ة كتب 
�أحده����ا تناول مري�ث ت�شر�شل. بقي جون�شون ظاًل �شغريً� �أمام قامة 
ت�شر�شل �لعالية؛ لكنهما ت�شاركا �حلفاظ على حيوية �للغة �لنكليزية 
و�ر�شتقر�طيتها �لنخبوية رغم �أّن �لكّفة متيل ل�شالح ت�شر�شل كثريً�. 
يب����دو �شيا�شيونا يف عالقتهم مع �للغ����ة وكاأنهم متب�شعون يف �شوق 
عط����ارة �أو )علوة( خ�شر�و�ت, ينتق����ون منها مايفيدهم وقد يزيدون 
�ملكيال يف هذ� �ل�شنف �أو ذ�ك �أو هذه �ملفردة �أو تلك. تر�هم يكّررون 
نف�����س �ملف����رد�ت ب����ذ�ت �ل�شي����اق �مليكانيكي �ملنّف����ر وكاأنهم ي����رّددون 
�أن�شودة �ل�شباح �لوطنية يف �ملد�ر�س �لعر�قية قبل عقود من �ليوم. 

ُته �لب�شاعة.  مرَ جتري �للغة على �أل�شنتهم وكاأنها هذٌر �شِ
�ل�شيا�ش����ي �لعر�ق����ي مطحن����ة كالم �أو مطحن����ة ه����و�ء, لف����رق. �شار 
�لنا�����ُس عندما ي�شمعون )فالنًا( م����ن �ل�شيا�شيني يعرفون م�شبقًا نوع 
�ملف����رد�ت �لتي �شي�شتخدمها, و�ل�شياق �لتعبريي �لذي �شيجري على 
ل�شان����ه. لن يك����ون �لأمر يف �لنهاية �أكرث من �إ�شتع����اد�ت لرميم �لقول 

ومكرور �لكالم. حديث �ل�شيا�شي �لعر�قي مقتلة للغة و�أّية مقتلة !
ق����د يرى �لبع�����سُ ت�شويغ����ًا لتفّوق �ل�شا�ش����ة �لغربيني عل����ى نظر�ئهم 
�لعر�قي����ني يف كون �لغربيني ي�شتن����دون �إىل حائط �شلب من �لرت�ث 
�ل�شيا�ش����ي �لقدمي. ه����ذ� ت�شويغ خاط����ئ: لو �شاألُت – مث����اًل – ماهي 
�لوثيق����ة �ل�شيا�شي����ة �لأقدم لدى �لإنكليز ف�شيك����ون �جلو�ب كما �أظّن 
ه����و �ملاغنا كارتا, ول����دى �لمريكيني هو �إع����الن �ل�شتقالل؛ يف حني 
�أّن ملحم����ة كلكام�س )وهي ملحمة �شيا�شية لأّن بطلها �لأّول كان ملكًا 
يحكُم مملكة( ت�شبق �ملاغنا كارتا و�إعالن �ل�شتقالل باآلف �ل�شنو�ت. 
�أذكُر �أنني قر�أُت قبل �شنو�ت كتابًا ر�ئعًا عنو�نه )�لفكر �ل�شيا�شي يف 
�لع����ر�ق �لقدمي( وهو يف �لأ�شل ر�شال����ة دكتور�ه قّدمها �لدكتور عبد 
�لر�ش����ا �لطع����ان يف جامعة كام����ردج, وفيها نقر�أ �ألو�ن����ًا متقّدمة من 
�لفك����ر �ل�شيا�شي �لر�فديني �ملطّعم ب�شذر�ت من �لأ�شطورة و�لفل�شفة 
وتالوي����ن �حلكم����ة �لب�شري����ة. يب����دو �أّن �شا�ش����ة عر�ق مابع����د 2003 
ل����ة, ولو فعلو� ل�شهدنا  يكرهون كّل مامي����تُّ �إىل �لفكر �لر�فديني ِب�شِ
نه�ش����ة �شيا�شية )عل����ى �شعيد �لفكر و�لعمل( تتقاط����ُع متامًا مع حالة 

