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م�ش�ؤول اأمني: �شن�شن حربًا على المخدرات
 بغداد/ المدى

اأف�شحت وزارة الداخلية عن عزمها �شن حرب على املخدرات يف العراق.
وقال مدير عام مكافحة املخدرات اأحمد الزركاين، اإن "املرحلة املقبلة �شوف 

ت�شهد حربًا على اآفة املخدرات من خالل ا�شتنفار جميع اجلهود".
واأ�شاف الزركاين، اأن "ذلك بعد ان يتم تنظيم املوؤ�ش�شات املعنية باملو�شوع 

وهي املديرية العامة ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية".
واأ�ش���ار، اإىل "توجي���ه م���ن وزير الداخلي���ة عبد الأمري ال�شم���ري ت�شمن ربط 

جميع مديريات مكافحة املخدرات باملديرية العامة للمخدرات يف بغداد".
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 بغداد/ تميم الح�صن

يف ظـــل العمليـــات التـــي و�سفـــت بــــ "التطهري 
ال�سيا�سي" لل�سيطرة على املنا�سب املهمة بداأت 
ال�سئلـــة تثار حـــول التغطية علـــى فا�سدين يف 

احلكومات ال�سابقة.
املت�سككـــون ك�سفـــوا عن وجـــود نوايـــا لت�سليم 
بالإ�سافـــة اىل  "فا�سديـــن" منا�ســـب جديـــدة، 

التعتيم على �سركاء يف �سرقة القرن الخرية.
وف�سحـــت تلـــك اجلهـــات وجـــود مبالـــغ اخرى 
الكرب  اعتربت  التي  ال�سرقة  معلنة" عن  "غري 

يف تاريخ العراق.
وتتحـــدث املعلومات عـــن ان املبالـــغ امل�سروقة 
قد ت�ســـل اىل نحو �سعف الـــذي مت اعالنه ومت 

التعتيم لتورط جهات متنفذة.
ومـــر الن ن�سف املهلة التـــي ك�سف عنها رئي�س 

الـــوزراء حممد ال�ســـوداين ال�سبـــوع املا�سي، 
مقابـــل ت�سليم ما قيمتـــه %5 فقط من الموال 

التي �سرقت من امانات ال�سرائب.
وكان ال�سوداين قد ك�سف مبوؤمتر �سحفي يوم 
الحـــد من ال�سبوع املا�سي، عن ا�سرتداد 180 
مليار دينار من اأ�ســـل نحو 4 تريليونات دينار 

�سرقت من ال�سرائب.
وحتدث رئي�س احلكومة يف املوؤمتر الذي ظهر 

فيه حماطـــا باأكدا�س المـــوال امل�سرتجعة، عن 
ان املتهـــم الأبرز وهو نـــور زهري اأطلق �سراحه 
على ان يعيـــد بقية الأموال التي بحوزته خالل 

ا�سبوعني.
ووفق ما قاله رئي�ـــس احلكومة اآنذاك، ان نحو 
%43 مـــن الموال امل�سروقة هي بحوزة نور 

زهري، واغلبها عقارات.
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مطالبات بفتح ملفات الف�صاد في الحكومات ال�صابقة وعدم حماية المتهمين

اإجمالي "�شرقة القرن" بلغ 5 مليارات دوالر 
 بغداد/ نباأ م�صرقوتم اإخفاء المبلغ الحقيقي لت�رط متنفذين

حتدثت جلان نيابية عـــن توجه لإجراء تعديالت 
�ساملـــة علـــى م�سروع قانـــون حريـــة التعبري عن 

الراأي والجتماع والتظاهر ال�سلمي.
وقـــال ع�سو اللجنـــة القانونية رائـــد املالكي، يف 
ت�سريح اإىل )املدى(، اإن "الربملان مل يناق�س لغاية 
الوقت احلايل م�ســـروع قانون حرية التعبري عن 

الراأي والجتماع والتظاهر ال�سلمي".
وتابـــع املالكي، اأن "ما ح�سل هـــو اإجناز القراءة 
الأوىل فقـــط، وهـــي ل ت�سهـــد اأية نقا�ســـات، التي 
"احلقـــوق  اأن  اإىل  واأ�ســـار،  ذلـــك".  بعـــد  تبـــداأ 
واحلريات من�سو�س عليهـــا يف الد�ستور، ولكن 
ممار�ستهـــا ينبغـــي اأن تكـــون يف اإطـــار القانـــون 

والقيم املجتمعية".
مـــن جانبها، ذكـــرت ع�سو جلنة حقـــوق الإن�سان 
جـــوان عبـــد اللـــه يف ت�سريـــح اإىل )املـــدى(، اأن 
"جلنتنا �ستقوم باإجراء تعديالت �سرورية على 

القانون من �سمنها اإزالة املواد العقابية".
واأ�سافت عبد الله، اأن "اجتماعات �ستكون لنا مع 
جلان الثقافة والإعالم ومنظمات املجتمع املدين 
واجلهـــات املعنيـــة ملناق�ســـة ن�سو�ـــس القانـــون 

وال�ستماع اإىل اآرائهم".

و�ســـددت، علـــى اأن "املباحثـــات �ســـوف يتـــم فيها 
التاأكـــد من عـــدم تعار�ـــس القانون مـــع ن�سو�س 

الد�ستور العراقي ومبادئ حقوق الن�سان".
مـــن جانبه، يرى اأ�ستاذ القانون الد�ستوري وائل 
منذر يف حديث مع )املدى(، اأن "امل�سروع يعاين 

من م�سكالت كبرية".
وذكـــر منـــذر، اأن "عدد مـــواد القانـــون قليل، ول 
يحيط بجميع التف�سيالت التي ت�سمنها، وبع�س 

الأمور حتتاج قوانني م�ستقلة".
ولفـــت، اإىل اأن "امل�ســـروع يعـــاين مـــن �سياغات 
تقييـــد  اإىل  الأمـــور  بع�ـــس  يف  ت�ســـل  مرتبكـــة 
الجتمـــاع اخلا�ـــس وهو حق مـــن احلقوق الذي 
ي�سمـــح لالإن�ســـان بالتجمع يف حـــدود ملكيته بال 

اذن".
وبني منذر، اأن "القانـــون يت�سمن اأي�سًا �سرورة 
احل�سول على اإجازة خالل مدة ل تقل عن خم�سة 
اأيـــام من اأجل التظاهر بينمـــا جند اأن دول العامل 

اجتهت اإىل الخطار فح�سب". 
اإعـــادة  "جممـــل امل�ســـروع هـــو  اأن  اإىل  وانتهـــى 
�سياغـــة لن�سو�س قانون العقوبات الذي مت �سنه 
يف ظل احلكم الديكتاتوري مع ت�سديد العقوبات 
ب�سياغـــة غريبة وا�سطالحـــات مطاطة ل تعك�س 

رغبة امل�سرع يف حماية احلقوق واحلريات".

تعديالت وا�شعة تنتظر قان�ن 
حرية التعبير والتظاهر

 متابعة: المدى 

توقع كمبيوتر خارق يعتمد على مزيج من 
التوقعات والتحليالت الرقمية نتائج دور 
الـ16 من نهائيـــات كاأ�س العامل 2022 يف 

قطر.
وجنح الكمبيوتـــر ح�سبما ذكرت �سحيفة 

"ال�سن" الربيطانية يف توقع الفائز باأول 
مباراتـــني بدور الـ16 يف املونديال، وهما 

هولندا والأرجنتني.
وبالن�سبة ملباراتي ام�س الأحد، فقد توقع 
الكمبيوتر فوز فرن�سا على بولندا، وتاأهل 
اإجنلرتا على ح�ساب ال�سنغال. ويف ن�سف 
النهائـــي، توقع الكمبيوتر فـــوز الربازيل 

علـــى الأرجنتني وتاأهلها للمباراة النهائية 
ملالقـــاة فرن�سا التـــي �ستهـــزم اإ�سبانيا. اأما 
 ،2022 العـــامل  بكاأ�ـــس  للفائـــز  بالن�سبـــة 
ال�سامبـــا"  "راق�ســـو  منتخـــب  ف�سيكـــون 
الذيـــن �سيهزمـــون "الديـــوك" الفرن�ســـي، 
ويعيدون اللقب لأمريكا اجلنوبية والذي 

غاب عنها منذ مونديال 2002.

كمبي�تر "خارق" يت�قع ف�ز البرازيل بكاأ�س العالم  

 متابعة: المدى

الإيــــراين حممــــد جعفــــر  العــــام  املدعــــي  اأعلــــن 
منتظــــري اإلغــــاء "�سرطــــة الأخــــالق" مبدئيا من 
قبل ال�سلطات املخت�سة، كما اأفادت وكالة الأنباء 

الطالبية الإيرانية )اإي�سنا( ام�س الأحد.
وقــــال منتظري مبدينــــة قم- اإن "اجلهــــات التي 
اأن�ســــاأت منظومــــة �سرطــــة الأخــــالق هــــي التــــي 

اتخذت قرارا بوقف عملها يف هذه املرحلة".
للثــــورة  الأعلــــى  الربملــــان واملجل�ــــس  اأن  واأكــــد 
يبحثــــان م�ساألــــة احلجــــاب، و�سيعلنــــان النتائج 

خالل اأ�سبوعني.
وح�سب منتظري، فاإن هناك جهودا تبذل لإيجاد 

حــــل مدرو�س والتعامــــل مع ظاهرة عــــدم رعاية 
احلجــــاب التــــي "اأزعجــــت" اجلميــــع، بح�ســــب 

تعبريه.
وكان املدعــــي العام يــــرد -خالل موؤمتــــر ديني- 
علــــى �ســــوؤال طرحه عــــن �سبــــب "اإغــــالق �سرطة 

الأخالق".
ومّت اإن�ســــاء "�سرطة الأخالق" التي تعرف با�سم 
اإر�ساد" )اأي دوريــــات الإر�ساد( يف عهد  "ك�ســــت 
الرئي�ــــس اليراين الأ�سبق حممــــد اأحمدي جناد 
مــــن اأجل "ن�سر ثقافة اللبا�س الالئق واحلجاب" 
وهي ت�سم عنا�سر ترتدي بزات خ�سراء ون�ساء 
يرتدين ال�ســــادور )الزي ال�سعبــــي( وبداأت هذه 

الوحدة اأوىل دورياتها عام 2006.

اإيران تلغي �شرطة االأخالق
 بغداد/ فرا�س عدنان

ما زالت اللجنة املالية يف الربملان تاأمل بو�سول 
قانـــون املوازنـــة قبـــل العطلـــة الت�سريعية التي 
تبـــداأ يـــوم اجلمعة املقبـــل، واأكـــدت اأن اإقرارها 
�سيحتـــاج اإىل مناق�ســـة تتجـــاوز ال�سهـــر باأيـــام 
قليلـــة، معولـــة علـــى التفاقـــات ال�سيا�سية التي 
ت�سكلت مبوجبها احلكومة، مقدرة العجز املايل 
فيها بـ 10 تريليونات دينار. وقال ع�سو اللجنة 
معني الكاظمي، اإن "وزارة املالية هي امل�سوؤولة 
عن اإعـــداد م�سروع قانـــون املوازنة من اجلانب 
الت�سغيلي، اأمـــا وزارة التخطيط فاأنها م�سوؤولة 

عن اجلانب ال�ستثماري".
ويتوقـــع الكاظمـــي، اأن "ت�سهـــد الأيـــام املقبلـــة 
طرحـــًا للم�ســـروع يف جمل�س الـــوزراء من اأجل 
حتويلـــه اإىل جمل�س النـــواب"، ول ي�ستبعد اأن 

ذلك قبل نهاية الأ�سبوع احلايل".  "يح�سل 
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اللجنة المالية:
 عجز الم�ازنة يبلغ 10 

تريلي�نات دينار

 بغداد/ المدى

اأعلـــن البنك املركـــزي العراقـــي، اأم�س الحد، 
�سعـــر  ارتفـــاع  ملنـــع  اإجـــراًء  اتخـــاذه  عـــن 
الـــدولر، مبديًا ا�ستعـــداده لتمويل البطاقات 

اللكرتونية امل�ستخدمة خارج العراق.
اأن  وذكـــرت وثيقـــة للبنـــك تلقتهـــا )املـــدى(، 
"البنك املركزي قرر زيادة احل�سة الأ�سبوعية 

للمبيعـــات النقدية مـــن الدولر، اعتبـــارًا من 
اليوم الثنني".

 واأ�سافـــت الوثيقـــة، اأن "ذلـــك انطالقـــًا مـــن 
اأهـــداف هذا البنك يف حتقيـــق ال�ستقرار يف 
امل�ستـــوى العـــام لالأ�سعـــار واأ�سعـــار ال�سرف 
ولتلبيـــة الطلب املرتفع علـــى العملة الأجنبية 

يف الأ�سواق املحلية".
واأ�ســـار، اإىل "ا�ستعـــداده لتمويـــل البطاقات 

الدفـــع  بعمليـــات  امل�ستخدمـــة  الإلكرتونيـــة 
خـــارج العـــراق ب�سعر 1470 دينـــارا للدولر 

الواحد".
�سيـــاع  حممـــد  الـــوزراء،  رئي�ـــس  وكان 
ال�سوداين، قد وجه اأم�س، باإجراء املعاجلات 
الالزمـــة لتوفري العملة الأجنبيـــة يف ال�سوق 
املحليـــة وفـــق الآليـــات والأنظمـــة القانونية 

للبنك املركزي.

البنك المركزي يتخذ قرارًا لل�شيطرة على �شعر الدوالر



 جريدة �سيا�سية ي�مية ت�سدر عن م�ؤ�س�سة
املدى لالإعالم والثقافة والفن�ن

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

AL – MADA
Daily General Political 
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for 
Media, culture & Art

بغداد. �شارع اأبو نوا�س
حملة 102 - زقاق 13 - بناء 141

هاتف: 9647702799999 +
+ 9647808080800           

كرد�شتان. اأربيل. �شارع برايتي
دم�شق. �شارع كرجية حداد

هاتف: 9647706444490 +

بريوت. احلمرا.�شارع ليون
بناية من�شور. الطابق االول

+ 96170615017

التوزيع: وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا: بغداد/ كرد�شتان/ دم�شق/ 

بريوت/ القاهرة/ قرب�س

املدير العام
 غادة العاملي

رئي�س التحرير التنفيذي
علي ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

 مدير التحرير
يا�سر ال�سامل

طبعت مبطابع موؤ�ش�شة املدى لالعالم والثقافة والفنون

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netالعدد )5320( ال�شنة الع�شرون - االثنني )5( كانون االأول 2022
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اأفاد تقرير دولي باأن تنظيم داع�س 
االإرهابي تاأخر في االإعالن عن 

مقتل زعيمه لنح� 45 ي�مًا، الفتًا 
اإلى اأن الزعيم الجديد لم تحدد 

ه�يته بعد، لكنه يت�قع اأن يك�ن 
عراقيًا اأ�س�ة باأغلب قادة التنظيم.

وذكر تقرير لم�قع الم�نيتر 
ترجمته )المدى(، اأن "االإعالن عن 

مقتل ثالث زعيم لتنظيم داع�س 
االإرهابي قد جاء بعد اأكثر من �سهر 

على وق�عه".
واأ�ساف التقرير، اأن "الحادث وقع 

في منطقة ال يت�قعها اأحد"، م�سيراً 
اإلى اأن "القتيل ه� ثاني اأكبر زعيم 

للتنظيم االإرهابي يتم ا�سطياده 
هذا العام".

واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "هذا ال�شخ����س، وعلى 
م���ا يب���دو، ق���د تم قتل���ه ف���ي بل���دة جا�شم 
بمحافظ���ة درع���ا جنوبي �شوري���ا تعرف 

با�شم )مهد انتفا�شة 2011(".
وبي���ن التقري���ر، اأن "ذلك ح�ش���ل من قبل 
ق���وات كان���ت تقات���ل التنظيم عل���ى مدى 
الجي����س  ق���وات  عليه���ا  يطل���ق  �شن���وات 

ال�شوري الحر".
وتح���دث، ع���ن "تقاري���ر اإعالمي���ة محلية 
ك�شف���ت في اأوا�ش���ط �شهر ت�شري���ن االأول 
بان م�شل���ح يدعى عبد الرحم���ن العراقي 
قد قتل ف���ي بلدة جا�ش���م �شمالي محافظة 
درع���ا، في ذلك الوقت ت���م و�شفه على انه 
اأمير المنطق���ة الجنوبية للتنظيم العاملة 

في العراق و�شوريا".
وبي���ن التقري���ر، ان "تنظي���م داع����س في 

الحقيق���ة لم يعلن عن ه���ذا الحدث اال بعد 
مرور �شهر ون�شف ال�شهر، عندما اأو�شح 
في بيان له االأربعاء الما�شي بان زعيمهم 

قد قتل في ذلك اليوم".
و�ش���دد، على اأن "تنظي���م داع�س اأعلن في 
بي���ان ل���ه بتاري���خ 30 ت�شري���ن الثاني ان 
زعيم���ه، اأب���و ح�شن الها�شم���ي القري�شي، 
قد قتل خالل معركة الفتًا اإلى ت�شمية، اأبو 

الح�شين الح�شيني القري�شي، خلفا له".
واأو�شح التقري���ر، اأن "القيادة المركزية 

للجي�س االأميركي على عقب ذلك اأ�شدرت 
بيان���ا ذك���رت فيه ب���ان مقتل اأب���و الح�شن 
الها�شم���ي ي�ش���كل �شفعة اخ���رى لتنظيم 
داع����س، م�شي���رة ف���ي الوق���ت نف�ش���ه الى 
ان تهدي���د التنظي���م م���ا ي���زال قائم���ا ف���ي 
المنطق���ة". وينق���ل ع���ن المتح���دث با�شم 
قيادة الق���وات المركزي���ة الكولونيل جو 
بو�شين���و، القول، اإن "مقت���ل اأبو الح�شن 
الها�شم���ي القري�ش���ي ف���ي منت�ش���ف �شهر 
اأخ���رى  �شفع���ة  ي�ش���كل  االأول  ت�شري���ن 

لتنظيم داع�س"، م�شيفًا ان العملية نفذها 
الجي�س ال�شوري الحر في محافظة درعا 
ف���ي �شوري���ا، موؤكدًا اأن تنظي���م داع�س ما 
ي���زال ي�شكل تهدي���دا في المنطق���ة، وذكر 
اأن "قي���ادة الق���وات المركزي���ة االأميركية 
و�شركائن���ا �شيبقون مركزي���ن على هدف 

اإلحاق هزيمة دائمية بالتنظيم."
واأورد التقري���ر، ان "المنطق���ة كان���ت قد 
�شهدت ف���ي مرحلة الزعي���م االأول لتنظيم 
اأب���و بك���ر البغ���دادي، اجتي���اح  داع����س، 

م�شلح���ي التنظيم لم�شاح���ات وا�شعة من 
العراق و�شوريا".

واأ�ش���اف، ان "البغ���دادي، وبتاري���خ 27 
ت�شري���ن االأول 2019 وخالل تنفيذ قيادة 
العملي���ات الخا�شة االأميركي���ة عملية في 
محافظ���ة ادلب �شم���ال غربي �شوريا قرب 
الحدود التركية حيث تواجد هناك، اقبل 

على تفجير نف�شه".
واأفاد التقرير، اأن "الزعيم الثاني للتنظيم 
المعروف بكني���ة اأبو اإبراهي���م الها�شمي 

�شب���اط  بتاري���خ 3  قت���ل  ق���د  القري�ش���ي، 
م���ن ه���ذا العام باأ�شل���وب م�شاب���ه �شمالي 
�شوري���ا، وذلك بع���د ان فج���ر قنبلة قتلته 
هو وافراد اآخرين من عائلته اثناء عملية 
االأميركي���ة".  الخا�ش���ة  للق���وات  اأخ���رى 
وا�شتدرك، باأن "خالي���ا تنظيم داع�س ما 
تزال ت�ش���كل تهديدًا كبيرًا وتنفذ هجمات 

في كل من �شوريا والعراق".
وينق���ل التقري���ر ع���ن، "م�ش���در �ش���وري 
الق���ول ف���ي اأوا�شط �شهر ت�شري���ن الثاني 

انه خالل االأ�شابي���ع االأخيرة ت�شلل مئات 
من م�شلحي داع�س الى داخل العراق عبر 
الح���دود ال�شورية"، م�شيف���ًا ان "اغلبهم 
توجه���وا �شوب كرك���وك حي���ث يتواجد 

هناك القيادي الداع�شي اأبو يحيى".
وي�شتر�ش���ل، اأن "اأربع���ة جن���ود عراقيين 
قتل���وا في هجوم نف���ذه تنظيم داع�س في 
محافظ���ة كركوك، بع���د ذلك باأي���ام قليلة، 

وتحديدًا بتاريخ 19 ت�شرين الثاني".
واأورد التقري���ر، اأن "المر�ش���د ال�ش���وري 
ق���ال اإن اأغلب ه���وؤالء الم�شلحي���ن هم من 
العنا�شر الت���ي هربت من �شجن الح�شكة 
الذي تديره القوات الديمقراطية الكردية 
كان���ون  �شه���ر  اأواخ���ر  وذل���ك  ال�شوري���ة 

الثاني".
م�شلح���ي  م���ن  "االآالف  اأن  اإل���ى  ون���وه، 
داع����س م���ا زالوا ف���ي �شجون ف���ي �شمال 
�شرق���ي �شوري���ا، حيث ق���ال قيادي���ان من 
ق���وات �شوري���ا الديمقراطي���ة، انه���م ل���م 
يع���ودوا يوف���رون نف����س الم�شت���وى من 

االمن، كما كانوا يفعلون �شابقا".
و�ش���دد التقرير، عل���ى اأن "جمي���ع زعماء 
التنظيم الثالثة الذين قتلوا لحد االن هم 
عراقيو الجن�شية ومن المحتمل ان يكون 

الزعيم الجديد كذلك".
وي�شتن���د اإلى "ع���دة م�ش���ادر تحدثت في 
�شوريا والعراق خالل االأ�شابيع االأخيرة 
ف���ان التنظيم االإرهابي ما يزال يقع تحت 
�شيطرة عنا�شر عراقية على نحو كبير".

لك���ن التقرير ع���اد ليوؤك���د، ع���دم "وجود 
الزعي���م  اجم���اع عل���ى جن�شي���ة وهوي���ة 
الجدي���د المعل���ن عن���ه ال���ذي يحم���ل لقبا 

م�شابها الأ�شالفه ال�شابقين".
وكان���ت الق���وات الم�شلح���ة العراقي���ة قد 
اأكدت مقتل العديد من قادة تنظيم داع�س 
االإرهابي خالل العام الحالي، اإ�شافة اإلى 
اعتقال اآخرين والح�شول على معلومات 

مهمة.
عن: موقع )المونيتر(

تقري��ر دول��ي: داع���ش تاأخ��ر ف��ي الإع��ان ع��ن مقت��ل زعيم��ه 45 يومًا

 بغداد/ ح�سين حاتم

الرب���ط  اكتم���ال  الكهرب���اء،  وزارة  اأعلن���ت 
ال�شبكي مع تركي���ا بن�شبة 100% بتعاون مع 
اقليم كرد�شتان، فيما اأ�شارت الى اإعداد خطة 
ت�شم���ل زيادة الطاق���ات المجهزة للمحافظات 

وتوزيعها ب�شكل عادل.
وما ت���زال اأزمة الكهرباء تفتق���ر للحلول منذ 
اأكث���ر من 19 عامًا بالرغم م���ن التخ�شي�شات 
المالي���ة الكثي���رة لقط���اع الكهرب���اء، اإذ تبل���غ 
موازن���ة وزارة الكهرب���اء ال�شنوية قرابة 10 

مليارات دوالر.
ويقول المتحدث با�شم وزارة الكهرباء اأحمد 
مو�ش���ى ف���ي حدي���ث ل�)الم���دى(، اإن "الربط 
الكهربائي م���ع الجانب التركي اكتمل بن�شبة 
100%"، مبينا اأن "اتفاقية الت�شغيل النهائية 
وقعت بعد ان تم ان�شاء الخطوط التي تمثلت 
باإنجاز خ���ط 132 كي في )�شلوبي – فايدة( 
م���رورا بجزي���رة مو�ش���ل ومحط���ة الك�ش���ك 
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واأ�ش���اف مو�ش���ى ان "ج���زءا م���ن الخط���وط 
المذكورة ممتدة عبر ارا�شي اقليم كرد�شتان 
ملح���وظ  تع���اون  االقلي���م  لحكوم���ة  وكان 

ووا�شح بهذا ال�شاأن".
وتابع المتح���دث با�ش���م وزارة الكهرباء، اأن 
"اتفاقي���ة الت�شغيل النهائي مع تركيا وقعت 
على ان تكون المرحلة االولى 300 ميغاواط 
للمحافظ���ات  المنظوم���ة  ل�شال���ح  تدف���ع 

ال�شمالية".
واأردف مو�ش���ى، "اإال اأن���ه تم تاأخي���ر التنفيذ 
الرو�شي���ة االوكراني���ة  الح���رب  اأن  باعتب���ار 
كان���ت وا�شحة عل���ى ارتفاع ا�شع���ار الطاقة، 
وبالتال���ي ف���اإن اأ�شع���ار التعرف���ة التركية هي 
غالية وال تتنا�ش���ب مع اأ�شعار الوزارة وعلى 

هذا االأ�شا�س تم التريث في االتفاقية".
ولفت، ال���ى ان "الحاجة ال���ى الغاز االيراني 
ف���ي تجهيز الطاقة الكهربائية للعراق �شتبقى 

حاكمة في ظل عدم وجود خطة وقودية".
من جهت���ه، ك�شف وزي���ر الكهرب���اء زياد علي 
فا�ش���ل، اأم�س االأحد، عن م�شاع للو�شول اإلى 
اإنت���اج 24 األف ميغاواط خالل العام المقبل، 
مع ا�شتم���رار م�شروع الرب���ط الكهربائي مع 

دول الجوار.
ف���ي بي���ان تلقت���ه  وذك���رت وزارة الكهرب���اء 

)الم���دى(، انه���ا "اأع���دت خطة ت�شم���ل زيادة 
الطاق���ات المجه���زة للمحافظ���ات وتوزيعها 
ب�شكل عادل وتقليل الكلف الت�شغيلية العالية 
الوق���ود والطاق���ة،  ا�شتي���راد  ع���ن  الناتج���ة 
واالتج���اه نحو م�شاريع الطاق���ة الخالية من 
الوق���ود، ومنها ال���دورات المركب���ة والطاقة 
ال�شم�شي���ة، وكذل���ك محاول���ة الو�ش���ول اإلى 
وا�شتثماري���ة  قليل���ة  ت�شغيلي���ة  موازن���ات 
عالية". واأ�ش���ارت الوزارة وف���ق البيان اإلى 
اأن "الخط���ة ت�شم���ل اأي�ش���ا تعظي���م واردات 
الجباي���ة وا�شتخ���دام المنظوم���ات الذكية"، 
الفتة اإلى "التوجي���ه بتاأهيل و�شيانة جميع 

المحطات االإنتاجية".
واأو�ش���ح البيان اأن "الفت���رة المقبلة �شت�شهد 
الكهربائي���ة"،  بالطاق���ة  تدريجي���ا  تح�شن���ا 
م�شي���را ال���ى اأن "ال���وزارة ت�شته���دف خ���الل 
الع���ام المقبل الو�ش���ول اإلى اإنت���اج 24 األف 
الع���ام  ع���ن  زي���ادة  تحقي���ق  اأي  ميغ���اواط، 

الما�شي بحدود 2500 - 3000 ميغاواط".
البي���ان،  بح�ش���ب  الكهرب���اء  وزي���ر  واأك���د 
الكهربائ���ي  الرب���ط  بم�ش���روع  "اال�شتم���رار 
م���ن خ���الل توقي���ع االتفاقي���ات م���ع ال���دول 
عل���ى  الكبي���رة  فوائ���ده  ب�شب���ب  المج���اورة 
ا�شتق���رار المنظوم���ة الكهربائي���ة واإمكاني���ة 
مناقلة االأحم���ال، اإذ ت�شتمر اأعمال الربط مع 
ال�شعودي���ة واالأردن، لكن جزءا كبيرا منها ال 
يكتمل ف���ي ال�شيف المقب���ل واإنما في �شيف 
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اإدراج  عل���ى  ترك���ز  "ال���وزارة  اأن  واأ�ش���اف 
م�شاريع �شتراتيجية ت�شهم بتغيير نوعي في 
الطاقة الكهربائية، لكن اإنجازها قد ي�شتغرق 

مدة تتراوح بين عامين الى 3 اأعوام".
بال�ش���اأن  المخت����س  يق���ول  جهت���ه،  م���ن 
االقت�ش���ادي نبي���ل جب���ار العل���ي ف���ي حديث 
ل�)الم���دى(، اإن "الخ���ط الناق���ل للكهرباء بين 
الع���راق وتركيا قدي���م ولي�س جدي���دا، وكان 

بحاجة الى �شيانة وامور فنية اخرى".
وم�ش���ى العلي بالقول الى، ان "ن�شبة تغطية 
الخ���ط الناقل م���ن تركيا الى الع���راق �شئيلة 
جدًا، اإذ �شيغذي منطقة او منطقتين في اقليم 

كرد�شتان".
ف���ي قط���اع  "الخل���ل كبي���ر  اأن  وزاد العل���ي، 
الكهرب���اء ومعالجة ه���ذا الملف ف���ي القريب 

العاجل م�شتبعد جدًا".
وي�شت���ورد الع���راق الغ���از االإيراني بموجب 
َعت���ا ف���ي عام���ي 2013  اتفاقيت���ي توري���د ُوقِّ
و2015، وتغطي اإحداهما ا�شتيراد ما ي�شل 
اإلى 35 مليون متر مكعب يوميًا من غاز خط 
االأنابي���ب اإلى محطة تولي���د كهرباء بقدرة 3 
اآالف ميغ���اواط، وه���ي االأكب���ر ف���ي العراق، 
وتوف���ر الطاق���ة للعا�شم���ة بغ���داد، ويغط���ي 
جنوب���ي  اإل���ى  االإم���دادات  االآخ���ر  االتف���اق 
الع���راق، والت���ي ت�شل اإل���ى 35 ملي���ون متر 

مكعب يوميًا.

