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المرور: ر�سوم الفح�ص الإلكتروني ُتدفع مرة واحدة
 بغداد/ المدى

�س���ددت مديرية املرور العامة على اأن دفع ر�سوم الفح�ص االلكرتوين يكون 
مل���رة واحدة فق���ط. وقال مدير اإعالم املديرية زي���اد القي�سي، اإن "دفع ر�سوم 
الفح����ص االلك���رتوين مل���رة واحدة فقط، حي���ث اأن املركبة املت�س���ررة ال ُتدفع 

عليها ر�سوم مرة اأخرى عند اإ�سالح ال�سرر".
واأ�س���اف القي�س���ي، اأن "املديري���ة لديه���ا 3 مواق���ع للفح����ص االلكرتوين يف 

بغداد وهي: التاجيات، احل�سينية، وقرب ملعب ال�سعب".
واأ�س���ار، اإىل ق���رب "فت���ح موقع���ن للفح�ص االإلك���رتوين يف بغ���داد ومواقع 

اأخرى يف باقي املحافظات".

قا�سم ح�سين �سالح يكتب: انتفا�سة  
ت�سرين.. اأحيت الجميل في 

ال�سخ�سية العراقية
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 بغداد/ تميم الح�صن

ق���رر الإط���ار التن�سيقي ال���ذي �سرب م�س���اء الحد، 
انباء ع���ن ت�سكيل ما بات يعرف ب���� "ائتالف ادارة 
الدولة"، ان يوؤجل الع���الن الر�سمي عن التحالف 
اىل م���ا بعد الول من ت�سرين املقب���ل او قد ي�سطر 

اىل الرتاجع عنه.
والئت���الف اجلدي���د يفرت�ض انه ي�س���م كل القوى 
"الإط���ار" بالإ�ساف���ة اىل حتال���ف  املتحالف���ة م���ع 
ال�سيادة واحل���زب الدميقراطي الكرد�ستاين، على 
ان يدي���ر ه���ذا التحال���ف املرحلة النتقالي���ة املقبلة 

حلني اجراء النتخابات.
وميكن بح�سب معطيات ما جرى يف تلك الليلة، ان 
ُيعت���ر الئتالف الذي يتم احلدي���ث عنه من طرف 
"الإطاريني"، ومل يعلن ر�سميا حتى الن، على انه 

اختبار". "بالون 
بالتحال���ف اجلدي���د  "الإط���ار" امل�س���ي  و�سيق���رر 
وبن���وده التي ت�سرب ج���زء منها، من عدمه طبقا ملا 

�سيحدث بعد يوم 10/1 املقبل.
ويح�س���د نا�سطون اىل تظاهرات وا�سعة يف بغداد 
يف الذكرى ال�سنوي���ة الثالثة لنطالق احتجاجات 

ت�سرين والتي ت�سادف يوم ال�سبت املقبل.
 وم�س���اء الح���د ن�س���ر مكتب ن���وري املالك���ي زعيم 
ائت���الف دول���ة القان���ون من�س���ورا مقت�سب���ا عل���ى 
الئتالف اجلديد  ان "�سفين���ة  فيه  قال  "توي���رت"، 

اأبحرت".
 التفا�صيل �س3

ت�صريبات عن تردد العامري في قبول التفاق وات�صال بين الخنجر وال�صدر

�سفينة "اإدارة الدولة" بانتظار كلمة ت�سرين
 وم�سير الئتالف الجديد يتحدد الأ�سبوع المقبل

 بغداد/ نباأ م�صرق

ق����ّدم رئي�ض جمل�ض النواب حممد احللبو�س����ي ا�ستقالته، يف اإجراء 
و�سفت����ه كتل �سيا�سية باأن الغر�����ض منه جتديد الثقة بعد اتفاق على 

رف�سها ورفع احلرج عنه اأمام الإطار التن�سيقي.
واأظهرت وثيقة �سادرة عن جمل�ض النواب اأن اجلل�سة املقبلة �سوف 
تعق����د غدًا الأربع����اء مت�سمن����ة الت�سويت عل����ى اإقال����ة رئي�سه حممد 
احللبو�س����ي، والت�سوي����ت عل����ى النائ����ب الأول له البدي����ل عن حاكم 

الزاملي.
واأك����دت م�سادر �سيا�سية، اأن "الغر�ض م����ن عر�ض طلب احللبو�سي 
ه����و جتديد الثق����ة به من قب����ل ن����واب التحالف اجلديد ال����ذي يجمع 
الدميقراط����ي  واحل����زب  ال�سي����ادة  وحتال����ف  التن�سيق����ي  الإط����ار 
الكرد�ستاين والحتاد الوطن����ي الكرد�ستاين وحتالف العزم وقوى 

اأخرى".
اأ�سب����اب  "اأح����د  اأن  وذك����ر احللبو�س����ي يف ت�سريح����ات �سحافي����ة، 
ا�ستقالت����ي ه����و التحول م����ن الأغلبي����ة اإىل التوافقي����ة ول عالقة لها 

بالتحالف الثالثي، ومل اناق�سها مع حتالف ال�سيادة".
واأ�س����اف، اأن "قب����ول ا�ستقالتي من عدمه يعتمد عل����ى قناعة اأع�ساء 
جمل�ض النواب"، موؤكدًا "ح����ق النواب اجلدد باختيار رئي�ض جديد 

للمجل�ض والت�سويت عليها �سيكون وفق قاعدة النواب".
م����ن جانبه، قال ع�سو حتالف الفت����ح علي الفتالوي يف ت�سريح اإىل 
)امل����دى(، اإن "ا�ستقالة احللبو�سي ج����اءت لأكرث من �سبب، اأولها هو 
رغبت����ه يف احل�س����ول على ثق����ة نواب الإط����ار التن�سيق����ي اجلدد من 

خالل رف�ض ال�ستقالة".
وتاب����ع الفت����الوي، اأن "الطلب ميثل اي�س����ًا ر�سال����ة اإىل زعيم التيار 
ال�سدري مقتدى ال�سدر، باأن الإطار التن�سيقي واملتبقني يف جمل�ض 

النواب متم�سكون باحللبو�سي".
واأ�س����ار، اإىل اأن "الإطار التن�سيقي هدد باإقال����ة احللبو�سي اأكرث من 
م����رة، ورف�ض طلبه يعني اأن����ه �سوف يح�سل عل����ى ر�سائل اطمئنان 

ب�ساأن املرحلة املقبلة".
اإىل ذل����ك، راأى النائ����ب عن احلزب الدميقراط����ي الكرد�ستاين، ماجد 

�سنكايل اأن "جلوء احللبو�سي اإىل ال�ستقالة هي حركة ذكية".
وتاب����ع �سن����كايل، يف ت�سري����ح اإىل )امل����دى(، اأن "رئي�����ض جمل�����ض 
النواب ي�سعى اإىل جتديد الثقة به من قبل حتالف الإطار التن�سيقي 

والنواب الذين مل ي�سوتوا عليه �سابقًا".

اتفاق على رف�ص ا�ستقالة 
الحلبو�سي

 بغداد/ فرا�س عدنان

احلالي���ة  اجله���ود  جن���اح  مراقب���ون  ا�ستبع���د 
لالإط���ار التن�سيق���ي يف ت�سكي���ل احلكوم���ة م���ن 
دون موافق���ة التي���ار ال�س���دري، لفت���ني اإىل اأن 
العملي���ة ال�سيا�سية قد و�سلت اإىل مرحلة الف�سل 
ومعها ينبغي الذه���اب اإىل حل الرملان واإجراء 
انتخابات مبك���رة.  وقال اخلبري ال�سيا�سي زياد 
الع���رار، اإن "الإط���ار التن�سيق���ي، طيل���ة الأ�سهر 

املا�س���ية، اعتاد على نف�ض احلوار، باأنه يحاول 
اظهار نف�س���ه اأمام الراأي العام باأن يديه مفتوحة 
اأمام الكافة لت�سكيل احلكومة". واأ�ساف العرار، 
اأن "اخلالف اأكر من مو�س���وع احلكومة واآلية 
ت�س���كيلها، وحقيقت���ه اأن العملي���ة ال�سيا�س���ية قد 
و�سل���ت اإىل مراح���ل ف�س���ل بامتي���از". واأ�س���ار، 
اإىل ان "ال�سع���ب العراق���ي كان ق���د قاط���ع اآخ���ر 
عمليت���ي انتخاب بن�سبة ت�سل اإىل 80 % نتيجة 
ف�س���ل القوى ال�سيا�سية يف م���د ج�سور الثقة مع 

املواط���ن". وا�ستبع���د اخلب���ري ال�سيا�سي الآخر 
مناف املو�س���وي، اأن "يحقق الإط���ار التن�سيقي 
م�ساعي���ه بت�سكي���ل احلكومة يف ظ���ل اخلالفات 

احلالية".
م���ن  الكث���ري  "هن���اك  اأن  املو�س���وي،  واأ�س���اف 
الإ�سكالي���ات ل�سيم���ا م���ع وج���ود رف����ض �سعبي 
ممثال بقواع���د التيار ال�س���دري اأو الت�سرينيني 

لهذه الطبقة ال�سيا�سية".
 التفا�صيل �س3

مراقبون ي�ستبعدون نجاح ال�سوداني في ت�سكيل حكومته
 ترجمة: حامد احمد   

اأك���د عراقي���ون ا�سرتك���وا يف ا�ستط���الع دويل 
اأن الب���الد تخلو م���ن الدميقراطي���ة، داعني اإىل 
ا�ستم���رار رقاب���ة املجتم���ع الدويل ملن���ع ظهور 
ديكتاتوري���ات جدي���دة، م�سريي���ن اإىل وج���ود 

م�سكالت كبرية اأهمها املحا�س�سة.
ني���وز(  نا�سن���ال  )ذي  ملوق���ع  تقري���ر  وذك���ر 
الخب���اري ترجمت���ه )امل���دى(، اأن "قلي���اًل م���ن 

املناطق يف العامل تت�سارك بلدانها بهوية ودين 
ولغ���ة واح���دة كما هو احل���ال مبنطق���ة ال�سرق 
تختل���ف  بينم���ا  افريقي���ا،  و�سم���ايل  الأو�س���ط 

باآرائها وافكارها ونظرتها للعامل".
وحت���دث ع���ن ا�ستط���الع ب�س���اأن اآراء ال�سب���اب 
العرب���ي بالنظ���ام الدميقراط���ي �سم���ل 3 اآلف 
يف  مدين���ة  و50  بل���دًا   17 م���ن  �س���اب  و400 
العرب���ي  ال�سب���اب  م���ن   % 65 ان  املنطق���ة، 
ول  تتواف���ق  ل  الدميقراطي���ة  ب���ان  يعتق���دون 

تتالءم مع املنطقة وبلدانهم.
واأ�س���ار، اإىل اأن "ا�ستطالع���ا م�ستق���ال اأج���راه 
الع���راق  يف  �سب���اب  لآراء  الإخب���اري  املوق���ع 
وبلدان عربية اأخ���رى بينها م�سر وتون�ض اأكد 
ان 75 % م���ن �سباب بلدان ال�س���رق الأو�سط ل 
يعتقدون بان الدميقراطي���ة تتوافق مع طبيعة 
بلدانه���م، يف حني بني 62 % م���ن �سباب بلدان 

�سمايل افريقيا الراأي نف�سه".
 التفا�صيل �س2

عراقيون في ا�ستطالع دولي: بالدنا تخلو من الديمقراطية

 بغداد/ ح�صين حاتم

تت�س���ارب الآراء القت�سادية ب�ساأن اآلية 
ت�سدي���د الدي���ون الداخلي���ة واخلارجية 
للع���راق، اإذ ي���رى خمت�س���ون اأن تاأخري 
اآلي���ة  �سيعق���د   2022 الع���ام  موازن���ة 

الت�سديد اإىل اأمد اأبعد.
فيم���ا يذهب جانب اآخ���ر اإىل اأن، تاأخري 
بت�سدي���د  عالق���ة  ل���ه  لي�س���ت  املوازن���ة 
ْدَولة �سم���ن موازنة  الديون كونه���ا جُمَ
العام 2021، وهناك وفرة مالية ناجتة 

عن ارتفاع اأ�سعار النفط.
اآخ���ر ت�سريح���ات حكومي���ة  وبح�س���ب 
تنق�س���م  الع���راق  دي���ون  ف���اإن  ر�سمي���ة 
اإىل ثالث���ة اأن���واع: داخلي���ة، خارجي���ة، 

ومي�سرة جدا طويلة الأجل.
ويق���ول ع�سو اللجن���ة املالي���ة النيابية 
جم���ال كوج���ر يف حديث ل�)امل���دى(، اإن 
الدي���ون الداخلية واخلارجية  "ت�سديد 

مثبت يف موازنة العام 2021".
وتاب���ع كوج���ر، "اإذا كانت هن���اك ديون 
واجب���ة الت�سدي���د ف���اإن تاأخ���ري موازنة 
الع���ام 2022 �سيكون ذو تاأث���ري عليها، 
اإذ مل تخ�س�ض لها مبالغ طويلة املدى".
واأ�ساف ع�سو اللجن���ة املالية النيابية، 
اأن "ارتفاع اأ�سعار النفط مّكن القت�ساد 
م���ن ا�ستع���ادة ن�ساط���ه النق���دي، ورفع 
مع���دلت الحتياط���ي، وت�سدي���د مبال���غ 
كبرية من الديون املرتتبة بذمته داخليًا 

وخارجيًا".
 التفا�صيل �س2

تاأخير الموازنة 
يهدد ان�سيابية 
ت�سديد الديون

 بغداد/ المدى

حتدث م�سوؤول���ون حكوميون ع���ن تراجع 
م�ستم���ر يف اخلزين املائ���ي، لفتني اإىل اأن 
الإيرادات اخلارجية اأ�سبحت اأقل عما يتم 
اإطالقه باجتاه الأنه���ر واملمرات، متوقعني 
الزراعي���ة  اخلط���ة  يف  جدي���دا  انخفا�س���ا 

للمو�سم ال�ستوي.

وق���ال م�ست�سار وزارة امل���وارد عون ذياب، 
اإن "الع���راق م���ر مبو�س���م قا�ٍض ج���دًا، وقد 

جتاوزنا مرحلة ال�سيف". 
واأ�س���اف ذي���اب، اأن "اخلزي���ن املائ���ي بداأ 
ينخف����ض بنح���و ملح���وظ مع ع���دم وجود 
واردات، لأن ما ي�سلنا عر احلدود هو اأقل 

مما يتم اإطالقه اإىل امل�ستهلكني كافة".
واأ�س���ار، اإىل اأن "الوزارة توؤكد مرة اأخرى 

اأن مي���اه ال�سرب وال�ستخدام���ات الب�سرية 
الأخرى موؤمنة بالكام���ل ولها الأولوية يف 

الطالقات".
و�س���دد ذياب، على اأن "التح���دي املو�سوع 
�سعوب���ة  وهن���اك  الزراع���ة،  ه���و  اأمامن���ا 
يف زراع���ة امل�ساح���ات املروي���ة عل���ى املياه 
ال�سطحي���ة كاف���ة". وع���ّد، "ا�ستجاب���ة دول 
اجل���وار ب�ساأن مطال���ب الع���راق حل�س�سه 

املائي���ة معدوم���ة، فل���م نح�س���ل عل���ى اأي���ة 
ا�ستجاب���ة لأ�سباب لع���ل اأبرزه���ا الن�سداد 

ال�سيا�سي وعدم ت�سكيل حكومة دائمية".
ويوا�س���ل ذي���اب، اأن "طلباتن���ا ب���اأن يت���م 
ت�سكيل وف���د عراقي لزيارة تركي���ا واإيران 
اأو ان ن�سّي���ف من هات���ني الدولتني وفدًا ل 

جند جتاوبًا معها".
التفا�صيل �س2

ا�سـتـمـرار تــراجــع الـخــزيــن الـمــائــي

 الب�صرة/ �صعد ناظم

ت�سهد الق�سور الرتاثي���ة اهتماما كبريا من 
قب���ل املنظمات الدولية به���دف احلفاظ على 

الإرث الثقايف والفني ملدينة الب�سرة.
منظم���ة اليون�سك���و وبتمويل م���ن الحتاد 
الأوروبي تنفذ اأح���د اأهم امل�ساريع الثقافية 
يف العراق تت�سمن اإع���ادة اإحياء 42 معلما 
ب�سري���ا تتك���ون م���ن دور وق�س���ور ثقافي���ة 
مبراح���ل زمني���ة حمددة م�سبق���ا، �سارك يف 
املرحل���ة الأوىل 300 عام���ل مهن���ي بع���د اأن 
مت تدريبه���م وتاأهيله���م يف مركزي الب�سرة 

وخور الزبري للتدريب املهني.
وقال���ت املهند�س���ة جمانة النج���م ممثلة عن 
�سركة الوتد املنفذة للم�سروع اإن "امل�سروع 
هو عب���ارة عن تاأهي���ل البي���وت الأثرية يف 
حمافظ���ة الب�سرة. الأمور الفنية هي عبارة 
ع���ن اإعادة �سيانة ال�سنا�سي���ل ب�سكل خا�ض 
حيث مت���ت اإعادتها ب�سكل كام���ل واإرجاعها 
اإىل الو�س���ع الأ�سلي قبل حتدي���ث البيوت 
ل�سن���ة 1996 باإع���ادة معاجل���ة الأ�سا�س���ات 
الأر�س���ي  الفر�س���ني  واإزال���ة  واجل���دران 

بقط���ع  وا�ستبدالهم���ا  والهيدروليك���ي 
اأ�سلية".

ومن جان����ب اآخر، ق����ال مدي����ر التدريب يف 
مرك����ز التدري����ب املهني وم�س����رف امل�سروع 
ع����ن منظم����ة اليون�سك����و تق����ي ه����اين اإن����ه 
اليون�سك����و قبل  منظم����ة  م����ع  العمل  "ب����داأ 
�سن����ة ون�س����ف مبرحل����ة التدري����ب وبعدها 
منطق����ة  التنفي����ذ يف  اإىل  الن����زول  مرحل����ة 

الب�س����رة القدمية اذ اعددنا خطة وبرناجما 
م����ع اليون�سك����و وهياأن����ا امل����واد والور�����ض 
ملركزي����ن؛ مرك����ز خ����ور الزب����ري والب�س����رة 
للتدري����ب واأ�سركن����ا الباحث����ني ع����ن العمل 
�سمن قاع����دة بيانات لدين����ا يف جمموعات 
عم����ل مهن����ي وبتخ�س�سات متع����ددة تهدف 
اىل ان تكون الب�سرة �سورة جميلة لعملية 

الإعمار".

واأ�س����اف ه����اين "هياأن����ا كادرا متمر�سا يف 
العمل مل�ساع����دة املدربني املوجودين وكادر 
ال�سركة املنفذة للم�سروع وبعد النتهاء من 
مرحل����ة التدريب با�سرن����ا يف مرحلة العمل 
وه����ي عل����ى وجبت����ني؛ الأوىل، با�سرت يف 
موق����ع العمل يف ثالثة بي����وت التي هي دار 
الأدب لحت����اد الأدباء وق�س����ر الثقافة ودار 
الفن����ون الت�سكيلي����ة، ه����ذه ال����دور هي دور 
قدمية متهرئة من طابوق واخل�سب القدمي 

لل�سنا�سيل".
واأ�س����ار اىل اأن����ه "نعم����ل على تهيئ����ة الدور 
واملحافظ����ة عل����ى نف�����ض رمزيته����ا الرتاثية 
لكن ن�سيف له����ا جمالية من خالل ا�ستبدال 
ال�سنا�سي����ل بقطع حديثة حي����ث ان املرحلة 

الثانية ت�سمل �سبعة بيوت".
فيما قالت النا�سطة الثقافية حواء التميمي، 
اإن "الب�س����رة بحاج����ة اىل املع����امل الثقافية 
والفني����ة، والثقاف����ة ل تعني ق����راءة تاريخ 
فقط ول جغرافي����ة ول تكتفي باقت�ساديات 
البل����د نحت����اج اىل مواكبة التط����ور اجلديد 
�سمن حمل����ة الإعمار واحت�س����ان الأحداث 

الفنية والثقافية باأ�سلوب تقني".

تراث الب�سرة يعود اإلى الواجهة من جديد بعد عقود من الإهمال
 متابعة المدى 

قالت �سحيف���ة "الغارديان" الريطاني���ة اإن جيورجيا ميلوين اأعلنت 
فوزه���ا يف النتخابات الإيطالية العامة قبل اإعالن النتيجة الر�سمية، 
ووع���دت باحلكم ل�سالح جميع الإيطاليني، بعد اأن اأعطت ا�ستطالعات 
الراأي ائتالفها اليميني اأغلبية وا�سحة، ما جعلها يف طريقها لت�سكيل 

اأكرث احلكومات ميينية منذ نهاية احلرب العاملية الثانية.
وبع���د اإع���الن النتائ���ج الر�سمي���ة ام�ض الثن���ني، من املق���رر اأن ت�سبح 
زعيمة اإخوان اإيطاليا اأول امراأة تتوىل رئا�سة الوزراء يف اإيطاليا – 
لت�سبح بذلك منوذجا لالأحزاب القومية يف جميع اأنحاء اأوروبا حيث 
ترتاأ�ض اإحدى الدول الأع�ساء ال�ست الأ�سلية يف الحتاد الأوروبي.

واأظه���ر ال�ستطالع الذي اأجرته هيئة الإذاع���ة الإيطالية "راي" اأن 
حتال���ف اليم���ني ح�سل على 41 ٪ - 45 ٪ مقابل 25.5 ٪ - 29.5 ٪  
لكتل���ة الي�سار. بينما ح�سلت حرك���ة اخلم�ض جنوم ال�سعبوية على 
13.5 ٪ - 17.5 ٪. وقال���ت هيئة الإذاعة الريطانية "بي بي �سي" 
اإنه يف حال تاأكد النتائج، ب�سكل نهائي، �ست�سبح اأول امراأة تتوىل 

من�سب رئي�ض الوزراء يف تاريخ البالد.
واعت���رت اأن ف���وز اليمني يف النتخابات الإيطالي���ة، وهي ثالث اأكر 
اقت�س���اد يف الق���ارة، ي�سكل ر�سال���ة حتذير لأوروب���ا، يف الوقت الذي 

تت�ساعد فيه تبعات احلرب الرو�سية الأوكرانية.
وقال���ت ميلوين متحدثة لل�سحفيني يف روما "لق���د اأر�سل الإيطاليون 
ر�سال���ة وا�سح���ة ل�سال���ح ت�سكي���ل حكوم���ة مييني���ة بقي���ادة )اإخ���وان 

اإيطاليا(".

جورجيا: "ال�سقراء 
الذكية" تقترب من رئا�سة 

وزراء اإيطاليا

)الدهينة( من الحلويات ال�سعبية التي ت�ستهر بها محافظة النجف .. عد�سة: محمود روؤوف
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 بغداد/ ح�سين حاتم

اإذ يبلغ الدي���ن العام الداخل���ي 50 مليار دوالر، 
وما زال بحوزة البن���ك المركزي العراقي ن�شبة 
وتت���راوح  وفوائ���ده،  الدي���ن  اأ�ش���ل  م���ن   %63
الفائ���دة ال�شنوية بي���ن 2 و3%، اأم���ا بقية الدين 
الم�ش���ارف  ح���وزة  ف���ي  ت���زال  ف���ال  الداخل���ي 
التجاري���ة الحكومية، مما يعن���ي اأنها ت�شويات 
داخل الجهاز المال���ي الحكومي، ح�شرا، ب�شكل 
ح���واالت خزينة مدتها ع���ام واحد، والتي تاأجل 
ت�شديده���ا حت���ى ظل���ت تدف���ع الفائ���دة ال�شنوية 
عليها من التخ�شي�ش���ات ال�شنوية في الموازنة 

العامة، بح�شب م�شت�شار حكومي مالي.
اأما الدين الع���ام الخارجي فيكون �شقين، االأول 
دي���ون واجب���ة الدف���ع وتبل���غ 20 ملي���ار دوالر 
وت�ش���دد حالي���ا ب�شكل �شنوي منتظ���م من جانب 
وزارة المالي���ة، ومن المتوق���ع �شدادها بحلول 

العام 2028.
اأما ال�شق الثاني من الدي���ون الخارجية البالغة 
40 ملي���ار دوالر فيمث���ل ديونا �شب���ه معدومة لم 
يطالب بها الدائنون بموجب بنود اتفاقية نادي 
باري�س للعام 2004 والخا�شة ب�شطب 80% من 
ديون العراق الخارجية قبل عام 1990، وتعود 

اإلى حقبة النظام ال�شابق.
وبح�ش���ب الت�شريح���ات الر�شيم���ة الحكومي���ة، 
فاإن الدي���ن الخارجي المعلق يخ�س 8 بلدان، 4 
منها خليجية قد اأقر�شت العراق اأثناء حربه مع 
اإيران، وتع���د في االأعراف الدولي���ة من الديون 
البغي�شة اأو الكريه���ة لكونها مولت الحرب ولم 
تخ���دم التنمي���ة االقت�شادي���ة، ولكنه���ا م���ا زالت 
تظه���ر ف���ي الدفات���ر الح�شابي���ة لتل���ك البل���دان، 
ويتوق���ع �شطبه���ا بن�شب���ة 100% دون تحدي���د 

الوقت.
لته االأرقام الر�شمية،  اأما ال�شق االأخير الذي ف�شّ
فهو دي���ون مي�ش���رة ج���دا طويلة االأج���ل تتعلق 
بتمويل م�شاري���ع التنمية قدمت بعد عام 2003 
بموج���ب تعه���دات موؤتمر مدري���د للمانحين في 
ت�شري���ن االأول 2003، وت�شتح���ق الدف���ع بع���د 
اأكث���ر م���ن 20 عام���ا، وتق���در بنح���و 6 مليارات 
االقت�ش���ادي  التع���اون  وكال���ة  تخ����س  دوالر 

الدولي اليابانية وبع�س �شناديق دول االتحاد 
االأوروبي.