�خلو�ء و�لف�شل �لتي نعي�شها يف عر�ق مابعد 2003. 
�ل�شيا�شي����ون �لعر�قي����ون ليكتفون بقت����ل جماليات �للغ����ة ومو��شع 
�إ�شر�قتها؛ بل يزيدون هذ� �إىل جعل �للغة ميد�ن مبار�ة يف �ل�شر�خ 
و�لت�شنج حتى لكاأّن �مل�شتمع �أو �مل�شاهد يظنُّ باأّن �للغة �لعربية نتاُج 
ق����درة ع�شلية ولي�شت عقلية, وهذ� مايدف����ُع �إىل تكري�س �لقناعة باأّن 
�لعربي����ة لغة عنفية لت�شتقيم مع لغ����ة �ل�شيا�شة و�ملفاو�شة و�حللول 

�لو�شطية �ملقبولة. 
�ل�شيا�شي����ون �لعر�قي����ون يرتكب����ون جم����زرة بح����ّق �للغ����ة �لعربي����ة, 
يقتلونه����ا وينّف����رون �لآخري����ن منه����ا, و�إذ� كان �ل�شاع����ر �لر�حل عبد 

�لوّهاب �لبياتي يقول:
ْعر ْنُتكرَ ياوّز�ن �ل�شِ زرَ ورَ

فكنترَ خفيفًا يف �مليز�ن
فاإنّ كلّ �ل�شا�شة �لعر�قيني �شيكونون �أخفّ من وزّ�ن )�شعر( و�حد. 

ال�سيا�سيون واللغة

�شعى بوري�س جون�شون للت�شبه بت�شر�شل؛ 
فكتب ب�شعة كتب اأحدها تناول ميراث 

ت�شر�شل. بقي جون�شون ظاًل �شغيراً اأمام 
قامة ت�شر�شل العالية؛ لكنهما ت�شاركا 

الحفاظ على حيوية اللغة االنكليزية 
وار�شتقراطيتها النخبوية رغم اأّن الكّفة 

تميل ل�شالح ت�شر�شل كثيراً. 

عـوَنـِك يــا روح الـمــاْء
يا�شني طه حافظ

ثائر �شالح

اأ.د. �شياء نافع

الطريق نحو بو�شكين

فران�شي�شكو �شلفادور دانيلموسيقى االحد

�شادفت ا�شم فران�شي�شكو �شلفادور دانيل )1831 - 1871( خالل بحثي عن 
م�شادر لكتابة حلقة االأ�شبوع الما�شي عن ال�شوبرانو اأمل ابراهيم - جلول، 

فهي مهتمة به كثيراً، ولي�س من دون �شبب. هو عالم مو�شيقي )مو�شيقولوجي( 
فرن�شي من اأ�شل اإ�شباني، عمل في تدري�س الكمان في الجزائر للفترة بين 

1853 - 1865 وزار المغرب وم�شر. تعلم العربية ب�شرعة، ودر�س المو�شيقى 
المحلية وكان اأول من وّظف االأدوات المو�شيقية الغربية لتقديم المو�شيقى 

التقليدية لدول المغرب.
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�سليم الذي مر �سريط حياته �سريعًا، 
ويعرفه اجلميع من خالل ال�س���ينما، 
بداية م���ن ب���راءة الطفول���ة، مرورًا 
باملراهق���ة وال�سب���اب، ث���م الن�سوج 
وحت���ى تغ���ر املالمح بفع���ل الزمن، 
ج���دد اأح���زان الو�س���ط الفن���ي بع���د 
�ساع���ات قليل���ة م���ن ابته���اج جن���وم 
اأوىل  يف  احت�ساده���م  خ���الل  الف���ن 
دورات مهرج���ان القاه���رة للدرام���ا، 
م�س���اء الأربعاء، لي�س���ارك عدد منهم 
يف جنازت���ه عقب �سالة الع�سر يوم 
اأم�س اخلمي�س، ويدخل بع�سهم يف 

نوبات بكاء.
الفنان���ن  م���ن  كب���ر  ع���دد  ونع���ى 
العامة  والريا�سي���ن وال�سخ�سيات 
عل���ى  واملتابع���ن  والإعالمي���ن 
»ال�سو�سي���ال ميديا« الفن���ان الراحل 

اأب���رز  بكلم���ات موؤث���رة، متذكري���ن 
اأدواره الفني���ة، ومواقفه الإن�سانية 
اجلريئ���ة. ونعت الفنان���ة اللبنانية 
ماج���دة الروم���ي، زميله���ا الراح���ل 
مبن�س���ور موؤث���ر ع���ر ح�سابها على 
الزم���ن  "ه�س���ام  قائل���ة:  »توي���ر«، 
اجلمي���ل، ك���م اأوجعت قلب���ي اليوم 
برحيل���ك املبكر، بالأم����س فقط، كنا 
وكان يو�سف �ساه���ن وكان )عودة 
الب���ن ال�سال( يزرعن���ي واإياك اأمل 
ن���دي عل���ى دروب احلي���اة، فكي���ف 
ح���دث وانقل���ب بن���ا الده���ر هك���ذا، 
فاأ�سح���ى الأمل م���ع الأي���ام يط���وي 