الكهرباء: ا�ستمرار الحاجة للوقود المورد ون�سعى لزيادة 
تجهيز المحافظات

خمت�س�ن ي�سف�ن طاقات الربط مع دول اجل�ار بـ "ال�سئيلة" مع ا�ستمرار ارتفاع معدالت البطالة

�صاب يطلع على اثار ق�صف اأميركي لأحد قادة داع�ش في �صوريا منت�صف العام الحالي

 بغداد/ �سيف الحر

ما زال القطاع الخا�س في العراق 
يحت�سر ب�سبب ال�سيا�سات غير 

الم�س�ؤولة من قبل الحك�مات 
لت اال�ستيراد  المتعاقبة، والتي ف�سّ

الم�ستمر على اإنعا�س الم�سانع 
لكي تخلق فر�سًا للقطاع الخا�س، 

وت�سغيل العاطلين عن العمل، 
و�سط دع�ات الإعادة النظر في 

ال�سيا�سة الت�سغيلية التي تعتمدها 
الحك�مة، ف�ساًل عن اإعادة تاأهيل 

الم�سانع. وفي هذا ال�سدد، عدَّ 
ع�س� لجنة النزاهة النيابية علي 
تركي، اأن الم�اطن العراقي لغاية 

االآن ال ي�ؤمن بالقطاع الخا�س، ولم 
ي�سعه في اهتماماته.

وق���ال تركي في حديث مع )الم���دى(، اإن "اإدراج 
التعيين���ات �شم���ن قان���ون الموازن���ة االتحادية 
لع���ام 2023 هو لي����س الحل ال�شلي���م، ولكن في 
كل االأح���وال، ف���اإن المواطن حري����س جدا على 
اأن يك���ون موظفا في الدول���ة ظنًا منه باأن الدولة 

تمنحه �شمانًا وتقاعدا له والأطفاله".
واأ�ش���اف، اأنه "ف���ي ظل ن�شب���ة البطال���ة العالية 
من ال�شروري اأن يك���ون هناك تخ�شي�س ن�شبة 
م���ن الوف���رة المالية لتعيين اأعداد م���ن العاطلين 

والخريجين الذين ي�شتحقون هذه الدرجات".
من جانبه، بين الخبير االقت�شادي مالذ االأمين، 
اأن "واجب الدول���ة اأن توفر عمال و�شكنا واأمنا، 
وه���ذه الواجب���ات االأ�شا�شي���ة اإذا توف���رت فه���و 
اإنج���از كبير وعليه ن���رى اأن الدول تت�شابق فيما 

بينها من اأجل تحقيقها".
وقال االأمي���ن في حديث مع )الم���دى(، اإن "هذه 
التعيين���ات التي ت�ش���اف �شم���ن الموازنة حتى 
حي���ث  �شروري���ة؛  لكنه���ا  كاهله���ا  اأثقل���ت  واإن 
فوائ���د  تقابل���ه  والتعيي���ن  ال�شك���ن  توفي���ر  اأن 

ت�شتح�شلها الدولة".
واأو�ش���ح، اأن "ال�شخ�س العام���ل يحقق اإنتاجا، 
وه���ذا اأي�ش���ًا ينطبق عل���ى الدوائر حي���ث تقوم 
باإنجاز المعامالت وغيره���ا وبالتالي هذا اأي�شًا 

يعتبر جانبًا اإنتاجيًا".
 فيم���ا اأ�ش���ارت اللجن���ة المالي���ة النيابي���ة، اإل���ى 
�ش���رورة تر�شيد الموازن���ة الت�شغيلية، و�شمان 

خلق فر�س عمل في القطاع الخا�س.
وقال ع�شو اللجنة جمال كوجر، اإن "التعيينات 
ف���ي الموازنة المالي���ة تثقل كاهله���ا خا�شة واأن 

الموازنة الت�شغيلية تحتاج اإلى تر�شيد فيها".
واأ�ش���اف، اأن���ه "لك���ي تخل���ق الحكوم���ة فر�ش���ًا 
ف���ي القط���اع الخا����س فم���ا عليه���ا اإال اأن ت�شمن 
التعيينات ف���ي الموازنة، وهذه اأي�شًا م�شوؤولية 

الحكومة".
وق���ال النائ���ب عل���ي البل���داوي ف���ي ت�شريحات 
�شحافي���ة، اإن "الموازن���ة �ش���وف تت�شم���ن اأكثر 
م���ن 850 األ���ف درجة وظيفي���ة، 200 األ���ف منها 
األ���ف  و200  التربي���ة،  وزارة  وعق���ود  الأج���ور 
لوزارة الكهرباء، بينم���ا 300 األف درجة وزعت 
عل���ى المحافظات، وق�ش���م الباقي على الوزارات 
االأخ���رى"، الفتا الى اأن "قان���ون التوظيف الذي 
�ش���در موؤخ���رًا ي�شم���ل كل الذين بلغ���ت خدمتهم 

اأكثر من عامين".
وا�ش���اف، اأن "هن���اك تفاوتا ن�شبي���ا فيما يتعلق 
بم�شاأل���ة تخ�شي����س الدرج���ات الوظيفية، فعلى 
�شبي���ل المث���ال ت���م تخ�شي����س 133 األ���ف درجة 
وظيفية لمدينة ال�ش���در البالغ عدد �شكانها نحو 
3 ماليين، بالمقابل تم تخ�شي�س 35 األف درجة 
لمحافظة ديالى البالغ عدد �شكانها نحو 80 األف 

ن�شمة".
واأ�ش���ار البل���داوي، اإل���ى اأن "ع���دد المحا�شرين 
ال���ذي �شيثبت���ون على الم���الك الدائم بع���د اإقرار 
الموازنة 35 األف و491 محا�شرا"، موؤكدا اأنهم 
العقود وال يوجد توظيف جديد". "جميعا من 
واو�ش���ح، اأن "ال�ش���اب العراق���ي ب���داأ بع���د عام 
2003 باالعتم���اد على موؤ�ش�ش���ات الدولة ب�شكل 
كامل فيما يتعلق بعملية التوظيف؛ جراء غياب 
االهتم���ام الحكومي بالقط���اع الخا�س"، م�شددا 
على �شرورة "االهتمام ب�شريحة ال�شباب وخلق 

فر�س منا�شبة لهم".
وم�شى البلداوي، اإلى اأن "ال�شباب يبحثون عن 
�شم���ان لم�شتقبله���م من خالل الرات���ب التقاعدي 
وله���ذا يتجه���ون نح���و البح���ث ع���ن الوظائ���ف 

الحكومية".

ال�ستيراد يحّجم القطاع الخا�ش.. 
ودعوات لتاأهيل الم�سانع

وزارة الكهرباء تتحدث عن اإجراء �صيانات دورية للمنظومات وخطوط النقل

اأكد اأن التنظيم ما زال تحت �سيطرة قادته العراقيين
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 بغداد/ تميم الح�سن

في ظل العمليات التي و�سفت بـ »التطهير 
ال�سيا�سي« لل�سيطرة على المنا�سب 

المهمة بداأت اال�سئلة تثار حول التغطية 
على فا�سدين في الحكومات ال�سابقة.

المت�سككون ك�سفوا عن وجود نوايا 
لت�سليم »فا�سدين« منا�سب جديدة، 

باالإ�سافة الى التعتيم على �سركاء في 
�سرقة القرن االخيرة.

وف�سحت تلك الجهات وجود مبالغ اخرى 
»غير معلنة« عن ال�سرقة التي اعتبرت 

االكبر في تاريخ العراق.

وتتحدث املعلومات عن ان املبالغ امل�ش���روقة 
قد ت�شل اىل نحو �شعف الذي مت اعالنه ومت 

التعتيم لتورط جهات متنفذة.
ومر الن ن�شف املهلة التي ك�شف عنها رئي�س 
الوزراء حممد ال�شوداين ال�شبوع املا�شي، 
مقابل ت�شليم ما قيمته %5 فقط من الموال 

التي �شرقت من امانات ال�شرائب.
وكان ال�ش���وداين قد ك�ش���ف مبوؤمتر �شحفي 
ع���ن  املا�ش���ي،  ال�شب���وع  م���ن  الح���د  ي���وم 
ا�شرتداد 180 ملي���ار دينار من اأ�شل نحو 4 

تريليونات دينار �شرقت من ال�شرائب.
املوؤمت���ر  يف  احلكوم���ة  رئي����س  وحت���دث 
ال���ذي ظه���ر في���ه حماط���ا باأكدا����س الم���وال 
امل�شرتجع���ة، عن ان املتهم الأب���رز وهو نور 
زه���ر اأطل���ق �شراح���ه عل���ى ان يعي���د بقي���ة 

الأموال التي بحوزته خالل ا�شبوعني.

ووف���ق م���ا قاله رئي����س احلكومة اآن���ذاك، ان 
ه���ي  امل�شروق���ة  الم���وال  م���ن  نح���و 43% 

بحوزة نور زهر، واغلبها عقارات.
ك�شف���ت  للق�شي���ة  متابع���ة  برملاني���ة  جه���ات 
ل�)املدى( عن وج���ود معلومات ت�شر اىل ان 
املبالغ التي �شرقت من امانات ال�شريبة اأكرب 

من التي ك�شفها ال�شوداين.
وقالت تلك اجلهات التي طلبت عدم ال�شارة 
اىل هويتها اىل ان »التقديرات ت�شر اىل ان 
كامل املبلغ ه���و 5 مليارات دولر )ما يقارب 

7.5 تريليون دينار(«.
وتوؤك���د تل���ك الط���راف، وه���م جمموعة من 
الن���واب امل�شتقل���ني، ان التغطي���ة على املبلغ 
»جاء ب�شبب وج���ود �شغوطات من متنفذين 

متورطني بال�شرقة«.
وخ���الل الفرتة التي �شبقت اعالن ال�شوداين 
ع���ن ا�شرتداد املبلغ، كان���ت هناك 3 تقديرات 
خمتلف���ة ظه���رت اىل ال���راأي الع���ام باجمايل 

املبلغ امل�شروق.
يف ال�شهر املا�شي، ظهر وزير املالية ال�شابق 
عل���ي عالوي يف موؤمتر دويل وذكر ان املبلغ 
امل�ش���روق م���ن المان���ات ه���و 12.5 ملي���ار 

دولر.
وقبل ذلك ذكر اح�شان عبد اجلبار وهو وزير 
النف���ط ال�شاب���ق وكل���ف يف اواخ���ر حكومة 
م�شطفى الكاظمي باإدارة وزارة املالية عقب 
ا�شتقالة عالوي، ان املبلغ امل�شروق هو 800 

مليون دولر.
وع���اد عب���د اجلبار ال���ذي يعتقد ان���ه تعر�س 
لعقوب���ات من متنفذين على اإثر ك�شف املبلغ، 

ليعدل الرقم بعد ذلك اىل 2.5 مليار دولر.
وكان النائ���ب ال�شابق م�شع���ان اجلبوري قد 
دع���ا قب���ل اي���ام اىل التحقي���ق فيما ل���و هناك 
راب���ط ب���ني اقال���ة عب���د اجلب���ار م���ن املالي���ة 

وف�شيحة ل� »�شرقة القرن«.
وق���ال اجلب���وري مت�شائاًل يف تغري���دة على 

»توت���ر«: »هل هناك م���ن املت�شدين ملكافحة 
الف�ش���اد َم���ن ميتل���ك ال�شجاع���ة ليحق���ق يف 
الكيفي���ة وال�شب���اب الت���ي جعل���ت الربمل���ان 
ي�شوت على اعفاء د.اح�شان عبد اجلبار من 
ادارة وزارة املالية وكالة بعد ك�شفه مبا�شرة 
ع���ن �شرق���ة الق���رن!؟ وان كان بطله���ا ن���ور 
زهر قد دفع مبال���غ مالية ل�شخ�شيات تبنت 

وا�شرت على ت�شويت الربملان؟«.
الإط���ار  ل���دى  �شك���وك  باملقاب���ل  وت���دور 
التن�شيق���ي الذي بداأت اأط���راف منه ت�شتكي 
من »جتاه���ل ال�ش���وداين« للتكت���ل ال�شيعي، 
بان هن���اك �شفقة لإطالق �ش���راح املتورطني 

ب�«�شرقة القرن«.
نق���ال  »الإط���ار«  داخ���ل  جه���ات  واعت���ربت 
ع���ن م�شت�ش���ار �شيا�ش���ي يف اأح���د الح���زاب 
املن�شوي���ة يف التحالف حت���دث ل�)املدى( ان 
»اإط���الق �شراح املتهمني ه���و ر�شالة مطمئنة 

للجهات ال�شيا�شية امل�شاركة بال�شرقة«.

وا�ش���ار امل�شت�ش���ار ال���ذي طل���ب ع���دم ن�ش���ر 
ا�شم���ه اىل ان: »هناك خالف���ات داخل الإطار 
التن�شيقي ب�شب���ب ادارة ق�شية �شرقة القرن 
وطريق���ة مكافحة الف�شاد ووج���ود تعيينات 
لبع����س املتهم���ني بالتغي���رات الخ���رة يف 

املنا�شب العليا«.
وب���داأت احلكوم���ة ب�شغط من جه���ات داخل 
الإط���ار التن�شيق���ي م���ا و�شف بان���ه »تطهر 
عمل���وا  ال���ذي  املوظف���ني  �ش���د  �شيا�ش���ي« 
متهي���دا  الكاظم���ي  م�شطف���ى  حكوم���ة  يف 

ل�شتبدالهم باآخرين من التحالف ال�شيعي.
وبني امل�شت�شار ان بع�س الطراف ال�شيعية 
»ت�شاءل���ت فيما لو كان���ت مواجهة الفا�شدين 
دون  الخ���رة  احلكوم���ة  يف  �شتنح�ش���ر 

التطرق اىل باقي امللفات«.
واول اأم����س، كان زعي���م تي���ار احلكمة عمار 
احلكيم وا�شحا يف الك�شف عن تلك ال�شكوك 

التي تدور داخل الإطار ال�شيعي.

وقال احلكيم يف جتمع �شيا�شي متطرقًا اىل 
ق�شي���ة مكافح���ة الف�شاد انه يج���ب: »العودة 
اإىل امللف���ات ال�شابق���ة وفتحه���ا وا�شته���داف 
جه���ة  ولأي  كان���ت  اأي  الكب���رة  الروؤو����س 

تتبع«.
وتب���دو اجله���ات امل�شتهدف���ة حت���ى الن يف 
ق�شايا الف�شاد هي الت���ي كانت يف احلكومة 
ال�شتثن���اءات  بع����س  بوج���ود  الخ���رة، 
القليل���ة مث���ل �ش���دور ام���ر ا�شتق���دام اأم�س، 

لوزير كهرباء ا�شبق مل يك�شف عن ا�شمه.
وخ���الل احلكوم���ات الثالثة ال�شابق���ة فقط، 
اأعلن روؤ�شاء ال���وزراء عن وجود نحو 108 

ملفات ف�شاد بق�شايا متعددة.
ويف اخ���ر ايام حكومة حيدر العبادي ك�شف 
مقربون من الخر انه اأر�شل 50 من ملفات 
الف�ش���اد و�شفه���ا العبادي يف اأح���د املرات ب� 

»اخلطرة« اىل هيئة النزاهة.
ام���ا ع���ادل عب���د املهدي فق���د اأعل���ن يف بداية 
وج���ود  ع���ن   2019 يف  املن�ش���ب  ت�شلم���ه 
40 ملف���ًا للف�ش���اد اأبرزه���ا تهري���ب النف���ط، 

العقارات، واملنافذ احلدودية.
ورئي����س الوزراء الخ���ر كان قد ك�شف قبل 
ذلك عن وج���ود �شرقات �شنوي���ة يف العراق 

تقدر بنحو 2 مليار دولر.
وق���ال عبد املهدي يف 2015 حني كان وزيرا 
موازن���ات  »جمم���وع  ان:  حينه���ا،  للنف���ط 
الع���راق 850 مليار دولر تقريبًا منذ 2003 
وليومن���ا ه���ذا )اىل عام اإط���الق الت�شريح(، 
مبين���ًا ان: »الف�ش���اد ال�شخ�ش���ي ال���ذي يقدر 
البع�س ان���ه ي�شتهلك %3 من جمموع هذه 

الرقام«.
ويف حكوم���ة الكاظمي الخ���رة قال رئي�س 
ال���وزراء حينها ان هن���اك 18 ملف���ا للف�شاد، 
وا�ش���اف ملجموعة �شحفيني يف بغداد: »اإذا 
اطلعتم عل���ى تفا�شيله���ا �شت�شاب���ون باأزمٍة 

قلبية«.
باملقاب���ل كان اخ���ر تقرير لهيئ���ة النزاهة قد 
ك�شف عن ت���ورط 11 األفًا و605 م�شوؤولني، 
بينه���م 54 وزي���را »بالف�ش���اد« خ���الل الع���ام 

املا�شي.
وقالت الهيئة يف تقريرها ال�شنوي اإن »عدد 
املّتهمني يف ق�شايا ف�شاد )مل حتدد طبيعتها( 

بلغ 11605، وّجهت اإليهم 15290 تهمة«.
واأ�شافت اأن »من بني هوؤلء 54 وزيرًا ومن 
بدرجته )مل حت���دد اأ�شماوؤهم(، وجّهت اإليهم 
101 تهمة، و422 ُمَتّهمًا من ذوي الدرجات 
ني ومن بدرجتهم  ة واملُديري���ن العاِمّ اخلا�شَّ

وّجهت اإليهم 712 تهمة«.
واأو�شح���ت الهيئ���ة، اأن »632 حك���م اإدان���ة 
�شدر من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 
حكمًا بحق 23 م���ن ذوي الدرجات اخلا�شة 

واملديرين العامني ومن هم بدرجتهم«.

 بغداد/ فرا�س عدنان

م���ا زالت اللجن���ة املالي���ة يف الربمل���ان تاأمل 
العطل���ة  قب���ل  املوازن���ة  قان���ون  بو�ش���ول 
الت�شريعي���ة التي تبداأ ي���وم اجلمعة املقبل، 
واأك���د اأن اإقراره���ا �شيحت���اج اإىل مناق�ش���ة 
تتج���اوز ال�شه���ر باأي���ام قليل���ة، معول���ة على 
التفاقات ال�شيا�شية التي ت�شكلت مبوجبها 
احلكوم���ة، مق���درة العجز امل���ايل فيها ب� 10 

تريليونات دينار.
وق���ال ع�ش���و اللجن���ة مع���ني الكاظم���ي، اإن 
»وزارة املالي���ة ه���ي امل�شوؤول���ة ع���ن اإع���داد 
اجلان���ب  م���ن  املوازن���ة  قان���ون  م�ش���روع 
فاأنه���ا  التخطي���ط  وزارة  اأم���ا  الت�شغيل���ي، 

م�شوؤولة عن اجلانب ال�شتثماري«.
وتاب���ع الكاظمي النائب ع���ن حتالف الفتح، 
اأن »امل�شاريع الت���ي تعدها وزارة التخطيط 
واجلدي���دة  امل�شتم���رة  امل�شاري���ع  ت�شم���ل 

واملتلكئة«.
ح�شل���ت  ق���د  »مراجع���ة  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
قب���ل اأي���ام للم�ش���روع بح�ش���ور ممثلني عن 
ال���وزارات ذات العالق���ة والأمان���ة العام���ة 

ملجل�س الوزراء«.
ويتوق���ع الكاظمي، اأن »ت�شه���د الأيام املقبلة 
طرح���ًا للم�ش���روع يف جمل����س ال���وزراء من 
الن���واب«، ول  اأج���ل حتويل���ه اإىل جمل����س 
ي�شتبعد اأن »يح�شل ذلك قبل نهاية الأ�شبوع 
الف�ش���ل  يف  الأخ���ر  ه���و  ال���ذي  احل���ايل 

الت�شريعي احلايل«.
واأورد، اأن »و�شول القانون خالل الأ�شبوع 
احل���ايل �ش���وف يدف���ع الربمل���ان اإىل الغ���اء 
ت�شري���ع  اإجن���از  حل���ني  وتاأجيله���ا  عطلت���ه 
املوازنة بجميع املراحل التي ت�شمل القراءة 

الأوىل والثانية والت�شويت«.
وي���رى الكاظم���ي، »اإمكاني���ة ح�شول بع�س 
النظ���ر عل���ى  النقا�ش���ات وتباي���ن وجه���ات 
القانون، لكننا �شن�شل يف نهاية املطاف اإىل 
امل�شادق���ة حت���ى تاأخذ املوازن���ة طريقها اإىل 

التنفيذ باأ�شرع وقت ممكن«.
واأفاد، باأن »الرتجيحات ت�شر اإىل اأن مبالغ 
القان���ون �شت�ش���ل اإىل 130 تريليون دينار، 
ونحر����س على ان يك���ون دور للحكومة يف 
تقلي����س النف���اق غ���ر ال�ش���روري وتفكر 
مث���ل  النفطي���ة  غ���ر  بالإي���رادات  ج���دي 

ال�شرائب والكمارك«.
وحت���دث الكاظم���ي، ع���ن »جه���د م���ن اج���ل 
تقلي����س العج���ز املايل الذي م���ن املتوقع اأن 

ي�شل اإىل 10 تريليونات دينار«.
واأك���د، ان »ج���زءًا كب���رًا م���ن املخ�ش�ش���ات 
�ش���وف يذه���ب اإىل تاأم���ني الروات���ب للع���ام 
للرعاي���ة  املقب���ل، لتخ�شي����س مبل���غ يعت���د 

الجتماعية بنحو 6 تريليونات دينار«.
و�ش���دد الكاظم���ي، عل���ى »اأهمي���ة اأن ياأخ���ذ 
الربمل���ان بنظ���ر العتب���ار املنه���اج الوزاري 
الذي �شوت عليه عن���د منحه الثقة حلكومة 
حممد �شياع ال�شوداين، ل�شيما على �شعيد 
وال�شح���ة  الزراع���ة  بقطاع���ات  النهو����س 
والبن���ى التحتية ودعم الواق���ع القت�شادي 

والتنموي«.
يج���ري  �ش���وف  »الربمل���ان  اأن  اإىل  ون���وه، 
م���ن  �شت�شل���ه  الت���ي  للم�ش���ودة  مراجع���ة 
احلكوم���ة واإج���راء مناق�ش���ات م���ع بع����س 
للخ���روج  املهم���ة  والقطاع���ات  ال���وزارات 

بقناعة مهمة قبل امل�شادقة على املوازنة«.
ويعرب الكاظمي، عن »اأمله بان يتم النتهاء 
م���ن القانون مع بداية العام القادم، من اأجل 
اإعطاء دور لل���وزارات واملوؤ�ش�شات بالعمل 

اجلدي«.
وذه���ب، اإىل اأن »تاأخ���ر املوازنة يف دورات 
�شابق���ة اأث���ر �شلبي���ًا عل���ى الإداء التنفي���ذي 
ل�شيما ب�شاأن تنفيذ امل�شاريع اخلدمية التي 

ت�شدرت منهاج ال�شوداين الوزاري«.
»التوافق���ات  اأن  اإىل  الكاظم���ي،  ولف���ت 
ال�شيا�شي���ة ب���ني الكت���ل �ش���وف ت�شجع على 
الإ�شراع يف اإق���رار املوازنة داخل الربملان، 
كب���رة  اختالف���ات  ح�ش���ول  مين���ع  بنح���و 
ل�شيما ب�ش���اأن خم�ش�شات اإقلي���م كرد�شتان 

اأو املحافظات«.
ويقدر، »املدة التي يحتاجها جمل�س النواب 
من اأج���ل اإق���رار املوازنة بع���د و�شولها من 
احلكوم���ة باأك���ر م���ن �شه���ر باأي���ام قليل���ة، 
والتوافق���ات ال�شيا�شية �ش���وف تلعب دورا 

ايجابيًا يف هذا الأمر«.
وانته���ى الكاظم���ي، اإىل اأن »الربمل���ان ياأمل 
ب���اأن يك���ون هن���اك ا�شتثم���ار ج���دي للوفرة 
املالي���ة التي نتجت عن ارتفاع اأ�شعار النفط 

بتوظيفها يف املجالت املنا�شبة«.
الآخ���ر  اللجن���ة  ع�ش���و  ذك���ر  جانب���ه،  م���ن 

م�شطف���ى الكرعاوي، اأن »جمل�س النواب مل 
يتلق لغاي���ة الوقت احلايل قان���ون املوازنة 

من احلكومة«.
وتابع الكرع���اوي النائب ع���ن كتلة ا�شراقة 
يف  مبال���غ  ع���ن  يث���ار  م���ا  »كل  اأن  كان���ون، 
الإي���رادات اأو النفق���ات اأو العجز هي جمرد 

ت�شريبات لي�شت ر�شمية«.
النيابي���ة  املالي���ة  »اللجن���ة  اأن  اإىل  ولف���ت، 
نهاي���ة  قب���ل  القان���ون  ي�ش���ل  ب���اأن  تاأم���ل 
الأ�شب���وع احلايل الذي ي�شهد انتهاء الف�شل 

الت�شريعي احلايل«.
واأو�ش���ح الكرع���اوي، ان »املوازن���ة ق�شية 
تتعلق ب���كل حي���اة املواطنني، فهن���اك فئات 
كث���رة تنتظره���ا مث���ل اأ�شح���اب ال�شهادات 
واخلريج���ني  العق���ود  وموظف���ي  العلي���ا 

الأوائل«.
وانته���ى الكرع���اوي، اإىل اأن »الربملان اإذا مل 
يتل���ق املوازنة قبل ي���وم الثامن م���ن ال�شهر 
احل���ايل فاأنه �شيدخ���ل يف عطل���ة ت�شريعية 
ي�شتاأن���ف  وبعده���ا  يوم���ًا   30 اإىل  متت���د 

اأعماله«.
وكان رئي����س جمل�س ال���وزراء حممد �شياع 
ال�شوداين قد راأ�س قبل اأيام اجتماعًا ب�شاأن 
املوازنة، واأوع���ز بالإ�شراع يف تقدميها من 

اأجل اإحالتها اإىل الربملان.