ويق���ول ع�ش���و اللجنة المالي���ة النيابي���ة جمال 
كوجر في حديث ل�)المدى(، اإن "ت�شديد الديون 
الداخلي���ة والخارجي���ة مثبت ف���ي موازنة العام 

."2021
وتاب���ع كوج���ر، "اإذا كان���ت هناك دي���ون واجبة 

 2022 الع���ام  موازن���ة  تاأخي���ر  ف���اإن  الت�شدي���د 
�شيك���ون ذو تاأثي���ر عليه���ا، اإذ ل���م تخ�ش����س لها 

مبالغ طويلة المدى".
واأ�ش���اف ع�ش���و اللجن���ة المالي���ة النيابي���ة، اأن 
"ارتف���اع اأ�شع���ار النف���ط مّك���ن االقت�ش���اد م���ن 
مع���دالت  ورف���ع  النق���دي،  ن�شاط���ه  ا�شتع���ادة 
االحتياط���ي، وت�شديد مبالغ كبي���رة من الديون 

المترتبة بذمته داخليًا وخارجيًا".
ب���دوره، يقول مقرر اللجنة المالية في البرلمان 
ال�شابق احم���د ال�شفار في حديث ل�)المدى(، اإن 
"جزءًا كبيرًا من الديون �ُشددت نتيجة الوفرة 

المالية الناتجة عن ارتفاع اأ�شعار النفط".
واأَو�ش���ح ال�شفار، اأن "هن���اك جدولة للديون ال 
عالق���ة لها بموازنة العام الحال���ي، كون الديون 

الخارجي���ة عب���ارة عن قرو����س ا�شتثمارية، وال 
تقت�ش���ر عل���ى �شن���ة واح���دة"، م�شت���دركا "ذلك 
ال يعن���ي ان تاأخي���ر الموازن���ة ال يوؤث���ر، اإذ اأن 
تاأخيرها يوؤثر على مفا�شل الدولة ب�شكل عام".
"الدي���ون  اأن  اإل���ى،  ال�شاب���ق  النائ���ب  واأ�ش���ار 
غي���اب  ب�شب���ب  الم�شي���ر،  مجهول���ة  الداخلي���ة 
ال�شفافي���ة، وتق�شي���ر وزارة المالية ف���ي اظهار 

تقاريرها الدورية المتعلقة باإجمالي االيرادات 
والنفقات والر�شيد المتبقي".

وبين ال�شف���ار، اأن "ديون العراق خالل الدورة 
البرلمانية ال�شابق���ة بلغت نحو 80 مليار دوالر 

داخليا وخارجيا".
ولفت، اإلى اأن "الحكومة تعمل حاليا وفق نظام 
12/1 المتعلق���ة بموازن���ة 2021، رغ���م اق���رار 
قانون االأمن الغذائي والتنمية للدعم الطارئ"، 
مبين���ا اأن "المبالغ الت���ي ُخ�ش�شت �شمن قانون 
االم���ن الغذائي ال ت���زال مجهول���ة الم�شير، وال 
توجد هن���اك بيانات فعلية تو�ش���ح ن�شبة تنفيذ 

هذا القانون".
من جهت���ه، يقول الخبير المال���ي �شفوان ق�شي 
في حديث ل�)المدى(، اإن "عملية ت�شوية الديون 
ال �شيم���ا طويل���ة االأج���ل، تتطلب اإق���رار موازنة 

مالية".
واأ�ش���اف ق�ش���ي، اأن "غي���اب الموازن���ة يعن���ي 
تاأخي���ر ت�شديد الدي���ون الى وقت ابع���د، خا�شة 

الديون الخارجية".
واأ�ش���ار الخبير المالي اإل���ى، اأن "هناك ما ال يقل 
عن 20 ملي���ار دوالر �شمن الدي���ون الخارجية، 

وما ال يقل عن 50 مليار دوالر ديون داخلية".
واأو�ش���ح ق�ش���ي، اأن "الدي���ون الداخلي���ة يمكن 
ت�شويته���ا بطريق���ة �شريع���ة، من خ���الل تحويل 
وزارة المالية لتلك الديون اإلى ار�شدة �شندوق 

التقاعد وبع�س الم�شارف العراقية".
م���ن جانبه، يق���ول ا�شت���اذ القان���ون الد�شتوري 
وائل من���ذر في حدي���ث ل�)الم���دى(، اإن "ت�شديد 
الداخلي���ة والخارجي���ة، يعتم���د عل���ى  الدي���ون 
�شم���ن  تن���درج  الت���ي  الت�شغيلي���ة  الموازن���ة 

الموازنة العامة".
واأ�شاف منذر، اأن "غياب الموازنة ال يوؤثر على 
ت�شدي���د الديون اإذا كانت الدفعات المترتبة على 
الع���راق مت�شاوية"، م�شت���دركا "في هذه الحالة 

يمكن الت�شديد وفق اآلية 12/1".
ويعتم���د الع���راق باأكثر من 95% عل���ى �شادرات 
النف���ط الخام لبن���اء الموازن���ة العام���ة �شنويا، 
في حي���ن ال ت�شكل قطاع���ات الزراعة وال�شناعة 
وال�شياح���ة وغيرها �شوى نح���و 5% من المالية 

ال�شنوية.

م�سادر مطلعة: املبالغ و�سلت اإىل 100 مليار دوالر

خطر تاأخير الموازنة يهدد ان�سيابية ت�سديد الديون الخارجية والداخلية

 ترجمة: حامد احمد   

ف���ي  ا�شترك���وا  عراقي���ون  اأك���د 
ا�شتط���الع دولي اأن الب���الد تخلو من 
الديمقراطي���ة، داعي���ن اإل���ى ا�شتمرار 
رقاب���ة المجتمع الدول���ي لمنع ظهور 
م�شيري���ن  جدي���دة،  ديكتاتوري���ات 
اإل���ى وج���ود م�ش���كالت كبي���رة اأهمها 

المحا�ش�شة.
نا�شن���ال  )ذي  لموق���ع  تقري���ر  وذك���ر 
ني���وز( االخباري ترجمت���ه )المدى(، 
اأن "قلي���اًل م���ن المناط���ق ف���ي العال���م 
تت�ش���ارك بلدانه���ا بهوي���ة ودين ولغة 
واحدة كما هو الحال بمنطقة ال�شرق 
االأو�ش���ط و�شمال���ي افريقي���ا، بينم���ا 
تختل���ف باآرائها وافكاره���ا ونظرتها 

للعالم".
وتح���دث ع���ن ا�شتط���الع ب�ش���اأن اآراء 
ال�شباب العربي بالنظام الديمقراطي 
�شمل 3 اآالف و400 �شاب من 17 بلدًا 
و50 مدين���ة ف���ي المنطق���ة، ان %65 
م���ن ال�شب���اب العرب���ي يعتق���دون بان 
الديمقراطي���ة ال تتواف���ق وال تت���الءم 

مع المنطقة وبلدانهم.
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "ا�شتطالعا م�شتقال 
اأجراه الموقع االإخباري الآراء �شباب 
ف���ي الع���راق وبل���دان عربي���ة اأخ���رى 
بينه���ا م�ش���ر وتون����س اأك���د ان %75 
من �شب���اب بلدان ال�ش���رق االأو�شط ال 
يعتقدون ب���ان الديمقراطي���ة تتوافق 
م���ع طبيع���ة بلدانه���م، ف���ي حي���ن بين 
62% من �شباب بلدان �شمالي افريقيا 

الراأي نف�شه".
مدين���ة  م���ن  عراق���ي  �ش���اب  ويق���ول 
المو�شل يدعى يا�شر اأحمد، 23 عامًا، 
اإن "عبارة الديمقراطية موجودة في 
االع���الم فق���ط ولك���ن ال يوج���د �شيء 

منها على اأر�س الواقع."
واأكد التقري���ر، اأن "اأحمد الذي يعمل 
في م�ش���روع �شبكة خدمات التو�شيل 

ف���ي المو�ش���ل، كان عم���ره 4 �شنوات 
فقط عندما حدث االجتياح االأميركي 
للع���راق وا�شقاط النظام الدكتاتوري 
ال�شابق ال���ذي حكم العراق على مدى 
عق���ود. وبدال عن ذل���ك النظام اأدخلت 
الواليات المتح���دة نظاما ديمقراطيا 
للب���الد، ولكن بعد م���رور 20 �شنة من 
ذل���ك الزم���ن يق���ول العراقي���ون انه���م 

موهومون بهذا النظام".
"الديمقراطي���ة  اأن  اأحم���د،  وتاب���ع   
من���ذ ان دخل���ت الين���ا طغ���ت م�ش���اكل 
اأخ���رى عل���ى البلد م���ن اأبرزه���ا نظام 

المحا�ش�شة".
واأ�شار اأحم���د، اإل���ى اأن "نظام الحكم 
ال�شائ���د في العراق من���ذ العام 2003 
والذي بموجبه يتم توزيع المنا�شب 
ال�شيا�شي���ة  والكت���ل  االأح���زاب  بي���ن 

ا�شتنادا الى الطائفة والعرق والدين 
من دون مراعاة نتائج االنتخابات".

وبي���ن التقري���ر، اأن "الع���راق اأجرى 
من���ذ الع���ام 2003 خم�ش���ة انتخابات 
كامل���ة،  حكومي���ة  ل���دورة  وطني���ة 
وبع���د كل فت���رة انتخاب���ات ت�شتغرق 
االأح���زاب اأ�شه���ر عديدة ف���ي محاولة 
منه���ا للتو�شل الى حكوم���ة توافقية 

تمثل جميع االأحزاب".
و�ش���دد التقري���ر، عل���ى اأن "الع���راق 
م�شت عليه االن �شن���ة تقريبًا منذ ان 
اأجرى االنتخاب���ات المبكرة االأخيرة 
ول���م يت���م ت�شكي���ل حكوم���ة جديدة"، 
مو�شح���ًا اأن "مناف�ش���ات بين اأحزاب 

اعاقت ت�شكيل الحكومة الجديدة".
ويع���ود اأحم���د ليعتق���د ب���� "اإمكاني���ة 
الع���راق  ف���ي  الديمقراطي���ة  تطبي���ق 

ولك���ن ذلك يحتاج ال���ى وقت"، معربًا 
القادم���ة  "االأجي���ال  ب���اأن  اأمل���ه  ع���ن 
ذل���ك  يحقق���ون  ق���د  العراقيي���ن  م���ن 
ويج���دون طريقا جديدا ف���ي العملية 

ال�شيا�شية".
ف���ي كلي���ة  ق���ال طال���ب  م���ن جانب���ه، 
القان���ون يدع���ى محم���د ناج���ي، 20 
ال�ش���رق  "ديمقراطي���ات  ان  عام���ًا، 
االأو�شط تحت���اج الى دعم م�شتمر من 
المجتم���ع الدولي لتتمك���ن من البقاء 

ويتم تطبيقها".
واأ�ش���اف ناج���ي، اأن "الديمقراطي���ة 
طالم���ا انه���ا جدي���دة عل���ى المنطق���ة 
فاإنه���ا بحاج���ة الإ�ش���راف م�شتم���ر من 
قب���ل المجتمع الدول���ي حتى ال تكون 

ممهدة لنظام �شلطوي جديد".
"الوالي���ات  اأن  اإل���ى  ناج���ي،  ولف���ت 

المتحدة خلق���ت في الع���راق م�شاحة 
للحري���ة ف���ي الب���الد �شمح���ت باإدخال 
ديمقراطية وليدة تتجذر فيها ولكنها 
للمتناف�شي���ن  تارك���ة  ظهره���ا  ادارت 
ال�شيا�شيي���ن فر�شة خل���ق ديمقراطية 

تتالءم مع م�شالحهم الخا�شة".
م���ن جانبها، اأك���دت طالب���ة ال�شحافة 
بالقاه���رة  االأميركي���ة  الجامع���ة  ف���ي 
"الديمقراطي���ة  اأن  مج���دي،  فري���دة 
الناجح���ة لي�ش���ت موج���ودة ف���ي اأي 

مكان بالعالم".
م���ن  البالغ���ة  مج���دي،  واأ�شاف���ت 
العم���ر 24 عام���ًا، اأن "جه���ود تفعي���ل 
�شوري���ا  ف���ي  ف�شل���ت  الديمقراطي���ة 
وليبي���ا  والع���راق  وم�ش���ر  ولبن���ان 
واأنه���ا غي���ر منا�شبة لمنطق���ة ال�شرق 

االأو�شط".
"�شيا�ش���ات  ع���ن  وتحدث���ت مج���دي، 
طائفي���ة متف�شي���ة في منطق���ة ال�شرق 
االأو�شط وانتهاكات لحقوق االن�شان 
في اأماكن كثير من المنطقة ف�شال عن 
ف�شاد حكوم���ي واهم���ال الحتياجات 
ال�شع���ب"، وت�شاءل���ت "كي���ف يمك���ن 
الأي �شيء قريب م���ن الديمقراطية ان 
ينم���و؟". واأ�شار مهند����س الحا�شوب 
التون�ش���ي نا�شي���ف البالغ م���ن العمر 
28 عام���ًا اإل���ى عدم اإمكاني���ة "تحقيق 
الديمقراطي���ة في العالم العربي وذلك 
ب�شبب االنق�شامات والتناحر الناجم 

عن القوى المتنفذة في المنطقة".
ويرى نا�شيف، اأن "هناك انق�شامات 
ناجم���ة  وفكري���ة  وديني���ة  طائفي���ة 
يمك���ن  وال  المتنف���ذة  االأح���زاب  ع���ن 
ه���ذه  ف���ي  تنج���ح  ان  للديمقراطي���ة 
االأج���واء." ويع���ود العراق���ي يا�ش���ر 
اأحمد للقول، اإن "الخا�شرين دائمًا ما 
يكون���ون هم االأبرياء م���ن اأبناء البلد 

ولي�س الحكومات".
عن م�قع ذي نا�سنال 
االإخباري

عراقيون �ساركوا في ا�ستطالع دولي: بالدنا تخلو من الديمقراطية

اآلي��ة ت�سدي��د الدي���ن  تت�س��ارب االآراء االقت�سادي��ة ب�س��اأن 
الداخلي��ة واخلارجي��ة للعراق، اإذ ي��رى خمت�س���ن اأن تاأخري 
م�ازن��ة العام 2022 �سيعق��د اآلية الت�سديد اإىل اأم��د اأبعد. فيما 
يذه��ب جانب اآخ��ر اإىل اأن، تاأخ��ري امل�ازنة لي�س��ت له عالقة 

ْدَولة �سم��ن م�ازنة الع��ام 2021،  َ بت�سدي��د الدي���ن ك�نه��ا جمجُ
وهن��اك وفرة مالية ناجتة عن ارتف��اع اأ�سعار النفط. وبح�سب 
اآخر ت�سريحات حك�مية ر�سمية فاإن دي�ن العراق تنق�سم اإىل 
ثالثة اأن�اع: داخلية، خارجية، ومي�سرة جدا ط�يلة االأجل.

دع�ا اإىل ا�ستمرار رقابة املجتمع الدويل ملنع ظه�ر ديكتات�ريات جديدة

احلكومة �سبق اأن و�سعت خطة لت�سوية الديون اخلارجية والداخلية

�سبان عراقيون يجل�سون يف مقهى باملو�سل

 بغداد/ المدى

تحدث م�س�ؤول�ن حك�مي�ن عن 
تراجع م�ستمر في الخزين المائي، 

الفتين اإلى اأن االإيرادات الخارجية 
اأ�سبحت اأقل عما يتم اإطالقه باتجاه 
االأنهر والممرات، مت�قعين انخفا�سا 
جديدا في الخطة الزراعية للم��سم 

ال�ست�ي. وقال م�ست�سار وزارة الم�ارد 
ع�ن ذياب، اإن "العراق مر بم��سم 

قا�ٍس جداً، وقد تجاوزنا مرحلة 
ال�سيف". 

واأ�ش���اف ذي���اب، اأن "الخزي���ن المائي ب���داأ ينخف�س 
بنح���و ملح���وظ م���ع ع���دم وج���ود واردات، الأن م���ا 
ي�شلن���ا عبر الحدود هو اأقل مما يتم اإطالقه اإلى كافة 

الم�شتهلكين".
واأ�شار، اإل���ى اأن "الوزارة توؤكد م���رة اأخرى اأن مياه 
ال�ش���رب واال�شتخدام���ات الب�شري���ة االأخ���رى موؤمنة 

بالكامل ولها االأولوية في االطالقات".
و�ش���دد ذي���اب، على اأن "التح���دي المو�ش���وع اأمامنا 
ه���و الزراعة، وهناك �شعوبة ف���ي زراعة الم�شاحات 

المروية كافة على المياه ال�شطحية".
وع���ّد، "ا�شتجابة دول الج���وار ب�شاأن مطالب العراق 
لح�ش�ش���ه المائي���ة معدوم���ة، فل���م نح�شل عل���ى اأية 
ا�شتجاب���ة الأ�شباب لع���ل اأبرزها االن�ش���داد ال�شيا�شي 

وعدم ت�شكيل حكومة دائمية".
ويوا�ش���ل ذي���اب، اأن "طلباتن���ا باأن يت���م ت�شكيل وفد 
عراقي لزيارة تركيا واإيران اأو ان ن�شّيف من هاتين 

الدولتين وفدًا ال نجد تجاوبًا معها".
م���ن جانب���ه، ذك���ر المتح���دث با�ش���م وزارة الزراع���ة 
حمي���د النايف، اأن "العراق اأع���د خطة �شتوية، ولكن 

لغاي���ة الوقت الحالي لم يح�ش���ل اجتماع بين اللجنة 
الم�شتركة التي تجمعنا مع وزارة الموارد المائية".
وتابع النايف، اأن "وزارة الزراعة ال ت�شتطيع زراعة 
دون���م واحد م���ن دون الح�شول عل���ى موافقة وزارة 

الموارد المائية".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "خطتنا الزراعية ه���ي طموحة من 
وجه���ة نظرن���ا، لكن يبق���ى ال���راأي النهائ���ي للموارد 

المائية بو�شفها الجهة التي تدير المياه".
واأك���د النايف، اأن "الخط���ة يفتر����س اأن تكون معدة 
منذ منت�شف ال�شهر الما�ش���ي، لكنها تاأخرت الأننا لم 

نح�شل على موقف للخزين ال�شتراتيجي المائي".
ولف���ت، اإلى اأن "الوزارة لج���اأت اإلى تخفي�س خطتها 
الزراعي���ة بالنظ���ر لتناق����س المياه وقل���ة االإيرادات 

مقارنة بالعام الما�شي".
واأورد الناي���ف، اأن "هذه المعطيات تفيد بان الخطة 
الزراعي���ة �ش���وف تقل�س اإلى اأقل عّم���ا كانت عليه في 
العام الما�ش���ي الذي �شهد تقلي�ش���ا بن�شبة 50%، اأي 

بمليونين و500 األف دونم".
وتح���دث، ع���ن "خطة يت���م اإعداده���ا باالعتم���اد على 
االآبار لزراعة 3 مليون دونم من الحنطة واال�شتفادة 
من المي���اه الجوفي���ة وتوزيع المر�ش���ات المحورية 
والثابت���ة التي �شيت���م االإعالن عنها قريب���ًا باال�شتناد 
اإلى تخ�شي�شات قانون الدعم الطارئ لالأمن الغذائي 

والتنمية". 
وم�شى النايف، اإلى ان "بيانا �شوف ي�شدر في وقت 
الح���ق بع���د اإقرار الخط���ة لمعرف���ة تفا�شيله���ا �شواء 
بالن�شبة للزراعة التي تعتمد على االرواء اأو االمطار 

اأو المياه الجوفية".
وكان وزي���ر الم���وارد المائي���ة مه���دي الحمدان���ي قد 
�شّدد، على "�شرورة الت���زام المحافظات بالح�ش�س 
المائي���ة المق���رة لكل محافظ���ة بهدف تاأمي���ن اإي�شال 
المي���اه للجميع وبعدالة والإنج���اح الخطط الزراعية 
له���ذا المو�شم". وبي���ن الحمداني ان "اأزم���ة ال�شحة 
الحالي���ة اأزم���ة بل���د ولي�ش���ت اأزم���ة وزارة الم���وارد 

المائية ومن ال�شرورة تعاون الجميع لتجاوزها".
ودع���ا، "الحكوم���ات المحلي���ة للتع���اون م���ع مالكات 
ال���وزارة من اأجل اأداء اأعماله���م �شمن ما هو مخطط 
ل���ه لرفع جميع التج���اوزات وتطبيق نظام المرا�شنة 

وعلى مدار ال�شنة لتوفير المياه للجميع وبعدالة".

ا�ستمرار تراجع الخزين المائي: دول 
الجوار تتجاهل دعوات الحوار
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 عدنان علي 

طالب، كمال خان، م�ش���وؤول �ع���الم جمل�س حقوق 
طائفة �لبلو����س، من جمل�س �لأمم �ملتحدة حلقوق 
�لن�ش���ان خالل �جلل�ش���ة 51 �ملنعق���دة يف جنيف، 
�نته���اكات  م���ن  �لطائف���ة  �أبن���اء  لإنق���اذ  بالتدخ���ل 
�شديدة يتعر�شون لها مبنطقتهم يف جنوب غربي 

باك�شتان.
وق���ال ممثل ع���ن جمل�س حق���وق �لن�ش���ان لطائفة 
�لبلو�س خ���الل �جلل�شة �ن �لبلو����س يف باك�شتان 
يتعر�ش���ون لالإهان���ة و�لذلل بينم���ا يتم ��شتغالل 

و�لرعاي���ة  �لتعلي���م  م���ن  وحرمانه���م  مو�رده���م 
�ل�شحية وخدمات �جتماعية �أخرى.

وق���ال كمال خ���ان »نح���ن نطلب من جمل����س �لأمم 
�ملتحدة حلق���وق �لن�شان تدخال عاج���ال ومبا�شر� 
لإنقاذ �شعب �لبلو�س �لذي���ن يعانون من �نتهاكات 

حلقوق �لن�شان ت�شببت بفقر �شديد«.
و�شل���ط، خ���ان، �ل�ش���وء عل���ى �ن 2 % فق���ط م���ن 
�أه���ايل بلو�ش�شت���ان يح�شلون على مي���اه �شاحلة 
لل�شرب. و40 % فقط من مناطق �شكناهم تتخللها 

منظومات ت�شريف �شحي.
وبني �لنا�شط كي���ف �ن �ل�شني وباك�شتان يقومان 

با�شتغالل �ملو�رد �لطبيعية ملنطقة بلو�ش�شتان.
و�أ�ش���اف قائ���ال »عل���ى �لرغم م���ن غناه���ا باملو�رد 
�لطبيعي���ة، ف���ان بلو�ش�شت���ان م���ا ت���ز�ل م���ن �كرث 
�ملناط���ق فقر� وت�شم �كرب ن�شبة عاطلني عن �لعمل 
يف باك�شت���ان. 70 % م���ن �هاليه���ا ه���م دون خ���ط 
�لفق���ر. ونتيج���ة للحرم���ان �لقت�ش���ادي ه���ذ� فان 
كث���ر� من �أطفاله���م يعانون من �ش���وء تغذية حاد. 
ومع���دلت �لوفيات بني �ملو�ليد �جلدد هي من بني 

�لأعلى يف �لعامل«.
ويف وق���ت �شابق من ه���ذ� �لأ�شب���وع نظم جمل�س 
حق���وق طائف���ة �لبلو����س مظاه���ر�ت �شعبي���ة �شد 
باك�شت���ان �م���ام مكت���ب �لأمم �ملتح���دة يف جنيف، 
ودع���و� خاللها �لأمم �ملتحدة لر�شال جلنة تق�شي 
حقائ���ق �ىل بلو�ش�شت���ان للتحق���ق م���ن �جلر�ئ���م 
�لباك�شت���اين  �جلي����س  يرتكبه���ا  �لت���ي  �ل�شنيع���ة 

و�أجهزة �منية �أخرى.
وقدم منظمو �لتظاه���رة بعد ذلك مذكرة �ىل �لأمم 
�ملتحدة يطالبون فيها بار�شال جلنة تق�شي حقائق 
�ىل بلو�ش�شت���ان للتحق���ق من �ح���د�ث �لقتل بدون 

حماكم و�شيا�شة �لت�شفية �ملتبعة يف باك�شتان.
�شم���د بالو�س، �مني عام جمل����س �لبلو�س حلقوق 
�لن�ش���ان، ق���ال �ن باك�شت���ان هي لعن���ة على �أهايل 
بلو�ش�شتان وعلى �أه���ايل �ل�شند وباختون منذ �ن 

�شمت �ملنطقة �ليها.
و�أ�ش���اف قائال »باك�شتان جعلت م���ن بلوت�ش�شتان 
جحيم���ا عل���ى �هاليه���ا. حرموه���م م���ن حقوقه���م 
�أه���ايل  �أ�ش���و�ت  نرف���ع  هن���ا  ونح���ن  �لأ�شا�شي���ة 
�ملجتم���ع  م���ن  نطل���ب  ومعاناته���م.  بلوت�ش�شت���ان 

�لدويل �لتدخل«.