اآلمًا واخلوف يطوي خماوف".
م�سيفة ")عودة البن ال�سال( الذي 
ع�سته اأنا واقعًا مري���رًا، يف �سل�سلة 
حروب لبن���ان الفتاكة ون�سخة طبق 
الأ�س���ل ع���ن ه���ذا الفيل���م اجلمي���ل، 
ع�ست���ه اأن���ت ن�س���اًل حلي���اة اأف�س���ل 

وفن اأجمل وعائل���ة اأكرث متا�سكا... 
ي���ا زميل���ي و�سديق���ي ل كالم اأجده 

معرًا مبا يكفي عن حزين اليوم".
الت���ي  الروم���ي  تدوين���ة  واأحدث���ت 
ُو�سفت باأنها »ُمبكية«، تفاعاًل كبرًا 

يف الأو�س���اط امل�سري���ة والعربي���ة، 
ح���ن ت�ساءل���ت: "اأم�سي���ت اأن���ت اأم 
م�س���ى الزمن اجلميل ال���ذي ع�سناه 
ومعه �سحكاتنا وقهقهاتنا الريئة؟ 
اأرحل���ت اأنت اأم رح���ل اإىل الأبد معك 
بع�س م���ن قلب���ي الطف���ويل؟ اأيجب 
اأن اأترح���م علي���ك واأن���ت، ي���ا زميلي 
اأم  ال���رب؟  ح�س���ن  يف  و�سديق���ي، 
اأترح���م على من حترقه دموعه عليك 

اليوم؟".
وتابع���ت: "ه�س���ام، ي���ا اأيه���ا العزيز 
الغايل غ���الوة العمر، ال�ساكن اأ�سلع 
اجلمي���ل،  الزم���ن  ذاك  من���ذ  القل���ب 
ال�سادق���ة  حمبت���ي  بقب���ول  تف�س���ل 
اأهلك  ودمعت���ي املوجعة وليتف�س���ل 
عل���ى  يح���رق  قل���ب  وكل  الأكارم 
رحيل���ك اليوم، بقب���ول عزائي الآتي 
ببال���غ  ف���وؤادي  اأعم���اق  م���ن  اإليه���م 

التاأثر".

 1958 ع���ام  يف  املول���ود  �سلي���م 
ب���داأ م�س���واره الفن���ي مبك���رًا، ع���ر 
»اإمراطوري���ة  فيل���م  يف  م�ساركت���ه 
مي���م« عام 1972 اأم���ام فاتن حمامة، 
واأحمد مظهر، قبل اأن يعاود الظهور 
يف فيلم���ي »اأريد حاًل« ع���ام 1975، 
 ،1976 ال�س���ال«  الب���ن  و»ع���ودة 
ث���م ب���داأ م�سرت���ه التلفزيوني���ة يف 
ثمانيني���ات الق���رن املا�س���ي، قبل اأن 
يتاأل���ق ويتوه���ج يف الت�سعيني���ات، 
غ���رار  عل���ى  ممي���زة  اأعم���اًل  ت���اركًا 
»الراية البي�سا«، و»ليايل احللمية«، 
»اأرابي�سك«، »هوامن جاردن �سيتي«، 
و»اأماك���ن يف القل���ب«، و"لق���اء على 

الهواء".
بينما كان���ت اآخر اأعمال���ه يف مو�سم 
دراما رم�سان قبل املا�سي من خالل 
م�ساركته مب�سل�س���ل »هجمة مرتدة« 

مع اأحمد عز.
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واأكد ابو الهيل خالل كلمته اأن امام الإعالم 
التوا�سل  و�سائل  وهو  كبر  حتٍد  العربي 
الجتماعي التي حولت الفراد اىل و�سيلة 
اإع��الم ق��ادرة على اع��داد املحتوى وهو ما 
التقليدية،  الإع��الم  و�سائل  تاأثر  من  قلل 
التحول  اىل  العربية  ال��دول  جامعة  داعيا 
مواكبة  اىل  التقليدي  الإع���الم  تنظيم  من 
العالم  تكنولوجيا  يف  الهائلة  التطورات 
و�سناعة حمتوى مواٍز وقادر على التاأثر 