 بغداد/ المدى

اأعلن مكتب القائد العام للقوات الم�سلحة، اأم�س 
االحد، عن �سدور اأوامر لم�سك الخط ال�سفري في 

الحدود مع تركيا واإيران، م�سيراً اإلى بدء ت�سليم 
الملف االأمني في المدن اإلى قوات ال�سرطة.

وقال املتحدث با�شم القائد العام يحيى ر�شول يف موؤمتر 
�شحايف تابعته )املدى(، اإن »القائد العام للقوات امل�شلحة 
حمم���د �شي���اع ال�ش���وداين اأك���د خ���الل الجتم���اع الأمن���ي 
ال���وزاري �شرورة م�شك احلدود من قوات حر�س احلدود 

 وم�شك اخلط ال�شفري مع اجلارتني اإيران وتركيا«.
واأ�ش���ار ر�ش���ول، اإىل »اأهمي���ة تعزي���ز قيادة ق���وات حر�س 
احل���دود بالأ�شلحة واملع���دات والأ�شخا�س مبا ي�شمن اأن 

مت�شك احلدود ب�شكل جيد«.
واأك���د، اأن »الع���راق يرف�س اأن ت�شتخ���دم ار�شه بالعتداء 
عل���ى اأي دولة جارة«، لفتًا اإىل اأن »العراق ميتلك عالقات 
طيب���ة م���ع دول اجلوار كاف���ة ون�شع���ى اإىل تطويرها مبا 
يخ���دم م�شلح���ة الأط���راف، مع �ش���رورة اح���رتام �شيادة 

العراق«.
ولف���ت ر�شول، اإىل اأن »تعزيز احل���دود اأمر مناط بالقيادة 
الع�شكري���ة، والأم���ر امله���م ه���و م�ش���ك احل���دود واخل���ط 

ال�شفري«.
واأكد، اأن »العمل م�شتمر وفق توجيه القائد العام للقوات 
امل�شلح���ة م���ن اج���ل حف���ظ الأم���ن وال�شتق���رار و�شي���ادة 

العراق«.
وب�ش���اأن ت�شلي���م مل���ف امل���دن لل�شرط���ة، ق���ال ر�ش���ول، اإن 
»التوجيه���ات التي �شدرت تت�شم���ن اأن يكون حفظ الأمن 

 داخل املدن على قوات ال�شرطة العراقية«.
ويوا�ش���ل، اأن »وزارة الداخلي���ة قادرة عل���ى حفظ الأمن 

ومتتلك كل املفا�شل التي ت�شتطيع من خاللها حفظ الأمن 
الداخلي يف املدن«.

وبني ر�شول اأن »اجلي�س يجب اأن يخرج من املدن ويكون 
يف مع�شك���رات خا�شة به لإع���ادة التنظيم«، منوهًا اإىل ان 
»اجلي����س واجب���ه الدفاع ع���ن العراق يف ح���ال وجود اأي 

تهديد على اأرا�شيه«.
وي�شرت�ش���ل املتح���دث الع�شك���ري، اأن »اخلط���وات جتري 
ب�ش���كل دقي���ق وب���داأت عملي���ة ا�شتب���دال بع����س قطاعات 

اجلي�س بقوات ال�شرطة«.
وم�ش���ى ر�ش���ول، اإىل اأن »الأم���ن الداخل���ي م���ن اأولويات 
اأمن���ا  ت�شه���د  »الب���الد  اأن  مو�شح���ًا،  الداخلي���ة«،  وزارة 
وا�شتق���رارا وهذا ج���اء بت�شحيات كب���رة قدمها ال�شعب 

العراقي«.
اأفاد املتحدث با�شم وزارة الداخلية خالد املحنا، ب� »وجود 
اإرادة حقيقية لدى احلكوم���ة لنقل امللف الأمني اإىل قوى 

الأمن الداخلي«.
وتاب���ع املحن���ا، اأن »الو�ش���ع كان يتطل���ب وج���ود قيادات 
عملي���ات م�شرتكة ت�شتثمر كل اإمكاني���ات الأجهزة الأمنية 

ملقارعة الإرهاب باعتباره التهديد الأول والرئي�س«.
ولف���ت، اإىل اأن »طبيع���ة التهدي���دات اختلف���ت يف الوق���ت 
تهدي���دات  هنال���ك  الإره���اب  اإىل  فبالإ�شاف���ة  احل���ايل، 
املخدرات واجلرمي���ة املنظمة وال�ش���الح املنفلت والعنف 

الأ�شري واجلرائم الإلكرتونية«.
واأك���د املحن���ا، اأن » نقل امللف الأمن���ي اإىل اأجهزة ال�شرطة 
ياأت���ي بكونها متتل���ك الإمكاني���ة الأك���رب يف مواجهة هذه 

التحديات”.
اإىل ذل���ك، قال ع�شو جلن���ة الأمن والدف���اع النيابية نايف 
ال�شم���ري، اإن “املل���ف الأمني يجب اأن ي�شل���م ب�شكل كامل 

اىل وزارة الداخلية”.
وتابع ال�شم���ري، اأن “واجب اجلي�س التدخل يف الو�شع 
الأمن���ي يف حالة ح�ش���ول اأي تهديد خطر ملدة حمددة اأو 

عند الكوارث الطبيعية”.
واأ�ش���ار، اإىل اأن “الأمن الداخلي من مهام وزارة الداخلية 
والتعام���ل مع املواطن وهناك اإجراءات لت�شلم ملف الأمن 

الداخلي من قبل وزارة الداخلية وهو �شيء اإيجابي”.
ويع���د ت�شلي���م امللف الأمن���ي اإىل ق���وات ال�شرط���ة واإبعاد 
اجلي����س ع���ن امل���دن واح���دا م���ن مطال���ب الق���وى ال�شنية 
الت���ي مت التفاق عليه���ا عند ت�شكيل حكوم���ة حممد �شياع 

ال�شوداين.

توجيهات بم�سك الخط ال�سفري على الحدود مع تركيا واإيراناللجنة المالية تعول على االتفاقات ال�سيا�سية للإ�سراع في اإقرارها

مكتب القائد العام: البدء بعملية نقل 
الملف الأمني في المدن اإلى ال�شرطة

البرلمان ياأمل بو�شول الموازنة الأ�شبوع الحالي: 
عجزها 10 تريليونات دينار

البرلمان يدخل في عطلة ت�سريعية جديدة نهاية الأ�سبوع الحالي

مطالبات �سيعية بفتح ملفات الف�ساد في الحكومات ال�سابقة وعدم حماية المتهمين

اإجمالي »�شرقة القرن« بلغ 5 مليارات دولر وتم اإخفاء المبلغ الحقيقي لتورط متنفذين

ال�سوداني اثناء ح�سوره اجتماع تحالف اإدارة الدولة الأ�سبوع الما�سي
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 ذي قار/ ح�سين العامل 

ونا�ش���طون  مجتمعي���ة  منظم���ات  دع���ت 
ف���ي ذي قار ال���ى تفعيل دور الموؤ�ش�ش���ات 
الحكومي���ة ف���ي تقدي���م المزيد م���ن الدعم 

لذوي الإعاقة.
"منظم���ة  اأن  )الم���دى(،  مرا�ش���ل  وذك���ر 
تيم���ا لإغاث���ة ال�ش���رة العراقي���ة بالتعاون 
مع مكت���ب مفو�شي���ة حق���وق الن�شان في 
ن���دوة حواري���ة حمل���ت  اأقام���ت  ق���ار  ذي 
ف���ي  الإعاق���ة  متح���دي  )دور  عن���وان 
الندم���اج الجتماع���ي(، وح�شره���ا ع���دد 
م���ن الم�شوؤولي���ن الحكوميي���ن وممثلي���ن 
ع���ن منظم���ات مجتمعي���ة وف���رق تطوعية 
ونا�شطي���ن ف���ي مج���ال حماي���ة وتطوي���ر 

ال�شرة".
واأ�شاف المرا�ش���ل، اأن "ذلك بالتزامن مع 
الي���وم الدول���ي للأ�شخا����ص ذوي الإعاقة 
وتما�شي���ًا م���ع خط���ة التنمي���ة الم�شتدامة 
لع���ام 2030 المتمثل���ة في )األ يت���رك اأحد 
متخلف���ا ع���ن الركب( التي تدع���و لها المم 

المتحدة".
وقال العلمي مجتبى كريم ال�شعيدي عن 
م�شاركت���ه بالندوة، اإن "اله���دف من اقامة 
الندوة في اليوم الدولي للأ�شخا�ص ذوي 
الإعاقة هو ت�شليط ال�شوء على التحديات 
التي تواج���ه هذه ال�شريح���ة التي تتطلب 

رعاية حكومية ومجتمعية خا�شة".
و�شدد ال�شعي���دي، على "�ش���رورة تمكين 
الحتياج���ات  ذوي  م���ن  ال�شخا����ص 
الخا�شة من الندماج في المجتمع، واداء 
دوره���م بما يتنا�شب م���ع قدراتهم البدنية 

والمعرفية".
الموؤ�ش�ش���ات  دور  "تفعي���ل  اإل���ى  ودع���ا، 
المجتمعي���ة  والمنظم���ات  الحكومي���ة 

والن�شاني���ة تج���اه الأ�شخا����ص من ذوي 
الإعاقة".

واأ�ش���ار ال�شعي���دي، اإل���ى "ع���دد التجارب 
العالمي���ة الناجحة التي ج���رى فيها تقديم 
الرعاي���ة المطلوبة لأفراد ه���ذه ال�شريحة 
وه���و م���ا �شاعده���م عل���ى تنمي���ة قدراتهم 
الب�شري���ة وتحقي���ق انج���ازات مهم���ة ف���ي 
المجالت العلمية والريا�شية وغيرها من 

المجالت الأخرى".

وراأى ال�شعيدي، اأن "تمكين ذوي العاقة 
من الندماج في المجتمع وتنمية قدراتهم 
م���ن �شان���ه ان يجعله���م ا�شخا�ش���ا فاعلين 
ملهمي���ن  وحت���ى  اجتماعي���ًا  ومرموقي���ن 

لغيرهم".
وذكر مرا�ش���ل )الم���دى(، اأن "الم�شاركين 
ف���ي الن���دوة التي اقيمت عل���ى قاعة مكتب 
مفو�شية حقوق الن�شان انتهوا اإلى جملة 
من المحاور والق�شاي���ا من بينها مناق�شة 

بن���ود اتفاقي���ة الأم���م المتح���دة الخا�ش���ة 
بالأ�شخا����ص م���ن ذوي الإعاقة والتعريف 
بيومه���م العالم���ي واهميت���ه ف���ي ت�شلي���ط 
ال�ش���وء عل���ى التحديات الت���ي تواجههم، 
كم���ا ا�شتعر����ص الح�شور �شي���رة عدد من 
ال�شخ�شيات العالمي���ة المرموقة من ذوي 

الإعاقة".
وتاب���ع، ان "التو�شي���ات ت�شمن���ت تقديم 
الدعم المنا�شب والرعاية المطلوبة لذوي 

العاقة والعمل على تبني برامج حكومية 
لتطوير وتنمية قدراته���م، واتخاذ تدابير 
ادارية ت�شهل مراجعة افراد هذه ال�شريحة 
للدوائ���ر الحكومي���ة وا�شتح���داث مداخل 

خا�شة  بالأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة".
واأ�ش���ار المرا�ش���ل، اإل���ى اأن "الم�شاركي���ن 
اقترح���وا تر�شي���ح موظ���ف م���ن كل دائرة 
لتلق���ي دورات خا�ش���ة بالتعامل مع بع�ص 
الإعاقات ول�شيما ف���ي مجال لغة الإ�شارة 

والبك���م،  ال�ش���م  �شريح���ة  م���ع  للتفاه���م 
والدع���وة اإل���ى تاأمي���ن �شكن ملئ���م لذوي 
�شموله���م  عب���ر  الخا�ش���ة  الحتياج���ات 
والوح���دات  الرا�ش���ي  قط���ع  بتوزي���ع 

ال�شكنية".
وي�شادف اليوم العالمي للأ�شخا�ص ذوي 
الإعاق���ة في الثال���ث من كان���ون الأول من 
كل عام وه���و يوم عالمي خ�ش�ص من قبل 
الأمم المتحدة من���ذ عام 1992 لدعم ذوي 

الإعاقة.
ويهدف هذا اليوم اإلى زيادة الفهم لق�شايا 
الإعاقة ودعم الت�شاميم ال�شديقة للجميع 

من اأجل �شمان حقوق هذه ال�شريحة. 
كم���ا يدع���و اإل���ى زي���ادة الوع���ي باإدخ���ال 
الحي���اة  ف���ي  اإعاق���ات  لديه���م  اأ�شخا����ص 

ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية.
وترى المم المتح���دة اأن اللتزام باعمال 
لي����ص  الع���وق  ذوي  الأ�شخا����ص  حق���وق 
م�شاأل���ة عدال���ة وح�ش���ب؛ واإنما ه���و كذلك 

ا�شتثمار في م�شتقبل م�شترك.
 وتوؤك���د، "اهمية خطة التنمية الم�شتدامة 
لع���ام 2030 المتمثل���ة في )األ يت���رك اأحد 

متخلفا عن الركب(".
واأ�شارت المم المتح���دة �شمن برنامجها 
الخا�ص باليوم الدول���ي للأ�شخا�ص ذوي 
الإعاق���ة، اإلى انه "عل���ى اأهمية اأن تتعاون 
الحكومات والقطاعان العام والخا�ص مع 
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في الو�شول اإلى 
حل���ول مبتكرة له���م بما يجعل ه���ذا العالم 

اأ�شهل واأي�شر".
ودع���ا رئي����ص الجمهوري���ة عب���د اللطي���ف 
اإ�ش���دار  وج���وب  اإل���ى  ر�شي���د  جم���ال 
عل���ى  للحف���اظ  ال�شروري���ة  الت�شريع���ات 
وتاأمي���ن  كامل���ة  العاق���ة  ذوي  حق���وق 
احتياجاته���م وممار�ش���ة دوره���م في بناء 

بلدهم ومجتمعهم من خلل ال�شتفادة من 
قدراته���م وطاقاته���م وتوظيفها وتحويلها 
اإلى طاقات اإيجابية واعدة لتطوير ورقي 

المجتمع.
فيم���ا ذكر رئي����ص مجل�ص ال���وزراء محمد 
�شي���اع ال�شوداني ف���ي تغريدة ل���ه، "ليكن 
الي���وم العالم���ي ل���ذوي الإعاق���ة، فر�ش���ة 
وطنّية ومجتمعّية لمراجعة ما قّدمنا لهذه 
ال�شريح���ة، واأْن يكون منهجن���ا تمكينهم، 
يلّب���ي  م�شتقب���ل  اإل���ى  باأياديه���م  والأخ���ذ 
اأحلمه���م واحتياجاته���م"، م�شيفًا "يحتم 

علينا بذل المزيد من اأجلهم".
ويعد الع���راق بفعل ما �شهده من الحروب 
خا�شته���ا  الت���ي  والمتتالي���ة  الطويل���ة 
الحكوم���ات ال�شابق���ة، م���ع دول الج���وار 
واأطراف دولي���ة، ف�شًل عن اأحداث العنف 
بعد �شنة 2003، واح���دًا من اأكثر البلدان 
خا�ش���ة،  احتياج���ات  ذوي  ت�ش���م  الت���ي 
وغالب���ا م���ا ي�شك���و اأف���راد ه���ذه ال�شريحة 
م���ن ع���دم تلقي الرعاي���ة الكافي���ة وتراجع 

م�شتوى الخدمات التي تقدم لهم.
وال�ش���وؤون  العم���ل  وزارة  وكان���ت 
الجتماعي���ة، ك�شف���ت ف���ي كان���ون الثاني 
2021 ع���ن وج���ود نح���و اربع���ة مليي���ن 
معاق في عموم البلد بح�شب الح�شائية 
الخيرة، بينما ا�شارت الى انهم فئة كبيرة 
وه�شة تحتاج الى رعاية ودعم م�شتمرين 

من قبل الحكومة.
وكان ع���دد من �شريح���ة ذوي الحتياجات 
الع���ام  نظم���وا  ق���ار،  ذي  محافظ���ة  ف���ي 
بان�شافه���م  تطال���ب  تظاه���رة  الما�ش���ي، 
واعطائهم حقوقه���م الم�شروعة. م�شيرين 
ال���ى ان المع���اق في الع���راق ب���ات يعي�ص 
بي���ن مطرق���ة المر����ص و�شن���دان الهمال 

الحكومي.

ذي قار: منظمات مدنية تدعو الحكومة لزيادة دعم ذوي الإعاقة
طالبت ب�سمولهم في توزيع قطع الأرا�سي والوحدات ال�سكنية

 بغداد/ المدى

العام���ة  الخدم���ة  مجل����ص  اأك���د 
التح���ادي، اأم����ص الأح���د، ع���دم 
حالي���ًا  تعيين���ات  اأي���ة  وج���ود 
با�شتثن���اء ذوي المه���ن ال�شحية 
وزارة  اأعلن���ت  فيم���ا  ال�شان���دة، 
المالية اإنجاز الوجب���ة ال�شاد�شة 
الوظيفي���ة  الدرج���ات  م���ن 
الم�شتحدث���ة �شمن م���لك وزارة 

التعليم.
العام���ة  الخدم���ة  وق���ال مجل����ص 
التحادي في بيان تلقت )المدى( 
ن�شخ���ة من���ه، اإن���ه "عل���ى جمي���ع 
فئ���ة  وخ�شو�ش���ا  الخريجي���ن 
حملة ال�شه���ادات العليا والأوائل 
النج���رار  ع���دم  والعلوميي���ن، 
وراء مح���اولت البتزاز من قبل 
ال�شعيف���ة،  النفو����ص  اأ�شح���اب 
بغي���ة  يبتزه���م  مم���ن  والح���ذر 
الح�ش���ول على مناف���ع �شخ�شية 
ادع���اءات زائف���ة تتعل���ق  مقاب���ل 
بتعيينه���م، اأو م���ن يح���اول ب���ث 
اإ�شاع���ات ح���ول المو�شوع نف�شه 
اأو ح���ول طريقة توزي���ع الأوائل 
وحملة ال�شهادات على الوزارات 

والهيئات والمحافظات".
"مجل����ص  اأن  البي���ان،  واأ�ش���اف 
الخدمة العام���ة التحادي قد اأكد 
في اأكثر من منا�شبة اأن التعيينات 
ت�شي���ر وفق���ا لإج���راءات قانونية 
ور�شين���ة"،  نزيه���ة  ومعايي���ر 

موؤك���دًا "حر����ص المجل����ص على 
ع���دم اإتاح���ة اأي مج���ال للتلعب 

بهذه المعايير".
"المجل����ص  اأن  ال���ى  واأ�ش���ار، 
لي�ش���ت لدي���ه حاليا اأي���ة تعيينات 
المه���ن  ذوي  تعيين���ات  ع���دا 
ال�شحي���ة ال�شان���دة، والبالغ عدد 

الف  ثلث���ة   3791 درجاته���ا 
وت�شعي���ن  وواح���د  و�شبعمائ���ة 
درج���ة وظيفي���ة"، لفتًا ال���ى اأنه 
"قد انجز كل خطواتها و�شيعلن 
نتائ���ج المتقدمين اإليها في الأيام 
القليلة المقبلة وعلى وفق نتائج 
الختب���ار ال���ذي خ�شع���وا له في 

ومعلومات  العراقي���ة  الجامعات 
ال�شتمارة اللكترونية".

واأك���د البي���ان اأن "المجل����ص ل���م 
الخا�ش���ة  ال�شتم���ارة  يطل���ق 
بتعيينات حملة ال�شهادات العليا 

والأوائل لغاية اللحظة".
ولف���ت، اإلى اأن "ذل���ك لعدم اإكمال 

الخا�ش���ة  الدرج���ات  ا�شتح���داث 
به���م م���ن قب���ل وزارة المالي���ة"، 
المبا�ش���رة  "�شتت���م  اأن���ه  مبين���ًا 
به���ذه الج���راءات ح���ال اكتم���ال 
ا�شتح���داث الدرج���ات م���ن ه���ذه 

الوزارة".
وتابع البي���ان اأن "المجل�ص وفي 
�شوء م���ا تقدم �شي�شل���ك الطريق 
القانوني لمقا�شاة كل من يحاول 
اأو  اأبنائن���ا الخريجي���ن،  ابت���زاز 
ي�شاه���م ببث اإ�شاع���ات حول اآلية 
م���ن  له���ا  اأ�شا����ص  ل  التعيين���ات 

ال�شحة".
وتحدث عن، التزامه ب�"ال�شياقات 
المهني���ة  والمعايي���ر  القانوني���ة 
و�شفافي���ة اإجراءات���ه ولن ي�شمح 
بالم�شاوم���ة عليها، لذل���ك وجدنا 
اطمئن���ان  بر�شال���ة  نبع���ث  اأن 
لأبنائنا الخريجين، وهي ر�شالة 
واجبة على المجل�ص ولتقّر اأعين 

عوائلهم بهم".
و�شدد البيان، عل���ى اأن "الفي�شل 
ف���ي كل التعيين���ات ه���و القانون 
لمعي���اري  وفق���ا  وال�شتحق���اق 

المهنية والكفاءة ح�شرًا". 
"دع���وة  اإل���ى  البي���ان،  وم�ش���ى 
الجميع الى ع���دم الن�شياع لأية 
ابت���زاز،  اأو  ا�شتغ���لل  محاول���ة 
اأي���ة  ع���ن  بالإب���لغ  والإ�ش���راع 
محاولة م�شبوهة، كي يتم اتخاذ 

الإجراء المنا�شب ب�شاأنها".
اإل���ى ذل���ك، ذك���رت وزارة المالية 

اأن  )الم���دى(،  تلقت���ه  بي���ان  ف���ي 
وزارة  ف���ي  الموازن���ة  "دائ���رة 
المالية انج���زت اليوم، اجراءات 
ا�شتح���داث الدرج���ات الوظيفي���ة 
لتعيي���ن حمل���ة ال�شه���ادات العليا 
)ماج�شتير( والخريجين الوائل 
�شمن ملك وزارة التعليم العالي 
)الوجب���ة  درج���ة   64 والبالغ���ة 

ال�شاد�شة(".
واأ�ش���اف البي���ان، اأن "ذل���ك جاء 
ا�شتنادا الى قرار مجل�ص الوزراء 
رقم 281 ل�شن���ة 2022، واحكام 
قان���ون الدعم الطارئ/ الفقرة 3، 
ومن الم�شمولين بالقرار رقم 59 
ل�شنة 2017، وتعيين الخريجين 

الوائ���ل الم�شمولين بقانون رقم 
67 ل�شنة 2017".

"�شيت���م تزوي���د  اأن���ه  واأ�شاف���ت، 
ال���وزارة باأ�شم���اء المعيني���ن من 
قب���ل مجل�ص الخدم���ة التحادي، 
عل���ى ان يتحمل مجل����ص الخدمة 
ووزارة التعلي���م العال���ي �شح���ة 
الفئ���ات  بيان���ات  و�شلم���ة 

الم�شمولة بالتعيين".
وعل���ى �شعيد مت�ش���ل، اأفاد بيان 
للأمانة العام���ة لمجل�ص الوزراء 
مجل����ص  "رئي����ص  ب���اأن  اأم����ص، 
الوزراء، محمد �شياع ال�شوداني 
وجه، ال���وزارات والجه���ات غير 
ب���وزارة والمحافظات  المرتبطة 

كافة، باأخ���ذ الإج���راءات اللزمة 
وزارة  متطلب���ات  ل�شتكم���ال 
المالية، ب�شاأن تثبيت المتعاقدين 
الذي���ن تزي���د م���دة خدمته���م ع���ن 
�شنتين، و�ش���درت اأوامر التعاقد 
مجل����ص  لق���راري  وفق���ًا  معه���م 
ل�شن���ة  و337   ،315( ال���وزراء 
وزارة  اإل���ى  واإر�شاله���ا   ،)2019
المالية، للتدقي���ق والتثبيت على 

الملك الدائم".
"الق���رار  اأن  البي���ان،  واأ�ش���اف 
ج���اء ان�شاف���ًا ل�شريح���ة العق���ود 
والأج���راء اليوميي���ن، ولغر����ص 
النهو����ص بم�شتواه���م المعي�شي 

واحت�شاب خدمتهم".

المالية تنجز وجبة من الدرجات الوظيفية للتعليم

مجل�س الخدمة: التعيينات الحالية تقت�سر على المهن ال�سحية ال�ساندة

جانب من الندوة التي اقيمت في ذي قار

تظاهرات للخريجين في بغداد تطالب بالتعيين

اإعالن مناق�سة رقم )2022/17( تجهيز مولدات
تعلن الش��ركة العام��ة لتصنيع الحبوب للمرة الثاني��ة عن إجراء مناقصة تجهيز مول��دات عدد )4( أربعة 

وبموجب المواصفات المثبتة في شروط المناقصة وعلى التبويب المحاسبي رقم )113( وبكلفة تخمينية 

تبلغ )277500000( مائتان وس��بعة وس��بعون مليون وخمس��مائة ألف دينار عراقي للمولدة الواحدة فعلى 

الراغبين باالش��تراك مراجعة القسم القانوني في مقر الش��ركة الكائن في محافظة بغداد / ساحة عدن 

/ مدخل مدينة الحرية لش��راء شروط المناقصة لقاء مبلغ قدره )1000000( مليون دينار بصك مصدق غير 

قابل للرد من أحد المصارف الحكومية ويقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم مع جميع المستمس��كات 

ومثبت عليه اس��م المناقصة ورقمها ويتم وضعه في صندوق العطاءات الكائن في مكتب الس��يد المدير 

العام في مقر الش��ركة ويكون غلق المناقصة بموعد أقصاه الساعة العاشرة من صباح يوم 2022/12/19 

ويتم فتح العطاءات بذات الوقت والتاريخ وان األسعار المقدمة في العطاءات هي أسعار نهائية غير قابلة 

للتفاوض وس��وف يس��تبعد أي عطاء غير مس��توفي للش��روط أعاله وان الش��ركة غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات ويتحمل من ترس��و بعهدته المناقصة أجور نش��ر اإلعالن وأية مصاريف أخرى ويقع على مقدم 

العطاء تحمل كافة المس��ؤولية القانونية المترتبة عن تقديم أي مستمس��كات يثبت انها مزورة وسيتم 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقه وعلى مقدم العطاء تحديد نفاذيته بأربعة أشهر من تاريخ غلق المناقصة.

علماً )تس��ري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقد الحكومية رقم 2 لس��نة 2014 والضوابط 

الملحقة بها في كل ما لم يرد به نص في هذا اإلعالن أو يتعارض معها في المضمون(. 

المستمسكات المطلوبة: 

1- شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.

2- التأمين��ات األولية تقدم بصك مصدق أو خطاب ضمان بمبلغ )33300000( ثالثة وثالثون مليون وثالثمائة 

ألف دينار الذي يمثل 3% من الكلفة التخمينية من أحد المصارف المعتمدة ومحرر ألمر الش��ركة العامة 

لتصني��ع الحب��وب من قبل المناقص حصراً أو من يخوله قانوناً على أن ال تقل نفاذيته عن 35 يوم من تاريخ 

انتهاء نفاذية العطاء. 

3- كت��اب عدم ممانعة من الدخول ف��ي المناقصات من الهيئة العامة للضرائ��ب لعام 2022 ومعنون الى 

الش��ركة العام��ة لتصنيع الحب��وب حصراً )على ان يلت��زم المناقص بجلب ما يؤيد ب��راءة ذمته عند إحالة 

المناقصة بعهدته(. 

4- وصل شراء شروط المناقصة.

5- تقديم اعمال مماثلة )تخصصية(. 

6- تقديم هوية غرفة تجارة.

7- تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند اإلحالة.

8- في حالة كون المستمس��كات المقدمة مصورة يجب ان تكون مختومة طبق األصل من جهة اإلصدار 

اما بخصوص المستمس��كات الثبوتية )البطاقة الموحدة – هوية األحوال المدنية – ش��هادة الجنسية – 

بطاقة السكن وغيرها( تتم مطابقتها مع األصل عند اإلحالة.

9- يتم انعقاد المؤتمر الخاص لإلجابة على استفس��ارات المش��اركين في هذه المناقصات في الس��اعة 

العاشرة صباحاً حسب توقيت بغداد من يوم 2022/12/12 في مقر الشركة / القسم القانوني .