طائفة البلو�ش تنا�شد الأمم المتحدة 
بالتدخل �شد انتهاكات باك�شتان لحقوقها

 بغداد/ تميم الح�سن

قرر �لإط���ار �لتن�شيقي �لذي �ش���رب م�شاء �لحد، 
�نباء عن ت�شكيل ما ب���ات يعرف ب� »�ئتالف �د�رة 
�لدولة«، �ن يوؤجل �لعالن �لر�شمي عن �لتحالف 
�ىل م���ا بعد �لول من ت�شرين �ملقبل �و قد ي�شطر 

�ىل �لرت�جع عنه.
و�لئت���الف �جلديد يفرت�س �ن���ه ي�شم كل �لقوى 
�ملتحالف���ة م���ع »�لإط���ار« بالإ�شاف���ة �ىل حتال���ف 
�ل�شيادة و�حلزب �لدميقر�طي �لكرد�شتاين، على 
�ن يدير ه���ذ� �لتحالف �ملرحل���ة �لنتقالية �ملقبلة 

حلني �جر�ء �لنتخابات.
وميكن بح�ش���ب معطيات ما جرى يف تلك �لليلة، 
�ن يعت���رب �لئت���الف �ل���ذي يتم �حلدي���ث عنه من 
ط���رف »�لإطاريني«، ومل يعل���ن ر�شميا حتى �لن، 

على �نه »بالون �ختبار«.
و�شيق���رر »�لإط���ار« �مل�ش���ي بالتحال���ف �جلدي���د 
وبن���وده �لت���ي ت�شرب جزء منها، م���ن عدمه طبقا 

ملا �شيحدث بعد يوم 10/1 �ملقبل.
ويح�شد نا�شطون �ىل تظاهر�ت و��شعة يف بغد�د 
يف �لذكرى �ل�شنوية �لثالثة لنطالق �حتجاجات 

ت�شرين و�لتي ت�شادف يوم �ل�شبت �ملقبل.
 وم�ش���اء �لحد ن�ش���ر مكتب ن���وري �ملالكي زعيم 
�ئت���الف دول���ة �لقان���ون من�ش���ور� مقت�شب���ا على 
»توي���رت«، قال في���ه �ن »�شفينة �لئت���الف �جلديد 

�أبحرت«.
وجاء ه���ذ� بعد نفي مكتب ه���ادي �لعامري زعيم 
حتال���ف �لفت���ح، عق���د موؤمت���ر �شحف���ي يف منزل 

�لخر لالإعالن عن �لتحالف �جلديد.
و�لتحال���ف كان ق���د مت �حلدي���ث عن���ه قب���ل ي���وم 
�لح���د، وي�شم 6 جهات وهي: �لإطار �لتن�شيقي، 
حتالف عزم، حزب �لحتاد �لوطني �لكرد�شتاين، 
بابليون، حتالف �ل�شيادة، و�حلزب �لدميقر�طي 

�لكرد�شتاين.
وع���ن كو�لي����س م���ا ج���رى م�ش���اء �لح���د، ك�شف 
�شيا�ش���ي كان قريب���ا م���ن �حلدي���ث ل�)�مل���دى( عن 
»ت���ردد �لعام���ري يف �ملو�فقة على �ع���الن ت�شكيل 
�لئت���الف خوف���ا من غ�شب مقت���دى �ل�شدر زعيم 

�لتيار �ل�شدري«.
وت�شب���ب ت���ردد �لعام���ري يف نف���ي �لخ���ر عق���د 
موؤمت���ر �شحف���ي يف منزله من �ج���ل �لعالن عن 

�لتحالف �لذي �أطلق عليه »�د�رة �لدولة«.
ومي�شي �ل�شيا�شي �ملطلع: »نقلت �حد�ث �لتوقيع 
على �لتحالف �ىل منزل عم���ار �حلكيم زعيم تيار 

�حلكمة، وبعد ذلك حلق �لعامري ببقية �لقادة«.
وبح�ش���ب �ل�شيا�ش���ي �ل���ذي ح�ش���ر �ح���د�ث ليلة 
�لح���د، �ن �لعام���ري كانت ما ت���ز�ل لديه خطوط 

�ت�شال م���ع �ل�شدر، و�لتحق ببي���ت �حلكيم حني 
ج���اءه �لرد من زعي���م �لتيار و�ل���ذي �بلغه فيه �ن 
»�ل�شدر غ���ر معني مبا يحدث و�لعامري حر يف 

قر�ره«.
وحت���ى �لن مل ي�شدر من زعي���م �لفتح �ي تعليق 
على ما جرى م�شاء �لحد، با�شتثناء �لبيان �لذي 
ن�ش���ر يف تل���ك �لليلة عن مكتبه ح���ول عدم وجود 

موؤمتر �شحفي لإعالن �لئتالف.
وكان���ت مو�ق���ف �لعام���ري ط���و�ل �لزم���ة �لت���ي 
تق���رتب م���ن �لع���ام، قريبة م���ن �لتي���ار �ل�شدري، 
وه���و �لوحيد �ل���ذي رحب به �ل�ش���در �شريطة �ن 

يغادر »�لإطار«.
ورف����س خمت���ار �ملو�شوي وهو نائ���ب �شابق يف 
حتال���ف �لفت���ح �ن يعل���ق على مو�ق���ف �لعامري، 
لكن���ه ق���ال ل�)�مل���دى( �ن �لخ���ر »لن ي�ش���ارك يف 

�حلكومة �ملزمع ت�شكيلها«.

وعن ر�أيه بالتحالف �جلدي���د �أكد �لنائب �ل�شابق 
�نه »ول مئة حتالف و�جتم���اع �شينتهي بت�شكيل 

حكومة بدون مو�فقة زعيم �لتيار �ل�شدري«.
وحت���ى �لن مل ي�ش���در تعلي���ق من �ل�ش���در حول 
�لئت���الف �جلديد، بينم���ا �شخر غاي���ب �لعمري 

�لنائب �ل�شدري �ل�شابق من �لتحالف.
وق���ال �لعم���ري يف تغريدة على »توي���رت« م�شاء 
�لح���د: »يبقى �لإط���ار �إطارً� وم���ن �مل�شتحيل �أن 

ي�شبح حمركًا«. 
ويلتزم �ل�شدر منذ ما عرفت ب� »هدنة �لربعينية« 
و�لت���ي يعتق���د �نها م���ددت موؤخ���ر� �ىل منت�شف 

�ل�شهر �ملقبل، بعدم �لت�شريح �ل�شيا�شي.
ويث���ر مقرب���ون من �لتي���ار �ل�ش���دري ��شئلة عن 
م���ا ج���رى يف ليلة �لحد، وعن �شب���ب عدم وجود 
وثيقة ر�شمية للتحالف تظهر ��شماء �ملوقعني، �و 

عقد موؤمتر �شحفي.

ويوؤك���د �ملقرب���ون م���ن �حلنانة، معق���ل �ل�شدر 
يف حدي���ث ل�)�ملدى( �ن »زعي���م �لتيار �ل�شدري 
رف�س بالتاأكيد �عالن ه���ذ� �لتحالف ومل ير�شل 

�ي ممثل عنه«.
وي�ش���ر �ملقرب من �لتيار وهو نائب �شابق، �ن 
هن���اك �نباء غر موؤكدة ع���ن وجود �ت�شال بني 
خمي����س �خلنج���ر زعيم حتال���ف �ل�شي���ادة، مع 

�ل�شدر يف ليلة �لحد.
ول يع���رف �لنائ���ب �ل�شباق تفا�شي���ل �لت�شال 
ب�شكل دقيق، لكنه ��شار �ىل �ن ت�شريبات �فادت 
ب���ان �خلنج���ر �أكد لزعي���م �لتيار �ل�ش���دري بان 
»مطال���ب �لتيار �ل�شدري حا�شرة يف �لجتماع 

�لذي جرى م�شاء �لحد«.
ويوؤك���د �لنائ���ب �ل�شاب���ق �ن »�لتحالف �لثالثي 
ب���ني �ل�شي���ادة و�لتي���ار و�حل���زب �لدميقر�طي 
م���از�ل قائم���ا، وبالتاأكيد �ن �ش���روط �ل�شدر قد 

طرحها �حللفاء يف ليلة �لحد«.
وحتى �لن مل ي�ش���در بيان ر�شمي من �ل�شيادة 
�و �حل���زب �لدميقر�ط���ي �لكرد�شت���اين ح���ول 

�لئتالف �جلديد.
وكان ج���زء من �لتفاق �لذي جرى م�شاء �لحد 
ق���د ت�شرب، حيث �كد بانه مل يجر �لتفاو�س مع 

�ل�شدر لن �لخر »قد رف�س �لتفاو�س«.
مطال���ب  �مل�شرب���ة  �لتفاو����س  �ور�ق  وحمل���ت 
باإلغاء هيئة �مل�شاءلة و�لعد�لة وحتويل �مللفات 
�ىل �لق�شاء، وهو مطلب يتكرر منذ عام 2006.

كم���ا ��ش���ارت �لوثائ���ق �ىل وج���ود م���ا و�شفته 
باإخ���ر�ج �جلي����س و�حل�ش���د  �شني���ة«  ب�«رغب���ة 
�ل�شعب���ي م���ن مر�كز �مل���دن، و�ك���دت بانه جرى 
�لتفاق على حتقيق ذلك بعد �ن »توفر ميز�نية« 
وبناء »مر�كز توفر له���م �ل�شتقر�ر« يف ��شارة 

�ىل �حل�شد و�جلي�س.

و��ش���ارت وثائق �لتف���اق �جلديد �لت���ي مل يتم 
�لتاأك���د منه���ا م���ن جه���ة م�شتقل���ة، �ىل تعدي���ل 
قان���ون �لنتخاب���ات و�ج���ر�ء �لنتخاب���ات بعد 
�شنة م���ن �لتعديل، و�ج���ر�ء �نتخابات جمال�س 

�ملحافظات قبل �لنتخابات �لت�شريعية.
��شاف���ة �ىل ت�شكيل حكوم���ة وفق مبد�أ �لتو�فق 
و�ل�شتحقاقات �لنتخابي���ة، ويوؤكد �ل�شيا�شي 
�ملطل���ع عل���ى �لتفاق بان���ه ج���رى »�لتاأكيد على 

بقاء حممد �ل�شود�ين«.
وو�ش���ط تل���ك �لنباء �أعل���ن مكت���ب �لخر عما 
قال���ه �ن���ه �لربنام���ج �حلكوم���ي �ملقب���ل و�لذي 
ت�شمن 23 حمور�، �همه���ا ما يتعلق بالكهرباء 
و�ل�شحة و�خلدمات �لبلدية ومكافحة �لف�شاد.

ق���د  �لتن�شيق���ي  �لإط���ار  يف  �أط���ر�ف  وكان���ت 
ملحت موؤخ���ر�، �أبرزهم قي����س �خلزعلي )زعيم 
�لع�شائ���ب(، �ىل �مكانية ��شتب���د�ل �ل�شود�ين 
كاأحد �حلل���ول للتفاهم مع �ل�ش���در �لذي ماز�ل 

ر�ف�شا لأي تفاهمات مع »�لطاريني«.
ق���ال  �لح���د،  ليل���ة  كو�لي����س  �ىل  وبالع���ودة 
�ل�شيا�ش���ي �لقري���ب م���ن �لح���د�ث �ن »هن���اك 
�أور�ق���ا وتو�قي���ع �شتظهر و�ملوؤمت���ر �ل�شحفي 

�شوف يعلن عنه لكن بعد يوم 10/1«.
وو�ش���ف �ل�شيا�ش���ي م���ا ج���رى من �تف���اق بانه 
»ج�س نب�س« حيث �شينتظر �لإطار ما �شيجري 
بعد �لذكرى �لثالثة لحتجاجات ت�شرين ويقرر 

�مل�شي �و �جر�ء تعديالت على �لتفاق.
وكانت �شور على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
�ظه���رت من�ش���ور�ت للتح�شي���د �ىل تظاه���ر�ت 
�ل�شب���ت �ملقب���ل و�لتي ق���د تتط���ور �ىل �قتحام 

�ملنطقة �خل�شر�ء.
�أن�ش���ار  ي�ش���ارك  �ن  »�لإط���ار«  يتوق���ع  كم���ا 
تتك���رر  وق���د  �جلدي���د  �حل���ر�ك  يف  �ل�ش���در 
�حد�ث �ل�شتباكات يف �ملنطقة �خل�شر�ء �لتي 

جرت نهاية �آب �ملا�شي.
وك�شف���ت �لوثائ���ق �مل�شرب���ة ع���ن �جتم���اع ليلة 
�لع���ام  �لعف���و  ��ش���د�ر  �لتاأكيد عل���ى  �لح���د، 
و�لغ���اء  بالإره���اب،  �ملتورط���ني  وي�شتثن���ى 
منا�شب �ملحاف���ظ بالوكال���ة، وتوحيد �لر�شوم 

�لكمركية.
وكان لفت���ا يف وثائ���ق �لتفاو����س �حلديث عن 
عق���د جل�ش���ة للربملان ي���وم 27 �يل���ول )�ليوم(، 
وذك���رت �لوثائق �ن حمم���د �حللبو�شي رئي�س 

�لربملان »كان متحم�شا لعقد �جلل�شة«.
وكان���ت �خر حماولة ل���� »�لإطار« يف عقد جل�شة 
�ل�شب���وع �ملا�شي، ق���د �نتهت �ىل لق���اء م�شغر 
يف »كافتري���ا �لربمل���ان« بني �ل�ش���ود�ين وعدد 

حمدود من �لنو�ب.

ت�سريبات عن تردد العامري في قبول االتفاق وات�سال بين الخنجر وال�سدر

�شفينة »اإدارة الدولة« بانتظار كلمة ت�شرين.. وم�شير
الئتالف الجديد يتحدد الأ�شبوع المقبل

 الحكي��م نق��ل االجتم��اع من منزل زعي��م الفتح اإلى منزل��ه واتفاق مبدئ��ي على �سحب الح�س��د من المدن

بغداد/ فرا�س عدنان

��شتبع���د مر�قب���ون جن���اح �جله���ود �حلالي���ة 
لالإط���ار �لتن�شيق���ي يف ت�شكي���ل �حلكومة من 
دون مو�فق���ة �لتيار �ل�ش���دري، لفتني �إىل �أن 
�لعملي���ة �ل�شيا�شي���ة ق���د و�شل���ت �إىل مرحل���ة 
�لف�شل ومعها ينبغي �لذهاب �إىل حل �لربملان 

و�إجر�ء �نتخابات مبكرة. 
وق���ال �خلب���ر �ل�شيا�ش���ي زي���اد �لع���ر�ر، �إن 
»�لإط���ار �لتن�شيق���ي، طيل���ة �لأ�شه���ر �ملا�شية، 
�عت���اد على نف�س �حل���و�ر، باأنه يحاول �ظهار 
نف�شه �أمام �لر�أي �لعام باأن يديه مفتوحة �أمام 

�لكافة لت�شكيل �حلكومة«.
م���ن  �أك���رب  »�خل���الف  �أن  �لع���ر�ر،  و�أ�ش���اف 
مو�شوع �حلكوم���ة و�آلية ت�شكيلها، وحقيقته 
�أن �لعملي���ة �ل�شيا�شية ق���د و�شلت �إىل مر�حل 

ف�شل بامتياز«.
و�أ�شار، �إىل �ن »�ل�شعب �لعر�قي كان قد قطاع 
�آخر عمليتي �نتخاب بن�شبة ت�شل �إىل 80 % 
نتيجة ف�شل �لق���وى �ل�شيا�شية يف مد ج�شور 

�لثقة مع �ملو�طن«.
و�أورد �لع���ر�ر، �أن »�لفك���رة �أ�شبح���ت و�جبة 
ب���ان يت���م ط���رح روؤي���ة جدي���دة، وكان �لتيار 
�ل�ش���دري �شباقًا به���ا بانه طرح فك���رة لإد�رة 
�إىل  �لدميقر�طي���ة  �لعملي���ة  باإع���ادة  �لدول���ة 
�أخ���رى  م���رة  و�إحيائه���ا  �لطبيع���ي  و�شعه���ا 

و�إعادة �لثقة للمو�طن �لعر�قي بها«.
ولف���ت، �إىل �أن »�لإط���ار �لتن�شيق���ي وحتديدً� 
كتل���ة �ئتالف دول���ة �لقانون وق���ف بال�شد من 
�لأغلبي���ة �ل�شيا�شي���ة �لت���ي كان زعي���م �لكتلة 

نوري �ملالكي يطالب بها �شابقًا«.
و�ش���دد �لعر�ر، على �أن »�جلميع ��شت�شعر منذ 
عام 2010 بعدم وجود حل لالأزمة �ل�شيا�شية 

مع بقاء �ملحا�ش�شة و�لزعامات«.
وي���رى، �أن »�لتي���ار �ل�ش���دري عندم���ا ط���رح 
فكرت���ه لإج���ر�ء تغي���ر�ت يف �إد�رة �لدولة مل 
يتحدث ملفرده، �إمنا جاء ب�شركاء معه ممثلني 
ب���كل من كتلة �ل�شيادة و�حل���زب �لدميقر�طي 

�لكرد�شت���اين، وبالت���ايل ف���اأن م���ا يطال���ب به 
�ل�شدري���ون مل يك���ن بدع���ة لال�شتح���و�ذ على 

�ل�شلطة«.
و�ته���م �لعر�ر، »�لإط���ار �لتن�شيقي باأنه �شعى 
م�ش���روع  �إف�ش���ال  �إىل  �ملا�شي���ة  �مل���دة  طيل���ة 
�لتيار �ل�ش���دري �لوطني مبختل���ف �لو�شائل 
و�لآلي���ات لإبق���اء �لو�ق���ع �حل���ايل بد�عي �أن 
�لو�ش���ع ل ميك���ن مع���ه �لتح���ول �إىل �لأغلبية 

�ل�شيا�شية«.
ويج���د، �أن »�لتيار �ل�شدري و�شل �إىل قناعة، 
بع���د ت�شع���ة �أ�شهر م���ن �ل�شد و�جل���ذب، بعدم 
وجود ج���دوى من �ملفاو�ش���ات و�حلو�ر ول 
بد �أن تك���ون هناك خارطة جدي���دة و�ن�شحب 

من �لعملية �ل�شيا�شية«.
و�أو�ش���ح �لع���ر�ر، �أن »�لطرف �لآخ���ر، وبعد 
لفك���رة  ي���روج  ب���د�أ  �ل�شدري���ني،  �ن�شح���اب 
�حل���و�ر، ولكن �ل�شوؤ�ل �ل���ذي ينبغي طرحه: 
عل���ى م���اذ� ياأتي �حل���و�ر؟، هل عل���ى حكومة 
تو�فقية؟، �ل�شدريون رف�شو� هذه �لفكرة منذ 

�لبد�ية و�ن�شحبو� من �لعملية �ل�شيا�شية«.
ونوه، �إىل �أن »جمرد طرح فكرة وجود �لتيار 

�ل�ش���دري يف �حلكوم���ة �ملقبلة ه���و ��شتفز�ز 
له���م وكاأن �لإط���ار يري���د تر�شيت���ه بع���دد من 

�لوز�ر�ت«.
و�نتهى �لع���ر�ر، �إىل �أن »�لتي���ار �ل�شدري لن 
يقب���ل بالتو�ج���د يف حكوم���ة تو�فقي���ة كالتي 
يدع���و �إليه���ا �لإط���ار �لتن�شيق���ي �لي���وم، و�إذ� 
�فرت�شن���ا قبول���ه به���ا فاأن���ه �شيفق���د جمهوره 
ومكانت���ه بع���د �أن �أن�شاأ م�شروع���ًا وطنيًا، ول 
�أعتقد �أن �ل�شدريني �شيخطون بهذ� �لجتاه«.

و��شتبع���د �خلب���ر �ل�شيا�ش���ي �لآخ���ر من���اف 
�لتن�شيق���ي  �لإط���ار  »يحق���ق  �أن  �ملو�ش���وي، 
م�شاعيه بت�شكي���ل �حلكومة يف ظل �خلالفات 

�حلالية«.
و�أ�ش���اف �ملو�ش���وي، �أن »هن���اك �لكث���ر م���ن 
�لإ�شكالي���ات ل�شيما مع وج���ود رف�س �شعبي 
ممثال بقو�عد �لتيار �ل�شدري �أو �لت�شرينيني 

لهذه �لطبقة �ل�شيا�شية«.
ولف���ت، �إىل �أن »�لتو�ش���ل �إىل حل���ول لالأزم���ة 
ينبغي معه �لتو�فق م���ع �حلزب �لدميقر�طي 
�لكرد�شت���اين وكتل���ة �ل�شيادة وهم���ا حليفان 
للتيار �ل�شدري ويرف�شان �لتقدم باأية خطوة 

دون �لتو�فق مع �ل�شدريني«.
ويج���د �ملو�ش���وي، �أن »�خلي���ار�ت �ل�شعبي���ة 
�أ�شبح���ت و��شح���ة وع���ربرّ عنها زعي���م �لتيار 
�ل�شدري مقتدى �ل�شدر يف �أكرث من منا�شبة، 
وهي ح���ل �لربمل���ان و�لذه���اب �إىل �نتخابات 

مبكرة«.
و�أك���د، �أن »تق���دمي �لإط���ار �لتن�شيقي ملر�شحه 
ل يعن���ي �أن �لأم���ور �كتمل���ت، و�شب���ق �أن قدم 
�لتحال���ف �لثالث���ي �ل���ذي يجم���ع �ل�شدري���ني 
�لدميقر�ط���ي  و�حل���زب  �ل�شي���ادة  كتل���ة  م���ع 
�لكرد�شتاين مر�شحه �ي�شَا لكنه مل يتمكن من 

ت�شكيل �حلكومة«.
وم�ش���ى �ملو�ش���وي، �إىل �أن »م���ا يتحدث عنه 
�لإطار �لتن�شيقي من حتالفات لن يحل �لأزمة 
�ل�شيا�شية، بل يزيد �لو�شع �ل�شيا�شي تعقيدً� 
بالتز�من م���ع دعو�ت �لتظاهر�ت �لتي جتري 

حاليًا«.
وي�شعى �لإط���ار �لتن�شيقي �إىل �إعالن حتالف 
كب���ر ي�ش���م ق���وى �شيا�شي���ة عدي���دة لغر����س 
ت�شكي���ل �حلكوم���ة م���ن قب���ل مر�شح���ه حممد 

�شياع �ل�شو�دين. 

اإنهاء االأزمة ال�سيا�سية بحل البرلمان واإجراء االنتخابات المبكرة

مراقبون ي�شتبعدون نجاح جهود »الإطار« بت�شكيل 
حكومة يراأ�شها ال�شوداني

لقاء بين الحلبو�سي وبال�سخارت اأم�س �سبق تحديد موعد جل�سة البرلمان

جهود الطار التن�سيقي قد ت�سطدم بالتظاهرات ال�سعبية مطلع الأ�سبوع المقبل
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ي�شرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�شات اأدناه والتي تت�شمن جتهيز )املواد املذكورة يف اجلدول اأدناه( والواردة �شمن ح�شابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�شتم�شكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا على 
)www.moh.gov.iq(  واملوقع اخلا�ص بالوزارة )www.kimadia.iq( االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة

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

املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني �شيعقد ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم اخلمي�ص 2022/10/20.
مالحظة / يف حالة م�شادفة موعد الغلق عطلة ر�شمية يكون اليوم التايل للدوام الر�شمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more 
information against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its 
amounts more than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the 
bidder should attached, with presented offers, a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year 
and not released the a mount from bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents 
that issued by Government Banks , kindly note, the payment way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed 
to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like 
Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 
Thursday  20 /10 /2022 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the 
tender.

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

املدير العام

Announcement No.Closing dateOpening dateDescriptionInvitation No.No.

First time26 / 10 / 202227 / 9 / 2022  ENT Appliances94 / 2022 / 521

 ذي قار / ح�شني العامل 

�رتفاع  قار عن  ذي  �شرطة  قيادة  �علنت  يف وقت 
خالل  و�قعة   742 �ىل  �ملخدر�ت  جرمية  معدالت 
�ال�شهر �لت�شعة �ملن�شرمة من �لعام �حلايل، �أقّرت 
�حلكومة �ملحلية بعدم �متالكها �لدالئل �لو��شحة 
�ملخدرة،  للمو�د  �مل��وردة  �لدولية  �جلهة  لتحديد 
تكون  �ن  باالإمكان  كان  �جلر�ئم  هذه  �ن  موؤكدة 

�أكرب من �الرقام �ملعلنة لوال �جلهود �الأمنية.
وت�����ش��ر وث��ي��ق��ة �م��ن��ي��ة ُع��ر���ش��ت خ���الل �مل��وؤمت��ر 
�ل�شحفي �مل�شرتك �لذي عقده قائد �شرطة ذي قار 
�لفريق �شعد عاتي �حلربية مع عدد من �لقياد�ت 
 )2022 �ي��ل��ول   12( �الث��ن��ن  ي���وم  يف  �الم��ن��ي��ة 
�مللقي  "ح�شيلة  �ن  �ىل  �ل�شرطة  قيادة  مقر  يف 
�ملخدر�ت  �شوؤون  مديرية  قبل  من  عليهم  �لقب�ض 
�الول  من  للمدة  ق��ار  ذي  يف  �لعقلية  و�مل��وؤث��ر�ت 
من كانون �لثاين 2022 وحتى 12 �يلول 2022 

بلغت 742 متهمًا".
 400 منهم  "�ملحكومن  �أن  �لوثيقة،  و�أ���ش��اف��ت 
كبتاغون  ق��ر���ض   44028 �شبط  مت  فيما  م���د�ن 
كغم  و15  �لعقلية  �مل��وؤث��ر�ت  من  قر�شًا  و1014 
و780 غم من مادة �لكري�شتال 1.18 كغم من مادة 

�حل�شي�شة".
غر  ت��ع��د  �مل���ع���دالت  "هذه  �ن  م�����ش��ادر،  وت���وؤك���د 
م�شبوقة مقارنة بعام 2020 �ذ بلغ �جمايل �مللقى 
حمافظة  يف  �ملخدر�ت  جر�ئم  يف  عليهم  �لقب�ض 
�ملحالن  ع��دد  وبلغ  متهمًا،   468 حينها  ق��ار  ذي 
 4331 و�شبط  متهما   402 �مل��ح��اك��م  �ىل  منهم 
قر�ض خمدر و6 كغم و559 غم من �لكري�شتال و5 

كيلوغر�م و570 غم من �حل�شي�شة".
ب�شاأن  )�مل����دى(،  ملر��شل  ���ش��وؤ�ل  على  رده  ويف   
�إمكانية حتديد �جلهة �لدولية �ملوردة للمخدر�ت 

�ملخدرة،  �مل��و�د  ي�شنع  ي��زرع وال  ال  �لعر�ق  كون 
�بو  قار  ذي  حمافظ  با�شم  �العالمي  �لناطق  قال 
�حل�شن �لبدري يف موؤمتر �شحفي عقد يف ديو�ن 
�ملحافظة، �إن "�أية جرمية حت�شل يف حمافظة �و 
�إط��الق  �و  �جلرمية  وجهة  حتديد  ميكن  ال  دول��ة 
م�شتفي�ض  حتقيق  �ج��ر�ء  يتم  مل  ما  جز�فا  �لتهم 

يف ذلك".
لها  �ل�شرطة ال ميكن  "قيادة  �أن  �لبدري،  و�أ�شاف 
هناك  يكن  مامل  تعنيها  �لتي  �جلهة  �ىل  ت�شر  �أن 

حتقيق و�دلة و��شحة يف هذ� �ملجال".
كل  يف  تنت�شر  �ملخدر�ت  "جر�ئم  �أن  �إىل  و�أ�شار، 
دول �لعامل ويف حمافظات �لعر�ق �الخرى ونحن 
�الآف��ة  لهذه  قطعية  وب�شورة  بالت�شدي  ج��ادي��ن 

�مل�شرة باملجتمع".
�ل�شكر  قدمت  ق��ار  "ذي  �أن  على  �ل��ب��دري،  و�شدد 
�شعيها  على  �ل�شابقة  �الي��ام  يف  �المنية  للقو�ت 

�حلثيث للحد من جر�ئم �ملخدر�ت".
تاأتي  �أن  �ملمكن  من  كان  "�الإح�شاء�ت  �أن  ور�أى، 

متز�يدة لو مل يكن هناك ت�شد جدي للم�شكلة".
تعمل  �المنية  "�لقو�ت  �أن  �إىل  �ل��ب��دري،  ون��وه 
توجيهاتها  ت�شدر  �ملحلية  و�حلكومة  نهار  ليل 
للوحد�ت �الد�رية و�لدو�ئر �ملعنية للعمل باجتاه 

�حلد من جر�ئم �ملخدر�ت".
�ل��ق��ادم��ة  "ت�شهد �الي����ام  ب���ان  و�أع�����رب، ع��ن �م��ل��ه 
من  للتخفيف  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �حل��م��الت  م��ن  �مل��زي��د 
�ملدمنن  وم�شاعدة  �ملجتمع  على  �ملخدر�ت  �آث��ار 
و�مل��ت��ع��اط��ن يف �ل��ت��ع��ايف ع���رب م���رك���ز �حل��ي��اة 
�ملتخ�ش�ض مبعاجلة �ملدمنن على �ملخدر�ت �لذي 

�فتتح موؤخرً�".
وخل�ض �لبدري، �ىل �لقول �ن "�جلهود متو��شلة 
م��ن جميع  �مل��خ��در�ت  ملحاربة �الجت���ار وت��روي��ج 

�ملوؤ�ش�شات �ملعنية".