عتبه  ابوالهيل  �سجل  كما  امل�ستهلك.  يف 
ال����دول الع�����س��اء يف  اع���الم  ع��ل��ى وزارء 
التزامهم باحل�سور  لعدم  التنفيدي  املكتب 
موؤخرًا  عقدت  التي  بغداد  اجتماعات  يف 
ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  فل�سفة  ان  ع��ل��ى  م���وؤك���دًا 
وروح  العربية  الدول  جامعة  يف  امل�سرك 
ملدننا  الدعم  لتقدمي  هي  الجتماعات  هذه 
العربية املنكوبة واملحا�سرة وفك احل�سار 
عنها وهذا لن يتجلى باأبهى �سوره ال من 
الدعم  واب��داء  فيها  الكرمي  تواجدكم  خالل 
خمت�سن  غ��ر  ممثلن  ار����س���ال  ان   . ل��ه��ا 

الع�ساء  ال��دول  لتمثيل  العالمي  بالعمل 
�سربك الجتماعات لن اغلبهم بال مواكبة 
او غر خمت�س  ال��ق��رارات  تلك  لول��وي��ات 
بالعالم وهذا ما ح�سل يف اجتماع املكتب 

التنفيدي ببغداد .
لبد  "وهنا   : كلمته  يف  اب��وال��ه��ي��ل  وق���ال 
العراقين  وعتب  عتبي  ا�سجل  ان  من  يل 
جميعا وعتب بغداد التي فتحت كل اوراق 
وا���س��راأب��ت  ب��ان��ت��ظ��ارك��م  وك��رم��ه��ا  حمبتها 
اعناق نخيلها الوارف ملقدمكم الكرمي لكن 
�سماء  يف  حلقت  الخ�سر  طائرها  اجنحة 
اليومية  بغداد دون ان حتمل يف رحالتها 
قادم  اأي  دون  العربية  العوا�سم  كافة  من 
اىل  اأطمئنكم جميعًا  ان  اأود  "كما  منكم".  
�سيوفها  بوجه  بابها  تو�سد  لن  بغداد  اأن 
�سفوهم  يعكر  م�ساكلها  رذاذ  جتعل  ول��ن 
مهما ق�سى عليها الزمن". وا�ساف: "بغداد 
نهر  بندى  وجهها  تغ�سل  م��ازال��ت  ال�سالم 
ال�سالم  �سباح  لكم  لتقول  �سباح  كل  دجلة 

عنه  وت�سمعون  ببغداد  يح�سل  .ما  عليكم 
امنا  الوراء  انحدارًا اىل  لي�س  العالم  يف 
هو �سريبة الرك�س اىل المام للبحث عن 
و�سومر  اأور  بابناء  يليق  م�سرق  م�ستقبل 

وبابل واأكد".
مم��ار���س��ة  ه����و  ب���ب���غ���داد  ي��ح�����س��ل  "ما 

راأيه  التعبر عن  للجميع  دميقراطية تكفل 
والحتجاج  التظاهر  عر  نظره  ووجهة 

الذي ي�سل احيانا حد التلويح بالقوة". 
الع���الم  م��ن  يتمنى  ال���ع���راق  ان  م���وؤك���دت 
اأن يعك�س �سورة بغداد و�سنعاء  العربي  
ودم�������س���ق وب�������روت وط���راب���ل�������س وك���ل 

عوا�سمنا احلبيبة مبا يليق بها وبتاريخها 
وح�سارتها وم�ستقبل ابنائها الطيبن، بدل 
ان يجوب ازقة و�سوارع هذه املدن ليلتقط 

�سورة �سلبية طارئة عليها. 
حت�سرًا  ج��اء  ال���ذي  الج��ت��م��اع  وت�سمن 
الإعالم  وزراء  ملجل�س   52 ال��دورة  لأعمال 
ق�����رارات اللجنة  ال���ع���رب، ب��ح��ث ع���دد م��ن 
الدائمة لالإعالم ف�سال عن مناق�سته عددا من 
امللفات املتعلقة بالق�سايا الإعالمية العربية 

واآليات التعاون بن الدول كافة.
تفعيل  مناق�سة  الجتماع  خ��الل  متت  كما 
العربية  الإعالمية  ال�سراتيجية  اأه��داف 
2022 - 2026 مبا يف ذلك تعاطي و�سائل 
الإع��الم مع الأزم��ات وال��ك��وارث يف �سوء 