10- في حالة مصادفة يوم غلق المناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعداً إلستالم وفتح العطاءات. 

خالد اإ�سماعيل خليل
 المدير العام ورئي�س مجل�س الإدارة وكالة 
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e-mail: grain_contract@yahoo.com

وزارة الكهرباء
المديرية العامة لنتاج الطاقة الكهربائية في الب�سرة

م / اإعالن مناق�سات

تعلن الش��ركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية في البصرة احدى تش��كيالت وزارة الكهرباء عن إعالن المناقصة 
كما في الجدول ادناه وذلك حس��ب الش��روط والمواصفات الفنية التي يمكن الحص��ول عليها من مقر المديرية 

العامة / قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة / تقاطع الطويسة. 
فعل��ى أصحاب الش��ركات والمكات��ب االختصاصية المس��جلين بصورة رس��مية الراغبين بالمش��اركة تقديم 
عطائهم حس��ب الوثائق القياس��ية ويوضع العطاء في ظرف واحد مختوم ومؤشر عليه رقم المناقصة وعنوانها 
واس��م الشركة والعنوان الكامل مع ذكر البريد االلكتروني على ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء 
مطبوع وليس كتابة يد. ويكون شامالً التأمينات األولية على شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف 
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مبلغ التندراملالحظاتاملبلغ التخمينيتاريخ الغلقاملحطة

12022/9
جتهيز محولة

 160 MVA / 10.5 / 420 KV 
حملطة كهرباء خور الزبير 

2022/12/15خور الزبير 

 3.000.000.000
فقط ثالثة 

مليارات دينار 
عراقي 

إعالن جديد 
250.000 مائتا 
وخمسون ألف 

عراقي 

 موفق يو�سف عزيز 
المدير العام وكالة 

ورئي�س مجل�س الإدارة 

وزارة الداخلية 
مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة
مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة 

�سالح الدين 
ق�سم �سوؤون الأحوال المدنية 

العدد: ج.ص / 13475 
التاريخ: 2022/11/22 

اعـــــــالن
ق��دم الوكيل القانون��ي )احمد محمود 
حمد( بموجب الوكال��ة المرقمة 475 
الص��ادرة   2022/9/20 ف��ي   5 س��جل 
م��ن س��فارة جمهورية الع��راق في أبو 
ظب��ي وال��ذي ي��روم تغيي��ر اللقب في 
قي��د موكلته المدعوة )س��عدية نهير 
وردان جراح( وجعله )الش��مري( بدالً من 
)الزبيدي( فمن لدي��ه اعتراض مراجعة 
هذه المديرية خالل )15( يوماً من تاريخ 
نش��ر اإلعالن وبعكسه س��يتم النظر 
في الدعوى وفق احكام المادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس��نة 

 .2016
اللواء ريا�س جندي الكعبي 
مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة 
العام 



 متابعة / املدى

العّد التنازيل النطالق  يف ظّل ا�ستمرار 
يف   25 ال��ع��رب��ي  اخلليج  ك��اأ���س  بطولة 
 19 اىل   6 من  للفرتة  الب�سرة  حمافظة 
اللجنة  توا�سل   ،2023 الثاين  كانون 
جميع  ب��اإجن��از  املكّثف  اإهتمامها  العليا 
��ة  وخ��ا���سّ ال��ب��ط��ول��ة،  اإجن����اح  متطّلبات 
ت��اأه��ي��ل م��ل��ع��ب امل��ي��ن��اء االأومل���ب���ي ال��ذي 
افتتاحه  ُقبيل  التام  ت�سطيبه  من  يقرتب 

ر�سمّيًا اأواخر كانون االأول اجلاري.
وت���وال���ت زي����ارة اأح��م��د امل��رق��ع وزي��ر 
العليا  اللجنة  ال�سباب والريا�سة رئي�س 
امل�سرفة على تنظيم بطولة كاأ�س اخلليج 
العربي 25، اىل ملعبي الب�سرة الدويل 
الب�سرة،  حمافظة  يف  االأوملبي  وامليناء 

ملتابعة االأعمال اجلارية فيهما.
والدّقة  التنفيذ  ب�سرعة  املرقع  ووّج��ه 
ال��دويل  الب�سرة  ملعب  تاأهيل  ب�اأعمال 
��ع��ة 65 اإل����ف م��ت��ف��ّرج، ف��ي��م��ا ي��دخ��ل  ���سِ
االإن��ه��اء  مرحلة  االأومل��ب��ي  امليناء  ملعب 
ال�ستقبال  ج��اه��زي��ن  ليكونا  االأخ�����رة، 
العام  مطلع  االأب����رز  الريا�سي  احل���دث 
اجلديد "بطولة كاأ�س اخلليج" التي طال 
انتظارها من اجلمهور العراقي �سنوات 
خليجّية  منتخبات  �ستة  لت�سييف  ع��ّدة، 

ف�ساًل عن منتخب اليمن.
الب�سرة  اإىل  زيارته  يف  الوزير  وراف��ق 
وتفّقد مالعبها ومن�ساآتها اخلدمّية املالك 

م لوزارة ال�سباب والريا�سة. املتقدِّ
جميع  متابعة  يف  لن�ساطه  وت��وا���س��اًل 
م�ساريع الوزارة، تفّقد املرقع ملعب ذي 
األف متفّرج والذي  عة 30  قار الدويل �سِ
تنّفذه وزارة ال�سباب والريا�سة، واأطلع 
املُعرقالت  واأه���ّم  فيه  العمل  حجم  على 

التي اأّدت اإىل تاأّخر اإجنازه.
جميع  جت��اوز  ب�سرورة  املرقع  ووّج��ه 
اأكمل  على  بالعمل  ال�سعاب واال�ستمرار 
ق��ار  ذي  ملعب  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ّددًا  وج���ه، 
الدويل �سيكون حتت متابعتِه امل�ستمّرة 
ال�سروح  اأّح���د  الأن���ه  مبا�سرة  ب�����س��ورة 
تخدم  التي  واحلديثة  املهّمة  الريا�سّية 
حّيزًا  وتوّفر  والريا�سة  ال�سباب  قّطاع 
بالن�سبة  املالعب  يف  النق�س  ل�سّد  كبرًا 

للبطوالت املحلّية والدولّية.

لقاء درجال وال�شمري
رئي�س  درج��ال  عدنان  تفّقد  ناحيته،  من 
الدويل  الب�سرة  القدم ملعب  كرة  احتاد 
لالطالع على �سر االأعمال اجلارية فيه، 
يف  ورافقه  املنا�سب،  بالوقت  واإكمالها 

االحت��اد  لرئي�س  االأول  النائب  ال��زي��ارة 
يف  الفرعي  االحت��اد  ورئي�س  جبار  علي 

الب�سرة بدر نا�سر.
ك��م��ا اج��ت��م��ع رئ��ي�����س االحت����اد م��ع وزي��ر 
ال��داخ��ل��ّي��ة ع��ب��د االأم�����ر ال�����س��م��ري يف 
االأم���ور  جميع  يف  للتباحث  ال��ب�����س��رة 

املتعّلقة بخليجي 25.

الب�سرة  اإىل  درج��ال  زي��ارة  وا�ستمّرت 
ال�سباب  وزي���ر  فيها  اإلتقى  اأي���ام  ث��الث��ة 
والريا�سة اأحمد املرقع، وكذلك حمافظ 

الب�سرة د.اأ�سعد العيداين.
و���س��م��ل��ت االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ع��ّرف على 
الحت�سان  التح�سر  م�ستجّدات  اآخ��ر 
يتطّلع اجلميع  التي  البطولة اخلليجّية 
جناحها  م�ستلزمات  جميع  توفر  اإىل 
ب�ُسمعة  تليق  �سورة  باأف�سل  واإظهارها 

العراق عربّيًا وقارّيًا.

اجلولة 8 للدوري املمتاز
املمتاز  ال����دوري  مناف�سات  ���س��اأن  ويف 
جلنة  ت�ستكمل   ،2022-2023 للمو�سم 
اليوم  القدم،  كرة  احت��اد  يف  امل�سابقات 
بلقاء  الثامنة  اجلولة  مباريات  االإثنني، 
فريق الكهرباء مع فريق زاخو يف ملعب 
الزوراء بال�ساعة 2 ظهرًا، ويواجه فريق 
االأول  ملعب  يف  النفط  ن��ظ��ره  اأرب��ي��ل 
 2،30 ال�ساعة  عند  حريري(  )فران�سو 

ي�سّيف  مي�سان  حمافظة  ويف  ظ��ه��رًا، 
ال�سناعة  ف��ري��ق  م��ي�����س��ان  ن��ف��ط  ف��ري��ق 
االأومل��ب��ي،  امللعب  يف  ظ��ه��رًا   2 بال�ساعة 
وي��ت��ج��ه ف��ري��ق ن����وروز ���س��وب ك��رب��الء 
ملاُلقاة �ساحب االأر�س يف ملعب كربالء 
ويجمع  م�ساء،   4،45 بال�ساعة  ال��دويل 
النوار�س مع فريق نفط  ال��زوراء  ملعب 
وتختتم  م�ساء،   6 ال�ساعة  عند  الو�سط 
القّمة اجلماهرية  الثامنة بلقاء  اجلولة 
وال�سرطة يف  القوة اجلوية  فريقي  بني 
 8 ال�ساعة  بتمام  ال��دويل  ال�سعب  ملعب 

م�ساء.  

اجلولة 7 لدوري ال�شاالت
ويف اجلولة ال�سابعة من املرحلة االأوىل 
فريق  يعتلي  ال�����س��االت،  ك���رة  ل����دوري 
ال�ساالت  ك��رة  دوري  ���س��دارة  ال�سرطة 
مع  مت�ساويًا  نقطة،   16 بر�سيد  املمتاز 
لكن  النقاط،  بر�سيد  الو�سط  م�سايف 
ف��وزه  بعد  كّفته  رّج���ح  االأه����داف  ف���ارق 
الب�سري  ال�سباب  �سيفه  على  الثمني 
قاعة  يف  ثالثة  مقابل  اأه���داف  بخم�سة 

ال�سباب.
نفط  ف��ري��ق  ح�سم  نف�سها،  القاعة  ويف 
الب�سرة النتيجة ل�ساحله، بعد اأن تغّلب 
اأه���داف  ب��اأرب��ع��ة  الو�سط  م�سايف  على 
املركز  اإىل  لي�سل  واح���د،  ه��دف  مقابل 

الثالث بر�سيد 14 نقطة.
على  ال��ف��وز  الو�سط  نفط  فريق  وح��ّق��ق 
مقابل  اأه���داف  ب�ستة  ال�سرقّية  م�سّيفه 
النقطة  اإىل  ر���س��ي��ده  ل��رف��ع  اأرب���ع���ة، 
العا�سرة، بينما خطف فريق اأمانة بغداد 
فوزًا على اآليات ال�سرطة اإثر تغّلبه عليه 
النقطة  اإىل  لي�سل  هدف،  مقابل  بهدفني 

ال�سابعة.
وخ�����س��ر ف��ري��ق غ���از اجل��ن��وب م��ب��ارات��ه 
مقابل  اأهداف  بثالثة  املرور  �سيفه  اأمام 
هدفني، لرفع املرور ر�سيده اإىل النقطة 

ال�ساد�سة.
ال�سابعة،  اجلولة  مواجهات  ختام  ويف 
متّكن فريق اجلي�س من الفوز على فريق 
ث��الث��ة،  م��ق��اب��ل  اأه����داف  بخم�سة  ال��ظ��ف��ر 
ليعّزز موقعه يف جدول الرتتيب بر�سيد 

14 نقطة.
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ل االهتمام الوزاري واالتحادي بم�ستجّدات تنظيم خليجي 25 توا�سُ
قراءة في كتاب..

 قرن على ال�سحافة الريا�سّية  

 املو�شل / �شامر اليا�س �شعيد

ال تتحّدد �سفحات كتاب )قرن على ال�سحافة  الريا�سية.. التطّور التاريخي 
1922-2022( والذي ا�سدره موؤّخرًا ال�سحفي الريا�سي ه�سام ال�سلمان ب� 
اأ�سهم  التي  الكتاب بالفكرة  الو�سط، بل تتحّدد قيمة  القطع  90 �سفحة ذات 
املوؤّلف باإثارتها لالمناط واال�سكال واملحّطات التي مّرت بها �سحافة العراق 
عنوانه  من  ال�سحافة  تلك  عائدّية  حتديد  املوؤّلف  اأ�سقط  والتي  الريا�سّية 
الرئي�سي على الكتاب، وهذا بحّد ذاته ي�سّكل ا�سكالية على الباحث واملتابع 
واإب��راز  �سة  املتخ�سّ ال�سحافة  انطالق  حمّطات  وجتتذبه  ت�ستهويه  مّم��ن 

رّوادها واملراحل التي تبلورت فيها مثل تلك النماذج ال�سحفّية.
الكتاب  ف�سول  اأن  برغم  واال�ستذكار  املنا�سباتي"  "الطابع  ياأخذ  الكتاب 
النبذة  هذه  من  تو�ّسعًا  اأكرث  ف�سول  الإفراد  والكتاب  الباحثني  من  ت�ستدعي 
جند  املثال  �سبيل  فعلى  زمنّية،  فرتة  لكّل  الكاتب  �سها  خ�سّ التي  الي�سرة 
الكاتب قد حّدد نطاق روؤيته بنحو 58 عامًا وذلك يف ال�سفحة 16 من الكتاب، 
عام  وحتى   1922 عام  من  الريا�سّية  ال�سحف  ا�سدار  تطّور  ح��ّدد  حينما 
1980 ليعود يف �سفحة تالية )21( لي�ستهّل ف�سله الثاين بعنونتِه بال�سحف 
الريا�سّية من عام 1922 وحتى عام 1933 اأي يف فرتة عقد من االأعوام، ومن 
�س  ثم يّتخذ من الف�سل الثالث مدخاًل لدرا�سة تطّور اإ�سدار ال�سحف بالتخ�سّ
الريا�سي، وذلك يف فرتة متّتد من عام 1933 وحتى عام 1958 اأي بنحو 25 
عامًا، ومن ثم ينطلق الكاتب لر�سد ما �سهدته ال�سحافة الريا�سّية من تطّور 
تاريخي، وذلك يف فرتة عقد تنطلق من عام 1958 ولغاية عام 1968 وذلك 
املالحق  لدرا�سة  الكاتب  �سه  فيخ�سّ التايل  الف�سل  اأما  الرابع،  الف�سل  عر 
الريا�سّية الذي كان ي�سدر ب�سكل متزامن مع ال�سحيفة الرئي�سية والذي برز 
بح�سب الكاتب يف نهاية اخلم�سينّيات مع �سحيفة البالد التي كانت ت�سدر 
يف تلك الفرتة، بينما يوؤ�ّسر الكاتب يف الف�سل ال�ساد�س من الكتاب  اجتاهات 
1968وحتى  عام  من  تنطلق  12عامًا  اإط��ار  يف  وذل��ك  الريا�سّية  ال�سحافة 
عناوين  من  العديد  الط��الق  حمّطة  من  الفرتة  تلك  �سّكلته  وم��ا   1980 ع��ام 
ال�سحافة الريا�سّية، اأما الف�سل ال�سابع ففي ح�سرته ير�سد الكاتب توا�سل 
الثمانينّيات والت�سعينّيات ثم يك�سف بعدها يف  اال�سدارات وذلك يف فرتة 
من  تنطلق  عامًا   22 غ�سون  يف  الريا�سّية  ال�سحافة  مالمح  خا�س  �سياق 
الكامل  القرن  بلوغ  خالله  من  ي�سهد  للذي  احلايل  عامنا  حتى   2000 العام 

على بلورة �سحافة العراق الريا�سّية.
التي �سدرت  العناوين  اإزاء  متاأّنية  قراءة  للكتاب  التاريخي  ال�سرد  وي�سّكل 
بتبلور  اأ�سهمت  �سة  متخ�سّ اأقالم  من  حوته  ما  على  بناًء  روؤيتها  واختالف 
يف  ب��رزت  التي  العناوين  مئات  فخلف  الريا�سّية  ل��الأح��داث  كامل  ت�سّور 
�سياق الكتاب ت�ستقّر ا�سماء مهّمة �سّكلت االأجيال االأوىل والالحقة ل�ساحبة 
الريا�سي  ال�سحفي  العمل  ينابيع  من  اأخ��رى  ا�سماء  نهلت  ومنها  اجلاللة، 
املختلفة  مات  لل�سِ االأجيال وحمّطة  لتعاقب  بذلك مرحلة  لت�سّكل  �سي  التخ�سّ
بال�سورة  الريا�سّية ومراحل ن�سوجها  ال�سحافة  لثمرة  النواة  التي كّونت 

التي ا�ستقّرت عليها.
مل تقت�سر روؤية الكاتب للك�سف على املحّطات واال�سماء وعناوين ال�سحف 
العام  وتواريخ ا�سدارها فتلك مهّمة اطلقها مع كتابه االأول الذي �سدر يف 
2010 ليرز من خالله تاريخ ال�سحافة الريا�سّية  يف العراق، لكن االأبرز 
درا�سة  هو  وف�سوله  الكتاب  زواي��ا  ا�ستكمال  متطّلبات  ي�سّكل  ك��ان  ال��ذي 
مّديات دميومة هذه ال�سحافة اإ�سافة الإثارة اأ�سئلة حول مناحي ا�ستقرارها 
ال�سحف  اأغ��ل��ب  يف  الريا�سّية  ال�سفحات  تقّل�س  مواجهة  يف  وال��وق��وف 
الريا�سّية  ال�سحف  عناوين  من  الكثر  لتوّقف  اإ�سافة  العراقّية،  ال�سيا�سّية 
ي�سدرها  اأ�سبوعية  �سحيفة  بينها  من  حم��دودة  عناوين  على  واالقت�سار 
االحتاد العراقي لل�سحافة الريا�سية اإ�سافة ال�سدارات اأخرى ت�سّكل بوترة 
الوقت  يف  العراقية  الريا�سية  لل�سحافة  حمّددًا  منطًا  االأ�سبوعي  ا�سدارها 

الراهن.
ي�ستدعي من الكاتب التوقف الإثارة بع�س االأ�سئلة الراهنة حول مدى اإمكانّية 
بروز جيل �سحفي جديد ميكنُه اجرتاح روؤية مغايرة، عك�س ما اأنتجته اأقالم 

الرّواد من خالل االطاللة على جتاربهم يف هذا اخل�سو�س. 

 بغداد / املدى

للتجذي���ف  الوطن���ي  املنتخ���ب  الع���ب  متّك���ن 
حممد ريا�س من انتزاع امليدالية الف�سية يف 
مناف�س���ات فردي الرجال لفئ���ة اخلفيف �سمن 
فّعاليات بطولة اآ�سي���ا املقامة يف مدينة باتايا 
التايالندية مب�ساركة منتخبات الهند وال�سني 
اجلنوبي���ة  وكوري���ا  واإي���ران  واأوزبك�ست���ان 
واأندوني�سي���ا  وفيتن���ام  وتاي���وان  والفلب���ني 

وال�سعودية والبلد امل�سيف تايالند.
االأوملبي���ة  للجن���ة  االإعالم���ي  املكت���ب  ونق���ل 
الوطني���ة ع���ن رئي����س احت���اد التجذي���ف عبد 
ال�س���الم خلف قوله " اأن الالعب حممد ريا�س 
�سّج���ل ح�سوره ب�س���كل طّيب برغ���م املناف�سة 
ال�سدي���دة ب���ني العب���ي املنتخب���ات االآ�سيوي���ة 
مب���ا مّكنه م���ن حتقي���ق امليدالي���ة الف�سية يف 
فردي اخلفيف للرج���ال". واأ�ساف خلف " اأن 
اجلّذافني حممد ريا�س وعزالدين عبد ال�سالم 
ناال امليدالية الرونزية للمنتخب الوطني يف 
مناف�س���ات فّعالي���ة زوج���ي اخلفي���ف اأي�سًا". 

" م���ا حتّق���ق يف بطولة واأو�س���ح 
�سيك���ون  اآ�سي���ا 

ميث���ل حافزًا للتف���ّوق قيا�س���ًا مل�ساركة وا�سعة 
من منتخبات ال�س���ّف االأول يف عموم اآ�سيا". 
يذكر اأن رئي����س االحتاد �سبق اأن اأعلن للمدى 
ع���ن و�سع خّطة جديدة لالحت���اد ُبعيد جتديد 

ثق���ة العمومّي���ة ب���ه يف موؤمتره���ا االنتخابي 
االأخ���ر، تت�سّمن التح�سر النوعي للمنتخب 
واالهتم���ام بالب���دالء ال�سب���اب وتاأهيلهم عر 

جتارب قوية ا�ستعدادًا للبطوالت املقبلة.

منتخبنا بالتجذيف ينتزع ميدالّيتي اآ�سيا

 متابعة / املدى

ي�سه���د ملع���ب 974 املوندي���ايل يف الدوح���ة 
م�س���اء الي���وم االإثن���ني  مواجه���ة قوّية جتمع 
الك���وري  بنظ���ره  الرازيل���ي  املنتخ���ب 
اجلنوب���ي �سم���ن ال���دور 16 م���ن مناف�س���ات 

مونديال قطر 2022.  
املجموع���ة  الرازي���ل  منتخ���ب  ويت�س���ّدر 
ال�سابع���ة بر�سي���د 6 نق���اط، برغ���م اخل�سارة 
اأم���ام الكام���رون بهدف م���ن دون مقابل، يف 

اجلولة الثالثة واالأخرة.
تيت���ي،  الرازيل���ي  الفن���ي  املدي���ر  واأعل���ن 

ع���ن جاهزّي���ة نيم���ار للم�سارك���ة اأم���ام كوريا 
اجلنوبي���ة، بع���د تعافي���ه م���ن االإ�ساب���ة اأمام 

�سربيا يف اجلولة االأوىل.
ب�س���كل  �سي�س���ارك  نيم���ار  اأن  تيت���ي  واأك���د 
اأ�سا�س���ي اأم���ام كوري���ا اجلنوبي���ة، م���ا مينح 
منتخب الرازيل الثق���ة يف اأوىل املواجهات 

االق�سائّية.
وقال تيتي ع���ن األيك�س �سان���درو: "لن يلعب 
اأمام كوريا اجلنوبّية اأما بالن�سبة اىل دانيلو 

فقد عاد".
و�سيلتق���ي املنتخب الرازيل���ي املر�ّسح بقّوة 
للف���وز بكاأ����س العامل، يف ُرب���ع النهائي، حال 

تخّطي عقب���ة كوريا اجلنوبية، مع الفائز من 
مواجهة اليابان وكرواتيا.

و�سيك���ون من املوؤك���د اأن يلتق���ي ال�سيلي�ساو 
عند عبوره ُربع النهائي اأي�سًا، االأرجنتني اأو 
هولن���دا. ومل يقّدم املنتخ���ب الرازيلي حتى 
االآن، اأداء ممّي���زًا يف املوندي���ال، حتى عندما 

فاز على �سربيا )2-0( و�سوي�سرا )0-1(.
ومن املتوّقع اأن يلعب منتخب الرازيل اليوم 
بت�سكي���ل ميّثل���ه حلرا�س���ة املرم���ى األبي�سون 
بيكر، وخلّط الدفاع األيك�س �ساندرو وتياغو 
وخل���ّط  وميلت���او،  وماركينيو����س  �سيلف���ا 
الو�سط كا�سيمرو ولوكا�س باكيتا واأمامهما 

ورافيني���ا،  ونيم���ار  جوني���ور  فيني�سيو����س 
وخلّط الهجوم ريت�سارل�سون.

واإلتقى املنتخ���ب الرازيلي بنظره الكوري 
7 م���ّرات، فاز يف 6 وخ�سر لق���اًء واحدًا، ومل 

يتعادال.
هذا وتبلغ القيمة ال�سوقّية ملنتخب الرازيلي 
1.14 ملي���ار ي���ورو، بينم���ا منتخ���ب كوري���ا 
اجلنوبي���ة 146.4 مليون ي���ورو، ومتو�ّسط 
اأعمار العبي املنتخب الرازيلي 27.9 �سنة، 
بينم���ا 27.8 �سن���ة للكوري���ني، والت�سني���ف 
احل���ايل لل�سيلي�س���او الرازيل���ي ه���و االأول 

عاملّيًا، وياأتي منتخب كوريا يف املرتبة 28.

 متابعة / املدى

الفن���ي  اأك���د هاجيم���ي موريا�س���و، املدي���ر 
ملنتخب الياب���ان، �سعوبة مواجهة كرواتيا 
الي���وم االإثنني، يف ثم���ن نهائي كاأ�س العامل 
2022.   وقال مدرب اليابان "املواجهة لن 
تك���ون �سهلة على االإط���الق، وتتطّلب اأداء 
جماعّيًا ب���روح الفريق ملدة 120 دقيقة اإذا 

لزم االأمر".
واأ�ساف: "�سنحاول ال�سيطرة قدر االإمكان، 
من اأج���ل حتقيق االإجن���از، وعلى الالعبني 

ترجم���ة ه���ذه الرغب���ة عل���ى اأر����س امللعب، 
والتحّلي بال�سجاع���ة، بجانب احلفاظ على 
الهدوء والرتكيز وعدم االن�سغال باأي اأمور 

اأخرى ُت�سهم يف توترهم".
وزاد: "جنحن���ا يف حتقي���ق ه���ذه املعادل���ة 
ال�سعب���ة اأم���ام اإ�سباني���ا واأملاني���ا، وهو ما 
جنن���ي ثم���اره االآن، وعلين���ا اأن نكّرر نف�س 

االأمر يف لقاء كرواتيا".
يلع���ب  الكروات���ي  "املنتخ���ب  ووا�س���ل: 
ب���ذكاء وجماعّية وميلك املرون���ة التكتيكّية 
وال�س���ر داخل امللعب، وه���و فريق �سر�س 

ميلك العزمية واالإ�سرار، وبالتايل �ستكون 
مواجهته �سعبة".

وع���ن م�ستوى الك���رة االآ�سيوية بع���د تاأّهل 
واأ�سرتالي���ا  اجلنوبي���ة  وكوري���ا  الياب���ان 
لثم���ن النهائ���ي، خت���م: "االحت���اد الياباين 
اأر�سل ع���ّدة مدّرب���ني للتعّلم وهو م���ا اأ�سهم 
يف تطور الالعب���ني، وهناك م�ساٍع جماعّية 
م���ن منتخب���ات اآ�سي���ا للتطّور". م���ن جهته، 
اأّكد الع���ب الو�سط الكرواتي الفرو ماير اأن 
منتخب بالده مل يتوّق���ع مالقاة اليابان يف 

الدور 16 من مونديال قطر 2022.

واحت���ل املنتخب الكروات���ي، و�سيف بطل 
 2018 الع���امل  لكاأ����س  املا�سي���ة  الن�سخ���ة 
يف رو�سي���ا، املرك���ز الث���اين يف املجموع���ة 

ال�ساد�سة خلف املغرب املت�سّدرة.
واأ�س���ار ماي���ر اإىل اأن الياب���ان اأظه���رت اأن 
"لي����س فق���ط االإمكانات واالأ�سم���اء هي ما 
ته���ّم، ولكن ب�سكل اأكر القل���ب وال�سجاعة، 

لقد اأظهروا ذلك ب�سكل اأكر من االآخرين".
كرواتي���ا  مب���اراة  م���ن  الفائ���ز  و�سيلع���ب 
واليابان مع املنت�سر من مواجهة الرازيل 

وكوريا اجلنوبية يف الدور ُربع النهائي.

تيتي يعلن عن جاهزّية نيمار لمواجهة كوريا

مدرب اليابان يو�سي العبيه بعدم التوتر!

كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 االثنني 5 كانون االأول 

اليابان

البرازيل

كرواتيا

ك. الجنوبية

18:00 م�شاًء

22:00 م�شاًء

 متابعة/ املدى

اأع���رب يا�س���ني بون���و حار�س مرمى منتخ���ب املغرب، ع���ن ثقته بقدرة 
االأ�سود على تخّطي عقب���ة املاتادور االإ�سباين، غدًا  الثالثاء يف ملعب 

املدينة التعليمية.
وق���ال بون���و "اإن موقع���ة االأ�س���ود اأم���ام اإ�سباني���ا، �ستحتِك���م لبع����س 
اجلزئّي���ات الدقيق���ة وال�سغ���رة مثلم���ا ه���و ح���ال وواق���ع مباري���ات 

الديربي".
واأ�س���ار اإىل اأنه يعل���م مدى �سعوبة املباراة، لكن���ه يثق مع زمالءه يف 
قدرته���م على الفوز، وقال "منتخب املغ���رب حت�ّسن كثرًا، وبالتدريج 
م���ن مباراة الأخ���رى، تقّدمنا كثرًا من���ذ اأّول مباراة وحت���ى االنت�سار 

االأخر اأمام كندا".
وتاب���ع بونو "نعلم جّيدًا �سعوبة املب���اراة التي تنتظرنا اأمام منتخب 

اإ�سباين القوّي واملتمّر�س".
واأردف "در�ْسن���ا املناف����س مب���ا يكفي، ُه���م يعرفون الكث���ر عّنا، لذلك 
�سيك���ون كال املنتخب���ني كتابًا مفتوح���ًا لالآخر، وهذا م���ا �سُي�سفي على 

املباراة الكثر من االإثارة".
وخت���م بونو "االأج���واء رائعة داخل مع�سكر االأ�س���ود وتب�ّسر باخلر، 
ونتمّنى اأن نحظى بنف�س الدعم ورمّبا اأكرث من اأن�سارنا للم�سي ُقّدمًا 

يف هذا املونديال التاريخي بالن�سبة لنا".

حار�س المغرب: واثقون 
باالنت�سار على الماتادور!  
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ن�س���ر االأ�ستاذ جواد علي ك�سار مقاالحتت 
عنوان جبهة واحدة وثالثة تياراتتحدث 
في���ه ع���ن التي���ار االأ�س���ويل يف ال�ساح���ة 
اإىل  في���ه  ال�سيا�سي���ة االإيراني���ة، واأ�س���ار 
تاريخ احلياة احلزبية يف اإيران وبع�ض 
امل�ساكل الت���ي واجهتهاوبالرغم من وفرة 
املعلوم���ات الت���ي قدمه���ا اإال اأن���ه مل يف���رز 
بنح���و وا�س���ح تل���ك التي���ارات الثالث���ة، 
ولكن���ه و�س���ف التي���ار االأ�س���ويل، ال���ذي 
يع���رف بع���دم و�س���وح بداي���ات تكوينه 
مراف���ق  عل���ى  املهيم���ن  باأن���ه  وظه���وره، 
التي���ار  واأن  النظ���ام،  وق���وى  ال�سلط���ة 
املت�سدد منه )ولي�ض التقليدي اأو املعتدل(

بح�س���ب م���ا ينقله ع���ن حتلي���الت اإيرانية 
اإي���ران والعل���ة  يعت���ر �سب���ب م�س���كالت 
اجلذري���ة العميق���ة مل���ا تعانيه م���ن تراكم 
ال�سيا�س���ة  يف  واالإخف���اق  االأزم���ات 
الدول���ة  واإدارة  والتنمي���ة  واالقت�س���اد 
واملجتم���ع، ب���ل وه���و ال�سب���ب يف توت���ر 
عالقات اإي���ران ال�سيا�سية اخلارجية، كما 
اأزم���ة  انفج���ار  ع���ن  امل�س���وؤول  اأن���ه 
واجلاري���ة  ال�سابق���ة  االحتجاج���ات 
واملرتقب���ة يف ال�س���ارع االإيراني���اإن املقال 
جيد يف فهم خارط���ة االأ�سولية االإيرانية 
)وهي "اجلبه���ة الواحدة" التي يق�سدها 
فه���ي  الثالث���ة،  تياراته���ا  اأم���ا  الكات���ب 
التقليدي���ة واملعتدل���ة واملتطرفة(ولكنه ال 
يربط تلك املعلومات باأ�سا�سها الد�ستوري 
الذي قامت عليه اأو انطلقت منهمن االآراء 
التي وردت يف املقال عن احلياة احلزبية 
اإىل ع���دم  الكات���ب يذه���ب  اأن  اإي���ران  يف 
وج���ود فرق يف ه���ذه احلياة ب���ن عهدي 
النظام البهلوي والنظام االإ�سالمي، واأن 
التنظ���ري للحزبية اأخفق اإخفاقا كبريا يف 
ظ���ل نظ���ام اجلمهوري���ة االإ�سالمية، ويف 
تقدي���ره اأن اأ�سب���اب هذا االإخف���اق كثرية 
ومركب���ة؛ فمنها ما هو تاريخي، ومنها ما 
هو نف�سي، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها 
م���ا ه���و فقهي���واأن م���ن مفارق���ات العق���ل 

االأ�س���ويل ال�سلف���ي )يق�س���د بذل���ك التيار 
االأ�س���ويل املتطرف(اأن���ه يرف���ع �سرعي���ة 
احلاك���م اىل ح���د م�ساوات���ه باملع�س���وم، 
ويخل���ط ب���ن ع�س���ري ظه���ور املع�س���وم 
الفق���ه  ي�ستح�س���ر  بذل���ك  وغيبتهواأن���ه 
ال�سلط���اين الق���ادم م���ن اأعم���اق التاري���خ 
والقائم على اأ�سا�ض مركزية اخلليفةوالأنه 
ي�سع���ى اإىل ا�ستع���ادة احلك���م االإ�سالم���ي 
يف  انته���ى  فاإن���ه  االإ�سالمي���ة؛  والدول���ة 
مرحلة اأحمدي جن���اد )الرئي�ض االإيراين 
نظ���ام  ركن���ي  اأح���د  اإلغ���اء  االأ�سب���ق(اإىل 
)راأي  وه���و  االإ�سالمي���ة  اجلمهوري���ة 
ال�سعب(ث���م ي�س���ري املق���ال اإىل م���ا كتب���ه 
الرج���ال  )اأح���د  ورع���ي  ج���واد  موؤخ���را 
اإيران(وحديثه  القانونين املعروفن يف 
ع���ن ح���ق االعرا�سال���وارد يف الد�ستور 
االإي���راين يف مقاب���ل العناوي���ن االأخ���رى 
االأمنيةالت���ي يوظفه���ا هذا التي���ار يف نقد 
االحتجاجات االأخ���رية يف اإيران كالبغي 
واملحاربة وغريهاموا�س���ع النقا�ض فيما 
ج���اء به املقال كثرية ولك���ن يجدر بنا هنا 
د�ست���ور  بع�سه���ا:اإن  عل���ى  التنبي���ه 
احلري���ة  من���ح  االإ�سالمي���ة  اجلمهوري���ة 
لت�سكيل االأح���زاب واجلمعيات والهيئات 
قيّده���ا  26(ولكن���ه  )امل���ادة  ال�سيا�سي���ة 
اأ�س����ض  بال�س���رط االآت���ي:)اأن ال تناق����ض 
اال�ستقالل، واحلرية، والوحدة الوطنية، 
والقي���م االإ�سالمي���ة، واأ�سا�ض اجلمهورية 
االإ�سالمي���ة، كم���ا اأن���ه ال ميك���ن من���ع اأي 
�سخ����ض من اال�س���راك فيه���ا، اأو اإجباره 
عل���ى اال�س���راك يف اأحده���ا(اإن مو�سوع 
رفع احلاكم اإىل حد م�ساواته باملع�سوم، 
يف  االأ�سا�سي���ة  االأركان  م���ن  والع�سم���ة 
تناوله���ا  االإم���ام،  ع���ن  االإمام���ي  املعتق���د 
الد�ستور االإيراين حن اأكد على اأن قيادة 
الفقيه للدول���ة وواليته العامة من املبادئ 
)امل���ادة  االإ�سالم���ي  للنظ���ام  االأ�سا�سي���ة 
الثانية /كما ورد يف ديباجة الد�ستور اأن 
والية الفقيه ا�ستمرار لالإمامة، وهذا ن�ض 

عل���ى  الد�ستور:)اعتم���ادًا  يف  ورد  م���ا 
ا�ستم���رار والي���ة االأم���ر واالإمام���ة، يقوم 
املنا�سب���ة  الظ���روف  باإع���داد  الد�ست���ور 
لتحقي���ق قي���ادة الفقي���ه جام���ع ال�سرائط 
والذي يعرف به النا����ض باعتباره قائدًا 
له���م )جم���اري االأمور بي���د العلم���اء بالله 
االأمن���اء عل���ى حالل���ه وحرام���ه(، وبذل���ك 
ي�سمن الد�ستور �سيانة االأجهزة املختلفة 
م���ن االنح���راف ع���ن وظائفه���ا االإ�سالمية 
فك���رة  جت���اوز  ق�سي���ة  االأ�سيل���ة(اأن 
احلك���م  اإىل  االإ�سالمي���ة  اجلمهوري���ة 
الدول���ة  لتاأ�سي����ض  االإ�سالم���ي 
عه���د  خمت�س���ات  م���ن  االإ�سالميةلي�س���ت 
اأحمدي جناد، بل هي من �سميم الد�ستور 
االإي���راين، اإذ ورد فيه )امل���ادة 11()بحكم 
االآي���ة الكرمية اإن هذه اأمتك���م اأمة واحدة 
واأنا ربكم فاعبدون، يعتر امل�سلمون اأمة 
اجلمهوري���ة  حكوم���ة  وعل���ى  واح���دة، 
االإ�سالمي���ة االإيرانية اإقام���ة كل �سيا�ستها 
العام���ة عل���ى اأ�سا����ض ت�سام���ن ال�سع���وب 
االإ�سالمية ووحدتها، واأن توا�سل �سعيها 
الوح���دة  حتقي���ق  اأج���ل  م���ن 
يف  والثقافي���ة  ال�سيا�سيةواالقت�سادي���ة 
الع���امل االإ�سالمي(التن�سي�ض داخل املادة 
ال�سيا�س���ة  م�ساأل���ة  من���ااإن  الد�ستوري���ة 
امله���ام  �سمي���م  يف  تق���ع  اخلارجي���ة 
الر�ساليةللجمهورية االإ�سالمية وقد ن�ض 
االآي���ة  فه���م  �سي���اق  الد�ست���ور عليه���ا يف 
القراني���ة )اإن هذه اأمتك���م اأمة واحدة(كما 
حتدثت امل���ادة الد�ستورية امل�سار اإليه يف 
النقط���ة ال�سابقة، ب���ل وورد يف الديباجة 
)اإن الد�ستور يعد الظ���روف ال�ستمرارية 
ه���ذه الث���ورة داخ���ل الب���الد وخارجه���ا، 
خ�سو�س���ًا بالن�سب���ة لتو�سي���ع العالق���ات 
الدولي���ة مع �سائر احلكوم���ات االإ�سالمية 
وال�سعبي���ة حيث ي�سع���ى اإىل بن���اء االأمة 
الواح���دة يف الع���امل اإن ه���ذه اأمتك���م اأمة 
واح���دة واأن���ا ربك���م فاعبدونويعمل على 
موا�سلة اجلهادالإنقاذ ال�سعوب املحرومة 

وامل�سطه���دة ف����ي جمي���ع اأنح���اء العامل(
التن�سي����ض مناوحتى اجلي����ض له مهام 
عقائدي���ة �سرحته���ا ديباجت���ه بالقول )ال 
تلتزم هذه الق���وات امل�سلحة مب�سوؤولية 
احلماي���ة وحرا�سة احل���دود فح�سب، بل 
حتمل اأي�سًا اأعباء ر�سالتها االإلهية، وهي 
اجله���اد يف �سبيل الله، واجلهاد من اأجل 
ب�سط حاكمي���ة القانون االإلهي يف العامل 
)واأعدوا لهم م���ا ا�ستطعتم من قوة ومن 
رب���اط اخلي���ل ترهب���ون ب���ه ع���دو الل���ه 
وعدوك���م واآخري���ن من دونه���م((اأن حق 
االعرا�ض مكفول يف الد�ستور االإيراين 
لي����ض فقط كجزء من احلريات العامة بل 
وكتنظي���م للم�سرياتاخلالي���ة م���ن حم���ل 
ال�سالح؛ ولكنه قيده مب���ا ياأتي:)ب�سرط 
اأن ال تك���ون خملة باالأ�س����ض االإ�سالمية(
)امل���ادة 27(اإن ما حتدث به جواد ورعي 
مل يك���ن ع���ن ح���ق االعرا�سب���ل عما هو 
اأك���ر م���ن ذل���ك وه���و الع�سي���ان املدين، 
وال���ذي طالب ع���دم خلط ه���ذا الع�سيان 
بو�سفه حق���ا باالعرا�سبعناوين اأخرى 
اأمنيةتتعلق بالبغ���ي واملحاربةبناء على 
اأن م�سكل���ة  اأع���اله يظه���ر  م���ا تق���دم يف 
ال�سلفيكم���ا  االأ�س���ويل  التي���ار  �سع���ود 

ي�سمي����ه االأ�ستاذ ك�سار لي�س����ت لها عالقة 
بالدرجة االأوىل بف�سل التجربة احلزبية 
االأوىل منذ زم����ن احلركة الد�ستورية اأو 
اأو  عمله����ا  يف  االأح����زاب  بع�����ض  تلك����وؤ 
ارتباط بع�سها االآخ����ر باأجندة خارجية 
اأو حتّف����ظ القواع����د ال�سعبية على العمل 
الفقه����اء  اأو مناه�س����ة بع�����ض  احلزب����ي 
بدواف����ع �سرعية لتاأ�سي�����ض االأحزاب، بل 
ل  عالقتها بالدرجة االأ�سا�ض هي مبا اأف�سّ
الد�ستوري����ةيف  املع�سل����ة  اأ�سمي����ه  اأن 
احلي����اة ال�سيا�سي����ة االإيرانية، �سواء يف 
جترب����ة النظ����ام البهل����وي اأو يف جتربة 
النظام االإ�سالميوجتليات هذه املع�سلة 
كث����رية ومتع����ددة، وتعدي����ل بع�سه����ا اأو 
اإ�سالح����ه يتطل����ب ثمًنا باهظ����ا لي�ض من 
الوا�سح اإذا كانت احلياة ال�سيا�سية يف 
اإي����ران، نظام����ا و�سعب����ا، عل����ى ا�ستعداد 
لدفعه؛ وذلك كما يف م�ساألة هوية النظام 
الث����ورة  ثم����رة  ه����ي  االإ�سالميةالت����ي 
االإيراني����ة لع����ام 1979، اأو م�ساأل����ة قيام 
ال�سيعي����ة  النظ����ام عل����ى املذهبي����ة  ه����ذا 
االإماميةالت����ي هي ركن عميق يف الدولة 
االإيرانية موروث ع����ن الدولة ال�سفوية 
منذ خم�سة قروناإن هذه الهوية ال تتعلق 

بالنظ����ام ال�سيا�س����ي فقط، ب����ل باحلقوق 
ال�سيا�سي����ة لالإيرانين كاف����ة واملوؤ�س�سة 
عل����ى مب����داأ املواطن����ة املتكافئة، ل����ذا فاإن 
فت����ح النقا�ض فيها يعت����ر، اإذا ما ح�سل، 
اأكر حتول يف تاري����خ اإيران ال�سيا�سي 
على مدار القرون اخلم�سة امل�سار اإليها، 
ولكن هذه مع�سلةحقيقية جدا؛ الأن ثمة 
خم����اوف جدي����ة للغاي����ة اأن يق����ود ذل����ك 
الث����ورة  "مكت�سب����ات  ت�سيي����ع 
االإ�سالمية"يف �سي����اق اإ�سراك الدين يف 
الدول����ة، اأو اإىل تف����كك الدول����ة االإيرانية 
فيدرالي����ات  اإىل  اأرا�سيه����ا  وانق�س����ام 
متنوع����ة ه����ذا اإن مل تبل����غ ح����د املطالب����ة 
باال�ستقالل واالنف�سال )كما يف االأجزاء 
اأو  الكردي����ة  ال�سكاني����ة  الغالبي����ة  ذات 
البلو�سي����ة اأو العربي����ة اأو غريها(ولكن 
اإذا ما بقين����ا يف حدود الد�ستور احلايل 
دون التفك����ري بالتغيريات اجلذرية التي 
ال اأح����د يعلم مدى واقعيته����ا، فاإن التيار 
االأ�سويل املت�س����دد ال ينطلق يف مواقفه 
من فراغ د�ستوريكما الحظنا يف النقاط 
ال�سابق����ة، ب����الإن ما يزي����د الط����ن بلة اأن 
ال�سياغات القانونية للد�ستور االإيراين 
هي من ت�سمح بظه����ور هذه التناق�سات 
ال�سيا�سي����ة يف تف�س����ريه؛ اإذ حت����ى هذه 
ميك����ن  اإليه����ا  اأ�سرن����ا  الت����ي  النق����اط 
معار�سته����ا بن�سو�ض اأخ����رى من داخل 
الد�ست����ور  اأن  ذل����ك  الد�ستورومث����ال 
وبالرغ����م م����ن تطلع����ه اإىل اإقام����ة وحدة 
تعام����ل  اأن����ه  اإال  �سيا�سيةللم�سلم����ن 
بواقعية م����ع مو�سوع اجلن�سية؛ اإذ هي 
حق اأويل لالإيراين فقط وال متنح لغريه 
اإال بقانون )امل����ادة 41كما اأنها �سرط يف 
وغ����ريه  اجلي�����ض  ويف  الب����الد  رئي�����ض 
)امل����ادة 115امل����ادة 145(ويف ال�سيا�سة 
اخلارجية الحظنا حدي����ث الد�ستور عن 
املهم����ة الر�سالي����ة للدول����ة االإيراني����ة يف 
اخل����ارج كا�ستمرار للث����ورة يف الداخل، 
موا�سل����ة  يف  اجلي�����ض  وواج����ب 

اجلهادوب�س����ط حاكمية القان����ون االإلهي 
يف الع����امل، ومع ذلك فاإن الد�ستور نف�سه 
يع����ود يف الف�س����ل العا�س����ر املخ�س�����ض 
لل�سيا�س����ة اخلارجي����ة اإىل احلدي����ث عن 
مهم����ة اجلمهورية االإ�سالمي����ة ب )تبادل 
غ����ري  ال����دول  م����ع  ال�سلمي����ة  العالق����ات 
املحاربة()امل����ادة 152(واأو�سح من ذلك 
ما جاء يف مو�س����ع اآخر حن حتدث عن 
اأن )اجلمهوري����ة االإ�سالمي����ة االإيراني����ة 
امل�س����روع  الن�س����ال  بدع����م  تق����وم 
للم�ست�سعف����ن �س����د امل�ستكرين يف اأية 
نقط����ة من الع����امل، ويف الوق����ت نف�سه ال 
تتدخل يف ال�س����وؤون الداخلية لل�سعوب 
ه����ذه  تب����دو  154(ق����د  االأخرى()امل����ادة 
املادة الد�ستورية كنظرياتها يف د�ساتري 
اأخ����رى حول الع����امل لدول تعت����ر "دعم 
املب����ادئ  الدميقراطية"م����ن  ون�س����ر 
نظامه����ا  عليه����ا  ق����ام  "الر�سالية"الت����ي 
ال�سيا�س����ي، وعلي����ه ف����ال يبقى ف����رق بن 
النظامن، االإي����راين االإ�سالمي والنظام 
الدميقراط����ي، ولكن ه����ذه املادة حتديدا 
هي اأحدى اأهم اأ�سباب انتقاد ال�سيا�سات 
اخلارجي����ة لتلك ال����دول "الدميقراطية" 
بو�سفه����ا "تداخالت"خارجي����ة تزع����زع 
اأم����ن ال����دول االأخ����رى وتدف����ع باجت����اه 
ال�سيا�سي����ة  التي����ارات  بع�����ض  �سع����ود 
املت�سددة فيهام����ا اأود قوله اإن  "املع�سلة 
الد�ستورية" يف اإيران لها اأكرث من وجه 
يتطل����ب  بع�سه����ا  كان  واإذا  وجم����ال، 
تعديالت "جذرية" م�سكوك يف اإمكانها، 
فاإن ال�سياغات الف�سفا�سة للد�ستور هي 
من ت�ساعد على تغذية املواقف املت�سددة 
مل����ا و�سف����ه االأ�ست����اذ ك�س����ار ب "العق����ل 
االأ�س����ويل ال�سلف����ي"، وعلي����ه ف����اإن ه����ذا 
العقل، وهو ينته����ج مواقف مت�سددة، ال 
ي�ستعي����د اأدبيات "الفق����ه ال�سلطاين"كما 
يق����ول الكاتب بقدر ما ي�ستفيد من فر�ض 
ل����ه  تتيحه����ا  الت����ي  الوا�سع����ة  التاأوي����ل 

ن�سو�ض و�سياغات الد�ستور احلايل
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الدولة احلقة هي الكيان احلقيقي واملعنوي 
الذي يقف جمي����ع االفراد باأعراقهم املتعددة 
ودياناتهم املختلفة اأمام قانونها دون متييز 
اأو اإق�س����اء الأن الدولة هي �ساحبة الت�سريع 
القان����وين والق����ادرة على تنفي����ذه من خالل 
اجهزته����ا االداري����ة والقانوني����ة ، كم����ا انها 
م�سوؤولة عن اخلدمات والتعليم واالقت�ساد 
واالت�س����االت وباإمكانه����ا التحك����م بال�سلطة 
الت�سريعي����ة والق����ادرة عل����ى الغائه����ا وكذلك 
م����ا يخ�ض عمل ال�سلطة الق�سائية وانتخاب 
اع�سائها النها متتل����ك بيدها كل �سيء وهي 
رمز للق����وة وال�سيادة وحت����دد �سيا�سة البلد 
وبراجمه االقت�سادية واأنظمته االجتماعية 
وه����ي م����ن حتافظ عل����ى املواط����ن وحتر�ض 
احل����دود وتقيم العالق����ات مع البل����دان على 
ا�سا�ض امل�سالح امل�سرك����ة ودون تدخل من 
اأح����د يف �سوؤونه����ا الداخلية..الدولة عنوان 
ومهاب����ة اأي بل����د، وق����وة الدول����ة ُت�ستمد من 
الت����ي  القانوني����ة  والت�سريع����ات  الد�ست����ور 
تلت����زم بها ال�سلط����ات املتعددة م����ن تنفيذية 
وت�سريعية وق�سائية..يف الع�سر احلديث، 
ع�س����ر العل����م والتكنولوجيا، بقي����ت الدولة 
املتح�سرة حمافظة على ح�سانتها الن �سبل 
الو�س����ول اليها واختيار النظ����ام ال�سيا�سي 
يتم من خالل الطرق الد�ستورية و�سناديق 

االقراع. 
النظ����ام ال�سيا�س����ي الذي تفر�س����ه االحزاب 
االنتخاب����ات  يف  ال�ساع����دة  ال�سيا�سي����ة 
ال يت����م في����ه تطبي����ق الرام����ج الفردي����ة او 
االيديولوجية او الديني����ة بل تعمل جاهدة 
ان تك����ون الدول����ة حماي����دة ولكنه����ا ت�سم����ر 
ع����ن �ساعديه����ا يف توف����ري اف�س����ل اخلدمات 
واقامة اأعظم البنى االقت�سادية والقانونية 
واالجتماعية التي توفر الرفاهية وال�سمان 
حا�سره����م  عل����ى  وحتاف����ظ  للمواطن����ن 
وم�ستقبله����م م����ن اج����ل بقائه����ا الدائ����م يف 
ال�سلطة �سواء كانت تطبيقاتها ومنهجياتها 
اأن  ومبج����رد  ليرالي����ة،  اأم  ا�سراكي����ة 
ت�سط����دم �سيا�ساته����ا الفا�سل����ة م����ع م�سلحة 
املواط����ن و�سمعة الوط����ن وم�ستقبله �ستجد 
نف�سه����ا مط����رودة م����ن خي����ارات املواطن����ن 
يف االنتخاب����ات القادم����ة وه����ذا م����ا انتبهت 
ل����ه كل االح����زاب ي�ساري����ة كان����ت اأم ميينية 
واجلمي����ع رفع �سعارات العدالة االجتماعية 
واحلرية والرفاهية وتخلت حتى االحزاب 
احلزبي����ة  �سعاراته����ا  ع����ن  اال�سراكي����ة 
وايديلوجيته����ا ال�سمولية وب����داأت تغازل ما 
يريده املواطن من ان�س����اف وحرية وحياة 

اآمنة..خيار الدميقراطية والتداول ال�سلمي 
الوطني����ة  االح����زاب  كل  تبنت����ه  لل�سلط����ة 
الدميقراطي����ة املدني����ة ورف�ست����ه االح����زاب 
الدينية النه يتعار�ض مع نهجهها العقائدي 
فيه����ا  تتحق����ق  الدميقراطي����ة  ان  باعتب����ار 
�سلط����ة االكرثية دون اغفال حقوق االقليات 

ودورها يف البناء االجتماعي. 
االحزاب الدينية ال توؤمن اال مببداأ احلاكمية 
لله وال�س����ورى التي م�سدرها رباين القراآن 
الك����رمي وال�سن����ة النبوي����ة وتتعار�����ض م����ع 
وال�س����ورى  ب�سري����ة  كونه����ا  الدميقراطي����ة 
م�سدره����ا الفقه����اء ) املقد�س����ون ( العارف����ن 
ب�سريع����ة الل����ه وميلك����ون العل����وم والدراية 
باحلا�س����ر وبالغي����ب وهذا م����ا �سبب تقاطع 
هذه االح����زاب م����ع التج����ارب الدميقراطية 
احلديث����ة التي ح�سل����ت يف بع�����ض البلدان 
اال�سالمي����ة ومنه����ا العراق..لق����د ا�سط����رت 
الدخ����ول يف  العراقي����ة  الديني����ة  االح����زاب 
املع����رك االنتخاب����ي، رغم ع����دم االميان به، 
لكن����ه الطري����ق الوحي����د له����ا للو�س����ول اىل 

ال�سلطة . 
لق����د ام�سكت هذه االحزاب بتالبيب ال�سلطة 
يف الع����راق من����ذ ع����ام 2003 وحل����د يومنا 
ه����ذا وحاول����ت ان ت����زرع عقائده����ا الدينية 
من خ����الل الد�ست����ور ال����ذي لغمت����ه بالعديد 
من املواد والفق����رات الدينية التي تتعار�ض 
م����ع حرك����ة التط����ور وتقيد حرك����ة املجتمع، 
وحاول����ت البا�ض اجل�س����د العراقي اجللباب 
الدين����ي الزائ����ف لت�سهي����ل اط����الق يدها يف 
اال�ستح����واذ على امل����ال الع����ام وتخريب كل 
النظم االقت�سادية واالجتماعية والقانونية 
الت����ي كان����ت �سائ����دة يف املجتم����ع العراق����ي 
من����ذ تا�سي�ض الدول����ة العراقية ع����ام 1921 
وحت����ى يومنا ه����ذا، وبن����ت ه����ذه االحزاب 
امراطوري����ات مالي����ة و�سلطوي����ة حتكم����ت 
بكل مفا�سل احلياة وا�ستعا�ست عن الدولة 
العراقي����ة اله�سة بالدولة العميقة التي بنتها 
وال����والء   ) املقد�س����ن   ( الفقه����اء  مب�س����ورة 
االعمى لالح����زاب اال�سالمي����ة ال�سائرة على 
نهج هوؤالء الفقهاء والوالة مب�ساندة القوى 
واالح����زاب ال�سوفيني����ة الكردي����ة والعربية 
من اج����ل حتيي����د الدول����ة العراقي����ة وتقييد 
خطواته����ا يف ميادين املدنية والدميقراطية 
وفر�ض ال�سريعة اال�سالمي����ة التي ابتكرتها 
بتاأويالته����ا املري�س����ة والتي ال مت����ت ب�سلة 
اىل الدين اال�سالمي احلنيف الذي ال يوجد 
يف ن�سو�س����ه القراآني����ة وال يف االأحادي����ث 
النبوي����ة م����ا ي�س����ري اىل �س����كل الدول����ة التي 