لوحدها  �المنية  "�الجر�ء�ت  �ن  مر�قبون  ويرى 
غ���ر ك��اف��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ج���ر�ئ���م �مل���خ���در�ت �ل��ت��ي 
بر�مج  "تبني  د�عن �ىل  باملجتمع"،  تفتك  �خذت 
وتطوير  لتاأهيل  و��شعة  وتوعوية  �قت�شادية 
�ل�شباب وتوفر فر�ض �لعمل لهم كونهم ي�شكلون 

�لن�شبة �الكرب من �شحايا �نت�شار �ملخدر�ت".
�لرقابة  وت�شديد  تفعيل  "�شرورة  على  و�شددو�، 
على �ملو�نئ و�ملنافذ �حلدودية �لتي تعد �مل�شدر 

�لرئي�ض لتوريد �ملخدر�ت للعر�ق".
�لعاملي  �ل��ي��وم  �ح��ي��اء  يف  �مل�شاركون  ح��ذر  فيما 
�لتجاهل  من   )2022 �ب  منت�شف  )يف  لل�شباب 
�حلكومي للتحديات �لتي تو�جه �ل�شباب، معربن 
هذه  وم�شتقبل  حا�شر  �شياع  من  خ�شيتهم  عن 
�ل�شريحة جر�ء تفاقم �الزمات و��شتفحال م�شاكل 
�النتحار و�الدمان على  �لبطالة و�نت�شار ظو�هر 

�ملخدر�ت.
وكانت حمافظة ذي قار قد �تخذت وبالتن�شيق مع 
�مليد�نية  خطو�تها  �وىل  �لبي�شاء  �الي��ادي  فريق 
ل��ل��ح��د م���ن �الدم�����ان ع��ل��ى �مل���خ���در�ت وذل����ك عرب 
�فتتاح مركز تخ�ش�شي ملعاجلة مدمني �ملخدر�ت 
و�إطالق   ،2022 �يار  مطلع  �لنف�شية  و�الأمر��ض 
للمدمنن  �مل�شاعدة  لتقدمي  جمتمعية  م��ب��ادر�ت 
معدالت  يف  �ملتنامي  �الرت��ف��اع  على  و�ل�شيطرة 

جر�ئم �ملخدر�ت.
�لتي  خم���در�ت(  ب��ال  )ح��ي��اة  حملة  ��شهمت  فيما 
مع  بالتن�شيق  ق��ار  ذي  �شباب  م��ن  فريق  �أطلقها 
بتعايف  �أ�شهر  ب�شعة  قبل  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات 
70 مدمنًا من �لتعاطي، وذلك بالتز�من مع حملة 
مدمني  لتطمن  �ملحلية  �حلكومة  �أطلقتها  �خرى 
معاجلة  م��رك��ز  مر�جعة  على  وحثهم  �مل��خ��در�ت 

�الدمان �لذي �فتتح قبل ب�شعة �أ�شهر.
نهاية  يف  نظمت  ق��د  �ملحلية  �حل��ك��وم��ة  وك��ان��ت 
عنو�ن  حت��ت  مو�شعة  ن���دوة  �ملن�شرم  ح��زي��ر�ن 
)ر���ش��ال��ة �ط��م��ئ��ن��ان �ىل �ل�����ش��ب��اب �مل���غ���رر ب��ه��م( 
باملبادر�ت  �ملتعاطن  �ل�شباب  ثقة  لتعزيز  تهدف 
مكافحة  يف  ت�شب  �لتي  و�ملجتمعية  �حلكومية 
�ملعنية  �لدو�ئر  من  م�شوؤولون  ح�شرها  �الدمان، 
و�ل���ق���ي���اد�ت �الم��ن��ي��ة ومم��ث��ل��ن ع���ن �مل��ن��ظ��م��ات 
وو�شائل  �ل���ر�أي  وق���ادة  و�لقانونية  �ملجتمعية 

�العالم.
وياأتي �إطالق �حلمالت �ملجتمعية و�حلكومية �إثر 
تعاطي وجتارة  مقلق يف معدالت جر�ئم  �رتفاع 
بيانات  ك�شفت  �ذ  و�ل�شرقة  و�النتحار  �ملخدر�ت 
�ملوؤمتر �المني ل�شرطة ذي قار عن �رتفاعها بو�قع 
17 باملئة خالل عام 2021. وكانت قيادة عمليات 
�شومر قد �علنت عن �عتقال �أكرث من 700 متاجر 
خالل  ق��ار  ذي  حمافظة  يف  خم���در�ت  ومتعاطي 
بحق  ق�شائية  �حكام  �شدور  موؤكدة   ،2021 عام 
350 مد�نا منهم و�شبط 35 كيلو غر�م من �ملو�د 

�ملخدرة و�أكرث من 60 �ألف قر�ض خمدر.

ارتفاع خطري يف جرائمها مقارنة بال�شنتني املا�شيتني

 �سرطة ذي قار تقّر ب�سعوبة حتديد امل�سوؤولني 
عن توريد املخدرات اإىل املحافظة

+ 964 7809144160  
+ 964 7709992499  
+ 964 7708080800  
+ 964 7704448045 

Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

اإع������ان������ات
اإعـــــالن

قدم��ت المدعي��ة (قس��مه كاظم س��اير) دعوى 
والمتضمنة تبديل اسمها وجعله (غدير) بدالً من 
(قس��مه) فمن لديه حق االعت��راض مراجعة مقر 
هذه المديرية خالل خمس��ة عشر يوم وبعكسه 
سيتم النظر في طلبها وفق احكام المادة 22 من 

قانون البطاقة الموحدة رقم 3 لسنة 2016. 
ع/ اللواء ريا�ص جندي عبد الكاظم الكعبي 
مدير الجن�شية العام 
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 بغداد / كرمي قحطان 

يعت����زم ع����دد م����ن �أع�ش����اء �لهيئ����ة �لعامة 
لالحت����اد �لعر�ق����ي لك����رة �ليد ح����ّل �لهيئة 
�لتنفيذّي����ة لالحت����اد، و�إج����ر�ء �نتخابات 
جدي����دة لل����دورة �لقادم����ة ت�ش����مُّ جمموعة 
مّم����ن مار�شو� �للعب����ة كالعبني �أو مدربني 
�أو �إد�ريني، وكان ذل����ك و��شحًا من خالل 
�لتح����ّركات و�للق����اء�ت و�الت�شاالت �لتي 
مت ر�شدها و�لت����ي �أجر�ها �أع�شاء �لهيئة 
مدين����ة  يف  �آخره����ا  كان  و�لت����ي  �لعام����ة 
�لب�شرة و�لذي جمع العب �ملنتخب وزير 
�ل�شباب و�لريا�شة �ل�شابق �لدكتور �أحمد 
ريا�����ض وبح�شور ممّثل����ي غالبّية �الأندية 
و�ملهتّم����ني  �لعام����ة  �لهيئ����ة  �أع�ش����اء  م����ن 
الحق����ًا  يق����ام  �أن  عزل����ه  �للعب����ة  ب�ش����وؤون 
�جتم����اع �آخر يف بغ����د�د �أو �لنجف لطرح 
�مل�شروع �الإ�شالحي و�إ�شد�ر بيان بذلك. 
�لدكتور �أحمد ريا�ض هو �أبرز �ملر�ّشحني 
لرئا�شة �الحتاد يف �لف����رة �ملُقبلة ي�شعى 
�ىل �الإرتق����اء و�لنهو�����ض بو�قع لعبة كرة 
�ملناف�ش����ة  �ىل  بالع����ر�ق  و�لع����ودة  �لي����د، 
�لفعلّية يف �لبطوالت �لعربّية و�الآ�شيوّية 
و�شواًل �ىل �لعاملّية وحت�شني �أد�ء �للعبة 
يف بغ����د�د و�ملحافظ����ات من خ����الل تفعيل 
عمل �الحتاد�ت �لفرعّية ومر�كز �لتدريب 
و�الهتم����ام  ومعنوّي����ًا  ماّدي����ًا  ودعمه����ا 
بالقاع����دة و�لفئ����ات �لعمرّي����ة و��شتقطاب 
�ىل  �إ�شاف����ة  قدر�ته����ا  وتنمي����ة  �ملو�ه����ب 
ت�شكيل �للج����ان من خارج �أع�شاء جمل�ض 
�إد�رة �الحتاد ومنه����ا �مل�شابقات و�حلّكام 
و�مل�شرف����ني الإعط����اء دور ال�شحاب �للعبة 
و�مل�شاهم����ة  �المكانّي����ة  لديه����م  �لذي����ن 
وم�شابقات����ه  �الحت����اد  عم����ل  جن����اح  يف 
ون�شاطات����ه باال�شاف����ة �ىل متابعة �شوؤون 

�لالعبني �لرّو�د.
هذ� ما �أّكده �أه����ل �للعبة باأن هناك �إجماع 
يف كافة مناطق �لعر�ق على �إجر�ء عملّية 
�لتغي����ر �جل����ذري يف هيكلّي����ة �الحت����اد، 
وهذ� م����ا كان و��شحًا من خ����الل لقاَء�تنا 
م����ع ممثل����ي �الأندي����ة و�ملهتّم����ني ب�شوؤون 
�للعب����ة لالرتق����اء بو�ق����ع ك����رة �لي����د نحو 
�الأف�شل من خالل تكاتف �جلميع و�لعمل 
م����ع �جلمي����ع دون �لتف����ّرد، و�شتكون باب 
�الحتاد مفتوح����ة جلميع �ملن�شوين للعبة 

و�ال�شتماع �ىل مقرحاتهم و�شكاو�هم. 

�سرية ريا�ض 
مر�ش���ح رئا�ش���ة �الحت���اد �لدكت���ور �أحمد 
ريا�ض من مو�ليد مو�ليد 1969، متزوج 
ولدي���ه خم�شة �أبن���اء، حا�شل على �شهادة 

دكتور�ه عل���وم فيزياء، مار����ض كرة �ليد 
�لك���رخ ع���ام 1986 و��شتم���ّر  ن���ادي  يف 
مع���ه حت���ى ع���ام 1995، ث���م �نتق���ل �إىل 
ن���ادي �جلي�ض ع���ام 1996، عاد �إىل نادي 
�لك���رخ ثاني���ة مو�ش���م 1997، وكذلك �إىل 
ن���ادي �جلي�ض عام 1998، لي�شتقّر �أخرً� 
يف ن���ادي �لك���رخ مو�ش���م 2003-2004 
معتزاًل �للعب فيه وخامتًا م�شرة طويلة 
ناجحة وتاركًا ب�شمات مميزة بني �أقر�نه 
خالل عق���دي �لثمانينيات و�لت�شعينيات، 
�إذ ح�ش���ل عل���ى لق���ب �ل���دوري م���ع نادي 
�لك���رخ ب���دءً� م���ن مو�ش���م 1990 لغاي���ة 
مو�ش���م 1993 ون���ال لق���ب �ل���دوري م���ع 
�لك���رخ مو�شم 1995- 1996 ورفع كاأ�ض 
�لعر�ق مع نادي �جلي�ض مو�شم  1996-

1997 وكذل���ك لقب �ل���دوري مع �جلي�ض 
مو�ش���م 2001-2002 ولقب �لدوري مع 
ن���ادي �لك���رخ مو�ش���م 2004-2003، �أما 
م�شاركاته �لدولية مع �ملنتخبات فقد مّثل 
�ملنتخب �لوطني �لثاين يف بطولة بغد�د 
�لدولي���ة ع���ام 1989 ولعب م���ع �ملنتخب 
ذ�ت���ه يف بطول���ة �أنق���رة يف تركي���ا �لعام 
نف�شه، و�شارك م���ع �ملنتخب �الأوملبي يف 
بطولة بغ���د�د �لدولية ع���ام 1990 ومّثل 
�ملنتخ���ب �الأوملبي يف بطول���ة بغد�د عام 
م���ن  �أي�ش���ًا  �لوطن���ي  و�ملنتخ���ب   1993
ع���ام 1990 �إىل ع���ام 1999 ودخ���ل يف 
�ملع�شك���ر�ت �لد�خلي���ة و�خلارجي���ة م���ع 
منتخب���ات �الأوملبي و�لث���اين و�لوطني، 
وكان���ت �آخ���ر م�شاركات���ه �خلارجي���ة مع 

يف   1999 ع���ام  يف  �لوطن���ي  �ملنتخ���ب 
�ل���دورة �لعربية �لت���ي �شّيفتها �لعا�شمة 
�الأردنّي���ة  عّم���ان، وميتلك �أحم���د ريا�ض 
خرب�ت تدريبّية و�أكادميّية بعد م�شاركته 
يف �ل���دورة �لتدريبية عام 1996 كمدرب 
و�إع���د�د  �ل�شب���اب  لقي���ادة  موؤّه���ل  دويل 
�ملناهج، و�أ�شتاذ حما�ش���ر ملادة �لفيزياء 
�ملع���اون  ث���م  �إ�شطنب���ول،  �أكادميّي���ة  يف 
�لعلم���ي لالأكادميي���ة نف�شه���ا، وم���ن �أبرز 
�ملدرب���ني �لذي���ن ��شرف���و� علي���ه ح�ش���ني 
حمم���د  و�آز�د  �شاح���ب  وظاف���ر  عل���و�ن 
�أمني و�ملرح���وم غازي جوه���ر و�شربي 
يا�ش���ر وقتيب���ة �أحم���د و�ملرح���وم ك���رمي 
وعب���د  حمم���ود  �لوه���اب  وعب���د  ه���ادي 
�لوه���اب غ���ازي وحممد حم���زة وح�شام 

عبد �لهادي و�شمر عبد �لنافع و�ملدربان 
�لرو�شيان فالدمي���ر و�لك�شندر و�ملدرب 

�ليوغ�شاليف بوب. 

ممثلو رابطة الرواد
ويف �شاأٍن �آخر لكرة �ليد، �جتمعت ر�بطة 
رّو�د كرة �ليد �لعر�قية يف قاعة �ملن�شور 
ق�ش���م �لن�شاط �لريا�ش���ي �ملدر�شي �لكرخ 
�الأوىل، وق���د متّخ�ض ع���ن �الجتماع عدد 
م���ن �لق���ر�ر�ت �أبرزه���ا تعي���ني ممثل���ني 
للر�بط���ة يف �ملحافظات �لبعيدة ليكونو� 
حلقة �لو�شل ب���ني �لر�بطة ورو�د �للعبة 
يف �ملحافظ���ة، وق���د مت �ختي���ار �ملمّثل���ني 
بعناية لكونهم من رّو�د �للعبة �ملرموقني 

وهم خر من ميثل حمافظاتهم.
يذكر �أن �ملحافظات �لقريبة من �لعا�شمة 
غ���ر  وباب���ل(  )دي���اىل وكرب���الء  بغ���د�د 
م�شمول���ة بالق���ر�ر لوج���ود م���ن ميّثله���م 
�شمن �أع�شاء �لهيئة �لعامة للر�بطة وهم 
عن حمافظة �أربيل زياد �أمر �شليم، وعن 
حمافظ���ة �الأنب���ار حمم���د يو�ش���ف عابد، 
وع���ن حمافظ���ة �لب�ش���رة فا�ش���ل جمعة، 
وعن حمافظة ده���وك رنكني رجب، وعن 
حمافظة �لديو�نية د.�شامر �لالمي، وعن 
حمافظة ذي قار و�ش���ام ذياب جرب، وعن 
حمافظ���ة �ل�شليماني���ة خلي���ل ��شماعي���ل، 
�شع���ود  �لدي���ن  �ش���الح  حمافظ���ة  وع���ن 
ح�شني، وعن حمافظة كركوك كمال فائق، 
وعن حمافظة �ملثنى علي �خلطيب، وعن 
حمافظ���ة مي�شان ميثم عب���د حممد، وعن 
حمافظ���ة �لنج���ف ر�ش���ول �ل�شائغ، وعن 
حمافظ���ة نين���وى با�ش���م جمي���ل، وع���ن 

حمافظة و��شط �إياد �حلركاين.

متابعة / �ملدى
�شتكون موقعة �لربتغال و�شيفتها 
����ش��ب��ان��ي��ا ب���اجل���ول���ة �ل�����ش��اد���ش��ة 
 ، �لثالثاء  �ليوم  م�شاء  و�الأخ���رة 
�لثانية  �ملجموعة  ل�شد�رة  حا�شمة 
دوري  نهائي  ن�شف  بطاقة  وحجز 

�الأمم �الأوروبية .
و�شتكون �ملو�جهة باللغة �لالتينية 
وب��ق��م��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ب���ني �جل���اري���ن 
ل��ت��ح��دي��د ه���وي���ة �مل��ت�����ش��در حيث 
رونالدو  كري�شتيانو  رفاق  باإمكان 
يحتاج  فيما  ب��ال��ت��ع��ادل،  �الك��ت��ف��اء 
حلجز  للفوز  �الإ�شباين  �مل��ات��ادور 

بطاقته �إىل �ملربع �لذهبي.
جنح  قد  �لربتغايل  �ملنتخب  وكان 
يف �إز�ح����ة ن��ظ��ره �الإ���ش��ب��اين عن 
ت�شيكيا  ع��ل��ى  ب���ف���وزه  �ل�������ش���د�رة 
مناف�شه  وخ�شارة  نظيفة  برباعية 
�شمن   )2  – ب���)1  �شوي�شر�  �أم���ام 

مناف�شات �جلولة �خلام�شة.
نقاط  �لربتغال 10  منتخب  وجمع 
تر�جعت  فيما  �الأول،  �مل��رك��ز  يف 

 8 م��ع  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �إىل  �إ�شبانيا 
نقاط،  ب�6  �شوي�شر�  وخلفها  نقاط 
تاركة قاع �لرتيب لت�شيكيا بنقاط 

�أرب����ع.  وي��دي��ن �ل��ربت��غ��ال��ي��ون يف 
لالعب  �لت�شيك  على  �نت�شارهم 
د�لوت  ديوغو  يونايتد  مان�ش�شر 

�ل���ذي �شجل ه��دف��ني، وزم��ي��ل��ه يف 
�لنادي �الإنكليزي برونو فرنانديز 
يختتم  �أن  قبل  �لثالث  �شجل  �ل��ذي 
دي��ي��غ��و ج��وت��ا م��ه��رج��ان �الأه����د�ف 
ب��ال��ر�ب��ع. وق���ال م���درب �ل��ربت��غ��ال 
�الأول  فرناندو �شانتو�ض" �ل�شوط 
كنا   ، ممتازة  وبجودة  ر�ئعًا  ك��ان 
لهم  ن�شمح  ومل  مت��ام��ًا  م�شتعدين 
فعليًا باإظهار �لكثر، عندما �شجلنا 
�لت�شيكيون  ف�شل  �ل��ث��اين،  �لهدف 
يف �إحر�ز ركلة �جلز�ء و�أ�شبحو� 
على  حافظنا  بينما  ت��وت��رً�،  �أك���ر 
نتطلع  �الآن  وه��دوئ��ن��ا،  ت��رك��ي��زن��ا 

ملعركة �لقمة �شد �إ�شبانيا �ليوم ".
وهي  �خل�شارة  عرقلت  �ملقابل  يف 
�لن�شخة  يف  الإ���ش��ب��ان��ي��ا  �الأوىل 
بعد  �ل��ق��اري��ة  للم�شابقة  �ل��ث��ال��ث��ة 
يف  فر�شها  من  وتعادلني،  فوزين 
تعزيز �ل�شد�رة، وبات على كتيبة 

�ن��ري��ك��ي حت��ق��ي��ق �الن��ت�����ش��ار وال 
�لربتغال  على  �لفوز  عن  لهم  بديل 

ال�شرد�دها.
�شوي�شر�  �أم��ام  �خل�شارة  وكانت   
�لهزمية  منذ  الإ�شبانيا  �الأوىل  هي 
�لعام  �الأخ��رة  �لن�شخة  نهائي  يف 
 )2 – ب����)1  فرن�شا  �أم���ام  �مل��ا���ش��ي 
حمققًا 6 �نت�شار�ت مقابل تعادلني 
منذ ت�شرين �الأول 2021، فيما كان 
منذ  ��شبانيا  على  ل�شوي�شر�  �الأول 
– �شفر( يف  ب� ) 1  �نت�شاره عليه 
م��ون��دي��ال ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا 2010 

�لتي نالتها ��شبانيا. 
ك��م��ا �أن�����ه �ل���ف���وز �ل���ث���اين ت��و�ل��ي��ًا 
ل�شوي�شر� يف دوري �الأمم �حلالية 
عقب فوزها على �لربتغال ب� ) 1 – 
بعدما  �ل�شابقة،  �شفر( يف �جلولة 
ه��ز�ئ��م  ب��ث��الث  حملتها  ����ش��ت��ه��ل��ت 

تو�ليًا.

حملة الإ�سالح تطول اتحاد كرة اليد 

اأحمد ريا�ض اأبرز املر�ّشحني لقيادة اللعبة.. ورابطة الرّواد 
ت�شّمي ممثلي املحافظات

 محمد حمدي
كلمة صدق

رّدت �ل�ُشلط���ات �مل�شري���ة، و�إد�ر�ت �الحت���اد�ت فيه���ا على 
مدى ثالث �شنو�ت ما يقارب ت�شعة وفود عر�قية، ومنعتها 
من دخول �الأر��شي �مل�شرية للم�شاركة يف بطوالت �لعرب 
للمالكم���ة و�لدر�ج���ات و�ألع���اب ريا�شي���ة �أخ���رى بذر�ئ���ع 
خمتلف���ة ال ميك���ن قبوله���ا، ولي����ض له���ا �أي م���رّبر ميت �ىل 

�لروح �لريا�شّية ب�شلة و�شل.
م���ع ذل���ك ت�ش���رُّ �حتاد�تن���ا و�أنديتن���ا عل���ى حت���نّي �لفر�شة 
و�إع���الن نف�شه���ا كاأّول �مل�شارك���ني يف �أي���ة بطول���ة ت�شّيفها 
�ل�شقيق���ة م�شر، وهنا ن�شّج���ل �عر��شنا عل���ى �ملوؤ�ّش�شات 
�لريا�شّية �لعر�قّية �لر�عية حلفظ كر�مة �لريا�شة �لعر�قية 
�لت���ي تتعّر�ض لُظلم و��شح م���ن دون �أن تكون رّد�ت �لِفعل 

مو�زية ملا يح�شل.
وُنذّك���ر هنا بعدد كبر من بروتوك���والت �لتعاون �مل�شرك 
�ملوّقع���ة بني موؤ�ّش�شاتنا و�أّوله���ا وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة 
م���ع نظر�تها �مل�شرّية، ولنا �أن نت�شّور لو �أّن ما ح�شل مع 
�لع���ر�ق قد �أعيد بنف�ض �لكيفّية م���ع �أي بلد خليجي ترى ما 

�لذي �شيحدث؟ 

وقاحة غري ُمرّبرة 
يجتهد بع����ض �لزمالء �الإعالميني يف �الإعالن عن بر�جمهم 
�لريا�شّي���ة يف �لقن���و�ت وهو ح���قٌّ م�شروع �إذ� م���ا ر�فقته 
�ملهنّي���ة يف �لطروح���ات وتن���ّوع �ملو��شي���ع �ل�شّيقة، ولكن 
�للجوء �ىل لغة �التهامات بالعموم �ملُطلق بحّق �ل�شحفيني 
�لريا�شيني و�الإعالميني و�تهامهم بُتهم خُمجلة هو جتاوز 
غ���ر م�شروع على جمي���ع �لقامات �الإعالمّي���ة �لكبرة �لتي 
نفخ���ر بها، و�حلّل �الأمثل �أز�ء بع�ض �لت�شريحات �الأخرة 
م���ن ه���وؤالء هو �ملقاطع���ة �لت���ي ت�شعهم عن���د حّدهم وتقف 
لتجاوز�ته���م باملر�شاد، مع �لعلم �أنها يف �لغالب ت�شدر من 
��شماء ُمريبة عرفت مبو�قفها �ملُتقّلبة ورق�شها على �حلبال 

حتى ت�شّورت �أن �جلميع ي�شاركها ذ�ت �الأ�شلوب. 

مقاطعة الإعالم لوفود خليجي 25 
م���ع �حلاجة �لفعلّي���ة لتو�جد �الإع���الم �لريا�شي مع �لوفود 
�خلليجّية �لتي تزور �لب�شرة مل���ّر�ت متتالية خالل �الأ�شهر 
�لقليل���ة �ملُن�شرم���ة وتو�ج���د �إحد�ه���ا حالي���ًا يف �لب�شرة، 
و�ش���رورة �أن ينق���ل �إعالمن���ا �ىل �جلمهور و�لع���امل �أجمع 
حج���م �ال�شتعد�د�ت لبطول���ة خليجي 25 �ملُزم���ع �نطالقها 
مطل���ع �لع���ام �ملقب���ل، ي�ش���رُّ �لقائم���ون على مل���ّف �لبطولة 
�ش���و�ء من �الحتاد �لك���روي �أو وز�رة �ل�شب���اب و�لريا�شة 
على تهمي����ض دور �الإعالم �لريا�ش���ي �لعر�قي و�إبعاده عن 
�شاح���ة �حلدث ب�شّت���ى �لطرق دومنا �شبب ُيذك���ر، وقد �أ�شّر 
�لزم���الء ه���ذه �حلالة �لغريب���ة �لتي ال تنط���وي �شوى على 
روؤي���ة غ���ر �شليمة و�شك���وك لي����ض يف حمّله���ا �أو �أّن هناَك 
يف �خلف���اء م���ا هو �أعظ���م وال يريدون �الف�ش���اح عنه حول 

م�شتقبل �لبطولة. 

جتمعهم املنا�سبات وتفرقهم الريا�سة
ع���ادت حرب �لت�شريحات �ىل �لو�جه���ة يف �خلفاء و�لعلن 
ب���ني موؤ�ّش�شاتن���ا �لريا�شّي���ة )وز�رة �ل�شب���اب و�لريا�ش���ة 
و�للجن���ة �الأوملبية من جهة، وب���ني �ملوؤ�ّش�شات و�الحتاد�ت 
�لريا�شّي���ة م���ن جهة �أخرى( وهو �ش���ر�ع �أزيل لن تكتب له 
�لنهاي���ة يف ي���وم من �الأيام ُمطلقًا، ول���ن حت�شر فيه �لنّيات 
�ل�شليم���ة و�إن يغلفون �أقو�لهم بالقان���ون لهذ� وذ�ك، فالكّل 
ُيكّي���ف و�شع���ه بح�ش���ب م���ا ُيريحُه ه���و و�جت���اه م�شاحله 
���ة، ودون �أن �أدخ���ل يف تفا�شي���ل موؤمت���ر �ملكت���ب  �خلا�شّ
�لتنفيذي و�لهيئة �لعامة لالأوملبية �أو ت�شريحات م�شوؤويل 
ز يوم���ًا بعد �آخر،  ق���اق تتعزَّ وز�رة �ل�شب���اب ف���اإن روح �ل�شِ
و�لنتيج���ة �لطبيعية ه���ي تدهور ريا�شتن���ا �ىل م�شتويات 

قيا�شّية. 