التجارب الوطنية مع جائحة كورونا.
العربي  ل��الإع��الم  الدائمة  اللجنة  ان  يذكر 
ج����ددت ب���الإج���م���اع ي���وم اأم�������س ال��ث��الث��اء 
للمكتب  رئي�سًا  العراق  بانتخاب  التو�سية 

التنفيذي ملجل�س وزراء الإعالم العرب.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س���درت عن دار امل���دى ترجمة جديدة لرواي���ة "طران فوق 
ع�س الوقواق" للكاتب المريك���ي كن كي�سي، تدور احداثها 
داخ���ل م�سحة عقلية، اختارها املوؤل���ف كعامل داخلي لو�سف 
ماأ�س���اة العامل اخلارجي اأي ماأ�س���اة املجتمع الأمريكي ككل، 
يف ف���رة التده���ور واحل���رب الفيتنامي���ة وتغ���ول ال�سلطة، 
لذل���ك ج���اءت الرواية كمنق���ذ للمجتمع الأمريك���ي و�سرخة 
�س���د �سيا�سة ال�سلط���ة ومناق�سة: كي���ف ت�سيطر احلكومات 
على ال�سعوب؟ وكيف تتم مقاومة هذه ال�سيطرة؟ انها اأزمة 
املجتم���ع الأمريكي، حيث الإبقاء على الأ�سياء دون تغير. 
وهن���ا نتعرف عل���ى مكمريف ال���ذي يحاول الط���ران فوق 

ع�س الوقواق..

ونحن نعي�س اأجواء حرب 
املنا�سب وت�سريبات قائمة املر�سح 

حممد �سياع ال�سوداين، ولعبة 
غلق اجل�سور واإعادة افتتاحها، 

وحكاية مدير ال�سريبة الذي 
لفلف ما يقارب املليار دولر فتمت 
مكافاأته باأن ُنقل اإىل مقر الوزارة 

خبرًا اقت�ساديًا.. بثت و�سائل 
الإعالم على ا�ستحياء خر مقتل 

ال�سابة " زينب ع�سام " التي 
اأنهت حياتها ر�سا�سة طائ�سة، 
البع�س يقول اإنها خرجت من 

مع�سكر الأمريكان والبع�س الآخر 
يتهم جهات معينة، لكن النتيجة 

اأن �سابة بعمر الزهور اأُزهقت 
روحها دون اأن جتد من يروي 

للعامل حكايتها، فكالعادة ان�سغلنا 
مبا يجري يف بلدان العامل، 

واأخذنا نهتف ون�سرخ ن�سرة 
لن�ساء اإيران مثلما كنا نذرف 

الدموع من اأجل ن�ساء البحرين، 
وقبل اأن يحاول البع�س تف�سر 

املو�سوع باجتاهات اأخرى فاأنني 
مع حقوق املراأة اينما كانت  يف 

ممار�سة حريتها التي تكفلها 
الد�ساتر، ولكّني اأمتنى لو اأن 

فتاة اأبو غريب حظيت بن�سبة ولو 
ب�سيطة من التعاطف والن�سرة. 
ولأننا نعي�س هذه الأيام  �سولة 

نواب ال�سدفة ، وننظر با�ستمتاع 
لقفزات جمال الكربويل ، وغارقن  
حتى اأذنينا يف مهرجان  اخلطابة 

الطائفي، وتخطفنا ال�سحف 
والف�سائيات لنتابع اأخبار 

ال�سيا�سين املزيفن، مل تتوقف 
�سمائرنا حلظة واحدة عند 

ماأ�ساة ال�سابة "زينب "، ومل يهتم 
اجلال�سون على كر�سي وزارة 

الداخلية باإ�سدار بيان يو�سح 
للنا�س ماذا جرى، والأخطر من 

ذلك اأن نوابنا الأعزاء مل يغ�سبوا، 
ومل تلَوح عالية ب�"قندرتها" غالية 

الثمن احتجاجًا على ما حدث  
لهذه الفتاة الريئة.. والأ�سعب 

من ذلك اأن املجتمع باأكمله اأ�سيب 
بحالة من ال�سمم املزمن اإزاء هذه 
الفواجع، لأن اجلميع م�سغولون 

مبعركة ك�سر العظم بن الطار 
والتيار.. لالأ�سف نحن �سعب 

اأ�سيب �سمره بداء الالمبالة، 
وجتردت اأحا�سي�سنا من ف�سيلة 

ال�سعور بالأ�سى والأمل جتاه 
معاناة الآخرين، فارت�سينا 

اأن منار�س دور املتفرج على 
مواطنن ُيقتلون بدم بارد  ، 

وو�سعنا روؤو�سنا يف الرمال 
اإزاء جرائم قتل اكرث من 800 

متظاهر جرميته الوحيدة ، احللم 
مب�ستقبل اآمن .