يج����ب ان تبن����ى يف املجتمع����ات اال�سالمي����ة 
ولك����ن االديان ال�سماوية ركزت على العدالة 
واحل����ق ب����ن املواط����ن واخيه وبين����ه وبن 
�سي����د  اأو  قبيل����ة  اأم����ري  �س����واء كان  رئي�س����ه 
االح����زاب  ق����رارات  جوبه����ت  جمتمع..لق����د 
اال�سالمي����ة و�سرائ����ع فقهائها الت����ي حاولت 
فر�سه����ا يف كل املفا�سل احلياتية وحماولة 
�س����ن القوان����ن الت����ي تتعار�����ض م����ع طبيعة 
املجتم����ع و�سريورت����ه التاريخي����ة وتقيي����د 
امل����راأة  االف����راد وم�س����ادرة حق����وق  حري����ة 
والطفل وفر�ض احكام دينية على ال�سلطات 
التنفيذي����ة والت�سريعي����ة والق�سائي����ة مبا ال 
تت����الءم مع الطابع املدين للمجتمع العراقي 

ون�ساله الطويل يف �سجل احلرية.
�س���د  طبقات���ه  ب���كل  املجتم���ع  وق���ف  لق���د   
الديني���ة  االح���زاب  وتع�س���ف  اج���راءات 
اال�سالمي���ة وت�سكل���ت معار�س���ة اجتماعية 
قوي���ة، وه���ذا ما مل�سن���اه يف ث���ورة ت�سرين 
ع���ام 2019، ك���ون املجتمع متع���دد االديان 
واالع���راق وال ميكن حكم���ه من خالل طيف 
دين���ي واح���د وتطبي���ق عقائ���ده واحكام���ه 
الفقهي���ة عل���ى االدي���ان واملذاه���ب االخرى 
فعم���دت االحزاب عل���ى خل���ق الفو�سى يف 
املجتم���ع العراق���ي وترهل���ت اركان الدولة 
فامت���دت ي���د ال�سارقن، املدعوم���ن من قبل 
ق���ادة االحزاب الديني���ة، اىل اموال ال�سعب 
وح�سل���ت اب�سع جرائ���م ال�سرقة واالرهاب 
وانهي���ار  للمجتم���ع  املتعم���د  والتخري���ب 
واالقت�سادي���ة  ال�سيا�سي���ة  ركائ���زه  كل 
واالجتماعية واالخالقي���ة ووقف اجلميع، 
ظاه���رة  ام���ام  ومواطن���ون،  �سيا�سي���ون 
الالدول���ة الت���ي ر�سمته���ا االح���زاب الدينية 
تاأمت���ر  وميلي�سي���ات  جمموع���ات  وت�سي���د 
وتفت���ت  باأوامره���ا،  ال�سعيف���ة  احلكوم���ة 
املواط���ن  وعان���ى  االجتماع���ي  الن�سي���ج 
العراق���ي م���ن احلي���ف واجل���وع والبطالة 
واالمية ونق����ض اخلدمات الكبري وتقطعت 
ج���ذور املواطن���ة فا�سب���ح املواط���ن دائ���م 
البح���ث عن اأية بقع���ة يف الكون يقف عليها 

حتفظ كرامته وت�سون �سرفه وكرياءه.
 مل تكت���ف ه���ذه االحزاب بكل ه���ذا اخلراب 
ب���ل عملت على تن�سيط الدولة العميقة التي 
ان�ساأتها �سمن التوافقات ونظام املحا�س�سة 
الطائفية والعرقي���ة كي تاأخذ بالكامل مكان 
الدول���ة العراقية التي ا�سبح���ت كيانا ه�سا 
وال دول���ة وافرغ���ت العملي���ة الدميقراطي���ة 
واحل�ساري���ة  االن�ساني���ة  م�سامينه���ا  م���ن 
وا�سب���ح املواط���ن دائم التن���در عند �سماعه 

واالنتخاب���ات،  الدميقراطي���ة  ملفردت���ي 
الديني���ة يف  االح���زاب  م���ا كر�ست���ه  وه���ذا 
ال���دورات  طيل���ة  الب�سي���ط  املواط���ن  عق���ل 
االنتخابي���ة، ودفعت���ه ملقاطعته���ا والت���ي مل 
حت�س���ل ن�سب���ة امل�سارك���ة يف معظمه���ا عن 
20 باملئة رغ���م عمليات التزوير والرهيب 
والرغي���ب التي مار�ستها �سد هذا املواطن 
االع���زل فا�سبح���ت الدميقراطي���ة �سّب���ة يف 
نظ���ر املواط���ن النه���ا مل جتل���ب ل���ه �س���وى 
الك���وارث وع�ساب���ات ال�سرق���ة واالره���اب 
والتخريب املنظم للبلد..مل تتخل االحزاب 
اال�سالمي���ة ع���ن م�سروعها الدين���ي واحالم 
دولته���ا املري�س���ة الت���ي �سوقته���ا وزوقتها 
عل���ى انها اأمر الهي وفر����ض رباين على كل 
م�سل���م وم�سلمة وابتداأت بالعمل على احلل 
اال�سالم���ي، بعيدا عن الدول���ة، بن او�ساط 
االأكرثي���ة من ابناء املجتم���ع الذين يعانون 
م���ن الفق���ر واحلرم���ان والبطال���ة واالمي���ة 
واف�ساد عقولهم م���ن اجل مترير م�ساريعها 
الديني���ة  بالن�سو����ض  املغلف���ة  احلزبي���ة 
وت�سويقها على انه���ا اخلال�ض الوحيد لهم 
لتحريره���م م���ن ه���ذا الواقع امل���زري الذي 
جلبت���ه الدميقراطي���ة التي جاء به���ا الكفرة 
وامللحدون اعداء اال�سالم، وعملوا من اول 
يوم حط���وا ركابه���م يف الوط���ن ويعملون 
ليل نهار على تر�سي���خ هذه الفكرة من اجل 
تك���ون مطالبة االكرثية باقام���ة دولة العدل 
االله���ي الت���ي �ست�سيدها االح���زاب الدينية 
وهم ي�سرب���ون ع�سفورين بحج���ر اولهما 
الق�س���اء عل���ى اي �س���كل للدول���ة يف البل���د 
والث���اين م�سخ �سورة اال�سالم احلنيف يف 
نفو����ض املواطن���ن الأن بناء دولته���م، التي 
افر�سها فكرهم الديني القا�سر، على غرار 

دولتي القاعدة وداع�ض املجرمتن.
ال�سع���ب العراق���ي ل���ن تنطل���ي علي���ه ه���ذه 
االكاذيب ويراقب عن كثب كيف انهم دمروا 
دولت���ه وبنوا الالدولة الت���ي �سخر وي�سخر 
منه���ا العامل يومي���ا، لكنه �سيعي���د بناء هذه 
الدول���ة م���ن جدي���د بع���د حتجي���م دور هذه 
االحزاب وعزلها اجتماعيا واحالة رموزها 
اىل القان���ون وم�ساءلتهم ع���ن جرائمهم يف 
�سرقة اموال ال�سعب وتخريب املجتمع وكل 
ما اقرف���وه من ا�ساعة للوه���م واخلرافات 
والعي����ض يف الزي���ف والبط���الن. الالدولة 
الت���ي ان�ساأته���ا االح���زاب الديني���ة والقوى 
واالح���زاب ال�سوفينية الكارهة للعراق منذ 
عقدين �ستكون، يف امل�ستقبل القريب، دولة 

قوية ُبناُتها الوطنيون االحرار ال�سرفاء..

يتوات���ر ان لده�سة االن�سان اثر كبري يف تظهري فعل 
التفل�س���ف ، فهي م���ن حمركاته وقد ج���اء على ل�سان 
ار�سط���و ان الفل�سف���ة ا�سله���ا الده�س���ة و�سيكلوجيًا 
هي ردة فعل طبيعية اولية ازاء ما يواجهه الفرد يف 
ه���ذا العامل من ظواهر واحداث م���ن �ساأنها ان تذهل 
االن�س���ان وجتعل���ه ينده����ض وعل���ى اثر ذل���ك يندفع 
للتاأم���ل والتفكري وث���م اال�ستنتاج ، ومعن���ى ذلك بداأ 
فع���ل التفل�سف ، والده�سة به���ذا املعنى هي حالة من 
التنب���ه واليقظةفيها يتكثف التاأم���ل ويركز بتعمق 
اك���رث وال حت�سل ه���ذه احلالة يف كل وقت وال تظهر 

بطريقة عادية بل هي طريقة خمتلفة متامًا ، 
اي�س���ًا ان االف���كار تن�س���اأ وتنمو من خ���الل ردة فعل 
االن�سان جتاه امل�سكالت الت���ي يواجهها او ي�سطدم 
به���ا يف الوق���ع املعي����ض وامل�س���كالت ه���ي جزءم���ن 
املنظوم���ة العام���ة الت���ي ت�س���كل جمم���ل م���ا يبا�سره 
االن�س���ان والت���ي ق���د تق���ع علي���ه دون ارادة من���ه او 

يقتحمها هو ل�سبب واخر مبح�ض اختياره ،
وامل�س���كالت حمرك اخر وم�س���در لن�سوء االفكار من 
خالل ال�سغط الذي يدفع به لتن�سيط التاأمل والتفكري 
اليجاد احللول واملعاجلات لها كما يرىجون ديوي 
، ح���ل تلك امل�س���كالت �س���رورة ملحة لالن�س���ان فهو 
بحاجة دائما اىل ا�سف���اء معنى واحاطة ما يواجهه 
من غمو����ض بداللة تو�سيحيةكا�سف���ة عنه واال بقي 

حبي�ض اخلوف و�ستات الظنون والهواج�ض ،
ف���ان الفل�سف���ة ترى كما يق���ول الدكتور عب���د  املجيد 
عب���د الرحي���م يف كتاب���ه تدري����ض العل���وم الفل�سفية 
وهو ي�سف الروؤية الرغماتية للحياة االن�سانية ان 
] وظيف���ة العق���ل لي�ست التفك���ري يف املجردات وامنا 
معاونة االن�س���ان على احلياة وذل���ك بحل امل�سكالت 
التي تعر�سه يف حيات���ه العملية … اذا اعر�ست 
حي���اة االن�س���ان م�سكل���ة غري عادي���ة تع���دد امنها او 
بقاءه���ا ا�ستحث���ت ه���ذه امل�سكل���ة العق���ل فيجمع كل 
قدراته ويحاول ح���ل امل�سكلة [ وعليه تكون امل�سكلة 
بو�سفها مو�سوع���ًا للتفكري والبحث العقلي واحدة 
من امل�سادر التي تنت���ج معرفة ومنها يكون اال�سهام 
يف خل���ق فل�سف���ة التي هي جمموع���ة حلول مقرحة 

ملعاجلة تلك امل�سكلة . 
اذن فامل�س���كالت اوىل املنطلق���ات الت���ي يبتعث عنها 
الفك���ر االن�س���اين بحي���ث حتفز يف االن�س���ان “روح 
التاأمل والبحث وا�ستح�سار املعلومات والرغبةيف 
ابت���كار احلل���ول واملعاجل���ات وذل���ك لدف���ع هاج�ض 
اخلوف الذي ينت���اب االن�سان م���ن املجاهيل ب�سكل 
غالب ولذا يع���د كارل مارك�ض الواقع م�سدرمهم يف 
بلورة افكار االن�س���ان وان احلقيقة امنا تت�سكل من 
وعي الراق���ع املبا�سر �سواء يف الطبيعة او املجتمع 
، واي�سًا ذل���ك ا�ستجابة طبيعيةلتوفري املوؤونة ل�سد 
رمق غري���زة حب االطالع الفطري���ة ، فان ] املجتمع 
االف���راد” تواجه���ه يف غ�س���ون حيات���ه  “ح�سيل���ة 

�سل�سلة متوالية من امل�سكالتالتي على كل ع�سو فيه 
اأن يحلها بنف�سه باأف�سل ما ميكن [ كما يقول ارنولد 

توينبي ،
متجان����ض  مزي���ج  ذل���ك  لن���ا  ينت���ج  ع���ام  وب�س���كل 
م���ن ] الوع���ي واالف���كار [ ناج���م ع���ن تل���ك العملي���ة 
“ التي ت�سكل جمموعات من  “النف�سي���ة واملعرفية 
املفاهيمدع���ت اليها احلاجة املعرفية لتلبي�ض الواقع 
قوال���ب مفهومي���ة ت�س���ري اىل معانيه���ا املع���ر عنها 
بتل���ك املفاهي���م وامل�سطلح���ات وهي اكي���دًا �ستكون 
قريبةم���ن روح الع�س���ر والف�س���اء ال���ذي ن�ساأت فيه 
معادلة ) التحدي واال�ستجابة النف�سية واملعرفية “ 
للم�سكالت وللمفاهيم ، فبح�سب هيغل الفل�سفةمتثل 
للواق���ع واال�سياء بلغة االف���كار ، والع�سرنة امل�سار 
اليه���ا بكلم���ات فيل�سوفنا هيغ���ل تعن���ي ان الفل�سفة 
جمموع���ة القوان���ن الت���ي حتك���ي م�سامينالفرات 
التاريخي���ة التي ج���اءت لتعر عنها ، فه���ذه الن�سئة 
للمفاهي���م ه���ي دورة حي���اة النا����ض يف حقب���ة م���ن 
تاري���خ وج���وده يف ه���ذا الع���امل وه���ي متوفرةعند 
كل فرد ولكن تتف���اوت ما بينهم بدرجات اال�ستعداد 

والقابلية .
اذن فالتفك���ري الفل�سفي هو “وجود م�سكلة وان�سان 
وعالق���ة بينهم���ا” ه���ذا الثال���وث ه���و ال���ذي ي�سكل 
االفكار والتعب���ريات املفاهيمية عن الواقعواحداثه 
وحل���ول م�سكالته وعالجات �سعوباته وما اىل ذلك 

..
وكمثال لتو�سيح ذلك ما �سهدناه يف م�سكلة كورونا 
بو�سفه وباء عام غزى العامل خل�سة فغدى “م�سكلة 
انه���ذا  م���ن  ت�سل���ل خم���اوف  م���ن  عاملي���ة” ن�س���اأت 
الوب���اء مقدمة الفناء الب�سري���ة وبالتايل فقدان امل 
العي����ض م���ن اج���ل �سيء او ه���دف ما مم���ا تدى اىل 
ح�س���ول اكتئاب عام وتزايد حال���ة اخلواءالروحي 
وغي���اب املعنى عن���د االن�س���ان وخا�س���ة البعيد عن 
الف�س���اءات امليتافيزيقية ، وق���د و�سعنا كب�سر امام 
ت�س���اوؤالت عدي���دة تتعل���ق بع�سهابامل�سوؤولي���ة ازاء 
ه���ذه الت�س���دي للجائح���ة او الوقاي���ة منه���ا “وهذا 
اجلان���ب يع���ززه الدافع من اج���ل العي����ض والهدف 
والغاية من وراء العي�ض واحلياة” ويتعلق بع�سها 
االخر باجلانب االخالقي الذي يفر�ض ان م�ساعدة 
االخرين امر ان�ساين للغاية ولي�ض معنى ان الوباء 
فت���اك فيفر�ض بن���ا كب�سرمعر�سن ب���اأي حلظة ان 
ن���رك االخرين يالق���و حتفهم وه���م باأم�ض احلاجة 

للم�ساعدة ،
ه���ذه ع���دة ت�س���اوؤالت تط���رح عل���ى م�سكل���ة واحدة 
داهمت االن�سان وثورت فيه روح البحث والتنقيب 
عن اجابات وحلول وعلى �سوء ذلك طرحتالع�سرات 
م���ن التو�سيات والتعميمات واالبحاث والدرا�سات 
العلمية واالن�سانية وان�س���اأت االفكار والت�سورات 

واملفاهيم للوقوف على حقيقة م�سكلةواحدة ،

العقل الأ�سولي الإيراني والمع�سلة الد�ستورية

م�سكالت الواقع م�سدر للفل�سفة

�سالم حربهحازم رعد

الحزاب الدينية والالدولة

علي املدن
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يف عام 1883،ُكتبت اأول �شرية ذاتية لواحدة 
من الأمريكي���ني الهنود وُن�ش���رت يف الوليات 
املتح���دة ع���ن احلي���اة ب���ني الباي���وت بعن���وان 
)احلي���اة ب���ني البايوت(:وق���د مت���ت ترجم���ت 
بول���ني تارديو هذا الكت���اب موؤخ���را اىل اللغة 
الفرن�شي���ة و�شدر عن دار ن�ش���ر انار�شي حتت 
عنوان )لذلك جئت(.وت���روي �شارة وينيموكا 
هوبكن���ز يف الكت���اب حي���اة �شع���ب النوما يف 
نيف���ادا، واحل���روب م���ع اجلي����ش الأمريك���ي، 

ودورحكومة وا�شنطن...
ولدت �ش���ارة وينيم���وكا هوبكنز ح���وايل عام 
1844 يف نيف���ادا احلالية )ه���ذا ال�شم الثاين 
ه���و ا�شم زوجه���ا الثاين( وه���ي حفيدة رئي�ش 
اأمة باي���وت وابن���ة زعيم �شم���ال بايوت،حيث 
يعي����ش �شع���ب النوم���ا، وه���و �شع���ب ت�ش���ف 
»عادات���ه الجتماعية واملحلي���ة« يف ذلك الوقت 
بدق���ة اأنرثوبولوجي���ة تقريًب���ا - مب���ا يف ذل���ك 
وبنف����ش  والن�ش���اء.  الرج���ال  ب���ني  امل�ش���اواة 
الهتم���ام، حتلل على اأ�شا����ش اأحداث معينة ما 
ت�شمي���ه »احلروب واأ�شبابه���ا«، فعلى الرغم من 
ال�شتيالء على اأر�ش نوما، »فاإن البي�ش دائًما 

هم من يبداأون احلروب«.
الأهلي���ة(،  احل���رب  )بداي���ة   1860 ع���ام  يف 
والهن���ود  النوم���ا  ب���ني  العالق���ات  انفج���رت 
الآخري���ن يف ه�شبة نه���ر كولومبيا واحلو�ش 
العظيم، م���ن ناحية، وامل�شتوطن���ني واجلي�ش 
الأمريك���ي وامليلي�شي���ات املحلي���ة م���ن ناحي���ة 

ال�شم���ايل ح���ول  الباي���وت  اأخ���رى. وينق�ش���م 
الإ�شرتاتيجية والتكتي���كات التي يجب تبنيها 
للمقاوم���ة والبق���اء على قيد احلي���اة من ناحية 
تق���دم املحتل���ني وال�ش���كك احلديدي���ة العاب���رة 
للق���ارات والأوبئ���ة. اأخ���رًيا، مت حج���ز النوما 
لأول م���رة يف حممي���ة ت�شم���ى بح���رية الهرم. 
وبن���اًء على طلب كل من »الهنود« اأو »البي�ش«، 
بالقرب من باي���وت، اأ�شبحت �شارة وينيموكا 
تتح���دث  لأنها)كان���ت  مرتجم���ة  ذل���ك  بع���د 
الإجنليزي���ة والإ�شبانية وعدة لغ���ات هندية(، 
وغ���دت و�شيًط���ا ل غن���ى عن���ه ب���ني املدني���ني 
والع�شكري���ني، يف باي���وت وال���دول املجاورة 

الأخرى.
حتول���ت �ش���ارة اىل فار����ش رائع، يج���ري لياًل 
ونه���اًرا، م���ن ال�شح���راء احلارق���ة اإىل جب���ال 
روك���ي اجلليدي���ة، لنق���ل الر�شائ���ل، وح�شور 
املحاوري���ن،  م���ن  العدي���د  ب���ني  الجتماع���ات 
واملحايدي���ن،  والأع���داء،  والأ�شدق���اء، 
واملتورطني اأو ال�شلبيني..تعر�شت لالغت�شاب 
م���ن الفر�شان البي�ش، لكنه���ا كانت تنطلق مرة 
اأخ���رى مل�شاعدة اجلن���ود يف مفاو�شاتهم التي 
�شبق���ت احلرب م���ع الهن���ود الأفع���ى )1864-

1869(، اولإي�ش���ال جمموع���ة »م���ن �شعبه���ا« 
 - )ماي���و  البانوك����ش  املحا�شري���ن يف ح���رب 
اأغ�شط����ش 1878(، اومل�شاعدة ام���راأة اأجنبت 

للتو على الطريق..
وت���درك �ش���ارة وينيم���وكا الأ�شب���اب العميق���ة 
واملبا�ش���رة للحروب بني »البي�ش« و »الهنود«، 
املحلي���ة  ال�شلط���ات  اإىل  التفا�شي���ل  وتكت���ب 
والإقليمية والوطني���ة. ا�شتقبلها يف وا�شنطن 

ع���ام)1880( ع�شو جمل����ش ال�شيوخ الذي اأيد 
ق�شيته���ا، ث���م رئي����ش الوليات املتح���دة الذي 
مل يهت���م كث���ريا، وكذل���ك كارل �ش���ورز، وزي���ر 
الداخلي���ة، الذي �شلمها خطاًب���ا موقًعا من قبله 
جلمي���ع الأفراد املدنيني والع�شكريني لأغرا�ش 
التنفي���ذ الفوري لالأوام���ر املتفق عليه���ا معها. 

ولكن مل يتم تطبيق الأوامر مطلًقا.
واجل���رالت  العقي���د  اأر�ش���ل  جانبه���م،  م���ن 
ال�شلط���ة  اإىل  ر�شائ���ل  الآخ���رون  واجلن���ود 
التفاقي���ات  اإىل تطبي���ق  لدعوته���ا  التنفيذي���ة 
ال�شرع���ة: وهكذا،�شيت���م  عل���ى وج���ه  املعني���ة 
اإطع���ام الباي���وت والبا�شه���م ب�ش���كل �شحي���ح، 
و�شيت���م اإ�شكانه���م ب�شكل لئ���ق، ومنحهم جزء 
من اأر�شهم، ب�شكل جماع���ي وفردي، ليتمكنوا 
يعرف���ون  كم���ا  والإنت���اج  هن���اك  العم���ل  م���ن 
كي���ف يفعل���ون عندم���ا يك���ون لديه���م الأدوات 
الالزم���ة، والأ�شم���دة، والآلت، واملواد اخلام، 
وامل���ال. باخت�ش���ار، كان يج���ب ت�شليمهم، كما 
عل���ى طري���ق  النفت���اح  اأدوات  ه���و خمط���ط، 

»احل�شارة«ومغادرة احلياة الربية.
وت�شتخدم �ش���ارة وينيموكا مبه���ارة، و�شعها 
كام���راأة جلع���ل حماورها )م���دين اأو ع�شكري، 
»اأبي����ش« اأو »هندي«( يعتقد اأنه هو الذي وجد 
احلل.. انها تنقل كلمات عائلتها، اذ يقول كبار 
ال�ش���ن عندما ي���زداد عنف الظل���م: »اآه! يعاملنا 
البي����ش بق�ش���وة �شدي���دة. ل ميكنن���ا فع���ل اأي 
�ش���يء حيال ذلك، علين���ا اأن نتحملهم مثل الفاأر 
ال�شغ���ري حت���ت خمل���ب القط���ة. اإنه���م يحبون 
روؤيتنا نعاين وي�شحكون علينا عندما نبكي«. 
وخالل حمادثاتها مع �شلطات املحمية، �شجبت 

�ش���ارة منط���ق ال�شلط���ات الزائف ال���ذي يق�شد 
اإ�شكاته���ا اأو خداعه���ا - و�شرعان م���ا �شيكرهها 
هوؤلء املحاورون. كم���ا �شرحت الطريقة التي 
ت���وؤدي بها امل�شالح القت�شادي���ة للم�شتوطنني 
ب�ش���كل �شبه ميكانيك���ي اإىل قت���ل �شعبها: »قال 
امل�شتوطنون البي�ش ه���ذه الأكاذيب ليتمكنوا 
م���ن بيع حبوبهم التي ل ميكنهم بيعها بطريقة 
اأخ���رى. الطريق���ة الوحيدة لك�ش���ب املال ملربي 
املا�شية واملزارعني هي ب���دء حرب هندية، لأن 
احل���رب جتل���ب جن���وًدا ي�شرتون حل���وم البقر 
واملا�شي���ة واخلي���ول واحلبوب منه���م. وهكذا 

ي�شمن امل�شتوطنون! «
تختتم �ش���ارة وينيموكا كتابها بكلمتني: »لذلك 
جئ���ت«. فبع���د الرتحي���ل النهائ���ي للبايوت يف 
حممي���ة ياكيم���ا )1879( حي���ث �شيح�شل���ون 

عل���ى ح���ق املغ���ادرة بعد ع�ش���ر �شن���وات فقط، 
�شعرت باخل�شارة،تقول: »م���ن امل�شتحيل فعل 
اأي �ش���يء مل�شاع���دة �شعب���ي«. ثم اأ�ش���ر �شعبها 
عل���ى عودتها اإىل ال�شرق للتح���دث نيابة عنهم، 
بعب���ارة  تختت���م  و�ش���ارت  فعلت���ه:  م���ا  وه���و 
»لذل���ك جئ���ت«، حديثه���ا مل�شتمع���ي موؤمتراتها 
الذي���ن اأ�شبح���وا قراءها بعد �ش���دور كتابها..

وله���ذا ا�شتوح���ت الن�شخة الفرن�شي���ة عنوانها 
م���ن هات���ني الكلمت���ني. واختار املوؤلف���ة عنوان 
)احلي���اة ب���ني البايوت(لأنها ت�ش���ع �شعبها يف 
قل���ب ه���ذه الق�ش���ة، وبالتاأكي���د ن�شج���ت معها 

ق�شتها اخلا�شة عرب هذه الف�شول الثمانية.
وبت�شجيع من الن�شاء الليرباليات من ال�شاحل 
ال�شرق���ي، اللوات���ي دافع���ن ع���ن تقب���ل الهنود 
واح���رتام ثقافتهم،�شرعت �شارة وينيموكا يف 
جولت للقاء حما�شرات عام 1883عرب املدن 
والدوائ���ر اخلريية والن�شوي���ات والليرباليني 
الذي���ن يرحب���ون به���ا، لتدافع ع���ن ق�شية نوما 
والهن���ود ب�ش���كل ع���ام. ومل تتوق���ف اأب���ًدا ع���ن 
ت�شريح ال�شيا�شة التي تهدف اإىل قتلهم بذريعة 
ح�شارته���م م���ع �ش���رب الأمثل���ة على ذل���ك. اإن 
ف�شاحته���ا، وخطابها غري الطائف���ي، الوا�شح 
والدقي���ق، يتحدثان عن مقاوم���ة �شادقة، ومع 
ذلك فه���ي متهمة احيانا باحليادية.ثم اأ�شبحت 
هذه املحا�شرات كتاًب���ا، ومت الحتفال به على 
اأن���ه »اأول �ش���رية ذاتية لم���راأة هندي���ة«،و يف 
الواق���ع كان مبثاب���ة لئح���ة اته���ام مقلق���ة �شد 
اغتيال الع���امل املحتل وكت���اب �شيا�شي يك�شف 
ع���ن التاريخ املبا�ش���ر وتاريخ الأج���داد، كتبته 

امراأة بلغة بارعة.

اقام الر�سامان الكورديان العراقيان 
)�سليمان علي( و)عبد الرحمن 

وحيد( معر�سا م�ستركا ي�ستمر �سهرا 
كامال، في قاعة )كاليري دهوك( 

في مدينة دهوك، وي�سم المعر�ض 
قرابة )52( عمال باالكريليك 

وباأحجام كبيرة غالبا.