ُمنا�سدات 
ُمنا�شد�ت كثرة تطلقه���ا و�شائل �الإعالم مل�شاعدة ُنخبة من 
�لريا�شيني �الأبطال �لرّو�د وبع�شهم يرقد يف �مل�شت�شفيات 
بحالة بائ�شة و�الآخر ينتظر دوره يف م�شهد متكّرر وُمعيب 
بحّق �لعر�ق و�أبطال���ه، و�لنتيجة �أن �ملنا�شد�ت �لتي تاأخذ 
�شد�ه���ا �إعالمّي���ًا وجماهرّي���ًا ُيقابله���ا �مل�ش���وؤول يف جفاء 
مبالغ فيه وينتظر م���رور �لعا�شفة وتنا�شي ما قيل ويقال، 
ك���م كنُت �أمتّنى �أن تبادر �ملوؤ�ّش�ش���ات �لريا�شّية بنف�شها يف 
تتّبع �أخبار و�أحو�ل �الأبطال، ولكن �لتمّني �شيء و�حلقيقة 

�شيء �آخر.

حمّطات ريا�شّية 

مع الحاجة الفعلّية لتواجد الإعالم 
الريا�سي مع الوفود الخليجّية التي تزور 

الب�سرة لمّرات متتالية خالل الأ�سهر 
القليلة الُمن�سرمة وتواجد اإحداها حاليًا 

في الب�سرة، و�سرورة اأن ينقل اإعالمنا الى 
الجمهور والعالم اأجمع حجم ال�ستعدادات 

لبطولة خليجي 25

 بغداد / املدى

�ن  بعيوي  عبا�ض  هيثم  �ل�شاالت  لكرة  �ل�شابق  �لوطني  �ملنتخب  مدرب  �كد 
لكونها  �لفريقني  على  �شعبة  تكون  �لر�شمية  بالبطوالت  �الفتتاحية  �ملبار�ة 

مبار�ة ج�ض �لنب�ض للمنتخبات من �جل �لدخول يف �أجو�ء �لبطولة.
�لوطني  �ملبار�ة �الوىل ملنتخبنا  " �ن  ل�)�ملدى(  و��شاف بعيوي يف ت�شريح 
�آ�شيا �ملقامة يف �لكويت ، و�لتي �شتجري �مام تايالند  لكرة �ل�شاالت بكا�ض 
فرق  من  يعد  �لذي  �ملناف�ض  �لفريق  لقوة  نظرً�  �شتكون �شعبة  �لثالثاء  �ليوم 
�خلربة  العبي  من  عدد  �شفوفه  يف  وي�شم  �الآ�شيوية  و�لقارة  بالعامل  �ملقدمة 
وبد�ية  جيدة  مبار�ة  لتقدمي  �شت�شعفهم  العبينا  وخ��ربة  جاهز  فريقنا  لكن   ،
�يجابية ت�شهم يف زيادة حظوظنا بالتاهل للدور �لثاين من �لبطولة ، و�توقع 
�لعر�قي  �الحت��اد  و��شار  �ىل"  �ن  بالتعادل.  �و  ل�شاحلنا  �ملبار�ة  تنتهي  �ن 
وفر للمنتخب �لوطني لل�شاالت كل م�شلتزمات �العد�د ومنها �لتعاقد مع مالك 
�ل�شريعة ، وكذلك توفر مع�شكر  تدريبي �ير�ين بقيادة �ملُدرب �خلبر ناظم 
يوما خا�ض  ملدة 20  �الإير�نية  �شر�ز  مع�شكر�ت خارجية يف  د�خلي وثالثة 
خاللها ثالث مباريات قوية ، ومع�شكر �آخر يف �وزبك�شتان لعب مبار�تني خ�شر 
 ، فيهما  فاز  لبنان خا�ض مبار�تني  �أخر يف  ، ومع�شكر  بالثانية  �الوىل وفاز 
�ملنتخب  �ن   " و�و�شح  �الأج��و�ء.  على  للتاأقلم  مبكر  بوقت  للبطولة  وح�شر 
�لوطني لل�شاالت �شارك يف �آخر ن�شخة من كا�ض �آ�شيا �لتي جرت يف تايو�ن 
عام 2018 ، ودخل حينها مبع�شكر د�خلي ملدة خم�شة �يام ، ومع�شكر �خر يف 
لبنان وعلى نفقتهم ملدة خم�شة �يام �ي�شًا ، و��شتطاع �لفريق �ن يحقق نتائج 
متميزة وو�شل للمربع �لذهبي وخ�شر �مام �ليابان ، ويف مبار�ة �ملركز �لثالث 
خ�شر بفارق ركالت �جلز�ء �مام �وزبك�شتان ، لذلك �شيكون طموحنا �كرب بهذه 
�لن�شخة لتحقيق  نتيجة �ف�شل �و �ملناف�شة على �للقب. يذكر �ن �ملدرب �ل�شابق 
هيثم عبا�ض بعيوي قاد نادي نفط �لو�شط حل�شد لقب �لدوري �ملمتاز ل��شتة 
مو��شم ، وعمل مدربا للمنتخب يف كاأ�ض �آ�شيا 2018 ، ترك �لتدريب يف عام 

2020 و�جته للعمل �الد�ري ، ويعمل حاليا نائبا لرئي�ض نادي نفط �لو�شط.

بعيوي: ا�شتعدادات وطني 
ال�شاالت جيدة ويناف�ض على اللقب

موقعة حا�شمة بين البرتغال واإ�شبانيا لت�شّدر المجموعة 

 بغداد / املدى

�أك���د �ملتح���دث �لر�شمي لن���ادي �مليناء 
�لريا�شي حيدر �حلمود، �أن �ل�شبابّية 
ت�ش���ود عم���ل �الحت���اد �لعر�ق���ي لكرة 
�ل�شم���ة  �لتخطي���ط  وغي���اب  �لق���دم، 

�الأكرب بعمله.
وت�شاءل �حلمود يف ت�شريح ل�)�ملدى( 
�أيام قليلة باتت  " هل من �ملعقول �أن 
تف�شلنا عن �إج���ر�ء �لقرعة، و�نطالق 
�ملو�ش���م �لك���روي �جلدي���د وال ُيعرف 
عدد �لف���رق �لتي �شت�ش���ارك بالدوري 
�ملمتاز ، وكيف �شيكون �شكل �لبطولة 
ولو�ئحه���ا، علما �ن ق���ر�ر�ت �الحتاد 
تبدل���ت �ك���ر من م���رة خ���الل �ال�شهر 
�الربع���ة �ملا�شية ، مما يدل على غياب 
�لتخطيط و�لعمل �الد�ري �ل�شحيح. 
للن���ادي  �ملوؤقت���ة  " �الد�رة  و�و�ش���ح 
��ش���درت بي���ان ح���ذرت في���ه �الحتاد 
�لعر�ق���ي لك���رة �لق���دم م���ن �لتالع���ب 
بالق���ر�ر�ت ، ال�شيم���ا و�ن �ملعلومات 

�لتي تردن���ا ومن م�شادرن���ا �خلا�شة 
توؤك���د �ن �المني �لع���ام لالحتاد حممد 
فرحان يعمل على �بع���اد نادي �مليناء 
ونادي �مان���ة بغد�د م���ن كل �حلقوق 
وور����ض �لعم���ل �خلا�ش���ة بال���دوري 

�ملمتاز ، م�شتغ���اًل من�شبه يف �الحتاد 
�لتنفي���ذي  للمجل����ض  �لع���ودة  ب���دون 
، وتوؤك���د �د�رة �لن���ادي �نه���ا جمع���ت 
كل �لوثائ���ق و�لت�شريح���ات للحفاظ 
على حق���وق �لنادي ، و�نه���ا بطريقها 

للتوجه �ىل �ملحاكم �ملحلية و�لدولية 
ال�شرد�د حقها وحق جماهرها على 
�ش���وء م���ا حدث م���ن تالع���ب و�دخال 
�ندية غ���ر مرخ�ش���ة للم�شابقة بقر�ر 
م���ن �الم���ني �لع���ام.  وتاب���ع " نادين���ا 
ح�شل على �لرخ�شة ، علما �ن �لعديد 
من �ندي���ة �لدوري �ملمت���از منعت من 
قب���ل �الحتاد �ل���دويل لك���رة �لقدم من 
�لتعاقد لثالثة فر�ت ولديها نو�ق�ض 
، لكنه���ا ح�شلت على �لرخ�ش���ة �ي�شًا 
، وهن���اك �ندية �خ���رى مل تنجز ملف 
�لر�خي����ض لكنه���ا منح���ت �لرخ�شة 
وه���و �م���ر حم���ر. و�ختت���م " فري���ق 
�لنادي يو��شل �العد�د بقيادة �ملدرب 
با�شم قا�شم ، و�شبق �ن دخل مع�شكرً� 
تدريبي���ًا يف �ربي���ل ل����9 �ي���ام خا����ض 
خاللها ثالث مباريات وعاد للب�شرة ، 
و�شيلعب يوم �خلمي�ض �ملقبل مبار�ة 
ودي���ة م���ع نف���ط �لب�ش���رة ، ونامل �ن 
تنتهي ه���ذه �ال�شكاليات و�ن يتو�جد 

�لفريق من جديد بدوري �لكبار.

احلمود : نطالب باإن�شاف نادي امليناء

د. احمد ريا�ض



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

ا�ستول���ت الأيام الأوكرانية على اأيامنا. كاأنَّ العامَل 
اجلدي���َد ُيول���د هن���اك. من ال���دم الأوك���راين والدم 
الرو�سي وبكاء البي���وت املحرتقة، وركام القانون 
ال���دويل واأ�سب���اح الرع���ب الن���ووي. ع���امٌل �سائ���ٌك 
ومقل���ٌق ومفتوح عل���ى كل الأخطار. عل���ى الأملاين 
َق الن���وم عل���ى اأط���راف ال�سقي���ع. عل���ى  اأن يت���ذوَّ
الربيطاين اأن يتعلََّم التوا�س���ع. على الفرن�سي اأن 
يقت�سَد يف اإنارة املتاح���ف واملنازل. على املواطن 
البعي���د الت���درب عل���ى مائدة اأق���ل وخب���ز اأ�سعب. 
����َس تر�ساناِتها وتوّفر  وعل���ى احلكومات اأن تتح�سَّ

ال�سواريَخ وامل�سريات جلرنالتها.
نح���ن الآن يف اأي���ام بالغ���ة اخلط���ورة. ل غمو�س 
حول نتائ���ج ال�ستفت���اءات التي �سهدته���ا املناطق 
ال�س���كاَن  اأنَّ  وا�س���ح  »النف�سالي���ة«.  الأوكراني���ة 
م���ن اخلريط���ة  ال�ستقال���ة  مل�سلح���ة  �سيقرتع���ون 
الأوكرانية لاللتح���اق برو�سيا. اإج���راء ال�ستفتاء 
يف ظّل الوجوِد الع�سكري الرو�سي ل يرتك للغرب 
اأيَّ فر�س���ة لقب���ول نتائج���ه. ومو�سك���و مفرطٌة يف 
الو�س���وح واحل���زم. بعد �س���دور النتائج �ستعترب 
َد يف  الأقالي���ُم التائهة ج���زءًا من ترابها، ول���ن ترتدَّ
�س���ت الأر�ُس  ا�ستخ���دام كام���ل تر�سانِته���ا اإذا تعرَّ

الرو�سية لالعتداء.
ف رو�سيا وكاأنَّ ما ُكتب ق���د كتب. واأنَّ على  تت�س���رَّ
الع���امل اأن ي�سّل���َم باحلقائ���ق اجلدي���دة. واأنَّ �سي���َد 
الكرملني ل ميلك رفاهي���َة الرتاجع عما اأقدم عليه. 
اتَّخ���ذت الأزم���ُة بع���دًا خميف���ًا حني ُمن���ي اجلي�س 
الرو�س���ي بانتكا�س���ات مفاجئة ترك���ت جروحًا يف 
�سورة ب���الده وزعيمه���ا. و�سبُب اجل���روح معلن. 
اإنَّه الأ�سلحة الأطل�سية واملعلومات الأمريكية التي 
اأتاحت للجي�س الأوكراين اأن يرفَع علَم بالده فوق 

الدبابات الرو�سية املرتوكة يف اأر�س املعركة.
اأم���ام امل�ساهد املوؤملة كان عل���ى فالدميري بوتني اأن 
ا خف����س الأ�سرار والبحث  يتَّخَذ ق���رارًا �سعبًا. اإمَّ
ع���ن خم���رج، اأو الذهاب اأبع���د وجعل الأزم���ة اأ�سدَّ 

خطورة على اأوكرانيا والعامل ورو�سيا اأي�سًا.
يك���ن  مل  الأول  الث���اين.  اخلي���ار  بوت���ني  اعتم���د 
ق���وي.  رج���ٌل  اإل  يحكمه���ا  ل  رو�سي���ا  مطروح���ًا. 
يف اأزم���ة ال�سواري���خ الكوبي���ة مل يغف���ر جرنالُت 
���ه اأبدى  اجلي����س واحل���زب لنيكيت���ا خرو�سوف اأنَّ
�س���ادروا  كيني���دي.  ج���ون  مواجه���ة  يف  مرون���ة 
من���ه الأخت���ام ودفع���وه اإىل التقاع���د والوح�س���ة. 
رو�سي���ا حتت���اج دائم���ًا اإىل ق���وي. له���ذا مل حت���ب 
غوربات�س���وف »ال�سعي���ف«. ومل حتت�سن يلت�سني 
ق���رار  اتَّخ���ذ بوت���ني  اأم���ام اخل�سائ���ر  »املرتن���ح«. 
املقام���رة بكامل ر�سي���ده. اأعلن التعبئ���َة اجلزئية، 
وا�ستدع���ى مئات اآلف اجلن���ود اإىل املعركة. لهجُة 
الكرملني توحي بالندفاع يف حرب مقد�سة �سبيهة 
باحل���رب الوطني���ة الكربى التي خا�سه���ا �ستالني. 
ح���رب ل جم���ال فيها للرتاج���ع اأو اخل�س���ارة. لهذا 
ر التلوي���ح بالأ�سلح���ة النووي���ة اأو التذك���ري  تك���رَّ
بوطاأته���ا. ارتف���اع �سعبي���ة بوت���ني ل يلغ���ي م�سهد 
اإىل  الف���رار  يحاول���ون  الذي���ن  الرو����س  طواب���ري 
الدول املج���اورة. ل يريدون اأن يكونوا وقودًا يف 

»احلرب املقد�سة«.
اأخط���ر الأزم���ات ه���ي تل���ك الت���ي تطل���ب فيه���ا من 
املنخرطني باحلريق اأن يقدموا ما ل قدرَة لهم على 
تقدمي���ه. بعد اأياٍم ومع اإع���الن املناطق النف�سالية 
الأوكراني���ة جزءًا ل يتجزاأ من رو�سيا يقفل بوتني 
طري���ق الع���ودة. لن يك���وَن ق���ادرًا عل���ى الرتاجع. 
ي�سع���ب العتقاد اأي�س���ًا اأنَّ فولودميري زيلين�سكي 

�سيك���ون م�ستعدًا للتوقيع عل���ى »الطالق« مع جزء 
من خريط���ة بالده. �سيكون م���ن ال�سعب جدًا على 
اأوروب���ا الت�سليم بعودة الق���ارة اإىل م�ساهد تغيري 
اخلرائط بالقوة. و�سيكون من ال�سعب اأي�سًا على 
اأم���ريكا القب���ول باأن حتّق���ق انتفا�س���ة بوتني على 
ع���امل القطب الواح���د، مكا�س���َب تغري���ه مبوا�سلة 

انتفا�سته يف وقت لحق.
ه���ا حفن���ة اأي���ام تنذر بتغي���ري العامل باأ�س���ره. اإذا  اإنَّ
كان يح���ق لرو�سي���ا اأن ُتلح���َق مناط���ق اأوكراني���ة 
ا�ستع���ادة  لل�س���ني  يح���ق  ل  فكي���ف  بخريطته���ا، 
تاي���وان وهي جزء م���ن حلمها اأ�س���اًل؟ وهل ميكن 
الق���وة،  ا�ستخ���دام  يف  الق���وي  بح���ق  الت�سلي���م 
ه���ا حت���دق باأمن���ه؟  بذريع���ة درء اأخط���ار يزع���م اأنَّ
وماذا ع���ن النزاعات احلدودية هن���ا وهناك؟ وعن 
املتربم���ة بحدوده���ا احلالي���ة  املجروح���ة  ال���دول 
بفعل ذاكرته���ا الإمرباطوري���ة؟ ويف منطقتنا ماذا 

�ست�ستنتج اإيران وتركيا واإ�سرائيل؟
ن���ا يف الطري���ق اإىل الف�سول  ف اأنَّ ثمة م���ن يتخ���وَّ

الأكرث ه���وًل يف احلريق الأوك���راين. لهذا ي�سري 
ت الأزم���ة ع�سب���ني  القل���ق يف ع���روق الع���امل. ه���زَّ
رئي�سيني فيم���ا كان ُيدعى »القري���ة الكونية« وهما 
الطاق���ة والغذاء. ل ي�ستطيع اأح���ٌد الدعاء اأنَّ هذه 
ع والعامل  الأزم���ة ل تعني���ه. العامل الق���دمي يت�س���دَّ

اجلديد يولد من خما�س دموي مفتوح.
اإىل  ك���ربى  دوًل  الأوكراني���ة  العا�سف���ُة  دفع���ت 
اإع���ادة النظ���ر يف �سيا�سات ومواق���ف وح�سابات. 
العرب���ي  اخللي���ج  منطق���ة  اأنَّ  اعتق���دوا  الذي���ن 
تراجع���ت اأهميُته���ا، وميكن البتعاد عنه���ا اأدركوا 
خط���اأ ح�ساباته���م. هذا ي�س���دق عل���ى اإدارة بايدن 
وحكومات غربية اأخرى. زيارة امل�ست�سار الأملاين 
اأولف �سولت����س اإىل ال�سعودي���ة والإمارات وقطر 

دليٌل وا�سٌح على هذه اليقظة.
ال�سعودي���ة  ف  تت�س���رَّ الأوكراني���ة  العا�سف���ة  يف 
بدرج���ة عالية م���ن امل�سوؤولية الدولي���ة. اإنَّها لعٌب 
كب���ري يف جم���ال الطاق���ة، لك���ن تر�سان���ة العالقات 
الدولية وال�سراكات التي ن�سجها ويل العهد الأمري 

حممد ب���ن �سلمان يف ال�سن���وات الأخرية تر�سحها 
ل���دور اأكرب. القدرة عل���ى التحّدث اإىل اجلميع على 
رغ���م ح���دة ال�سطفاف���ات. واتخ���اذ الق���رارات يف 
�س���وء امل�سالح، ويف �س���وء امل�سوؤولي���ة الدولية. 
التمّه���ل يف قط���ع اللتزام���ات والوف���اء به���ا بع���د 
قطعه���ا. يف ه���ذا ال�سي���اق ميك���ن فه���م الو�ساط���ة 
الت���ي قاده���ا حممد ب���ن �سلم���ان واأدَّت اإىل الإفراج 
ع���ن اأ�سرى م���ن جن�سي���ات خمتلفة. خط���وة كانت 
مو�سَع ثناء يف مو�سكو وكييف ووا�سنطن ولندن 

وعوا�سم اأخرى.
ل مبالغ���ة يف الق���ول اإنَّ الأي���اَم الأوكرانية �ستغريَّ 
العامل. بع���د �سّم مناطق من اأوكراني���ا اإىل رو�سيا 
ي�سع���ب توّق���ع لق���اء بوت���ني وزيلين�سك���ي ال���ذي 
ي�سع���ى اإليه اإردوغان. عودة بالد بوتني اإىل البيت 
الأوروبي اأو الغربي ل ميكن اأن تكون قريبة. دفع 
رو�سي���ا اإىل م�سري اآ�سي���وي اأو م�ستقب���ل اآ�سيوي 
لي�س حدثًا ب�سيطًا على الإطالق. الأيام الأوكرانية 
قد تفتح الباب لإحلاق اإ�سابات موؤملة بدور اأوروبا 
ومتا�سكه���ا. لهذا يتزايد احلدي���ث عن ال�سني التي 
بخل���ت على بوتني، يف �سمرقند كما يف نيويورك، 
مبفردات التاأييد التي كان ي�ستهي �سماعها. يحتاج 
الع���امل اإىل من يخرجه من احلري���ق الأوكراين. ل 
ميك���ن اأن مي�س���َي اإىل وق���ت طوي���ل عل���ى احلب���ل 
الأوكراين امل�سدود م���ن دون اأن يقَع يف النار. من 
ي�ستطيع طماأنَة بوتني اخلائف؟ من ي�ستطيع وقَف 
بوتني املخيف؟ بع���د اأيام تتغري خريطة اأوكرانيا. 
بعد اأي���ام تتغريَّ خريطة الع���امل. ُطويت �سفحُة ما 
بعد ج���دار برلني. بعد اأي���ام �ستعيد ولدة »اجلدار 

الأوكراين« �سياغة التحالفات وال�سطفافات.
عن ال�سرق االو�سط

الإلت���زام  اإىل  دع���وة  الإ�س���الم  اإن  رغ���م 
الإخالق���ي العقائ���دي اإىل درج���ة املثالية 
ه���و  التطبي���ق  اأن  ورغ���م  الإخالقي���ة 
والعقائ���دي  الفك���ري  الإلت���زام  معي���ار 
واإن )ال�سل���وك( ه���و ال�س���ورة احلقيقية 
لأف���كار الإن�س���ان واإن الإ�س���الم مناق�س���ًا 
للرباغماتي���ة ولكنن���ا جن���د اأن الحزاب 
الدينية يف العراق اإ�ست�سلمت اإىل الواقع 
كي يفر�س عليهم معنى احلقيقة حيث ل 
حقيق���ة م�سبق���ة! كما تق���ول الرباغماتية 
املقيا����س  العملي���ة ه���ي  املنفع���ة  اأن  ؛ و 
الول للنج���اح واإن ه���ذه املنفع���ة ميك���ن 
ت�سخريه���ا) فيما بع���د( خلدم���ة العقيدة 
واإن ال�سيا�سة هي حتقيق م�سلحة ذاتية 
ب���ل اأن واجب )العقل( هو خدمة النجاح 
والنج���اح ه���و حتقي���ق امل�سلح���ة ل���ذا ل 
حقائ���ق م�سبق���ة ول ثواب���ت اأخالقية اإل 
بالقدر الذي يخ���دم امل�سلحة بل وذهبوا 
)الأح���زاب الطائفي���ة يف الع���راق( اأي�سًا 
اإىل امليكافيلة )الغاية تربر الو�سيلة( وما 
دام���ت الغاية �سرعية بل )دينية( �ساحلة 
واأن اله���دف الأخ���ري هو )خدم���ة املذهب 
والق�ساء على الأعداء املفرت�سون للدين 
اأو املذه���ب( فه���ذا كايف لتربي���ر كل م���ا 
ميك���ن اأن تفعله اأح���زاب ال�سلطة الدينية 
مزيجًاع�سوي���ًا  اأ�سبح���وا  به���ذا  وه���م 
متجان�سًا من الرباغماتية با�سوء �سورة 
له���ا وامليكافيلية لذا كان ف�سادهم خرايف 
القان���ون  عل���ى  وجتاوزه���م  )ملي���اري( 
والد�ستور جريء بجراءة املجاهد الذي 

عا�س عمره ي�سارع ال�سلطة وخارجًا عن 
القانون وقد ل يدور يف عقله اأنه يرتكب 
القوان���ني  واإن  فع���ل  مهم���ا  م���ا  جرمي���ة 
الو�سعي���ة لي�ست جدي���رة بالإحرتام ول 
ه���و يرتك���ب مع�سي���ة ب���ل ه���و يعمل يف 
خيمة )املقد����س( ويحارب اأع���داء الدين 
ول ي�سم���ح له���م بالإق���رتاب م���ن موق���ع 
الق���رار يف حرب )مقد�سة ه���ي الأخرى( 
وح���رب �س���د الفا�سدي���ن واملخربني من 
اأع���داء الدي���ن لذا فه���م ي�سخ���رون الدين 
والدنيئ���ة.  الفا�س���دة  ماأربه���م  لتحقي���ق 
ث���م انه���م عانوا م���ا عانوه م���ن احلرمان 
والإ�سطه���اد ب���كل اأ�سكال���ه ل���ذا لب���د من 
مرحل���ة  اإىل  والإنتق���ال  )التعوي����س( 
حت���ول  حت���ى  )اجله���اد(  ثم���ار  قط���ف 
)اجلهاد( اإىل وظيفة مربحة تدر الأموال 
واملنا�سب والإمتيازات والهديا واملنح! 
وال�سالحي���ات وذلك من حقهم ال�سرعي. 
وم���ا الدميقراطية لديه���م اإل و�سيلة اآنية 

للو�سول اإىل الغاية املقد�سة اخلالدة!
الإ�سالمي���ة  التي���ارات  تك���ون  وبه���ذا 
العراقي���ة امل�ساركة بالعملي���ة ال�سيا�سية 
احلالية )براغماتية( باإمتياز وميكافيلية 
ب�س���كل مطلق! حتى �س���اع الف�ساد املريع 
يف جتربتهم ال�سيا�سية العملية و�سدرت 
لهم فت���اوي تربر لهم �سرقاتهم وف�سادهم 
اللعني! ومل يكونوا مكرتثني لهذا الف�ساد 
طامل���ا اأن اجلميع م�سارك فيه واإن هدفهم 
)مقد����س( و و�سائله���م )مقد�س���ة( ي���ربر 
له���م كل هذا ؛ ورغ���م ف�سلهم الوا�سح يف 

اإدارة الدول���ة فهم غري م�ستعدين للتخلي 
عنه���ا وعن املنا�س���ب والأمتي���ازات فيها 
ل���ذا فاإنهم يف ت�س���ارع م�ستمر حول تلك 
املنا�سب الذي جرى ت�سعريها علنًا واإن 
الكعك���ة يج���ب اأن تق�س���م بعدال���ة بني كل 
الأطراف )حما�س�س���ة(. ورغم اأن معظم 
الأح���زاب امل�سارك���ة يف الإنتخابات هي 
اأحزاب ديني���ة )طائفية( ف���اإن جميع تلك 
الأحزاب جممعة على وجود تزوير فيها 
من���ذ ع���ام 2005م لغاية اآخ���ر اإنتخابات 
عام 2021م ومع كل هذا الف�ساد والف�سل 
عل���ى  ج���دًا  حري�س���ني  والتزويرفاإنه���م 
التم�س���ك بال�سعائ���ر الديني���ة )خ�سو�سًا 
اأم���ام النا����س( لكي يوح���ون اإىل ال�سعب 
العراق���ي باإنه���م ملتزمني بالإ�س���الم اأ�سد 