 كنت يف هذا املكان قد كتبت 
عن مناذج احلكومات التي 

حترم الإن�سان وتقدر قيمة 
احلياة، و�ساهدنا ماذا حدث 
يف الهند، وكيف خرج اآلف 

املتظاهرين احتجاجًا على 
اغت�ساب طالبة جامعية ،  وقراأنا 

و�سمعنا كيف اأغلقت الطرق يف 
العا�سمة الهندية، واأجر رئي�س 

الوزراء ووزير الداخلية على 
تقدمي اعتذار لل�سعب على هذه 

اجلرمية.. فيما نحن لنزال 
غارقن يف احلديث عن الفو�سى 
التي �ستع�سف بنا لو تخلى عنا 

هذا ال�سيا�سي ، وماذا �سيكون 
م�ستقبل البالد لو �سحت النا�س 

يومًا ومل ت�ساهد العالمة حيدر 
الرزجني ، اأو تغيب عنا ن�سائح 

مثنى ال�سامرائي  " الثورية "، 
وماذا �سيكون م�سر الأجيال 
العراقية القادمة بعد ان تخلى 

عنهم ابراهيم اجلعفري وا�ستقر 
يف بالده بريطانيا .

 الدم العراقي 
الرخي�ص!!

طريان فوق ع�ش الوقواق

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الأح���د( اأن درج���ات احلرارة  تنخف�س ع���ن معدلتها لي���وم اأم�س يف بغداد 
والعديد من املحافظات، واأن اجلو �سيكون غائما وممطرا يف بع�س مناطق 

البالد.

C°  23 -C°  37  / النجف      C°  18 -    C° 33   /اأربيل

C°  25 -C°  44  / الب�سرة      C°  22 -    C° 37  /بغداد

C°   22 -C°  36  / الرمادي      C°  18 -   C° 34   /املو�سل

تويف الفنان ال�سوري ذياب م�سهور، ال�سبت، عن عمر يناهز 76 
عاما وفقا ملا اأعلنت م�سادر اإعالمية ر�سمية. وقالت وكالة الأنباء 
ال�سورية "�سانا" اإن نقابة الفنانن نعت الفنان �ساحب الأغاين 
وا�ستهر  والعربي".  ال�سوري  اجلمهور  وجدان  يف  "الرا�سخة 
ونهاد  جر  ناجي  والراحلن  حلام  دري��د  مع  باأعماله  الراحل 
قلعي. وم�سهور من مواليد دير الزور وهو �ساحب خط مميز 
وخا�س يف الغناء الفراتي، وقدم اأغاين كثرة ا�ستهرت على 
م�ستوى الوطن العربي منذ �ستينيات القرن املا�سي اأبرزها 
"يا بو ردّين يا بو ردانة" و"عاملايا عاملايا". وا�سرك الفنان 
"�سح  مثل  ال�سورية  التلفزيونية  الأعمال  الراحل يف عدد من 
النوم" و"ملح و�سكر" كما تعامل مع كبار امللحنن ال�سورين 
واأم��ن  �سكر  الفتاح  وعبد  عرفة  و�سهيل  حممد  زك��ي  اأم��ث��ال 
بع�سها  وطور  اأغانيه  بع�س  وكتب  م�سهور  وحلن  اخلياط.  

عن الراث ال�سوري،  اعتزل الغناء عام 2004.

وفاة املطرب ال�سوري ذياب 
م�سهور �ساحب الأغنية 
ال�سهرية  "يا بو ردّين" 

 25 September 2022

اأبو الهيل يرتاأ�ص اجتماع املكتب التنفيذي ملجل�ص وزراء الإعالم العرب يف القاهرة

رحيل ه�ضام �ضليم  يعيد "البن ال�ضال" اإىل الواجهة 
 �سعد �سلوم 

ال��ب��اح��ث والك���ادي���م���ي، اق��ام��ت 
المندائية  ال�سابئة  طائفة  رئا�سة 
في العراق والعالم حفال تكريميا 
ر�سد  ابن  بجائزة  فوزه  لمنا�سبة 
ل��ل��ح��ري��ات، ال��ح��ف��ل ال����ذي اق��ي��م 
المندائيين  ال�سابئة  مندى  ف��ي 
ببغداد �سارك فيه رئي�س واع�ساء 
مجل�س ال�سوؤون والعموم لطائفة 
ال�سابئة المندائية، ووكيل ديوان 
الم�سيحيين والإيزيديين  اوقاف 
وجمع  المندائيين،  وال�سابئة 
والدبلوما�سيين  الدين  من رجال 
والنا�سطين والعائالت المندائية 

في بغداد.  