1
�سليمان علي.. اللون جوهرا للر�سم

ل يك����رتث �شليمان عل����ي بالنتائج التاأويالت 
الالحقة لأعماله من قبل متلقيها، وموؤوليها، 
يف معر�ش����ه امل�شرتك هذا؛ فق����د ح�شم اأمره، 
واعت����رب اللوح����ة منا�شب����ة )حدث����ا( ملمار�شة 
�ش����روب م����ن الر�ش����م وتقنيات����ه عل����ى �شطح 
خط����ى  يتتب����ع  فكاأمن����ا  املحاي����د،  اللوح����ة 
�شي����خ النطباعي����ني ادوارد ماني����ه، بطريقة 
بر�ش����م  يت����ذرع  ماني����ه  كان  فق����د  معكو�ش����ة، 
ا�ش����كال الزه����ور الطافي����ة عل����ى امل����اء ليج����د 
منا�شبة لو�شع عجائنه اللونية املجردة على 
�شط����ح اللوحة بحج����ة ر�شم الزه����ور، بينما 
جن����د �شليم����ان عل����ي، وبطريق����ة ل ق�شدية، 
يتج����ه اأحيانا م����ن اللون املج����رد اىل ا�شباح 
ا�شكال توحي، او توهم املتلقي، بانها زهور 
مت�شلقة عل����ى جدار، وبذلك فهو ر�شام مازال 
م�شب����ق،  وتخطي����ط  ق�شدي����ة  دون  ميتث����ل، 
مل����ا ا�شميت����ه يوما ب�)قان����ون بيكا�ش����و( الذي 
ينكر وج����ود فن ر�شم جتري����دي حم�ش، لإن 
ا�ش����كال الواق����ع، وم�شخ�شات����ه، مهما حاول 
الر�ش����ام حموه����ا، تبق����ى كامن����ة يف جوه����ر 
تنتظ����ر  اللوح����ة،  م����ن  القل����ب  اللوح����ة، يف 
متلقي����ا يبعث تلك امل�شخ�ش����ات من اجداثها، 
او تنتظ����ر )ال�شكال(، التي ن�شميها ال�شكال 
الت�شخي�شي����ة و)امل�شخ�شات(، حينما تطفح 

اىل �شط����ح اللوحة بتلقائية، وب�شكل ي�شعب 
تبّين����ه ال باإمع����ان النظ����ر بق�شدي����ة لإيج����اد 
راب����ط �شكل����ي يتي����ح ذل����ك، وه����ي )ا�ش����كال( 
كامن����ة يف ذاك����رة الر�ش����ام كاأ�شب����اح ت�ش����ّكل 
ري للر�شام  املكونات ال�شري����ة للمتحف الب�شَ

الت�شكيلي.
مرة و�شفُت اعمال الر�شام الكوردي الراحل 
ال�شدي����ق )اإ�شماعي����ل خي����اط( ب����اأن اأعمال����ه 
مت�شابه����ة ب�ش����كل خمتلف، وخمتلف����ة ب�شكل 
مت�شاب����ه، مبعنى انها مت�شابه����ة باإمكانية ان 
جتم����ع يف عم����ل واح����د، او رمبا ه����ي كانت 
عمال واح����دا فتمْت جتزئت����ه، لأ�شباب عملية 
رمب����ا، اىل عدد من العمال، وه����ي مت�شابهة 
رغم ان كل عم����ل، وبنظرة من�شفة وحمايدة 
ومتفح�شة، ميتلك خ�شائ�ش����ه اللونية التي 
متنحه �شخ�شية متيزه عن العمال الأخرى، 
وانا اج����د و�شف����ي لأعم����ال ا�شماعيل خياط 
ينطبق على جتربة �شليمان علي، بل يتعداه 

اىل جتربة عبد الرحمن وحيد كلحو.
يف النهاي����ة جند ان �شليمان علي يتبع قاعدة 
ذهبية ب����ان )الل����ون جوهر الر�ش����م( لذا فهو 
يخف�����ش ال�ش����كال ل�شال����ح تعين����ات اللون، 
وبذلك فه����و ل يخ�شى من )قلة( اأعداد متلقيه 
الذي����ن اعتقده����م النخب����ة، فامله����م بالن�شب����ة 
الي����ه الإخال�ش جلوه����ر الفن، ملاديت����ه التي 
ل تدانيه����ا �شف����ة يطم����ح الف����ن اىل حتقيقها 

كر�شالة له.
يقول �شليمان عل����ي: "ان م�شادر اللهام يف 
اعمايل نابعه عن جوهر املحيط الت�شويري، 
من الطبيعة اخلالبة لكرد�شتان، من حياتها، 
و�شف����وح جباله����ا، ومن نباتاته����ا، وورودها 
امل����راأة  مالب�����ش  وم����ن  بالأل����وان،  الغني����ة 
باألوانه����ا،  واملتنوع����ة  الزاهي����ة  الكوردي����ة 
وهو م����ا عملت علي����ه كثيم����ة اأ�شا�شية طوال 
27 عام����ا؛ حم����اول الغ����ور عميق����ا، والتقاط 
اجلم����ال اخلف����ي، وال�ش����ري حلي����اة الطبيعة 

الكورد�شتانية«.

2
عبد الرحمن وحيد كلحو.. العودة 

ثانية
ل تختلف ا�شرتاتيجية الر�شام )عبد الرحمن 
وحيد( عن زميله )�شليمان علي( ب�)ان اللون 
جوه����ر الر�ش����م(، ال ان عب����د الرحمن وحيد 

كلحو م����ازال حمافظا على ادواته التقليدية، 
حي����ث ت�شكل فاعلي����ة فر�شاة الر�ش����م وباليتة 
الأل����وان الو�شيل����ة الأهم يف انت����اج اللوحة، 
وحي����ث اميانه بطاقِة اللون على التعبري، ال 
انه مازال متم�شكا باإيجاد منفذ لعودة اأخرى 
باجتاه الواقع، وم�شخ�شاته، عودة تختلف 
عن تل����ك الت����ي يتبعه����ا �شلمان عل����ي، فعودة 
)عبد الرحمن وحي����د كلحو( اىل م�شخ�شات 
الواق����ع هي عودة ق�شدي����ة واعية تهدف اىل 
التو�شي����ع رقع����ة املتلق����ني الذي����ن يقد�ش����ون 
وجود امل�شخ�ش يف اللوح����ة لتكون مقبولة 
حي����ث ميك����ن تاأويله����ا، ل����ذا جنده ق����د اتخذ 
بط����ال تقليديا ثابت����ا يف جتربته، ه����ي املراأة 
الكوردي����ة مبالب�شه����ا الزاهية بل����ون �شفوح 
كورد�شت����ان وق����ت الربيع لتذوب تل����ك املراأة 
بغ����اللت اللون و�شحنته؛ ف����ال يبني منها ال 
�شبُح وجهها )عيناها(، واحيانا تبدو ظاهرًة 
منها امياءٌة طفيفة من يدها خلف بقع اللون 

التي تك�شو �شطح اللوحة بكثافة.

3
�سليمان علي

- خري���ج جامعة املو�ش���ل / كلية القانون 
ل�شنة ١٩٨٧

- اول معر����ش م�ش���رتك مع ثالث���ة فنانني 
الثقاف���ة  مديري���ة  قاع���ة  يف  ده���وك  م���ن 

اجلماهريية دهوك
_ مهرج���ان الفن الت�شكيلي الكوردي يف 

اربيل يف كلري ميديا ١٩٩٠
- معر����ش م�شرتك مع عماد علي يف كلري 
�شهي���د �شلم���ان يف مرك���ز نقاب���ة الفنانني 

دهوك ١٩٩٨
- م�ش���ارك يف معظ���م العرو�ش اجلماعية 
يف كل���ري كرد�شتان اربيل. وكلري دهوك 

وكلري زاموا
١٩٩٨لغاي���ة  �شن���وات  ب���ني  �شليماني���ة 

٢٠٢٠
 art bahrain onlin gallery معر�ش -

2012
_معر�ش �شخ�شي يف كلري دهوك

باأكرث من ٦٠ �شتني عمل حتت عنوان
الف�شول" ٢٠١٢ " حتولت 

- معر�ش �شخ�شي يف كلريي �شردم
يف ال�شليمانية ٢٠١٣

- معر�ش م�شرتك مع خم�شة فنانني
يف كلري زاموا ال�شليمانية ٢٠١٣

يف  الوا�شط���ي  مهرج���ان  يف  �ش���ارك   _
دورته 13 ل�شنة 2020

_م���ع م�ش���رتك م���ع الفن���ان عبدالرحمن 
وحي���د يف قاعة كلريي ده���وك بواقع 56 
والعر����ش   2022 �شن���ة  م�ش���رتكا  عم���ال 

م�شتمر لنهاية �شهر نوفمرب

4
عبد الرحمن وحيد كلحو

مواليد ١٩٥٤ يف �شمال مدينة دهوك.
-خريج كلية الفن���ون اجلميلة بغداد �شنة 

١٩٨٠ ٠
-�شاح���ب اربع���ة معار����ش �شخ�شية بي 
�شنوات ١٩٨٢- ١٩٩٨ ٠٠٠ ثالثة منها

يف دهوك وواحدة يف اربيل ٠
-له م�شاركات كثرية يف داخل كورد�شتان 
الع���راق وخارج���ه يف الياب���ان- املاني���ا- 

ايران
املتو�شط���ة  يف  الر�ش���م  تدري����ش  مار����ش 
الفن���ون  والعدادي���ة واخ���ريا يف معه���د 

اجلميلة يف دهوك ٠
-اح���د موؤ�ش�شي معهد الفنون اجلميلة يف 
مدين���ة دهوك �شن���ة ١٩٩٢ ٠٠ وكان اول 

مدير للمعهد ٠
-ا�شب���ح م�شرفا فنيا اىل ان احيل للتقاعد 

قبل اربع �شنوات ٠

)نو�شرتوم���و(  رواي���ة  اأح���داث  ت���دور 
جلوزي���ف كونراد وال�ش���ادرة عن املدى 
برتجمة هدى �شبطا يف الريف اجلنوبي 
الأمريكي من كو�شتاغوانا، وحتديًدا يف 
املقاطع���ة الغربية م���ن الب���الد ومدينتها 
ال�شاحلي���ة ذات املين���اء، �شولكو. ت�شبه 
بجغرافيته���ا،  كولومبي���ا  كو�شتاغوان���ا 
عل���ى الرغ���م م���ن كونه���ا اأم���ة خيالي���ة. 
متتل���ك كو�شتاغوان���ا تاريًخ���ا طوياًل من 
لكنه���ا  واحل���رب،  والث���ورة  ال�شتب���داد 
�شهدت ف���رتة من ال�شتق���رار موؤخًرا يف 

عهد الدكتاتور ريبريا.
م���ن  مواط���ن  ه���و  غول���د  ت�شارل���ز 
كو�شتاغوان���ا من اأ�ش���ل اإجنليزي ميتلك 
امتياًزا مهًما يف جمال ا�شتخراج الف�شة 
بالقرب م���ن مين���اء �شولك���و الرئي�شي. 
ال�شتق���رار  ع���دم  م���ن  ت�شارل���ز  �شئ���م 
ال�شيا�ش���ي يف كو�شتاغوان���ا وم���ا رافقه 

لدع���م  ثروت���ه  وا�شتخ���دم  ف�ش���اد،  م���ن 
حكومة ريب���ريا التي اعتقد اأنها �شتحقق 
ا�شتق���رار الب���الد يف نهاي���ة الأم���ر، بع���د 
�شن���وات م���ن �ش���وء حك���م الدكتاتوريني 
وطغيانه���م الذين عملوا لأجل م�شاحلهم 
ا عن ذلك، ت�شبب منجم غولد  فقط. عو�شً
للف�ش���ة باملزي���د م���ن الث���ورات وظه���ور 
اأمراء احلرب الذي���ن ن�شبوا اأنف�شهم، ما 
اأدى اإىل غرق كو�شتاغوانا يف الفو�شى. 
اأقدمت قوات اجلرال الثوري مونتريو 
على غزو �شولك���و بعد �شمان العا�شمة 
ي���رد  ال���ذي مل  ياأم���ر غول���د،  الداخلي���ة. 
للف�شة الت���ي ميتلكها اأن تف�ش���د اأعداءه، 
دي  »كابات���از  وه���و  نو�شرتوم���و، 
كارغادوري����ش« )رئي����ش عم���ال امليناء( 
املوثوق يف �شولكو، بنقلها اإىل اخلارج 
حت���ى يتمك���ن م���ن بيعه���ا يف الأ�ش���واق 

الدولية.
نو�شرتوم���و هو مغرتب اإيط���ايل و�شل 
اإىل من�شب���ه من خ���الل �شجاعته وماآثره 
اجلريئ���ة. )»نو�شرتوم���و« ه���ي الكلم���ة 

الإيطالية ل�»ماّلح« اأو »زميل املق�شورة«، 
حتريًف���ا  ال�ش���م  اعتب���ار  ميك���ن  ولك���ن 
اأوم���و«  »نو�ش���رتو  الإيطالي���ة  للعب���ارة 
الت���ي تعن���ي رجلن���ا(. ال�ش���م احلقيق���ي 
باتي�شت���ا  ه���و جيوف���اين  لنو�شرتوم���و 
فيدان���زا، وتعني فيدان���زا »الثقة« باللغة 

الإيطالية القدمية.
ُيعترب نو�شرتوم���و �شخ�شية قيادية يف 
�شولكو يحرتمها الأثرياء الأوروبيون، 
ويب���دو اأنه ل ميتلك حدوًدا يف ما يتعلق 
بقدراته على ت���ويل ال�شلطة بني ال�شكان 
املحلي���ني. على الرغم من ذلك، مل يعرتف 
نو�شرتوم���و اأبًدا باأنه ج���زء من جمتمع 
الطبق���ة العلي���ا، ب���ل نظ���ر اإلي���ه الأغنياء 
باعتب���اره اأداة مفيدة لهم. يعتقد ت�شارلز 
غول���د واأرب���اب العم���ل اأن نو�شرتوم���و 
�شخ����ش عفي���ف، وله���ذا ال�شب���ب ُعهد له 
بنق���ل الف�ش���ة م���ن �شولك���و حلمايته���ا 
من الث���وار. يرافق نو�شرتوم���و ال�شاب 
رحلت���ه  يف  ديك���ود  مارت���ن  ال�شحف���ي 
لتهري���ب الف�ش���ة م���ن �شولك���و، بي���د اأن 

املرك���ب ال���ذي �شيحمل الف�ش���ة يتعر�ش 
لل�ش���رب يف املياه قبالة �شولكو من قبل 
ناقل���ة حتم���ل الق���وات الثوري���ة الغازية 
يتمك���ن  �شوتيل���و.  الكولوني���ل  بقي���ادة 
نو�شرتوم���و وديكود م���ن حماية الف�شة 
من خالل و�شع املركب على ال�شاطئ يف 
غريت اإيزابيل. يبق���ى ديكود مع الف�شة 
يف جزي���رة غريت اإيزابيل املهجورة يف 
اخلليج الوا�شع قبالة �شولكو، يف حني 
يغادر نو�شرتومو املركب وي�شبح عائًدا 
اإىل ال�شاطئ دون اأن مُي�َشك به. ت�شتمر 
قوة نو�شرتوم���و و�شهرته بالنمو يف 

�شولكو بينما يقطع اجلبال ليح�شد 
اجلي�ش الذي ينق���ذ زعماء �شولكو 
من الث���وار الذين ب���دوؤوا تاأ�شي�ش 

ولية �شولكو امل�شتقلة. يف اأثناء ذلك، 
ُترك ديكود وحده يف اجلزيرة املهجورة 
حي���ث يفقد عقل���ه، فياأخ���ذ زورق النجاة 
ال�شغ���ري اإىل البح���ر ويطل���ق النار على 
نف�ش���ه، بع���د ا�شتخدامه بع����ش ال�شبائك 
الف�شي���ة حماوًل زيادة وزنه حتى تغرق 

جثته يف البحر.
مل جتلب ماآثر نو�شرتومو خالل الثورة 
ال�شهرة الت���ي كان ياأمل به���ا، و�شعر اأنه 

اإىل  ومغم���ور،  ُم�شتَغ���ل 
جان���ب �شع���وره باأن���ه قد 
خاط���ر بحياته م���ن اأجل ل 
�شيء. غمره ال�شتياء الذي 
وتدم���ريه  ف�ش���اده  اإىل  اأدى 
يف النهاية لأن���ه اأبقى امل�شري 
احلقيق���ي للف�ش���ة اأم���ًرا �شرًي���ا 
بع���د اعتق���اد اجلميع اأنه���ا ُفقدت 
يف البح���ر. وج���د نف�ش���ه ي�شب���ح 
عب���ًدا للف�ش���ة وله���ذا ال�ش���ر، حتى 
ب���داأ ي�شتعيده���ا بب���طء �شبيك���ة تلو 
الأخرى عن طري���ق الرحالت الليلية 
م�ش���ري  �ش���كل  اإيزابي���ل.  غري���ت  اإىل 
ديك���ود لغًزا بالن�شب���ة لنو�شرتومو زاد 
م���ن جنون���ه، بالإ�شافة اإىل لغ���ز �شبائك 
الف�ش���ة املفقودة. يف نهاي���ة الأمر، ُبنيت 
من���ارة يف غريت اإيزابيل، م���ا هدد قدرة 
نو�شرتومو عل���ى ا�شتعادة الكن���ز �شًرا. 
متك���ن نو�شرتوم���و ال���ذي لطامل���ا متت���ع 
بالده���اء م���ن اإقام���ة عالق���ة وثيق���ة م���ع 
الأرمل جورجيو فيول الذي ُعني حار�ًشا 

للمنارة. وق���ع نو�شرتومو يف حب ابنة 
ارتب���ط  اأن���ه  اإل  ال�شغ���رى،  جورجي���و 
بابنت���ه الك���ربى ليندا. اأطل���ق جورجيو 
العج���وز الن���ار عل���ى نو�شرتوم���و ع���ن 
طريق اخلطاأ يف اإحدى الليايل يف اأثناء 

حماولته ا�شرتداد املزيد من الف�شة.
يتجّل���ى يف �شرد نو�شرتوم���و جانٌب من 
فل�شف���ة جوزي���ف كون���راد، حي���ث يدخل 
املعن���ى التاريخي يف �شل���ب عملية بناء 
الرواي���ة ذاتها. وم���ا ي�شري اإلي���ه كونراد 
�شخ����شٍ  كلُّ  ي�شنع���ه  التاري���خ  اأّن  ه���و 
كون���راد  خل���ق  لق���د  نظ���ر.  وجه���ة  ذي 
يف  مادت���ه  بتمري���ر  نو�شرتوم���و  يف 
مو�ش���ورات �شل�شلٍة من الرواة وترتيبها 
يف �شياق���ات زمنية خمتلف���ة عاملًا هو يف 
حال���ة م���ن التدف���ق املتوا�ش���ل؛ و�شم���ن 
لنف�شه جمموعة من الق�ش�ش التي يفوق 
اأثرها الإجمايل عل���ى الدوام ما ملجموع 
ال�شردي���ات الفردي���ة من الأث���ر. قال ف. 
����ش فيتزجريالد: اأمتنى لو اأين قد كتبت 

نو�شرتومو بدل من اأي رواية اأخرى

 �ستار كاوو�ض
باليت

 امل����دن ت�شب����ه الن�شاء، وه����ي تفتح لك قلبه����ا حني َت����راَك ودودًا ومرهفًا 
رُت بذل����ك واأنا اأتاأمل وجه مدينة دري�ش����دن التي َبَدْت كاإنها  ومرح����ًا. َفكَّ
ام����راأة ح�شن����اء طلعْت ت����وًا من اإح����دى اللوحات الكال�شيكي����ة. مع ذلك، 
فالأم����ر لي�����ش دائمًا بهذه الب�شاط����ة. فلكي اأم�شك باجلم����ال الذي يتدفق 
مثل الينابيع يف هذه املدينة، َفَعليَّ التحلي بالكثري من ال�شرب والقدرة 
عل����ى روؤية ما خلَف الواجهات، عل����يَّ اأن اأتعدى نظرتي الأوىل العابرة 
واأمع����ن يف التفا�شي����ل والزواي����ا الت����ي ل يرتادها ال�ش����واح العاديني، 
فهناك ترقد الأ�شياء غري املتوقعة، هناك تكمن اأ�شرار املدينة، ويف تلك 
الإنعطاف����ات غ����ري املُنتظرة �شاأجد �شالتي، حيث ي�ش����وع عطر التاريخ 
الذي اأجن����زه نا�ش يبدون مثلنا، لكنهم يتفوقون علينا مبحبتهم ملدنهم 
واإنغما�شه����م يف بن����اء حكاياته����ا باحلجارة والرتاب والل����ون والأفكار 
التي ُتَعلَّي �شطوح املب����اين وهامات البيوت وجتعل ال�شاحات م�شرحًا 
للعم����ارة والتماثي����ل. َقلَّب����ُت ه����ذه الأفكار يف ذهن����ي واأنا اأقط����ع �شارع 
ترومب����رت، قب����َل اأن يداهني مط����ر خفيف، فلذُت بجان����ب بناية مرتفعة، 
لأملح بعد حلظات على اجلهة املقابلة، متاجر برميارك، فعربت ال�شارع 
ب�شرعة ودخلُت هناك، ومل مت�ش ع�شر دقائق، حتى خرجُت مع جاكيت 
مط����ري بقلن�شوة، ا�شرتيته ليقيني املط����ر، واأكملُت طريقي يف �شوارع 
املدين����ة، لأتوقف قلياًل عند متثال مارتن لوث����ر الذي يقف منت�شبًا وقد 
بلل����ه املطر. بداأ اجلو بالتح�شن فو�شعت اجلاكيت املطري يف حقيبتي 
ال�شغ����رية، ثم اإنعطفُت نحو كني�شة ال�شي����دة، بعمارتها املذهلة، والتي 
كانت قد حتطمت واإنهارْت متامًا عند نهاية احلرب العاملية الثانية، لكن 
�شكان املدينة اأعادوا بناءها من جديد وبذات طراز الباروك الذي كانت 
عليه. وقفُت اأمام هذا ال�شرح، اأتاأمل اإرادة الإن�شان يف �شنع املعجزات 
واإعادة ال����روح اىل املدن التي يحبها اإن اأ�شابها مكروه. رفعُت ب�شري 
نح����و الواجه����ة التي ب����دت كاإنها ق����د خرجت ت����وًا من كت����اب لالأ�شاطري 
القدمي����ة، فيما رب�شت حجارة �شخمة غ����ري منتظمة ال�شكل على مبعدة 
م����ن الكني�شة، هي يف احلقيق����ة جزء من البناء الأ�شل����ي للكني�شة التي 
حطمته����ا قنابل احل����رب، وقد و�شع����وه يف ال�شارع املح����اذي للكني�شة 
املُع����اد بنائه����ا، ليك����ون �شاهدًا عل����ى احل����رب واأثرها ال����ذي تركته على 
احلج����ر ويف قل����وب النا�����ش. البناي����ة تق����ف معلن����ة اإنت�ش����ار اجلمال، 
فيم����ا جل�����ش يف اجلهة املقابل����ة، حوذي �شامتًا يف عربت����ه ذات ال�شقف 
الأ�شف����ر باإنتظار بع�����ش ال�شائحني، جل�����ش بهدوء و�شكين����ة، كما هما 
ِح�ش����ايَن العربة الَّذان يقف����ان يف وجوم باإنتظار وجبتهما اليومية من 
الطعام. قطعت بع�ش ال�ش����وارع ال�شغرية املليئة مبتاجر ال�شوكولته 
والنبي����ذ، لأ�ش����ل اىل احلديقة املطلة على ق�شر دري�ش����دن، الذي ي�شمى 
)زفينغ����ر(، وهو يف احلقيقة جممع لعدد م����ن الق�شور، فاإخرتُت اأريكة 
خ�شبي����ة قدمي����ة، وجل�ش����ُت اأتاأمل املكان ال����ذي بدا كاإنه م�شه����د من فيلم 
تاريخي. وفج����اأة لحْت يل روؤو�ش بع�ش التماثيل التي طلَّت بهاماتها 
م����ن خلَف �شور حجري اأعلى الق�ش����ر. بحثُت عن �شلم جانبي و�شعدُت 
اىل الأعلى وكاإين اأتقم�ش �شخ�شية روبن هود، وهناك كانت املفاجئة 
الت����ي مل اأتوقعها اأب����دًا، فقد وجدُت نف�شي و�شط مم����رات تبدو خرافية 
ووا�شع����ة، مليئة مبئ����ات التماثيل، غاب����ة من التماثي����ل احلجرية التي 
تع����ود هي والق�ش����ر ملئات ال�شن����ني، ول اأظن اإن هناك مكان����ًا يف العامل 
اإكت�����ش بالتماثي����ل كم����ا هو هذا امل����كان. ياله م����ن معر�����ش مفتوح، بل 
ه����و اأكرب معر�����ش للنحت يف اله����واء الطلق راأيت����ه يف حياتي. كم من 
الوق����ت اإن�شغل النحاتون لإجن����از كل هذا؟ من �شدد هذه التكاليف التي 
تتج����اوز بن����اء مدينة كامل����ة؟ من اأين له����وؤلء النحات����ني الطاقة لإجناز 
كل ه����ذه الأعم����ال؟ ياللمواه����ب ويا لكرم رع����اة الفن وحمب����ي اجلمال 
و�شانع����ي املدن العظيمة. اأفك����ر بهوؤلء الذين م�ش����وا جميعًا منذ زمن 
بعي����د، لك����ن اإجنازهم بق����ي واقفًا ليحكي لن����ا ق�شة مدين����ة اأحبها اأهلها 
وحكامه����ا وفنانيه����ا. وه����ا اأنا اأعي�����ش اللحظة، واأَم�ش����ي ب�شدٍق وقلب 
مفت����وح يف ه����ذه املدين����ة الت����ي ل تك����ذب اأب����دًا، واأختلُط م����ع مالحمها 
مطمئنًا لأنها جميلة واأ�شا�شه����ا �شليم و�َشِوّي. اإنت�شرت هذه الأعجوبة 
م����ن التماثيل على م�شاحة ت�شبه القلعة، حيث �شغلت مئات الأمتار على 
َد  �شط����ح الق�شر وجوانبه واإمتدت حت����ى �شاحته التحتية الوا�شعة. �ُشيِّ
ه����ذا الق�شر )الق�شور( يف ع�ش����ر امللك اأوغ�شط�ش، ب����ني �شنتي ١٧١٠ 
و١٧٢٨ وه����و مثال مده�ش لعمارة ع�ش����ر الباروك يف فرتته املتاأخرة. 
وق����د كانت القلعة الت����ي حتيط بالق�ش����ر واملليئ����ة الآن بالتماثيل مكانًا 
لالإ�شتعرا�ش����ات والإحتفالت التي تعك�����ش روح املدينة يف تلك الأيام. 
رُت ي����دي بن�شوة طف����ل على مالمح  م�شي����ُت ب����ني ه����ذه البداعات وم����رَّ
التماثيل، ث����م توقفُت على حافة اإحدى ال�شرف����ات بجانب متثال �شغري 
مل����الك، ونظرت نح����و الأ�شفل، فلف����َت اإنتباهي �شاب و�شاب����ة من اأهايل 
املدين����ة يرتدون ثياب العر�ش، قد اإختارا جانبًا من باحة الق�شر القدمي 
مكان����ًا لزفافهم����ا، فتوقفُت اأتاأم����ل العرو�شان وجمالهم����ا احلا�شر وهو 
ين�شج����م مع جمال املا�شي، و�شعرُت بن�شارة عطر الزفاف وهو يتكيء 
على رائحة التاريخ. هكذا تتوا�شل الأجيال يف �شنع حياة هذه املدينة 
التي يحبها كل من يتجول بني �شوارعها و�شاحاتها وربوعها. التاريخ 
يكون كاذبًا اإن مل تدعمه ال�شواهد والأدلة، وها اأنا بني ثنايا مدينة كلها 
�شواهد وبراهني على عظمة الب�شر وقوة الإجناز وحب تراب الوطن.

ق�صر التماثيل

 رفعُت ب�سري نحو الواجهة التي بدت 
كاإنها قد خرجت تواً من كتاب لالأ�ساطير 

القديمة، فيما رب�ست حجارة �سخمة غير 
منتظمة ال�سكل على مبعدة من الكني�سة، 

هي في الحقيقة جزء من البناء االأ�سلي 
للكني�سة التي حطمتها قنابل الحرب، وقد 

و�سعوه في ال�سارع المحاذي للكني�سة الُمعاد 
بنائها، ليكون �ساهداً على الحرب واأثرها 

الذي تركته على الحجر وفي قلوب النا�ض.