الإلتزام الإخالقي ! ! !.
ع���ن  يع���رب  ال�سل���وك  ه���ذا  اإن  وطبع���ًا 
رافق���ه  وال���ذي  )اجله���ل(  م�ست���وى 
اأ�سب���ح  ل���ذا  الإخالق���ي(  )الإنحط���اط 
م���ن  متالزم���ني  والإره���اب  الف�س���اد 

متالزم���ات العملية ال�سيا�سي���ة احلالية 
ومكم���ل اأحدهم���ا لالأخ���ر ف�سرع���ان م���ا 
يظهر ال�س���الح والعنف عل���ى �سطح اإي 
اإخت���الف �سيا�س���ي حلماي���ة املف�سدي���ن 
ب���ل اإن الإخت���الف ال�سيا�سي )رغ���م اأنه 
م�ساألة طبيعية( ل مربر له اأمام امل�سالح 
ال�سخ�سية واحلزبية واإن اخلالفات قد 
تك�س���ف الف�ساد وق���د تعرقل���ه اأو تاأخره 
اأو تقل�س���ه واإن اي خ���الف فكري ميكن 
حله ع���رب الإتفاق على تقا�س���م امل�سالح 
ف���اإذا  )الكعك���ة(  واحل�س����س  واملناف���ع 
ح�س���ل ه���ذا الإتف���اق ف���ال خ���الف ! ل���ذا 
ل معن���ى لأي معار�س���ة �سيا�سي���ة واأي 
معار�س���ة مهم���ا كان �سكله���ا وحجمه���ا 
لب���د اأن )تقمع( بقوة و وح�سية )�سواء 
بالتهدي���د اأو الإختطاف اأو القتل( وتلك 
وه���ي دعوته���م ؛ واإن التغيري مرفو�س 
متامًا لأن نتائج���ه وخيمة وكارثية وقد 
ي���وؤدي اإىل ك�سف الفا�سدي���ن ومن يقف 
ورائه���م وعلي���ه يج���ب اأن تك���ون الكتلة 

ال�سيا�سي���ة مقد�س���ة باخلط���وط احلم���ر 
وتيج���ان الراأ����س ول جم���ال مل�سه���ا او 
جمرد التعري�س بها واإن )املحا�س�سة( 
ل تعني املحا�س�س���ة ال�سيا�سية فح�سب 
ب���ل هي حما�س�س���ة املغ���امن واملنا�سب 
واملفا�س���د والت�س���رت عليها م���ن اجلميع 
)حفاظًا على العملية ال�سيا�سية املقد�سة 
الطائف���ي  الف�س���اد  الخ���رى( واإن  ه���ي 
مت�سال���ح م���ا دام يدور يف فل���ك العملية 
ال�سيا�سية الفا�سدة و�سرعان ما تتداعى 
تلك القوى ال�سيا�سية لإنقاذ اإي )مف�سد( 
الف�سيح���ة  اأو  للخط���ر  يتعر����س  ق���د 
وق���د  اأحم���ر  خ���ط  بالع���راق  فالف�س���اد 
يلب�س���وه ثياب احل�سان���ة اأو التقدي�س! 
)ويطلق���وا علي���ه امل�سارك���ة ال�سيا�سية( 
ويف املح�سلة الأخ���رية )ل تغيري(. لذا 
فهم ق���د اأ�سائ���وا اإىل معتقداتهم الدينية 
واأ�سائ���وا لأفكاره���م التي كن���وا يدعون 
له���ا ويفتخ���رون بها فال مثالي���ة واقعية 
ول اإح���رتام لل�سفة الديني���ة ول اإلتزام 

بالأخ���الق الإجتماعي���ة وه���م يجهل���ون 
املقد����س اإل باأن���ه الو�سيل���ة امل�سمون���ة 
للك�سب كما هو و�سيلة ل�سرعنة املمنوع 
و )احل���رام( وم���ن م�سلحته���م اجله���ل 
باحلقائ���ق الدينية التي تف�سح ف�سادهم 
يبارك���ون  ه���م  ل���ذا  �سوؤته���م  وتك�س���ف 
واخلط���اب  املمار�س���ات  وي�سجع���ون 
العاطف���ي واإج���رتار املا�س���ي ال�سحيق 
ال���ذي ل جمال ملناق�ست���ه اأو تغيريه فهم 
الوطن���ي  الوع���ي  غي���اب  اإن  يعتق���دون 
�سيخدم غاياته���م ويطيل بقائهم لذا فاإن 
م�سداقيته���م لي����س يف تطبي���ق الغاي���ة 
م���ن روح  الإق���رتاب  الإ�س���الم ول  م���ن 
الدي���ن وتعاليمه وتطبيقه���ا العادلةعلى 
اأر����س الواقع ليثبتوا للعامل اإن )الدولة 
الإ�سالمي���ة( املن�سودة هي اأمل الأمة يف 
اخلال�س من التبعي���ة وحتقيق العدالة 
والنزاه���ة وال�سمو )كم���ا كانو ينظرون 
له���ا وهم يف املعار�سة( ب���ل اأنهم اأثبتوا 
عن���د التطبي���ق الفعل���ي ف�سله���م الذريع 
فف�س���دوا وظلم���وا وقتل���وا ومل تتحقق 
للجماه���ري ال�سيعي���ة �سيء م���ن العدالة 
ب���ل بالغ���وا يف الف�س���اد ال���ذي ع���م كل 
موؤ�س�س���ات الدولة ومل ي�ستق���وا بعدالة 
الإ�س���الم ول زهد الأمام عل���ي واأغرقوا 
النا�س بالع���زاء واملواك���ب واملنا�سبات 
الديني���ة هذا هو جل م���ا قدموه وفعلوه 
اأو  واقعه���ا  ع���ن  الأم���ة  ي�سغل���وا  لك���ي 
حما�سب���ة  اأو  م�ستقبله���ا  يف  التفك���ري 
الأم���ة  وع���ي  كان  وبالعك����س  �سراقه���ا 

الوطني من غري الأح����زاب الدينية التي 
نا�سب����ت الوطني����ة يف )اأغل����ب الأحيان( 
الع����داء خ�سو�سًا عندما يتبنى اخلطاب 
الوطن����ي حتقي����ق العدال����ة والدف����اع عن 
حق����وق الأمة و�سي����ادة الوطن وحماربة 
الفا�سدين وحما�سب����ة القتلة واملجرمني 

وحتقيق نه�سة اإقت�سادية وح�سارية.
طغم����ة الأح����زاب الطائفية ه����ذه ا�ساءت 
اإىل الإ�س����الم واإىل التجرب����ة الإ�سالمية 
ح����ني نا�سبت العداء للوع����ي واأ�سطفت 
م����ع اجله����ل واخلراف����ة والف�س����اد. وهم 
يف معرك����ة خا�س����رة حتم����ًا اأم����ام الوعي 
احل�ساري واأمام الوعي الوطني واأمام 
الوعي ال�سعبي و�سيتحولون من )دعاة( 
للحق اإىل )رعاة( للجرمية بكل امناطها 
واأ�سكاله����ا ث����م ي�سقطون �سقوط����ًا مريعًا 
فهم على باطل وتخلف ومنهم ال�ساكتني 
عن احلق لكن امل�ستقب����ل لدعاة الوطنية 
وجماهريهم التي بداأت بالإت�ساع وزداد 
وعي الأمة وانك�س����ف الفا�سدين ويكذب 
من يق����ول اأن اللطم عل����ى احل�سني يغفر 
له����م ف�ساده����م وخيانته����م ب����ل احل�س����ني 
دع����وة للثورة عل����ى الظل����م والإنحراف 
ي�س����رق  وموعدن����ا قري����ب ج����دًا عندم����ا 
ال�سب����اح و�سي�سرق غ����دًا بالتاأكيد وغدًا 
جن����د م����ن يدع����وا اإىل الأ�س����الم الع����ادل 
النقي م����ن اخلرافات والف�س����اد واجلهل 
والظل����م والطائفي����ة ويحارب م����ن اأجل 
العدال����ة وامل�س����اوات ون�س����ر اخلريب����ني 

النا�س ويدعو للحب والمل

العدد )5272( ال�سنة الع�سرون - الثالثاء )27( اأيلول 2022

 اكرث م����ا احدثته انتفا�س����ة ت�سرين /اكتوب����ر 2019 من ده�سة 
انه����ا فاجاأت حمللني �سيا�سيني ومثقفني ا�ساعوا ثقافة التيئي�س 
كان����وا على يقني ب����ان الحباط ق����د او�سل العراقي����ني اىل حالة 
العج����ز التام. وكان بينهم م����ن راهن على انه����ا )هّبة( وتنتهي، 
لأن ال�سخ�سي����ة العراقية، على راأي الراحل علي الوردي، اأ�سبه 

بنبات )احللفه( الياب�س.. ي�ستعل ب�سرعة ويخفت ب�سرعة.
وفاج����اأت اي�س����ا علم����اء النف�س والأجتم����اع مب����ا يده�سهم.. بل 
اأنه����ا خّطات نظرية يف عل����م النف�س تق����ول: اذا ا�سيب الن�سان 
بالأحب����اط وح����اول.. وح����اول ومل ينج����ح، ف����اأن تك����رار حالت 
اخل����ذلن واخليبات تو�سل����ه اىل العجز وال�ست�س����الم.. فاأطاح 
به����ا جميعها �سب����اب اده�سوا العرب والع����امل!.. وا�سقطوها يف 
اخلام�س والع�سري����ن بيوم جمعة )ا�ستع����ادة وطن(.. متحدين 
امل����وت ب�س����دور عارية ومالح����م ا�سطورية لي�سق����ط منهم ثالثة 
و�ستون �سهيدا التحقوا ب�)149( �سهيدا حّنوا �ساحات التحرير 

بدمائهم.
ولأن م����ن عادت����ي ا�ستط����الع ال����راأي بح����دث كهذا، فق����د توجهنا 

بالآتي:
)اروع منجزات تظاهرات ت�سرين لل�سيكولوجيني ظهور اجمل 

�سفات ال�سخ�سية العراقية.
اذكر واحدة خربتها او ع�ستها لنوثقها يف درا�سة علمية(.

تعددت ال�سفات التي ذكرها امل�ستجيبون، نوجزها بالآتي:
الغ����رية، ال�سجاع����ة، ال�ستع����داد الع����ايل للت�سحي����ة، التكات����ف 
امللحمي، الثقة العالية بالنف�س، التكافل، املروءة، الطيبة، روح 
التعاون، ن�س����رة املظلوم، اللعب مع املوت وال�ستهانة به، حب 
احلياة، اخلّوه احللوه، كرم بال حدود، اعادة ال�سورة احلقيقي 
ة للعراقي����ني، “احبك يا وطني واحب ريحة ترابك”، ا�سرتجاع 
الهوي����ة العراقي����ة وجت����اوز الهوي����ات الفرعية، بالغ����ة العبارة 
والخت�س����ار يف التعب����ري) اقال����ة رئي�����س ال����وزراء وا�ستبدال����ه 
باآخر عبارة عن تبديل را�س الباتري.. احنه طالبتنه باملحّرك- 
لفته(، التحرر من ال�سرتق����اق الديني، حتطيم �سورة املقد�س 
الب�س����ري، احل�����س الوطن����ي اجلمعي جلمي����ع العم����ار وح�سن 
املعا�سرة، اليثار، الت�سحية بالروح من اجل احلقوق، النظافة 
الخالقي����ة اذ مل حت�س����ل حال����ة حتر�����س كما ح�سل����ت ب�ساحات 
حترير يف عوا�سم عربية اخرى، قتل الطائفية.. ”كان ال�سباب 
ينام����ون ببطاني����ة واحدة ول يعرف اي منه����م من اي مذهب او 
ع����رق اودي����ن “، العناد، ا�س����رار املتظاهر على الع����ودة ل�ساحة 
التحري����ر بع����د معاجلته بامل�ست�سف����ى، وحدة اه����داف بعيدا عن 
دين مذهب عرق ع�سرية، ا�ستعداد نف�سي ملعاناة من اجل ق�سية 

وطن.. والتحرر من عقدة اخلوف من ال�سلطة احلاكمة.
 وتوثيق����ا للغ����رية العراقي����ة والك����رم ودلي����ال على ح����ب النا�س 
للمتظاهري����ن ونقم����ة ال�سع����ب على احل����ّكام الفا�سدي����ن، �سهدت 
�ساح����ة التحري����ر: )تريل����ة بب�س����ي واخ����رى م����اء �س����رب، وبالة 
بطاني����ات، وامهات يوزعن لفات وخب����ز العبا�س، و�سي�س ك�س 
عم����الق، ون�س����اء ات����ني بالتن����ور اىل �ساح����ة التحري����ر يخب����زن 
للمتظاهري����ن ويوزعن����ه جمان����ا، وقزانات متن باجل����ه برياين 
وفا�سولي����ا وقيم����ة وكب����ه مدعبل����ه و�سوربه.. و�س����اب متظاهر 
يرك����ع امام فت����اة متظاه����رة ل يعرفها مقدما له����ا حلقة خطوبة( 
يف م�ساه����د ت�سيل لها دموع متت����زج فيها انفعالت الفرح والأمل 

وحب العراق!.
تل����ك هي حقيق����ة )العراق����ي(.. �ساحب نخوة وغ����رية، وعا�سق 
لوط����ن يفدي����ه بروحه كم����ا افتداه اك����رث من �ستمائ����ة �سهيدا من 
ال�سب����اب يف �سه����ر واح����د!، قتلهم ح����ّكام ل يعرف����ون من الوطن 
�س����وى ان����ه حنفية تدر ث����روة.. ول يدرك����ون اأن الطغاة زائلون 

واأن طال الزمن!

 يف ظ���ل �سعي موؤ�س�سات احلكومة العراقية مللمة 
اأجيال من الطاقات واخلربات التي اأُهدرت بفعل 
تعاق���ب الأزم���ات عل���ى املجتمع، وحماول���ة اإنقاذ 
املوؤ�س�س���ات بالأ�ستف���ادة من خ���ربات تلك العقول 
يف بن���اء الدولة وت�سحيح م�س���ار املوؤ�س�سات؛ ل 
زال العراق يف غيبوبة الفو�سى التنظيمية التي 

لزمت عرقلة اأي خطة للت�سحيح.
 اإن حماول���ة الإدارة احلكومي���ة و�سع اإ�سالحات 
وحمل���ة  الأوائ���ل  املتميزي���ن  م���ن  لالأ�ستف���ادة 
ال�سه���ادات العليا بزجهم �سم���ن املوؤ�س�سات وفق 
قان���ون ت�سغي���ل حملة ال�سه���ادات العلي���ا رقم 59 
ل�سن���ة 2017م، وقانون 67 ال���ذي ي�سمل الطلبة 
الثالثة الوائل، يعد خطة تطويرية مهمة اأفتقدها 
الع���راق لعق���ود م���ن الزم���ن، اأًوقع���ت املوؤ�س�سات 
الجتماعي���ة بني اأي���دي الأمية، والأمي���ة املقنعة، 
مم���ن ت�سلق���وا اإىل املوؤ�س�س���ات بتاأث���ري تزكي���ات 

الحزاب وف�ساد النظمة ال�سيا�سية املتعاقبة.
 على خط����ى ذلك اجتهت الدول����ة العراقية �سوب 
التوظي����ف  لإدارة عملي����ات  ا�ستح����داث جمل�����س 
اأَطل����ق علي����ه )جمل�����س اخلدم����ة الحت����ادي(، يف 
خطوة لتحقي����ق النزاهة واملو�سوعية يف عملية 
التوظي����ف وجتاوز �سيطرة الح����زاب ال�سيا�سية 
على ال����وزارات، وبال �سك مل يخل����و ذلك الإجراء 
م����ن تعقي����دات وتدخ����الت �سيا�سي����ة، اإىل جان����ب 
معوقات تنظيمي����ة خاملة ك�سفت وهن الوزارات 
املتعاقب����ة و�سعف قدرتها عل����ى اإدارة موؤ�س�سات 
الدول����ة طيلة م����دد حك����م الح����زاب الدميقراطية 
بع����د ع����ام ٢٠٠٣، وم����ن اأب����رز تل����ك التعقيدات، 
هي مراوغ����ة املوؤ�س�سات ومطاولته����ا يف اإر�سال 
اخلدم����ة  جمل�����س  اإىل  الوظيفي����ة  الحتياج����ات 
الحت����ادي كو�سيل����ة �سغ����ط ورف�����س �سمني، و 

رغب����ة غري �سريح����ة من ال����وزارات وموؤ�س�ساتها 
م����ن اأجل ادارة داخلية لتل����ك الوظائف مبا يخدم 
اأهداف احلزب وم�ساحله ال�سيا�سية؛ اىل جانب 
انعدام الدقة وال�سب����ط التام لبيانات اخلريجني 
من كلت����ا الفئت����ني، اذ برزت العديد م����ن الخطاء 

التنظيمية والتقنية.
 اأن عدد حملة ال�سهادات)دبلوم عايل، ماج�ستري، 
حمل����ة  وع����دد  ال����ف   861  ،33 بل����غ  دكت����وراه( 
التقاط����ع  الي����ة  وف����ق  امل�ستبعدي����ن  ال�سه����ادات 
الوظيف����ي )دبلوم ع����ايل، ماج�ست����ري، دكتوراه( 
بل����غ 45، 690 ال����ف. ي�س����اف الي����ه ع����دد الثالثة 
الأوائ����ل )دبل����وم، بكالوريو�����س( بل����غ 39، 051 
وع����دد امل�ستبعدين منهم )دبل����وم، بكالوريو�س( 

بلغ 24، 421.
 بن����اًء على تركيز موؤ�س�س علم الجتماع احلديث 
العامل المريكي روبرت مريتون على مقت�سيات 
و�س����رورات جناح املوؤ�س�س����ات، ينبغي ان تكون 
اأه����م ماأخذ املجل�س يف اإدارة تل����ك العملية، وهي 

امل�ساعية والعمومية. والنزاهة وال�سك املنظم.
 اذ متثل امل�ساعية: اأن متنح تلك احلقوق وت�ساع 
لأ�سحاب الولوي����ة، و اأن يت�سارك بحق التعيني 
باأن�س����اف كج����زء ل يتج����زاأ م����ن النزاهة وجناح 

العملية الأكرب على م�ستوى التوظيف.
 بينم����ا جن����د يف العمومي����ة : اأن َيخ�س����ع جمي����ع 
اأن  ل  املعاي����ري،  لنف�����س  بالأحقي����ة  املر�سح����ني 
تتعار�����س بيانات البع�س مع املعايري، وتتجاوز 

بيانات الأخرين.
 اأم����ا النزاهة: تعم����ل كافة املوؤ�س�س����ات امل�سرتكة 
ل�سالح البناء الجتماعي العام وخدمة للمجتمع، 
والنزاه����ة  املوؤ�س�س����ي،  الن�سب����اط  مب����دًا  م����ن 
نف�س����ي،  ن����زاع  يق����ع  ل  واأن  والفردي����ة،  العام����ة 

اله����دف من����ه تبن����ي منفع����ة خا�س����ة. فالن�سباط 
املوؤ�س�س����ي يتطلب اأمانة والت����زام ورقابة مهنية، 
اإذ مل يتحق����ق اذا ما اأوقع ت�س����ارب يف البيانات. 
والنزاه����ة ال�سخ�سي����ة، تتطل����ب اح����رتام حقوق 

الأخرين وعدم التجاوز عليها.
 وبالت����ايل ال�سك املنظ����م: اأي اأن تك����ون البيانات 
عر�س����ة للتدقي����ق واملراقب����ة والنتق����اد، واأن يتم 
التعام����ل م����ع ت�سوي����ف احلقائ����ق والتثعلب على 

ال�سوابط املوؤ�س�ساتية وفق القانون.
 على هدى ذلك و وفق ا�ستطالع راأي اأجري على 
مواق����ع التوا�سل الجتماع����ي لإح�ساء م�سكالت 
حملة ال�سه����ادات العليا والوائل، تبني اإن عملية 
التوظيف وفق هذين القانونني، اأفرزت جملة من 

الأخطاء التنظيمية،
من اأبرز هذه الأخطاء التنظيمية:

1. ع����دم ظه����ور تقاطع وظيفي لإع����داد كبرية من 
حمل����ة ال�سه����ادات العلي����ا والوائل، عل����ى الرغم 
م����ن انت�سابهم ب�سفة وظيفي����ة ملختلف الوزارات 
اخلم�����س  بح����دود  املوؤ�س�س����ات  �سم����ن  وعمله����م 
�سن����وات، وفق ا�ستطالع الكرتوين اأجراه جتمع 
وط����ن لدع����م حمل����ة ال�سه����ادات العلي����ا والوائل 
على مواقع التوا�س����ل الجتماعي، لتحديد اأبرز 
امل�سكالت والأخطاء. ، التي �سابت هذه العملية.

2. �سم����ول م����ن باأ�سم����ه رات����ب تقاع����دي لذوي����ه 
بالتقاطع، وهذا اإجراء اإداري غري عمومي، يظلم 
حق العدي����د من اخلربات والطاقات من ا�سحاب 
ال�سه����ادات والتمي����ز، لأن م����ن منه����م لدي����ه راتب 
تقاعدي لغر�س اعانة ال�سرة، وميثل مبلغ قليل، 
و غ����ري م����ربر ا�ساعة تل����ك اخلربات مبث����ل هكذا 

اأجراء غري من�سف.
3. هن����اك اأع����داد كبرية مم����ن ميتلك����ون اأكرث من 

�سه����ادة )�سم����ن اوائ����ل �سه����ادة البكالوريو�����س، 
و �سه����ادة عليا(، ظه����ر لديهم تقاط����ع وظيفي يف 
�سه����ادة ومل يظه����ر يف الأخرى، بذل����ك يتعار�س 
ه����ذا التناق�����س م����ع مقت�سيات النزاه����ة، وميكن 
داخ����ل  تاأث����ري يح�س����ل  لت�سوي����ف و  نن�سب����ه  ان 

الوزارات.
4. هن����اك العدي����د ممن ميتلك����ون عق����ود، لكن مل 
تظه����ر ا�سمائه����م �سمن التقاط����ع الوظيفي، الذي 
اأَج����ري بقطع بياناتهم مع بيان����ات وزارة املالية، 
وما ي����دل على تخبط موؤ�س�س����ات الدولة و�سعف 
مركزيته����ا، وموؤ�س����ر لوج����ود ه����در م����ايل داخل 

املوؤ�س�سات.
 يف خ�س����م التح����ولت املجتمعي����ة الت����ي ان����ربت 
عل����ى املجتم����ع العراق����ي، حلقت بفو�س����ى النظم 
اختاللت قيمي����ة، انعدمت �سيئًا ف�سيئًا التزامات 
املواطن����ة مما افرزت �سلوكي����ات نفعية انتهازية، 
وتناف�����س قائ����م عل����ى الناني����ة وتخلخ����ل القي����م 

الروحية والخالقية، ومن مظاهر ذلك اخللل:
1. رغب����ة الفراد مم����ن لديهم عق����ود وارتباطات 
وظيفي����ة مل تظه����ر يف التقاط����ع الوظيفي ب�سبب 
الأخط����اء التنظيمية وعدم دقة البيانات، للتقدمي 
م����ن جدي����د عل����ى الدرج����ات امل�ستحدث����ة حلمل����ة 
ال�سه����ادات العليا والوائل، وهذا الفعل تناف�سي 
منفع����ي انته����ازي، ي�ساي����ق اأ�سح����اب احل����ق يف 
التعي����ني، ويزي����د م����ن اأع����داد امل�سمول����ني وبذلك 

يدخل املجل�����س والوزارات يف دوام����ة �سد فراغ 
وفتح اأخر يف مكان ثان.

2. بن����اًء على مالحظة ردود فع����ل املعنيني، تبني 
هن����اك العدي����د مم����ن ميتلك����ون عق����ود وزاري����ة، 
اعرت�سوا بطريقة ر�سمية، على انهم قد ا�ستقالوا 
م�سبقًا م����ن وزاراته����م، حماولة لت�سوي����ف الأمر 

وانتهاز فر�سة للتعيني من جديد.
3. يرى البع�س منهم انه اإجراء تع�سفي بحقهم، 
وان التوظيف يج����ب ان ي�سمل اجلميع حتى من 
ميتلك عقد وزاري، وهو اإدعاء منفعي خال�س، ل 
�سيما واأنهم ي�ستلم����ون رواتب �سهرية و�سمنوا 

جميع م�ستحقاتهم.
 اإن ال�سطراب الذي ي�سيب النظام الجتماعي، 
يح�س����ل وفق����ًا لنظرية مريتون عندم����ا تتعار�س 
اله����داف مع الو�سائ����ل، بال�سكل ال����ذي ل يحقق 
يح����دث  وبذل����ك  املجتم����ع،  اف����راد  ل����كل  الفائ����دة 
�س����كل من ا�س����كال النحراف ع����ن القيم واملعايري 
الجتماعية، ونلتم�س من ذلك ان تراكم الأخطاء 
التنظيمي����ة يف ظ����ل اخت����الل القي����م الجتماعية، 
ممك����ن ان ين����ذر بانح����الل اخالقي معي����اري، يف 
حال ح�س����ل اأق�ساء او تعار�س لأه����داف الفئات 
امل�ستحق����ة وف����ق القان����ون مم����ن لي�س لديه����م اأي 
تقاطع، بالت����ايل تنت�سر مظاهر الف�ساد والر�سوة 
ب����ني جانب����ي احل�سن)انع����دام التنظي����م و�سيوع 

القيم النفعية اخلا�سة(.

�إنتفا�شة ت�شرين..
�أحيت �لجميل في �ل�شخ�شية �لعر�قية

د. قا�صم ح�صني �صالح

عبد املجيد �صالح داود

غ�صان �صربل

حممد حميد ر�صيد

م�ؤ�ش�شات �لعر�ق �لمعا�شر:
بين ف��شى �لنظام ومبد�أ �لبر�غماتية �لنفعية

�إ�شـــالم �لـبـر�غـمـاتي !