  كريم عواد
الو���س��اط  نعته  ال��رائ��د،  الفنان   
ال���ف���ن���ي���ة ح���ي���ث ت����وف����ي ام�������س 
����س���راع  ب���ع���د  ال��ج��م��ع��ة  الول 
طويل م��ع ال��م��ر���س. وع���واد من 
درا�سته  اأك��م��ل   ،1940 م��وال��ي��د 
ومعهد  والمتو�سطة  البتدائية 
الفنون  وكلية  الجميلة  الفنون 
ال��ج��م��ي��ل��ة ف��ي ب��غ��داد ث��م ح�سل 

ع��ل��ى ال��م��اج�����س��ت��ي��ر ف���ي ال��ف��ن��ون 
الم�سرحية من جامعة كاليفورنيا 
الأمريكية الر�سمية العام 1981. 
���س��ارك ال��راح��ل ف��ي ال��ع��دي��د من 
الأع����م����ال ال���درام���ي���ة ال��ع��راق��ي��ة 
التي  الفنية  ب�سمته  ل��ه  وك��ان��ت 

ج�سدها في اأدوار متعددة.

 �سلمان كا�سد 
بانتخابات  فاز  والباحث،  الناقد 
تم  حيث  الب�سرة،  ادب��اء  اتحاد 
الع����الن ع��ن ف���وز ك��ل م��ن ف��رات 
كا�سد  �سلمان  والدكتور  �سالح 
وال�ساعر  ود.جابر خليفة جابر، 
ع��ل��ي الأم������ارة، والدي�����ب راف��ع 

بندر.

حتدثت النجمة الكولومبية �ساكرا لأول مرة عن 
ال�سرائب  من  تهربها  ق�سية  حول  املثارة  ال�سجة 
جملة  م��ع  لها  مقابلة  خ��الل  وذل���ك  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  يف 
"Elle"، وردت �ساكرا بقوة على هذه التهامات، 
وقالت اإنها متتلك اأدلة تثبت براءتها يف الق�سية، 
واأ�سافت: "اأنا واثقة من اأنني كنت اأقوم بالأ�سياء 
ب�سكل �سحيح و�سفاف منذ اليوم الأول، ومع ذلك، 

الوهمية  الدع���اءات  ه��ذه  يدعم  دليل  ب��دون  حتى 
كما يفعلون عادة، جلاأوا اإىل حملة بذيئة ملحاولة 
التاأثر على النا�س، وممار�سة ال�سغط يف و�سائل 
الإعالم اإىل جانب التهديد باإحلاق ال�سرر بال�سمعة 
من اأجل الإكراه على اتفاقيات الت�سوية". وعرت 
عدة  واأطلقت  الق�سية،  م��ن  غ�سبها  ع��ن  �ساكرا 
"لأنني  وقالت:  عنها  وحا�سمة  قوية  ت�سريحات 

اأوؤمن به،  اأحارب من اأجل ما  اأن  يجب 
لأن هذه اتهامات كاذبة، لقد دفعت كل 

ما زعموا اأنني مدينة به، حتى قبل رفع 
دعوى ق�سائية، لذا اعتبارا من اليوم فاأنا 

ل اأدين لهم باأي �سيء"، واأكدت �ساكرا اأنها 
لدعم  اأدلة كافية  "لدي  واثقة من براءتها وقالت: 

ق�سيتي واأن العدالة �سوف ت�سود ل�ساحلي".