الر�سامان الكورديان العراقيان )�سليمان علي( و)عبد الرحمن وحيد(

ال�����ل�����ون ج�����وه�����را ل���ل���ر����س���م
خالد خ�سري ال�ساحلي

ترجمة:عدوية الهاليل

عالء املفرجي

)لذلك جئت(.. ترجمة فرن�سية الأول �سيرة ذاتية المراأة من االمريكيين الهنود

رواية نو�سترومو.. عن جانب من فل�سفة جوزيف كونراد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF


 ذي قار / ح�سني العامل

قدمت فرقة ت�سرين باكورة اعمالها امل�سرحية 
بعر����ض م�سرحي���ة )الغائ���ب( الت���ي طرح���ت 
ق�سية قمع التظاهرات عرب �سخ�سية النا�سط 
املغي���ب �سجاد العراقي، وذل���ك �سمن فعاليات 
م�سرح ال�سارع الت���ي احت�سنها �سارع الثقافة 

يف مركز مدينة النا�سرية.
وج���رى عر����ض امل�سرحية التي الفه���ا الكاتب 
حيدر ح�سني واخرجها الدكتور يا�سر الرباك 
على حدائق ال�سهيد احمد نوفل و�سط ح�سور 
والعوائ���ل  الثقاف���ة  �س���ارع  رواد  م���ن  كب���ر 
العراقية ونا�سطني يف احلركة االحتجاجية .

وق���ال الكاتب حيدر ح�سني ل�)املدى( ان "فرقة 
م�سرحي���ة  )اجلمع���ة(  الي���وم  تق���دم  ت�سري���ن 
الغائب يف ف�س���اء ال�سارع املفت���وح"، م�سرا 
اىل ان "امل�سرحي���ة تتن���اول ق�ساي���ا ال�سهداء 

واملغيبني من �سحايا قمع التظاهرات".

العراقي���ة  "احلرك���ة االحتجاجي���ة  ان  مبين���ا 
واملغيب���ني  ال�سه���داء  م���ن  الكث���ر  قدم���ت 
واملختطف���ني الذين مل يع���رف م�سرهم حتى 
االن"، واردف "لذل���ك قررن���ا ان تك���ون اوىل 
اعم���ال الفرقة م�سرحية تط���رح امل�سكوت عنه 

يف ق�سي���ة قمع التظاه���رات وتغييب النا�سط 
�سج���اد العراق���ي ال�س���اب الذي خ���رج ليطالب 

بوطن فقمعوا �سوته وتطلعاته وغيبوه".
وب���دوره قال املخ���رج يا�سر ال���رباك ل�)املدى( 
ان "العم���ل امل�سرح���ي تقدم���ه فرق���ة ت�سري���ن 

امل�سرحي���ة التي تاأ�س�س���ت حديثا وان املمثلني 
هم جمموعة من �سب���اب احلركة االحتجاجية 
الذين ميثلون للم���رة االوىل"، م�سرا اىل ان 
"تاأ�سي����ض الفرقة وتق���دمي عرو�ض م�سرحية 
عرب ا�سلوب م�سرح ال�س���ارع وبالهواء الطلق 
ج���اء ليوظ���ف خط���اب تظاه���رات ت�سرين يف 
اعم���ال م�سرحي���ة ويوث���ق املواق���ف الوطنية 

وبطوالت امل�ساركني بالتظاهرات".
الفت���ا اىل ان "م�سرحي���ة الغائ���ب وان كان���ت 
�سخ�سيته���ا املحوري���ة ه���و النا�س���ط املغي���ب 
مواق���ف  تناول���ت  انه���ا  اال  العراق���ي  �سج���اد 
�سهداء اخرين كعمر �سعدون و�سفاء ال�سراي 

وعبا�ض ح�سني وغرهم".
امل�سرح���ي  "العم���ل  ان  اىل  ال���رباك  وا�س���ار 
ح���اول ان يق���دم ا�ست�سراف���ا مل�ستقب���ل الثورة 
واملهم���ات امل�ستقبلي���ة الت���ي تق���ع عل���ى عاتق 
ال�سب���اب امل�سارك���ني فيه���ا". وخل����ض الرباك 
اىل الق���ول "�ستوا�س���ل الفرق���ة عرو�سها يف 

اال�سابي���ع القادم���ة يف احلدائ���ق وال�س���وارع 
لغر����ض اي�سال احلقيق���ة للجمه���ور ب�سورة 
مبا�سرة وتو�سيع م�ساحة االحتجاج ال�سلمي 
عرب امل�س���رح". وج�س���د �سخو����ض امل�سرحية 
كل م���ن املمثل���ني فرا����ض ع���ادل وعل���ي نعي���م 
ورحي���ل ازه���ر وعل���ي ح�س���ن وحمم���د تركي 
وحي���در  حم�س���ن  واحم���د  ح�س���ني  و�سج���اد 
ح�سني وحمم���د خري�ض، ف�س���ا عن جمموعة 
اخ���رى م���ن الفنان���ني والفني���ني . وتاأ�س�س���ت 
فرقة ت�سري���ن امل�سرحية يف االول من ت�سرين 
االول 2022 وبالتزامن مع الذكرى ال�سنوية 
الثالث���ة النطاق تظاه���رات ت�سرين وجاء يف 
بيانها التاأ�سي�سي "لي�ض هدفنا من هذه الفرقة 
امل�سرحي���ة اأن ُتق���دم اأعم���ااًل م�سرحي���ة فق���ط، 
اإمن���ا ن�سعى اإىل تطوي���ر اأ�سالي���ب االحتجاج 
ال�سلمي �سد االأحزاب الفا�سدة التي ا�ستاأثرت 
بال�سلطة واملال وحرمت مايني العراقيني من 

حق العي�ض الكرمي".

 جدة/ خا�ص

الفيلم  اأم�ض  عر�ض  املهرجان  فعاليات  �سمن 
يا�سني  اأحمد  للمخرج  معلقة  جنائن  العراقي 
على  املناف�سة  يف  ب��ق��وة  ليدخل  ال���دراج���ي، 
الدول  من خمتلف  اأفام  مع  الكربى  اجلائزة 
�سمن الدورة الثانية من املهرجان والتي ت�سم 
�ستة ع�سر فيلمًا باأف�سل ما اأنتجته ال�سينما من 
جديدة  ومواهب  خم�سرمني  ملخرجني  اأعمال 

واعدة من العامل العربي واآ�سيا واإفريقيا. 
ال��ق��ائ��م��ة  يف  امل��خ��ت��ارة  االأف�����ام  �ستتناف�ض 
والتي  الي�سر  جوائز  على  للح�سول  النهائية 
مت اإط��اق��ه��ا اح��ِت��ف��اًء ب��اجل��راأة واالإب����داع يف 
الفائزة  االأف��ام  اختيار  �سيتم  حيث  االأف���ام. 
اأب��رز  من  نخبة  ت�سم  حتكيم  جلنة  بوا�سطة 
ال�سينما  �سناعة  وحم���ريف  االأف���ام  �سناع 
جلنة  و�سراعي  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  خمتلف  من 

ال��ف��ائ��زة  ل���اأف���ام  اخ��ت��ي��ارات��ه��ا  يف  التحكيم 
التي  االإب��داع��ي��ة  بق�س�سها  املتميزة  االأع��م��ال 
اأف��ك��ارا  لتعر�ض  لل�سينما  رحبة  اآف��اق��ا  تفتح 

وروؤى وثقافات جديدة.
واأ�سعد  طه  ال�سقيقان  ق�سة  الفيلم  ويتناول 
خال  م��ن  العي�ض  لقمة  اىل  ي�سعيان  ال���ذان 
النفايات  مكّب  من  والبا�ستيك  املعادن  جمع 
بابل  "جنائن  ب��ا���س��م:  ال�سهر  االأ���س��ط��وري 
مكّب  انتباههما  يلفت  ب��غ��داد.  يف  املعّلقة" 
الذي ي�سّم جمّاٍت  االأمريكي  نفايات اجلي�ض 
وفيه  االأ���س��ي��اء،  باقي  م��ن  ع��دد  �سمن  خليعة 
ويقرر  مهملة  مّطاطّية  دمية  على  اأ�سعد  يعرث 
وحينما  امل��ن��زل،  اإىل  واإح�����س��اره��ا  امتاكها 
بقلق  يواجها  االأخوين،  عاقة  الدمية  تخترب 
ي احلّب  ما يهّدد �سلتهما االأخوّية، �سمن حتَدّ
الدعابة  روح  فيه  تنت�سر  ال��ذي  ال��دّم،  و�سلة 
البحر  �سندوق  م��ن  بدعم  الفيلم  وال����رباءة. 

االأحمر.
حا�سل  وخمرج  كاتب  يا�سني  احمد  واملخرج 
كلّية  من  االإخ��راج  يف  املاج�ستر  درج��ة  على 
مثل  باأعمال  اجلمهور  عرفه  لل�سينما.  لندن 
 .)2018( و"�ساّل"   ،)2013( الله"  "اأطفال 
عربي  فيلم  الأف�����س��ل  املُ��ه��ر  ج��ائ��زة  على  ح��از 
مهرجان  وجائزة  فابري�سي،  وجائزة  ق�سر، 
اأف�سل فيلم  االأطفال عن  العاملي الأفام  جورو 

ق�سر.
العر�ض  عن  املهرجان  اأعلن  اآخ��ر  جانب  من 
اإ�سافة  �سعودية،  اأفام  ل�سبعة  االأول  العاملي 
الذي  برناجمه  �سمن  ق�سرا  فيلما   18 اإىل 
خال  �ستعر�ض  فيلما   130 م��ن  اأك���رث  ي�سم 
يف  �ستقام  التي  القادمة  دورت��ه  يف  املهرجان 

مدينة جدة.
تلقي  بحيث  االأف����ام  اخ��ت��ي��ار  عملية  ومت��ت 
�سينمائية  واآليات  جديدة  اأبعاد  على  ال�سوء 

وروائية ي�ستخدمها �سناع االأفام ال�سعوديني 
يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ي��رك��ز 
ال��دويل  ال�سينمائي  االأح��م��ر  البحر  مهرجان 
ب�سفة خا�سة على اإبراز املواهب واالإبداعات 

ل�سناع االأفام ال�سباب يف املنطقة باأ�سرها.
وم��ن ه��ذه االأف���ام يختتم امل��ه��رج��ان ال��دويل 
للكاتب  الوادي"  "طريق  بفيلم  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
الفيلم  يحكي  فهد.  خالد  ال�سعودي  واملخرج 
ق�سة علي الذي هجرت اأخته منزلهم للدرا�سة، 
واملحّبة؛  بالقبول  حتيطه  كانت  التي  وه��ي 
ي��ق��رر وال���د ع��ل��ي ا���س��ط��ح��اب��ه يف رح��ل��ة اإىل 
من  ليخّل�سه  �سعبي،  معالٍج  �سوب  ال���وادي 
يتوه  وبينما  فيه.  املتمّثلة  النق�ض  و�سمة 
علي يف الرحلة عن والده، يكت�سف م�ستعينا 
له  الرحلة تخّبئ  اأن هذه  بالتجّلد وال�سابة، 
الكثر من التحّديات التي ميكن مع جتاوزها 

اأن يهزم اختافه. 

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــــر
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�س���در حديثا عن دار امل���دى "كتاب االأربع���اء" للباحث ر�سيد 
اخلي���ون. يق���ول اخليون: "اأما ع���ن عبارة »كت���اب االأربعاء« 
فاالأربع���اء من االأيام التي �سه���دت اأحداثًا ج�سامًا تكاد تكون 
خمالف���ة ملنطق امل�سادف���ة يف الت�سابه بني حادث���ات املا�سي 
واحلا�س���ر ولك���رثة الّنواح����ض فيه���ا. وكان اأه���ل الع���راق 
يتط���رون من���ه، ال يتناكح���ون، وال ي�ساف���رون في���ه، وال 

يدخلون من �سفر، وال يبايعون فيه ب�سيء". 
ر�سي���د اخلي���ون هو باح���ث وكات���ب مهت���م بق�ساي���ا الفكر 
العربي القدمي، �س���درت له العديد من املوؤلفات يف الراث 

والفكر. 

ما معنى اأن ي�سدر قرار املدعي العام 
االإيراين باإلغاء �سرطة االأخاق، 

بعد 15 عامًا على تاأ�سي�سها، وبعد 
حتّركات احتجاجية اندلعت منذ 

وفاة ال�سابة مه�سا اأميني ؟، يعني اأن 
ال�سعوب باإمكانها اأن تفر�ض �سروطها 

على احلكام، رغم ق�سوة املواجهات 
وعنف االأجهزة االأمنية.

منذ اأن اعرف املرحوم اأفاطون 
باأّن العدالة هي حكم االأكرث كفاءة، 

والنا�ض يبحثون عن اأ�سحاب 
الكفاءات الذين مياأون االأر�ض 

منجزًا و�سدقًا، ولي�ض عن اأ�سحاب 
اخلطب واملواعظ وا�سعارات. وكما 

اأخربنا �ساحب اجلمهورية يومًا، اأن 
الدولة وجدت لتوفر حياة مرّفهة 
واآمنة ملواطنيها، واأن تكون هناك 
حياة كرمية، يتوفر لها مواطنون 

�سجعان. وتذكر جنابك اأّننا يف باد 
الرافدين حرفنا كلمة تنمية اإىل 

كلمة ف�سيلة وكنا �سن�سفق لو ان 
الف�سيلة التي ينادون بها حقيقية 

، ولكنها ف�سائل زائفة ت�سامح 
اب، وُتنزل العقاب  ال�سارق والن�سّ

بكل من يطالب باإقامة دولة العدالة 
االجتماعية، الأنه كافر ويريد تخريب 

املجتمع.
اجلزء االأكرب من اأخبار باد الرافدين 

موؤ�سف اإن مل يكن م�سحكًا، وما بني 
االإ�سرار على ت�سريع قانون جرائم 

املعلوماتية، وتا�سي�ض �سرطة اخاق 
برملانية واختفاء اأ�سوات النواب 

الذين دخلوا قبة الربملان بف�سل 
احتجاجات ت�سرين، جند النواب 

الذين قدموا لنا م�سهدًا كوميديًا 
عندما ذهبوا اإىل الربملان بعربة 

نوم  يف  االيام  هذه  يغطون  "تكتك"، 
برملاين طويل.

اندلعت االحتجاجات يف العراق 
من اأجل اأن يدخل العراقيون ك�سائر 

الب�سر، ع�سر احلياة والرفاهية، 
واخلروج من ذّل اخلوف وفقدان 

االأمن واالأمان.. يا اأعزائي النواب 
النا�ض تريد اأن تقراأ اأرقام النمّو 
ومعّدالت التنمية، فقد مل�ُّوا من 

م�ساهد االأكفان التي رافقت تاريخ 
هذه الباد املظلومة.

لاأ�سف الدميقراطية يف العراق 
تتحول يومًا بعد اآخر من ممار�سة 

ح�سارية ت�ستند اإىل القانون، 
وو�سيلة خلدمة النا�ض اإىل حروب 

ومعارك من اجل املنافع واملنا�سب.
يف خ�سم احلما�سة الربملانية لقانون 
جرائم املعلوماتية ين�سى البع�ض اأن 

الت�سدي لل�سيا�سة يعني اأن تكون 
قادرًا على �سنع موقف والدفاع عنه، 

يعني اأن توؤمن باأنه قد تاأتيك ثقة 
النا�ض يف حلظة لكي تقوم بدور 

حقيقي .
تو�سع القوانني ال �سرطة االأمر 

باملعروف او االخاق من اأجل حماية 
حقوق النا�ض، وت�سبح مرجعًا نهائيًا 

لنزاعاتهم وخافاتهم، وبالقانون ال 
بالنهي عن املنكر يبنى اال�ستقرار 

والتنمية وتن�ساأ الدول. 
األي�ض من املوؤمل اأن يكون قدرال�سعوب 

موكا ملثل هذه االأفكار والنظريات؟ 
وا�سرا لثقافة ترى يف نف�سها اأنها 

ظل الله على االأر�ض، ثقافة ال تخفي 
حنينها حلملة القائد ال�سرورة 

االإميانية؟، نحن نفقد الب�سر 
والب�سرة حني ن�سيء ا�ستخدام 

العقل، وي�سبح اجلهل �سعار املرحلة. 
يا�سادة عندما يدّمر ال�سيا�سي، 

موؤ�س�سات الدولة، بداًل من تطويرها 
على اأ�س�ض دميقراطية، فهو يهني 

الدماء واالأرواح التي قّدمها 
العراقيون على مدى عقود طويلة من 

اأجل اأن يتنف�ض اأبناوؤهم هواء احلرية 
احلقيقية .

�شرطة اخالق يف 
الربملان العراقي 
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ياسي  أضع هذا الكتاب بين يدي القارئ اللَّبيب، وقد عنونته بـ «كتاب األربعاء.. في اإلسالم السِّ

والتَّنوير والمذهبيَّة». أما عن عبارة «كتاب األربعاء»، فربّما احتاجت إلى توضيح، فاألربعاء مِن 

بين  التَّشابه  في  المصادفة،  لمنطق  مخالفة  تكون  وتكاد  جساماً،  أحداثاً  شهدت  التي  األيام 

حادثات الماضي والحاضر، ولكثرة النَّواحس فيها، حيث كثافة التَّفجيرات داخل بغداد في أيام 

األربعاء، كتبتُ موضوعاً تحت عنوان «نواحس األربعاء».

«ال  منه:  يتطيرون  كانوا  العراق  أهل  أنَّ  ومنها  اليوم،  هذا  في  الحوادث  أنحس  اتفاق  وجدت 

يتناكحون، وال يسافرون فيه، وال يدخلون من سفر، وال يبايعون فيه بشيء، وال بالبغل األغرِّ 

لة، فركبها  اج ببغلة شقراء محجّ جَّ األشقر. قال: فدعا الحَ

الله،  على  وتوكالً  بطيرتهم،  واستشعاراً  لرأيهم،  خالفاً 

ابن  قتال  إلى  أنهضوا  أن  عسكره:  في  مناديه   وناد

ياسة، يُذكر أن الكتاب  األشعث»(ابن قتيبة، اإلمامة والسِّ
منحول على ابن قتيبة). 

تكون  أن  هـ)   95 الثَّقفي (ت  يوسف  بن  الحجاج  أراد 

معركة دير الجماجم (قريباً من بابل) يوم األربعاء، بينما 

عن  إبعادها  هـ)   85 (قتل  األشعث  ابن  خصمه  حاول 

العراق  أهل  من  جيشه   لد المنحوس  اليوم  هذا 

(الطَّبري، تاريخ األمم والملوك)! وحصل أن حدد عدد 

«يوم  في  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  قتل  المؤرخين  من 

األربعاء ألربع ليال بقين من ذي الحجة 23هـ» (تاريخ األمم والملوك).

وكان األربعاء يوماً الجتياح بغداد من قِبل المغول التتار، زحفوا عليها كالقوارض، من األسوار 

والبوابات، واتفق أن يكون من أيام صفر، السابع منه، وهو يوم منحوس .

القتل  المغول: «كان بدء  718هـ) مؤرخ وطبيب  الهمداني (قُتل:  ين  الدِّ كما تقدم. قال رشيد 

العام والنهب في يوم األربعاء، السابع من صفر، فاندفع الجند مرة واحدة إلى بغداد، وأخذوا 

يحرقون األخضر واليابس، ما عدا القليل من منازل الرعاة، وبعض الغرباء» (جامع التواريخ، 
تاريخ هوالكو).

سة
درا

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)االثنني( اأن درجات احلرارة  مقاربة ملعدالتها ليوم اأم�ض يف بغداد والعديد 

°Cمن املحافظات، واأن اجلو �سيكون غائمًا وممطرًا يف معظم  مناطق الباد.  8 -C°  22  / النجف          C°  6 -    C° 18   /اأربيل

C°  13 -C°  24  / الب�سرة      C°  7 -    C° 21  /بغداد

C°   8 -C°  20  / الرمادي        C°  5 -   C° 18   /املو�سل

على  متابعة  االأك��رث  الريا�سيني  قائمة  على  رون��ال��دو  كري�ستيانو  يرّبع  ال 
"اإن�ستغرام" فح�سب، بل يت�سدر كل ال�سخ�سيات العامة يف التطبيق ال�سهر.  
يف  متابع.  مليار  ن�سف  من  باأكرث  االوىل  املرتبة  الربتغايل  الاعب  ويحتل 
 380 مع  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  الاعب  ح�ساب  ياأتي  الثانية  املرتبة 
مليون متابع. وجنح امل�ساهر منذ فرة لي�ست بالق�سرة يف حتقيق �سهرة 
وا�سعة على مواقع التوا�سل املختلفة، كانعكا�ض ل�سهرتهم يف عامل الريا�سة. 
وي�ستفيد الاعبون من مزايا ال�سهرة يف "اإن�ستغرام" من خال عقود اإعانات 

ورعاية للرويج للعامات التجارية مقابل اأرباح �سخمة.
وتعد من�سورات كبار الريا�سيني على "اإن�ستغرام" من االأعمال التجارية ذات 
من�سورات  قيمة  متو�سط  بلغ   ،2020 الثاين  كانون  ويف  الكربى.  االأرب��اح 
كري�ستيانو رونالدو على "اإن�ستغرام" 985441 دوالرًا اأمركيًا بح�سب اأرقام 
الذي  مي�سي  الثاين  املركز  يف  حّل  ذاته،  امل�سدر  وبح�سب  �ستاتي�ستا.  موقع 
بلغت قيمة من�سوراته اأكرث من ن�سف مليون دوالر، ما ي�سعب مهمة �سرائه من 
قبل الفنانة اأحام. ويت�سّيد العبو كرة القدم قائمة الريا�سيني االأكرث متابعة 

يف "اإن�ستغرام"، لكن مع بع�ض اال�ستثناءات من ريا�سات اأخرى.

رونالدو ومي�سي اأكثـر الريا�سيني 
متابعة يف "اإن�ستغرام"

 5 December 2022

الفيلم العراقي )جنائن معلقة( يدخل املناف�شة على جائزة الي�شر
ر�سالة مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل

 فرقة ت�سرين تقدم باكورة اأعمالها امل�سرحية بطرح ق�سية قمع التظاهرات 
وم�سري املغيب �سّجاد العراقي عرب م�سرح ال�سارع 

وا�سلت اأجنلينا جويل انتقادها لزوجها املنف�سلة 
امل�ستمرة، مع  الطاق  بيت و�سط معركة  براد  عنه 
ا�ستمرار الركيز على ملكية م�سنع �ساتو مرافال 
للنبيذ، حيث اتهم االأب ل�ستة اأطفال 58 عاما، جويل 
"اإحلاق  47 عاما، ببيع ن�سيبها من امل�سنع بق�سد 
االأذى" عمدا بالدخول يف عملية البيع مع "�سخ�ض 

غريب" متاما، وبالتايل انتهاك اتفاقهما.
على  ح�سل  ال���ذي  اوناين"،  "ريدر  مل��وق��ع  وف��ق��ا 
باأنها  اأجنلينا مزاعم براد  انتقدت  وثائق املحكمة، 
"تافهة وخبيثة وجزء من منط اإ�سكايل" حيث قدم 

هذا  القانونية  للمعركة  حتديثا  القانوين  فريقها 
االأ�سبوع.

وح�����س��ب م��ا ن�سر م��وق��ع ال��دي��ل��ي م��ي��ل ادع���ى بيت 
امل�سنع  يف  ح�ستهما  بيع  ع��دم  على  اتفقا  اأنهما 
دون املوافقة عليه مع بع�سهما البع�ض الأنهما كانا 

مالكني.
واأ�سافت الوثائق، اأن مزاعم بيت باأن لديه وجويل 
عقدا �سريا وغر مكتوب وغر معلن حلق املوافقة 
ب�سكل  يتعار�ض  امل�سنع  يف  م�ساحلهما  بيع  على 

مبا�سر مع ال�سجل املكتوب.

اأجنلينا جويل 
ت�سف براد بيت 
باأنه "خبيث" يف 
معركة م�سنع 
النبيذ

ا�ستقب����ل مدير عام دائ����رة الفنون 
املو�سيقي����ة وكال����ة، الدكتور عماد 
جا�س����م، املدي����رة  الع����ام  ملوؤ�س�سة 
امل����دى لاعام والثقاف����ة والفنون 
يف  العامل����ي  غ����ادة  الدكت����ورة 
معهد الدرا�س����ات املو�سيقية، لعقد 
�سراكات عمل ثق����ايف م�ستقبلية. 
كم����ا ح�سر اللق����اء مدي����ر املعهد 
�سلي����م، وع����دد  احم����د  اال�ست����اذ 
م����ن اال�سات����ذة. و�س����رح وكيل 
الدكت����ور  الثقاف����ة،  وزارة 
عم����اد جا�س����م، قائ����ا: "جاءت 
غ����ادة  للدكت����ورة  دعوتن����ا 
العامل����ي ا�ستم����رارا لنهجن����ا 
اوا�سرالتع����اون  تعمي����ق  يف 

واملنظم����ات  املوؤ�س�س����ات  م����ع 
الثقافي����ة الفاعلة، كم����ا اننا ن�سعى 
اىل تنظي����م م�سارك����ة فرق����ة املعهد 
التي ي�سرف عليه����ا بنجاح الفنان 

هندري����ن  والفن����ان  �سلي����م  احم����د 
الوان����ا  �ستق����دم  والت����ي  حكم����ت، 
مو�سيقي����ة فولكلورية يف فعاليات 
معر�ض العراق ال����دويل للكتاب". 

وج����رت خال اللق����اء مناق�سة عقد 
�سراك����ة م�ستقبلي����ة يف الن�ساطات 
حي����ث  الطرف����ني،  ب����ني  الثقافي����ة 
اىل  العامل����ي  ال�سي����دة  اأ�س����ارت 
تنظي����م ط����اوالت حواري����ة خ����ال 
معر�����ض الكت����اب ال����دويل تتناول 
املعهد كموؤ�س�سة اكادميية ودورها 
والثقافي����ة.  الفني����ة  ال�ساح����ة  يف 
كما اأخ����ذت املوؤ�س�سة عل����ى عاتقها  
ترميم بناية املعهد الراثية وكذلك 
طبع املناهج الدرا�سية واحت�سان 
واختتم����ت  املمي����زة.  املواه����ب 
الزي����ارة بح�س����ور درو�ض العزف 
اجلماع����ي لطلب����ة املعه����د وتقدمي 

االغنيات الراثية.

موؤ�س�سة املدى يف �سيافة معهد الدرا�سات املو�سيقية

  بتول عزيز  
املمثلة، انتهت من ت�سوير م�سل�سل 
بعنوان "كامت" تاأليف اأحمد هاتف 
واإخ���راج �سام���ر حكم���ت، وقال���ت 
"اأكمل���ت امل�ساه���د الرئي�سة  عزيز: 
الت���ي تخ�سن���ي يف التمثي���ل وم���ا 
زال���ت هناك م�ساه���د متفرقة انتظر 
املقبل���ة".  االأي���ام  يف  ت�سويره���ا 
الفنان���ون  امل�سل�س���ل  يف  ي�س���ارك 
غالب ج���واد، واأ�ساور عزت، وزيد 

املاك.

 نوفل اأبو رغيف 
افتت���ح  الثقاف���ة،  وزارة  وكي���ل 
للفن���ان  الت�سكيل���ي  املعر����ض 
العراق���ي املغرب عامر ب���در الذي 
جنوبي���ة  حكاي���ات  عن���وان  حم���َل 
للمبدع���ني  و�س���ط ح�س���ور ممي���ز 
الفن���ون  واأ�سات���ذة  والفنان���ني 
اجلميلة وجمهور الفن الت�سكيلي. 
وق���د اأع���رب ابورغيف ع���ن �سعادة 
ال���وزارة با�ستعادة الفن الت�سكيلي 
عافيَته، وعودته اىل الواجهة بهذا 
التنوع الغني عرب اإ�سرار الفنانني 

العراقيني يف الداخل ويف اخلارج 
على تنظيم معار�سهم ومنجزاتهم 

بوترة مت�سلة. 

 حترير ال�سعدي 
املخرج واملمثل امل�سرحي، يعر�ض 
عل���ى م�س���رح الرافدي���ن م�سرحي���ة 
�سغيدل،  ايهاب  "تعوي�ض" تاأليف 
الفرق���ة  انت���اج  م���ن  امل�سرحي���ة 
الوطنية للتمثيل، ي���وؤدي ادوارها 
الرئي�س���ة الفنان���ون به���اء خي���ون 

و�ساهندة وامر اح�سان.
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