ب�شمات �لأيام �لأوكر�نية
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  ف���ي نهاية الت�سعينيات ومطلع الألفية الثانية 
طرح���ت م�سطلًح���ا اأ�سميت���ه )بني���ة الكتابة ( 
وال���ذي تحّول لدي���ك الى ثالثة كت���ٍب نقدية في 
ال�سعر والق�س���ة والرواية.. ماذا اأردت اأن تقول 

في هذا الم�سطلح؟
- �إن بني���ة �لكتابة ,لي�شت م�شطلًحا علميا.. 
ب���ل ه���ي �ج���ر�ٌح لروؤي���ٍة خا�ش���ة , ونعني 
بها عملي���ة تنظي���م �لعمل على وف���ق �أن�شاق 
�شردي���ة, ت�ش���ر �إىل منط���ه ومن ث���م �إطالق 
�لت�شمي���ة علي���ه عل���ى �أنه عم���ٌل ينتم���ي �إىل 
�إحدى �مل�شميات �لإبد�عية, ومن خالل ربط 
�لأج���ز�ء �أو �مل�شتوي���ات �ل�شردي���ة �ملكّون���ة 
للعم���ل يكون �لإنت���اج قد برز ب�ش���كٍل نا�شٍج 
وقاب���ٍل لقطاف �ملتلّقي, �إن م���ا نق�شده ببنية 
�لكتاب���ة: ه���ي متابعة �أث���ر ما ي�شكل���ه �ملبدع 
يف عملي���ة ترحال���ه �لتدويني لفع���ل �لكتابة 
�ل���ذي �أجن���زه وقدم���ه �إلين���ا كون���ه منج���ز� 
�إبد�عي���ا و��شتخال����ص �لأدو�ت بعد حتديد 
م�شتويات���ه �ل�شردية من �أج���ل �لو�شول �إىل 
فه���م �لعملي���ة �لإنتاجي���ة / طريق���ة �لتدوين 
�لت���ي �شار عليها �لكاتب, بعيد� عن مدلولت 
�لفك���رة )�ملو�شوع���ة/ �لثيم���ة( �مل�شتخل�شة 
مم���ا تطرح���ه �لأف���كار م���ن حيثي���ات �لعم���ل 
ج���اء  عم���ا  بعي���د�  لنق���ل  )�حلكائي���ة(..�أو 
تر�ب���ط  �ىل  �أّدت  �أح���د�ٍث  م���ن  �لن����صّ  يف 
�مل�شتوي���ات.. لأن �لفك���رة مروك���ة للمتلّقي 
�أو  خياله���ا  ورف����ص  و�قعيته���ا  تقّب���ل  يف 
�لعك�ص. مبعن���ى �آخر �إن �لبنية �لكتابية هي 
مر�قب���ة �لأن�شاق �لتدويني���ة و�ملو�د �لأولية 
كم�شتوي���اٍت د�خلة يف �لإنتاجي���ة وبالتايل 
�رتباطات���ه  وف���ك  �ل�شتغ���ال  ح���دود  ر�ش���م 
�ملعلن���ة.. د�خل���ن �إىل بنياته ع���ر �لدللت 
و�ملدل���ولت ل�شتخ���ر�ج �لعالئ���ق �ل�شردية 
�لت���ي �نطلق منه���ا �ملبدع يف كتابت���ه.   وقد 
تو�شلن���ا يف قر�ء�تن���ا �ملتع���ددة �إىل �لنتاج 
�لعام.. �إن �مل�شتويات �ل�شردية �مل�شتخل�شة 
يف �لبنية �لكتابية بع���د ك�شفنا عن �لأن�شاق 
�لتدوينية كانت كالآتي )م�شتوى ت�شويري( 
و)م�شتوى �إخباري( و)م�شتوى حتليلي( و 
)م�شتوى ق�شدي( وكذلك )م�شتوى تاأويلي( 

و) م�شتوى فل�شفي(

   لكن ما ذكرت���ه لي�س بجديد فهي م�ستويات 
معروفة للمتلّقي والناقد والأديب؟

زحم���ة  يف  نعي����ص  نح���ن  تاأكي���د,  ب���كل   -
و�حت�ش���اد �مل�شطلحات.. و�لع���امل ينتج لنا 
يف كّل ي���وم م�شطلًح���ا, و�لرجم���ة لي�ش���ت 
مو�كب���ة  لنا يف �إي�شال ما يزرع هناك لينمو 
هنا, ب���ل نحن ناأتي بالناجت �ملوّرد �إلينا وقد 
�نتهى مفعول���ه �لإنتاجي.. كما يف �لبنيوية 
مث���ال.. ف�ش���ال ع���ن كونن���ا بيئ���ة ل تقبل ملن 
يفّك���ر �أن ياأت���ي ب�ش���يٍء جدي���ٍد بحّج���ة �أن ل 
ج���ذور ثقافية لنا, و�أننا ل يجوز لنا خمالفة 
م���ا مت طرح���ه م���ن مفّكري���ن �أوربي���ن, مب���ا 
ي�شطل���ح عليه )عقدة �خلو�ج���ة(.. لذك فاأنا 
ح���ن �أطرح فكرًة جديدة, عل���ّي �أن �أدخل لها 
من م�شطلحات �لآخري���ن �أّوًل لتكون قريبًة 
م���ن فه���م �ملتلّق���ي ول يتع���ب يف �لبحث عن 
خمرج���ات �لتاأوي���ل, و�لثانية حت���ى ل ياأتي 
�لناق���د �ملتزّمت �لذي يعي����ص �لعقدة �أن يبد�أ 
بتفكي���ك �ل�شلبيات. لذلك طرح���ت �لأمر على 
ه���ذ� �لنح���و )بني���ة �لكتاب���ة( كونه���ا قريبة 
�ىل �لبنيوي���ة �لتي �أعتق���د �أنها موجودة يف 
كّل �لكتاب���ات, و�ي�ش���ا للم�شتوي���ات �ل�شتة, 
ف���اإين �أردت �أن تك���ون �ي�ش���ا مفهوم���ًة حن 
�جرحته���ا لكي تك���ون مقبول���ة.. ومل �أغّر 
�إّل بامل�شت���وى �لت�شوي���ري �لذي ه���و �أقرب 
�أن  ر�أي���ت  لكن���ي  �لو�شف���ي,  �مل�شت���وى  �ىل 
�لت�شوير يف �لكتابة �أقرب, لأن �لكاتب عليه 
�أن ي�شّور �مل�شهد بالكلمات ليكون �أكرث قرًبا 

من حالة �لتلّقي.

  لكن���ك طرحت اي�سا في الم���دة الأخيرة ما 
ا�سطلحت عليه )الدب الغا�سب( ون�سرت بيانا 
له وربما هو كتاب �سي�سدر قريبا.. هل هو روؤية 

جديدة؟
- �أن���ا ل �أقر�أ لكي �متت���ع.. لذلك �أرى �ملتلّقي 
يفّك���ر مثل���ي ول �أعني �لق���ارئ.. ولأين �أقر�أ 

�لأدب �لعر�ق���ي �أّوًل ث���م �لعرب���ي وبع���د ذلك 
�إّل م���ن بيئت���ي..  �لأجنب���ي لك���ي ل �أخ���رج 
�لذين قر�أو� فقط �لأدب �لأجنبي مل ي�ش���تطع 
�لكث���ر منهم �لتخّل����ص من)عق���دة( �لإبد�ع 
�لأجنب���ي, ليح���اول مغازل���ة �لطريق���ة �لتي 
يكتب���ون فيها, فيكت���ب مثلهم لكنه���م يقعون 
يف )م�شتنقع( �لتاأث���ر �ل�شلبي.. لأن �لبيئة 
خمتلف���ة و�لتجربة خمتلفة, ل���ذ� علينا �أن ل 
نغ���ادر بيئتن���ا ولغتنا و)لعبتن���ا( لكي ندرك 
�أين �شتك���ون خطوتن���ا.. لذ� فاأنا كن���ت �أقر�أ 
بتفّح����صٍ كام���ل �لإنت���اج �لعر�ق���ي بك���رثة 
و�لعربي وما وقع بن ي���دي.. ولأن �لكتابة 
بح���د ذ�تها ه���ي �شنعة فعل لفك���رة ما.. هي 
مفعول جديد لفعل �ملخّيلة.. هي لعبة لإنتاج 
فعل قادر على �لإتيان باأفكار جديدة.. لكني 
وج���دت �أن �لكتاب���ات �جلدي���دة و�إن كان���ت 
�إنتاًجا مغايًر� و�أكرث ده�ش���ة �أو جر�أة, لكنها 
ل ت�ش���نع فع���اًل, بل ه���ي كتابة ب���رّدة فعل.. 
وه���ذه ج���اءت من فع���ل �لو�ق���ع �لعربي مبا 
�أطلق علي���ه �لربيع �لعربي, نعم هناك حرية 
ت�ش���توجب �إنتاج ن�صٍّ جديد يو�كب �ملرحلة 
�جلدي���دة �لتي نعي�ش���ها �ش���و�ء بالع���ر�ق �أو 
�لوط���ن �لعرب���ي.. لكن���ه ن�ّص حم���ل �جلر�أة 
ولي�ش���ت �لفكرية فح�ش���ب, بل ه���ي رّدة فعٍل 
لفع���ل �لو�ق���ع �ش���و�ء �لو�ق���ع �ملا�ش���وي �أو 
�لو�ق���ع �لر�ه���ن, لأن منت���ج �لن����صّ هو فرٌد 
من �ملجتم���ع.. يتاأّثر ب�ش���كٍل مبا�شٍر وغريب 
�أي�ش���ا يف حال���ٍة حت���دث د�خ���ل جمتمع���ه.. 
وهنا �أق�شد �ملنتج �ملبدع ولي�ص �ل�شطحي.. 
وه���و م���ا ح�ش���ل يف �أغل���ب �لرو�ي���ات �لتي 
�ل���ذي  �لغا�ش���ب  �لأدب  مناق�ش���ة  �شمته���ا 
ن�ش���رت بيانه.. ورمب���ا هو م�شطل���ح نقدي 
عربي مث���ل م�شطلح �لن����ص �لدي�شتوبيا �أو 
م���ا بع���د �لكولونيالية وغره���ا.. ولهذ� فاإن 
عل���ى �لأدي���ب �لعرب���ي �أن ي�شنع فعل���ه, لأن 
رّدة �لفع���ل �لتي كانت �أح���د �أ�شبابها �حلرية 
وغياب �لقم���ع �ل�شلطوي وحماولة رّد �لقهر 
�ل���ذي عا�ش���ه �لأدي���ب يف زمن ما م���ن �أزمان 
�لطغي���ان �لعرب���ي �شو�ء يف ه���ذه �لدولة �و 
تل���ك.. لأن ه���ذه �ل���رّدة لن تدوم مث���ل �شاعٍر 
كت���ب دوم���ا عن �حل�ش���ار �أو �حل���رب وحن 

�نتهى كّل �شيء �شاع �لن�ص ون�شي.

   نراك دائما تك���ّرر مفردة المتلّقي وتميّزها 
ع���ن الق���ارئ.. ه���ل هن���اك ح���دود اأو اختالف 

بينهما؟
- نع���م هن���اك ق���ارئ وهن���اك متلٍق ل���الأدب.. 

�لقارئ �لذي يبحث عن ر�حٍة فكريٍة وق�شاء 
���ٍة م�شّوق���ٍة �أو  �لوق���ت م���ع )حكاي���ة( �أو ق�شّ
يبح���ث عّمن يق���ول نيابًة عنه م���ن �لأدباء ما 
مل ي�شتط���ع قول���ه.. وهو ق���ارئ ل يتعب مع 
�لن����صّ يف �لتف�شر و�لتاأوي���ل و�لبحث عن 
�للعب���ة �لتدوينية و�لأ�هد�ف و�ملقا�شد, ول 
يبحث عن �لفك���رة �لأ�شا�شية, بل يبحث عن 
�له���دف �ملبا�شر وهو ما �أ�شفه ) يقر�أ ور��شه 
عل���ى �لو�شادة( من �أج���ل �لمتاع �ل�شخ�شي 
لكن���ه قارئ مهم. لأنه �إن غابت ده�شة �لكتاب 
و�ملتع���ة فيه فانه ل يكمله.. �أم���ا �ملتلّقي فهو 
�لذي يفّكر مع منتج �لن�ص, يقر�أ وهو جال�ص 
على من�شده ور�أ�شه باجتاه �لكتاب.. يبحث 
عن �لفك���رة �لأ�شا�ص و�ملناق�شة �لتي يريدها 
�لتح�شي���ل  يف  �مل�ش���ارك  �أن���ه  �أي  �ملنت���ج.. 
�لنهائي حلا�شد �لكتابة وهدفها ومر�ميها.. 
هو �ملتلّق���ي �ملتقّدم .. وقد يكون هذ� �ملتلّقي 
ق���ارئ متق���ّدم و�ي�ش���ا ه���و �لأدي���ب وحت���ى 
�لناقد.. لأنه هو من ي�شل �ىل  مكامن �لن�ّص 
�ملف���رد�ت  �أو  �حلكاي���ة  وتده�ش���ه  و�للعب���ة 
فح�شب, بل كل م���ا يحمله �لن�ص من عو�مل 
�لبق���اء بالفك���رة و�لتاأوي���ل و�لق�ش���د وحتى 

فل�شفته.

  ف���ي مقالت���ك الأخي���رة ب���داأت تكت���ب ف���ي 
العناوي���ن) اللعب���ة التدويني���ة ( وتذه���ب ال���ى 
تفكي���ك  الن�س���و�س ال�س���ردية وال�س���عرية، هل 

تحّول الأدب الى لعبة؟
, وم���ا �أق�شده  - نع���م.. �لكات���ب منتُج ن����صّ
�لكتاب���ة  عل���ى  متّر����ص  م���ن  ه���و  بالكات���ب 
ه �شو�ء  �لإبد�عية, ولذ� فاإنه يجيد �إنتاج ن�شّ
كان �شردًي���ا �أم �شعرًي���ا وحت���ى كات���ب �ملقال 

و�ل�شحف���ي.. مبعن���ى �أن���ه تخّط���ى مرحل���ة 
�ملوهب���ة �ىل مرحل���ة �لإنت���اج و�لحر�ف. 
ول���ذ� فاإن م���ن �أوىل عالم���ات �لحر�ف هي 
�لق���درة على �يج���اد �لفكرة ومن ث���م �لإنتاج 
و�إد�رة �ل�شنع���ة.. وهو به���ذ� يجيد �شناعة 
�لن�ص وكيفية �إخر�جه �ىل �ملتلّقي �ملرّب�ص 
به و�ق�شد �ملتلّقي �ملحّل���ي مبا فيهم �لنقاد.. 
لأنن���ا  نعي����ص يف و�ش���ٍط ل يرح���م �إن وج���د 
�لن����صّ غر مكتمل �لأوجه, مل تكتمل �أدو�ت 
�شناعته.. وكل ه���ذ� لأن �لإنتاج يعتمد على 
م���و�د �أولية وهي �حلكاية وطريقة �لتدوين 
و�ملمار�ش���ة �لفعلي���ة يف �لإنت���اج, ول���ذ� فاإن 
�لفك���رة حت���ى ت�شل �ىل �ملتلّق���ي حتتاج �ىل 
مقدرٍة على فهم �للعبة �لتي تنتج لنا �لن�ّص, 
ك���ون �ملنتج ل ينتج م���ادًة و�ح���دًة لها �شكل 
و�ح���د �أو ث���وب و�ح���د وقال���ب و�ح���د ولغة 
و�ح���دة وفكرة و�حدة وحكاية و�حدة, كاأّي 
مادة ��شتهالكية, لكي مت�شي �آلته �لإنتاجية 
بالتتاب���ع ليكون �لن�ّص �آليا مت�شابها. بل هو 
ا خمتلًفا وعليه �أن يفهم  يف كّل مّرة ينتج ن�شً
�للع���ة �ملنا�شبة للفك���رة �لتي جتع���ل �ملتلّقي 
قريب���ا منه, ق���ادًر� على �لو�ش���ول �ىل حلظة 
�لده�ش���ة �لتي متنحه فر�ش���ة فهم كّل عو�مل 
�لإنتاج.. �للعب���ة �لتدوينية ل ميلكها �إّل من 
كان مبدعا يف حقله �لإنتاجي ويفهم )�للعبة 

( �لأدبية بكّل تاأكيد.

   ت���رّدد دائم���ا اإن الكتابة ال�س���ردية خا�س���ة 
لي�س���ت حكاية.. وكتبت اأكث���ر من مقال في هذا 
التجاه.. األ يعد هذا النوع ال�سردي يعتمد على 

الحكاية بالدرجة بالأ�سا�س؟
- نع���م.. وكما �أو�شحت �أن م���ن يقود �للعبة 

�لإنتاجي���ة علي���ه �أن يفه���م �أن �للعبة ل تعمد 
عل���ى �حلكاي���ة.. �لكث���ر من �لكتاب���ات �لتي 
نقر�أها وكاأنها وع�شية �أو فيها حكم �أو ق�شة 
�جتماعية �أو حتى ن�ّص ما بعد �لغ�شب كرّدة 
فعل. ولكن هذه �لآن مل تعد مقبولة, �لرو�ية 
مث���ال مل تعد جمّرد حكاية, رغ���م �أن �حلكاية 
ه���ي �لعم���ود �لفقري لأّي ن����ص حتى لو كان 
�شع���ًر� �أو مقال���ًة �شحفية �أو ح���و�ر�, بل �أن 
�ملتلّق���ي يري���د �أن يفهم �ملقا�ش���د.. �أن ده�شه 
باأن���ك تتحّدث عن���ه وله, و تريه م���ا ل ير�ه, 
�أن تناق�ش���ه ب�شيٍء جديد ق���د يكون غر�ئبيا, 
لأن �ملتلّقي �ليوم يختلف عن �لأم�ص.. مثلما 
�ختلف���ت �أدو�ت �لتعب���ر و�للغ���ة و�ملجتمع 
و�لوع���ي  �لجتماع���ي  �لتو��ش���ل  و�أدو�ت 
�لثق���ايف �ي�شا.. �ملجتم���ع �لآن غر �ملجتمع 
عي���ارة  �لآن  �لف���رد  مث���ال,  �ل�شتيني���ات  يف 
ع���ن جمموع���ات حمت�ش���دة وم�شّخم���ة م���ن 
�ملعلوم���ات �شو�ء منها �ل�شيا�شية �أو �لدينية 
�أو حت���ى �لجتماعية, وعليه ل ير�د �أن تنتج 
حكاي���ًة تق���ود �لأ�شخا�ص و�ل�ش���ر�ع, بل �أن 
حتم���ل فك���رة د�خ���ل �حلكاي���ة.. �أن ت�شن���ع 
عاملً���ا مو�زًي���ا للو�قع وتنفخ في���ه من روحك 
�لإبد�عية ولعبتك �لنتاجية, و�شبق �أن قلت 
�إن �لكتاب���ة لي�شت حكاي���ة قد ميلكها �جلميع 
ب���ال ��شتثن���اء, حت���ى �لطف���ل �ل���ذي باإمكانه 
)يحك���ي/ ي�شول���ف( حكاي���ة م���ن عنديات���ه, 
فينبه���ر به���ا �لبع����ص وبطريق���ة حكايته���ا, 
خا�ش���ة �إذ� م���ا و�ش���ع له���ا عق���دة �ل�ش���ر�ع 
و�لتفاعل �أو ما ميكن �أن نطلق عليها �ل�شفة 
�لدر�مي���ة. ولك���ن هل يكف���ي ه���ذ� �أن ميتلك 
منت���ج �لأدب �حلكاي���ة فح�ش���ب؟ �ن �لإجابة 
هن���ا تاأتي من تط���ّور �ملجتمع���ات �شو�ء من 
ناحي���ة �لوعي �لثق���ايف �أو �لإطالع �جلديد, 
وف���ق �لتقني���ات �حلديث���ة. ل���ذ� عل���ى �ملنتج 
ه, لأن  �أّل يعتمد عل���ى �لتلّقي �لعاطف���ي لن�شّ

�لعاطفة بقاء مرحلي.

  يقال ان الرواية الن هي المت�سّيدة.. ولكنك 
تطرح نقاطا تو�سح اأ�سباب هذا الت�سّيد من اأنه 
لي����س نتاج فعل الرواية، ب���ل ا�سباب اأخرى؟ هل 
ت���رى اأن الق�سة وال�سعر من وجه���ة نظر ناقد، 

جن�سان لهما من البريق الكثير؟
- نع���م , وه���ي لي�ش���ت يف ولي���دة �لي���وم. 
�لعرب���ي  �ملج���ال  دخل���ت  �أن  من���ذ  �لرو�ي���ة 
يف بد�ي���ات �لق���رن �ملا�ش���ي للتفاع���ل ب�شكٍل 

كب���ٍر ما بع���د منت�ش���ف �خلم�شينيات وهي 
تاأخ���ذ ح�شتها م���ع بد�ي���ة �لألفي���ة �جلديدة 
و�ل�شع���ر  �لق�ش���ة  لأن  مث���ال..  �لع���ر�ق  يف 
كان���ا �أ�شا�ص �لإب���د�ع �لعر�قي.. لك���ن ت�شّيد 
�لرو�ي���ة كونها حتم���ل �لقدرة عل���ى �شناعة 
�ملخّيل���ة و�ل�شور, ول حتتاج �ىل فهٍم عميٍق 
���ة مث���ال �أو �لن�ّص �ل�شع���ري �لذي  كم���ا �لق�شّ
يعتم���د على �ليحاء مثال.. �لرو�ية قد تكون 
�ش���ورًة متخّيلًة �لتي يبح���ث عنها �لقارئ.. 
هذ� �أوّل وثانًيا �إن �لرو�ية �أكرث مقبولية يف 
�ملجالت �لطباعية لدور �لن�شر �لتي تف�شلها 
على �لأجنا����ص �لأدبية كونها مقبولة ويقبل 
عليه���ا خمتلف �لقر�ء �لذي���ن يتاأثرون ف�شاًل 
ع���ن �لرغب���ة يف �لط���الع �له���ادئ و�لده�شة 
وقرب �لرو�ية من عاملهم �أو جزء من عاملهم, 
فانهم يتاأّثرون بالإعالم و�لإعالن و�لكتابات 
�لنقدي���ة ف�شال ع���ن �مل�شابق���ات  �لتي جتري 
هنا وهن���اك و�لت���ي تاأخذ �حلّي���ز �لأكر من 
�هتم���ام و�شائل �لإع���الم �لتي تو�شل �خلر 
�هتمامه���ا  م���ن  �أك���رث  �لق���ارئ  �ىل  و�لأث���ر 
بامل�شابق���ات �لأخ���ر, ب���دء� من جائ���زة نوبل 
�ىل �لبوك���ر �ىل كت���ار� �ىل جني���ب حمفوظ 
و�لطي���ب �شالح وغرها م���ن �مل�شابقات يف 
ه���ذه �لدول���ة �أو تل���ك.. مم���ا جع���ل ت�شوبق 
�لرو�ية يكون �أكرث من �أّي جن�ٍص �أدبي �آخر, 
ولكن من �لناحية �لأخرى فاإن �إنتاج �لق�شة 
و�ل�شعر �أكرث من �لرو�ية.. فال يكاد يوم مير 
دون �إ�ش���د�ر جمموعة �شعري���ة �أو ق�ش�شية 
هنا وهن���اك, بل ل نكاد ن���رى �شفحة ثقافية 
تخل���و من هذي���ن �جلن�ش���ن.. ولكن �لعالم 
ي�شلط �شوءه على �لرو�ية لأنها تخلق عاملًا 

مو�زًيا لعامل �لقارئ.

   يقودن���ا الأمر الى �سوؤال اآخر حيث �سبق لك 
اأن قدمت تعريًفا للرواية.. هل هو تعريف جديد 
مخالف لما يمكن معرفته لدى النقاد الآخرين؟
- �أن���ا ل �أّدعي �أين �أقدم �شيئ���ا جديًد�, ولكن 
�أفك���ر و�أقول ما �أوؤمن به, �ش���و�ء كان جديًد� 
ع���ن  �لبح���ث  �أو  قي���ل,  مل���ا  تطوي���ر  ه���و  �أو 
�لأ�شب���اب و�مل�شّبب���ات �جلدي���دة. ف���ال يجوز 
�لبقاء بانتظ���ار �أفكار �لآخري���ن �جلديدة �أو 
ننتظ���ر �لرجم���ات �لت���ي ت�شلنا لك���ي نبني 
عليه���ا �آر�ءنا.. فلنا �أفكارن���ا �ي�شا, �شرط �أن 
نوؤمن بها و�أن يك���ون �لآخر �لناقد �ملتاأّثر �أّل 
يك���ون قا�شًيا ح���ن ن�شع تعريًف���ا �أو جنرح 
م�شطلًح���ا, بحّجة �أن هن���اك عو�مل تفكرية 
ت�شب���ق �إيج���اد �مل�شطل���ح �أو حت���ى �ل���ر�أي.. 
هن���اك عملي���ة م�شادرة ل���كل ما ه���و حمّلي.. 
لي����ص فق���ط )مطرب���ة �حل���ب ل تط���رب( ب���ل 
ع���ن �لقب���ول بال�شتم���اع �أ�ش���ال و�ملناق�ش���ة 
و�لتفّح����ص. لذل���ك ف���اإن �آر�ء �لآخرين مبنية 
على �لأث���ر و�لتاأّثر , وعملي���ة �لتاأثر غائبة, 
�إّل من يطرح ر�أًيا من خارج �لبيئة, ليكون له 
�أثًر� ت�شبقه �ملقولت و�ل�شخ �لإعالمي.. فلو 
كان عب���د �لله �لغذ�مي عر�قًيا �أو �جلابري ملا 
مت قبول �آر�ئ���ه.. لكن �لتاأث���ر و�لتاأّثر �شبق 
و�شول كتابات �لع���رب, فتحّولو� �ىل ناقلي 
�لأث���ر لأنف�شه���م وكاأنه���م وج���دو� �شالتهم.. 
وه���ذه حقيقة لي�شت �شّبة بق���در ما هي حالة 
تاأ�ش���ر لو�قعن���ا وو�ش���ٌف ل�شعفن���ا �أمام ما 
يطرحه �لأخر.. لذلك نرى �أن كتاباتنا لها �أثر 
يف �ملتلّق���ي غر �لعر�قي لأن���ه �ي�شا �لعربي 
يع���اين م���ن ذ�ت �ملو�شوع���ة )مطربة �حلي( 
فين���زع �ىل قب���ول �لآخ���ر كون���ه غري���ب عن 
بيئته.. لذلك حن طرحت تعريًفا للرو�ية يف 
مق���ال يل و�شّمنت���ه يف كتابة ) بني���ة �لكتابة 
يف �لرو�ي���ة �لعربي���ة( , مل يقل به �أحد بل مت 
�همال���ه.. بل �لعر��ص عليه كونه مل ي�شدر 
م���ن مفّكر �أو باحث غربي ل���ه ممار�شة نقدية 
فاعلة.. وقل���ت يف هذ� �لتعريف �أن )�لرو�ية 
ماه���ي �إّل كتاٌب حاف���ٌل باأج���ز�ء �ملتناق�شات 
و�ملّتفقات, وجامٌع لأجز�ء �لدرو�ص �ملختلفة 
للعل���وم �لأخرى, وحامُل ق�شدياٍت ير�د منها 
تخوي���ل �ل���ذ�ت مبخاطب���ة �لآخر م���ن ز�ويٍة 
غر منظورٍة �أو من خالل خطٍّ وهميٍّ يّت�شل 
بال�شفحات وينتهي بفه���م �ملغزى, ومد�عبة 
�لعقل و��شتغالل طاقاته �لفيزياوية, لتكوين 
فعٍل �أّخاذ يتحّرك كحركة �لذّر�ت �لتي تتالقح 
لإنتاج خا�شيٍة فل�شفي���ة لها �أبعاد ت�شويقية( 
و�عتق���د �أنه خمال���ف �و جم���اور لطروحات 
�لخري���ن �أو على �لقل �ع���ر �نه تعريف جاء 

بجهٍد تفكري خال�ص.