  �ساكريا ترد على اتهامها بالحتيال  

جدي���د  فايرو����س  يك���ون  اأن  املحتم���ل  م���ن 
امل�ستج���د«،  »كورون���ا  لفايرو����س  م�ساب���ه 
امل�سب���ب ملر�س »كوفي���د - 19«، ق���ادرا على 
اإ�سابة الب�سر، واإذا انت�سر، �سيكون مقاوما 
للقاحات احلالية، وذلك وفق درا�سة جديدة 
حذرت م���ن خطورته، ومت ن�سره���ا بدورية 

باثوجن".  "بلو�س 
ووج���د الفري���ق البحث���ي بقي���ادة باحث���ن 
م���ن مدر�س���ة »ب���ول األ���ن« لل�سح���ة العاملية، 
التابع���ة جلامعة ولية وا�سنطن الأمركية، 
اأن الروتين���ات املرتفع���ة به���ذا الفايرو�س 
وامل�سم���ى  رو�س���ي،  م���ن خفا����س  املع���زول 
اخلالي���ا  ت�سي���ب  اأن  ميك���ن   )2 )خو�ست���ا 
الب�سري���ة، وهي مقاومة لالأج�س���ام امل�سادة 
الأف���راد  م���ن  وامل�س���ل  الن�سيل���ة  وحي���دة 

الذي���ن مت تطعيمهم �سد كورون���ا امل�ستجد، 
وينتم���ي ه���ذا الفايرو����س اإىل نف����س الفئة 
الفرعية م���ن فايرو�سات »كورونا« املعروفة 
با�س���م فايرو�سات )�ساربي���ك(، والتي ت�سم 

فايرو�س »كورون���ا امل�ستجد«، امل�سبب 
للوباء احلايل.

ع���امل  ليتك���و،  ماي���كل  ويق���ول 
ولي���ة  بجامع���ة  الفايرو�س���ات 
وا�سنطن، اإن "اكت�ساف )خو�ستا( 
ي�سل���ط ال�سوء عل���ى احلاجة اإىل 
تطوي���ر لقاح���ات عاملي���ة للحماية 
)ال�ساربي���ك(  فايرو�س���ات  م���ن 
ب�س���كل ع���ام، ولي����س فق���ط �سد 
ل�)كورونا  املعروف���ة  املتغرات 

امل�ستجد(".

فايرو�ش �سبيه بـ " كورونا "ميكنه اإ�سابة 
الب�سر والنت�سار ال�سريع 

تراأ�ش رئي�ش املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء 
الإعالم العرب الدكتور جماهد ابو الهيل اجتماع 
املكتب يف القاهرة بح�سور ممثلي الدول الع�ساء 

والحتادات واملنظمات العربية العاملة يف قطاع 
الإعالم.

اأ�سدل املوت ال�ستار على 
�سراع الفنان امل�سري 

ه�سام �سليم مع ال�سرطان، 
ليكتب نهاية للمعاناة 

التي ا�ستمرت لنحو 
عامني، ابتعد خاللهما عن 
عد�سات امل�سورين، واأ�سواء 
الدراما كثرياً، لريحل يف 

هدوء عن عمر ناهز 64 
عامًا.

بع���د ح���وايل 3 اأ�سهر م���ن نهاية حماكم���ة الت�سه���ر ال�سهرة مع 
زوجت���ه ال�سابق���ة اآمر هرد، ع���اد املمثل الأمرك���ي جوين ديب 
)59 �سنة( اإىل الواجهة من جديد، بعدما ك�سفت تقارير �سحافية 
اأجنبية اأنه يواعد حمامية كانت �سمن الفريق الذي دافع عنه يف 
ق�سية الت�سهر التي رفعها �سد �سحيفة »ذا �سن« الريطانية عام 

2018، حن كتبت مقال يتهمه ب�»�سارب زوجته« اآمر هرد.
واأكد موقع »ياه���و« اأن ديب يعي�س ق�سة حب مع املحامية جويل 
ريت����س، وبح�سب موقع »ت���ي اإم زي«، فاإن ريت����س اأم لطفلن من 
زوج منف�سل���ة عنه منذ مدة، لكن معام���الت طالقهما مل تنته بعد، 
وكان اأول م���ن ك�س���ف عن تل���ك العالقة وفق���ًا ل�»ياه���و« هو جملة 
»ي���و اإ����س ويكلي« الأمركي���ة، م�ستن���دة اإىل م�سدر اأك���د اأن ديب 
واملحامي���ة منجذب���ان ب�س���دة اإىل بع�سهم���ا البع����س، كم���ا اأنهما 
ي�سع���ران باأن ثمة قا�سم���ا م�سركا بينهما، وهم���ا يف طور عالقة 
جدي���ة. وكانت ريت�س حا�سرة يف حماكمته �سد هرد وتواجدت 

يف قاعة املحكمة للدعم، وفقًا ملوقع "يو اإ�س ويكلي".

جوين ديب يعي�ش ق�سة 
حب مع حماميته
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