يرى اأن الذين قراأوا الأدب الغربي لم ي�ستطع الكثير منهم التخلّ�ص من)عقدة( الخواجة 

علي لفتة �صعيد: الرواية قد تكون �صورًة متخّيلًة يبحث عنها القارئ
اأديب متعدد الهتمامات.. يكتب في اغلب الجنا�ص الدبية.. ربما ابدع وبح�سب النقاد في ال�سرديات وال�سعر 
وكانت لديه ح�سة من الر�سائل والأطاريح الجامعية، اإنها م�سيرة تمتد لأكثر من 45 عاما اأنتج خاللها 30 كتابا 

في الرواية والق�سة وال�سعر والم�سرح والنقد.. الأديب ال�سامل علي لفتة �سعيد الذي و�سف نف�سه حين �ُسئل 
عن تعّدد هذه الهتمامات من اأنه خياٌط ماهر، حين تاأتيه الفكرة التي و�سفها باأنها ت�سبه قطعة قما�ص فاإنه 

يخيطها بح�سب نوعها ولي�ص بح�سب الإقحام، لكي ل يولد الإنتاج م�سوها.. والأهم هي طروحاته التي يبثها في 
مقالته الثقافية واآرائه في الحياة والثقافة والتي ربما تكون لي�ست جديدة ولكنها لي�ست مكرورة اأو معادة، 

بل فيها �سيء من الجدية.. ولهذا فاإن الحوار الذي اأجريناه معه ترّكز لي�ص على هذه الآراء التي تتبعناها 
والخا�سة بالنقد والرواية بعيدا عن ال�سئلة التقليدية  التي تتكّرر معه في كل حوار.

حاوره/ عالء املفرجي



وقالت اإ�س���راء طه ح�سن، وهي باحثة من 
الب�سرة تبيع الكتب يف �سارع الفراهيدي، 
لروي���رز، اإن التطوي���ر مّت بف�سل اجلهود 
امل�سنية التي بذلتها جمموعة من املثقفني 

والرواد لل�سارع.
واأو�سح���ت اأن "اإ�ساف���ة البني���ة التحتي���ة 
اإىل ه���ذا ال�س���ارع جميل���ة، فق���د ول���د م���ن 
رح���م املعان���اة ومنا�س���دات املوؤ�س�س���ني له 
واملثقف���ني ورواد ال�سارع اأي�سا، ولوالهم 
ملا و�سلنا به اإىل هذه احلّلة اجلميلة التي 

ت�سّر الناظرين حقيقة".
العزي���ز  عب���د  ا�سم���ه  كت���ب  بائ���ع  وب���نّي 
ح�سني م�س���در فكرة املكان، فق���ال "�سارع 
الفراهي���دي للثقاف���ة والكتاب، ه���ذا املكان 
ال���ذي يدخل يف عام���ه الثام���ن اأُ�ّس�س عام 
2015 بجه���ود �سبابي���ة خال�سة ملجموعة 
م���ن ال�سب���اب واملفكري���ن داخ���ل الب�س���رة 
من خ���ال اجتماع مو�س���ع اأقيم يف اإحدى 
ال�ساح���ات، اتفقوا فيه عل���ى اإن�ساء �سارع 

يف  املتنب���ي  �س���ارع  غ���رار  عل���ى  ثق���ايف 
بغداد".

جلن���ة  رئي����س  ال�ساح���ي  �سف���اء  وق���ال 
االإ�س���راف عل���ى ال�س���ارع -لروي���رز- اإن 

الفراهيدي عانى طويا من االإهمال.
ال�سابق���ة  "احلكوم���ات  اأن  واأ�س���اف 
والنقاب���ات واالحت���ادات مل يك���ن لها دور 
ال�س���ارع.  وتاأهي���ل  تطوي���ر  يف  حقيق���ة 

الت���ي  واملنا�س���دات  الوقف���ات  وب�سب���ب 
قام���ت بها اللجنة املنظم���ة ورواد ال�سارع 
الثق���ايف، دخل ال�سارع مرحلة من التاأهيل 
م���ن قب���ل بلدي���ة الب�س���رة بتوجي���ه م���ن 

املحافظ".
وتاب���ع اأن "املرحل���ة الثانية كان���ت عبارة 
عن تطوي���ر لل�س���ارع الثقايف، وه���ذا كان 
من خ���ال ا�ستقطاب برنام���ج تعاٍف يعمل 
�سمن الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية"، 
واأو�س���ح اأنهم عملوا عل���ى تزويد ال�سارع 
ب����14 ك�سكا اإ�ساف���ة اإىل ملتقى ثقايف، مع 
تاأثيث ال�س���ارع ببع�س التفا�سيل املتعلقة 
باالإن���ارة بالطاق���ة ال�سم�سي���ة وامل�ساطب 
والكرا�س���ي واملن�س���ة ال�سعرية وغري ذلك 

من التفا�سيل.
وختم اأن "تطوير هذا ال�سارع �سينقله من 
ح���ال اإىل حال، فق���د اأ�سب���ح رواد ال�سارع 
الثق���ايف يف زيادة م�ستم���رة. �سابقا كانت 
قل���ة حم���دودة تق�س���د ال�س���ارع الثق���ايف، 

ومنظم���ات  النا�سط���ون  ياأت���ي  والي���وم 
املجتمع املدين واالأكادمييون الرتياد هذا 

ال�سارع يف يوم اجلمعة".
اأم���ا بائع���و الكت���ب الذي���ن ا�سط���روا يف 
طويل���ة  م�ساف���ات  ال�س���ري  اإىل  ال�ساب���ق 
للو�س���ول اإىل خمازن الكتب اخلا�سة بهم 
وحتّم���ل ظروف الطق�س ال�سعبة يف كثري 
من االأحيان يف اأثناء وجودهم يف املوقع، 
خ�سبي���ة  اأك�س���اك  لديه���م  االآن  اأ�سبح���ت 

يعملون منها.
وقال �ساح���ب اإحدى املكتبات يف ال�سارع 
توفي���ق اجلزائري "بقين���ا و�سمدنا حتت 
الظروف اجلوية وال�سيا�سية وعدم الدعم 
م���ن اجلهات امل�سوؤولة لهذا ال�سارع، وكان 
ال�سارع �سبه ترابي، وم���ع ذلك حاولنا اأن 
ندع���م ه���ذا ال�س���ارع بامل�ستط���اع واأكرثها 
بيعه���ا  نح���اول  والكت���ب  ذاتي���ة،  جه���ود 
باأ�سع���ار واأرب���اح قليلة، اأو م���ن دون ربح 

من اأجل ك�سب النا�س والزبائن".

 عامر م�ؤيد 

اأقامت منظمة نخيل عراقي 
الثقافية وبرعاية �شركة 

)اإيرثلنك لالت�شال(، ام�س 
ام�شية ثقافية، احتفاء باملفكر 

العراقي "غالب ال�شابندر" 
لإ�شدار كتابه اجلديد امل��ش�م 

بعن�ان "الن�شداد ال�شيعي 
العاملي"، وذلك يف مقر املنظمة 

الكائن يف ال�زيرية قرب 
ال�شفارة الرتكية.

اجلل�س����ة احلواري����ة الت����ي ح�سره����ا ع����دد من 
املثقف����ني واالإعاميني واالدب����اء، و�سخ�سيات 
اأخ����رى ر�سمي����ة باالإ�ساف����ة اىل جم����ع من عامة 
النا�����س اداره����ا االإعام����ي حي����در املو�س����وي، 
مبت����دءا حديث����ه بنب����ذة خمت�س����رة ع����ن حي����اة 
"ال�سابن����در"، تط����رق فيه����ا ب�س����رد موجز عن 
وكيفي����ة  واالجتماعي����ة،  الدرا�سي����ة  بدايات����ه 
انخراطه يف االنتماء اىل االأحزاب االإ�سامية، 
مع ذك����ر االحداث املف�سلي����ة يف تاريخ العراق 
احلدي����ث وبداية ن�س����وء احل����ركات االإ�سامية 
وال�سيا�سي����ة. م����ن جانب����ه ق����ال ال�سابن����در اإن 
االإ�سدار اجلديد مل ميّت اطاقا اىل اأي ت�سور 
مذهب����ي او عرق����ي، ب����ل ه����و ق����راءة للت�س����ور 
ال�سيا�سي، واإن ما كت����ب لي�س دعوة للطائفية، 
ح����ني  ذات����ه  االن�س����ان يخ�س����ر  ب����ان  مو�سح����ا 
يكون طائفي����ا، م�سريا اىل ان ث����ورة اخلميني 
وحت����دث  اال�سام����ي.  الع����امل  رئ����ة  ا�سبح����ت 
ال�سابندر، عن القرن التا�سع ع�سر والتطورات 

التي اأحدثت انقابا فكري����ا يف اأوروبا اآنذاك، 
ث����م انتقل����ت اىل الع����راق وخا�س����ة يف النجف 
اال�س����رف، ث����م حدث����ت بع����د ذل����ك التغي����ريات 
وت�س����در  العرب����ي،  الع����امل  يف  ط����راأت  الت����ي 
امل�سه����د �سخ�سي����ات فكرية اأث����رت يف ال�ساحة 

االجتماعية والدينية، مثل حممد باقر ال�سدر، 
و�سيد قطب، والغزايل، واآخرين.

االنتم����اء  م����ن  نف�س����ي  اأب����رئ  ال  "اأن����ا  وتاب����ع 
االإ�سام����ي  الع����امل  وان  اطاق����ا،  ال�سيا�س����ي 
هو اجتم����اع طوائ����ف، ولي�س اجتم����اع روؤى، 

وت�سمي����ة  ظامل����ة  ت�سمي����ة  ه����ي  واالأقلي����ات 
�سوفيني����ة". وا�س����ار اىل ان "املجتم����ع ي�س����م 
دوائ����ر منغلق����ة ولي�س����ت مفتوح����ة، وال توجد 
هوي����ة م�سرك����ة له����ذا املجتم����ع، نح����ن ل�سن����ا 
جمتمع����ا قائما عل����ى اأ�سا�س مفه����وم املوؤ�س�سة، 
اإ�ساف����ة اىل ان الق�ساء الع�سائري هو املتف�سل 
على الق�ساء امل����دين من قبل املجتمع"، م�سريا 
اىل "انن����ا ن�سه����د يف الوق����ت احل����ايل وج����ود 

انعدام للتقييم".
  واإن غال����ب ال�سابن����در، مفك����ر عراق����ي، ول����د 
مدين����ة  يف   ،1942 الع����ام  يف  الك����وت  يف 
التنظ����ري  يف  �ساه����م  وق����د  حتدي����دًا،  احل����ي 
للحرك����ة االإ�سامي����ة العراقي����ة يف ال�ستينيات 
اإىل  1977م  �سن����ة  هاج����ر  وال�سبعيني����ات، 
الكوي����ت، ث����م اإي����ران و�سوريا واأوروب����ا فاأقام 
يف ال�سوي����د، وع����اد اإىل الع����راق �سن����ة 2003، 
بع����د االحت����ال االأمريكي وزوال نظ����ام �سدام 

ح�سني.
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�سدر عن دار املدى كتاب "اإنقاذ حياة القطة" للكاتبة جي�سيكا 
برودي ترجمة �سهد الراوي، حيث يقدم هذا الكتاب واحدًا من 
اأه���م مناهج كتابة الرواية احلديثة، وه���و اإىل جانب الرحلة 
الت�سويقي���ة لت�سكل عنا�سر الرواي���ة، والدقة يف و�سع خطة 
وا�سح���ة تت�سمن كل ال�سف���رات ال�سرية لكتابتها وفق خم�س 
ع�س���رة مرحلة، يقدم "اإنقاذ حياة القطة"، رحلة اإن�سانية عن 
تط���ور م�سائرنا كب�سر، �سنعرف يف اأي���ة مرحلة من مراحل 
ق�ستنا نق���ف االآن، تلك التي تتحكم االأقدار وامل�سادفات يف 
توجيهها، نحو نهايات ال نختارها مبح�س اإرادتنا يف كثري 
م���ن االأحيان.. وقد حقق الكت���اب موؤخرا اعلى املبيعات يف 

معر�س القاهرة الدويل للكتاب. 

منذ �سنوات، واأنا اأحاول يف 
هذه الزاوية املتوا�سعة، ان اقدم 
للقراء مو�سوعات ال جتلب "الهم 
والغم" وال حتا�سرهم مبزيد من 

االأ�سى، غري اأنني اأخجل اأي�سًا 
من اأن اأ�سغل القارئ بحكايات 

"املقاولة" وحدة اجلميلي ونكات 
عزت ال�سابندر وطلة ابراهيم 
اجلعفري االخرية ، واأحاول 

واأنا اأكتب مقااًل اأن اأعود فيه اإىل 
بع�س الكتب التي حالفني احلظ 

وقراأتها، فاأجد اأن "العم" مارك�س 
كان قد اأخربنا قبل اأكرث من مئة 

عام باأّن التاريخ يعيد نف�سه 
مرتني، مرة على �سكل ماأ�ساة، 
ومرة على �سكل مهزلة. والأننا 

ع�سنا ماآ�سي كثرية يف هذه الباد 
، فقد قرر رئي�س الربملان حممد 
احللبو�سي اأن يقدم لنا الف�سل 
الهزيل من تاريخ العراق ، وقد 
و�سع له عنوان "اال�ستقالة"  

ليخرج علينا م�سجعوه، م�سرين 
على اأن العراقيني بحاجة اإىل 
احللبو�سي للحفاظ على هيبة 
الدولة، فيما نبهنا البع�س اإىل 

اأن ا�ستقالة احللبو�سي تثبت 
للمغر�سني من امثايل اأنه رجل 
ا�ستثنائي. ولعل امل�سهد االكرث 

هزلية  حني يخربنا احللبو�سي 
باأن اأحد اأ�سباب ا�ستقالته هو 

نظريته حول االحتجاجات، الن 
اأن  موؤخرا  "فخامته" اكت�سف 

د�ستوريًا،  مكفول  حق  "التظاهر 
وال م�سكلة بدخول املتظاهرين 
اإىل مبنى الربملان وتعطيله الأن 

التظاهرات حق كفله الد�ستور". 
وين�سى ال�سيد احللبو�سي مقتل 

700 متظاهر يف احتجاجات 
ت�سرين دون اأن ي�سدر بيان اإدانة 

من الربملان الذي كان يجل�س 
على كر�سي الرئا�سة فيخ اأو 

يقدم ا�ستقالته اأو يت�سامن مع 
املحتجني. والأننا نعي�س ع�سر 
املهزلة، الذي اليريد له اأحد اأن 

ينتهي، فقد اأخربنا ائتاف دولة 
القانون  م�سكورا اأن �سفينة 

الباد اأبحرت نحو امل�ستقبل. 
وما بني ا�ستقالة احللبو�سي 

و�سفينة دولة القانون ، يعي�س 
املواطن العراقي يف بلد 

الفو�سى  الدائمة حروب دفاعا 
عن الكرا�س ودولة با قرار، 

ووطن باألف قرار �سيا�سي. 
، فيما �سفينة الوطن تبحر 

بنا يف بحر هائج من املعارك 
وال�سوالت.. لتغرقنا معها 
يف �سراع ال�سك والنميمة 

واالنتهازية واحتقار املواطن .
اليوم املواطن املغلوب على 
اأمره مثل "جنابي" يحق له 

اأن ي�ساأل؛ متى يطمئن ركاب 
�سفينة الوطن على حياتهم 

وم�ستقبلهم، يف وقت ي�سّر فيه 
�سا�ستنا على اأن مي�سوا بنا فى 

بحر هائج تت�سارع فيه امل�سالح 
وحيتان الف�ساد؟، فيما املواطن 

امل�سكني حائر تتخبط به االأمواج 
واخلطب وال�سعارات، بينما ال 

�ساطئ هناك وال �سوء بعيدًا 
يهتدي به واإليه. 

ي�سعى الربملان بقيادة ال�سيد 
احللبو�سي اإىل اأن يهرب ب�سفينة 

الوطن اإىل اخللف، يتجاهل 
االحتجاجات واالعت�سامات، 

حماواًل اأن يوهمنا جميعًا باأن 
معركة العراق احلقيقية لي�ست، 
مع اخلراب والو�سولية ونهب 

الباد  ، واإمنا يف ح�سول 
احللبو�سي على ثقة برملان 

منتهي ال�ساحية . 

احللبو�سي وحكاية 
ال تنتهي !!

اإنقاذ حياة القطة

 علي ح�شني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثاثاء( اأن درجات احلرارة  حتافظ على م�ستوياتها ليوم اأم�س يف بغداد 
والعدي���د م���ن املحافظ���ات، واأن اجلو �سيك���ون �سحوا يف عدد م���ن  مناطق 

الباد.
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املعنية  الدولية  املنظمات  اأك��رب  اإح��دى  دعت 
ب��ح��ق��وق احل���ي���وان وال��ب��ي��ئ��ة، ال��ن�����س��اء اإىل 
الرجال  م��ع  اجلن�س  ممار�سة  ع��ن  االمتناع 
من  الكثري  اأث���ار  م��ا  اللحوم،  ياأكلون  ال��ذي��ن 
جدية  ب�����س��اأن  اال�ستفهام  وع��ام��ات  اجل���دل 

الدعوة.
تعامل  اأجل  من  "ن�سطاء  منظمة  واأو�سحت 
اأخاقي مع احليوانات" واملعروفة اخت�سارا 
با�سم "بيتا" عرب موقعها االإلكروين الن�ساء 
يتوقفوا  حتى  ال��رج��ال  معا�سرة  ع��دم  اإىل 

نهائيا عن اأكل حلوم احليوانات.
بدرا�سة  دع��واه��ا  يف  املنظمة  وا�ست�سهدت 

اإن  ت��ق��ول  وان"  "بلو�س  جم��ل��ة  يف  ن�����س��رت 
التغيري  ك�����وارث  يف  ي�����س��اه��م��ون  ال���رج���ال 
امل��ن��اخ��ي ب��ق��در اأك����رب م��ن ال��ن�����س��اء وب��ف��ارق 
وبالتايل  للحوم،  ا�ستهاكهم  ع��رب  وا���س��ع، 
توؤدي عاداتهم الغذائية اإىل زيادة االحتبا�س 

احلراري بن�سبة 41 باملئة.
وراأت املنظمة يف بيانها اأن الرجال يحتاجون 
اأن  بعد  اأفعالهم  عن  امل�سوؤولية  "حتمل  اإىل 
امل��ن��اخ..  على  اأفعالهم  ت��اأث��ري  البحث  اأظ��ه��ر 
ويجب عليهم اتخاذ خطوات لت�سحيح ذلك. 
واأب�سط  �سحة  واالأك���رث  االأ�سهل  والطريقة 

للقيام بذلك هي اأن ي�سبحوا نباتيني".

غيني�س  مو�سوعة  م�ساهري  �سفحة  �سّمت 
لاأرقام القيا�سية النجمة بيون�سيه، ب�سبب 
كرثة الر�سيحات واجلوائز التي ح�سلت 

عليها.
وح�سدت بيون�سيه اأكرث من 12 اإدخاال 
القيا�سية  ل��اأرق��ام  غيني�س  كتاب  يف 
عمل  "اأول  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا 
مع  االأول  امل��رك��ز  يف  م��رة  الأول  يظهر 
ا���س��ت��ودي��وه��ات،  األ���ب���وم���ات   6 اأول 
ملغنية،  ���س��ن��وي��ة  م��ك��ا���س��ب  واأع���ل���ى 
غيني�س  ق��ائ��م��ة  اأي�����س��ا  وت��ت�����س��در 
)اإعادة  توير  ارتباطات  الأحدث 
تغريد( ملغنية، وتت�سارك الرقم 
زوجها  مع  العاملي  القيا�سي 
االأعلى  الزوجان  زي،  جاي 
دخ���ا يف ه��ول��ي��وود على 

االإطاق".
تعرف  التي  وبيون�سيه، 
البوب، هي مغنية  مبلكة 
ومم��ث��ل��ة اأم��ريك��ي��ة ح��ائ��زة 
وهي  غرامي،  جائزة   28 على 
تاريخ  يف  تر�سيحا  االأك��رث  امل���راأة 
االأكرث  الفنانة  اأي�سا  وهي  اجلائزة، 
فيديو  م��و���س��ي��ق��ى  جل���وائ���ز  ح�����س��دا 
MTV، مع 24 فوزا، واأكرث من 600 

جائزة طوال حياتها املهنية.

اللح�م منظمة تدع� الن�شاء لـ"الإ�شراب اجلن�شي"  ب�شبب 
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والق��راءة للكت��اب  موط��ن  اإىل  يتح��ول  "فراهي��دي" الب�س��رة    

بي�ن�شيه تدخل 
م��ش�عة غيني�س

غالب ال�شابندر يحتفي بكتابه اجلديد يف نخيل عراقي 
 �شامي ن�شيم 

الع���ود،  وع���ازف  المو�سيق���ي 
الثقاف���ة  ملتق���ى  ي�سّيف���ه 
المو�سيقي���ة ف���ي االتح���اد الع���ام 
الع���راق  ف���ي  والكت���اب  لاأدب���اء 
ف���ي جل�سة ثقافي���ة بعنوان "دور 
التخ�س�سي،  المو�سيق���ي  النق���د 
الريفي���ة  االأط���وار  واأداءات 
العراقية اإنموذجَا" يحا�سر فيها 
الفن���ان ن�سي���م وذلك ف���ي ال�ساعة 
الحادي���ة ع�س���رة �سب���اح يوم غد 
االربع���اء  ف���ي قاع���ة الجواهري 

في مقر االتحاد.

 محمد ر�شيد
االدي���ب والم�سرف عل���ى موؤتمر 
القم���ة الثقافي، اأعلن ع���ن اإنجاز  
فيل���م "ظم���اأ االأر�س"، مبين���ًا اأن 
الفيل���م يتناول مو�س���وع حماية 
الت�سح���ر.  ومكافح���ة  البيئ���ة 
وق���ال ر�سي���د اإن "ظم���اأ االأر����س 
فيل���م ق�سي���ر يتن���اول مو�س���وع 
حماية البيئة ومكافحة الت�سحر 
بالطريق���ة  المي���اه  وا�ستثم���ار 
اأن  واأ�س���اف،  ال�سحيح���ة". 
"الفيلم �سيعر�س �سمن فعاليات 

موؤتم���ر القم���ة الثقاف���ي العربي 
نهاي���ة  �سينطل���ق  ال���ذي  الثان���ي 
�سهر اأيلول الحالي برعاية البنك 

المركزي العراقي".

 �شعد محمد رحيم 
الروائ���ي والناقد ال���راح، اقامت 
له جمعية الثقافة للجميع جل�سة 
"مبدع���ون  بعن���وان  ا�ست���ذكار 
مامحهم بنا" ت�سمنت ا�ستذكار 
ع���دد م���ن الروائيي���ن الراحلي���ن 
وحمي���د  الام���ي  ا�سع���د  وه���م 
الربيع���ي و�سع���د محم���د رحي���م 
ومحم���د عل���وان جب���ر وق���د ادار 

الجل�سة ال�ساعر جا�سم العلي.

ارتفع���ت مبيع���ات كت���اب جم���ع تنب���وؤات 
مث���رية للجدل تعود الأكرث من 450 عامًا، 
ب�سكل "جنوين"، ت�سمن توقعات بوفاة 

ملكة بريطانيا يف عام 2022.
والكت���اب ق���دمي جم���ع نب���وءات املنج���م 
نو�سرادامو����س  ال�سه���ري  الفرن�س���ي 
وهو �سي���دالين ومنج���م فرن�س���ي، ن�سر 
جمموعات من النبوءات يف كتاب �سماه 
االأوىل  الطبعة  "النب���وءات"، و�س���درت 
يف عام 1555، واأ�سبحت منذ ذلك احلني 

م�سهورة يف اأنحاء العامل.
وذك���رت �سحيف���ة "�سنداي تامي���ز" اأنه 
يف االأ�سب���وع ال���ذي �سب���ق وف���اة امللك���ة 

اإليزابيث الثانية، بيع من الكتاب 5 ن�سخ 
فقط، ولك���ن بحلول االأ�سبوع املنتهي يف 

17 ايلول اجلاري، مت بيع ما يقرب من 8 
اآالف ن�سخة، ما دفعه اإىل قمة املن�سورات 

العاملية.
نب���وءات  جم���ع  ال���ذي  الكت���اب،  ويف 
نو�سرادامو����س القدمي���ة، وُن�س���ر الأول 
املوؤل���ف  يف�س���ر   ،2006 ع���ام  يف  م���رة 
ماري���و ريدين���غ قطع���ة رباعي���ة واح���دة 
لنو�سرادامو����س عل���ى اأنه���ا "�ستموت 

امللك���ة اإليزابي���ث الثاني���ة، نح���و عام 
2022، عن عمر يناهز 96 عامًا".

وقب���ل وف���اة امللك���ة، كان���ت هن���اك 
نو�سرادامو����س  ب���اأن  اعتق���ادات 

ق���د تنب���اأ باحل���رب يف اأوكرانيا، مع 
تلميح���ات غام�س���ة ب���اأن فرن�س���ا ق���د 

تواجه "تهديدًا من ال�سرق".

قبل 450 عامًا.. ن��شرتادام��س تنباأ مب�عد م�ت اإليزابيث وم�شري امللك

يف �شارع الفراهيدي 
للثقافة والكتاب الذي 

ُطّ�ر يف الأيام الأخرية، 
ميكن ملحّبي القراءة 

واملاّرة الآن ال�شتمتاع 
ب�شل�شلة من اأك�شاك الكتب 

اخل�شبية والإ�شاءة 
اخلارجية والأر�شفة 

التي ت�شفي جمال على 
النزهة الثقافية يف 

مدينة الب�شرة بجن�بي 
العراق.

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر
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