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 بغداد/ المدى

يفتت���ح م�س���اء، الي���وم الأربع���اء، معر�ض 
العراق الدويل للكت���اب، اأبوابه امام رواد 
الزائري���ن،  وخمتل���ف  والكت���ب  الق���راءة 
بدورت���ه الثالثة على ار����ض معر�ض بغداد 

الدويل.
ويعّد املعر�ض احلدث الثقايف الأبرز الذي 
ت�سهده العا�سمة، بعد اأن حققت الدورتان 

ال�سابقت����ان جناح����ًا كب����رًا، م����ع توقع����ات 
با�ستمرار هذا النجاح يف الدورة احلالية.

وعن����د م�س����اء الي����وم، يب����داأ حف����ل الفتتاح 
الر�سمي، فيم����ا ت�ستمر الفعالي����ات ملدة 11 
يوم����ًا حت����ى تنته����ي يف ال����� 18 م����ن ال�سهر 

احلايل.
وتك����ون اأب����واب املعر�����ض مفتوح����ة اأم����ام 
الزائري����ن م����ن ال�ساع����ة العا�س����رة �سباح����ًا 
اأي����ام  با�ستثن����اء  م�س����اًء  الثامن����ة  حت����ى 

اخلمي�ض واجلمعة وال�سبت ف�سيتم، متديد 
الن�ساطات حتى ال�ساعة العا�سرة م�ساًء.

وبح�س���ب القائمني على املعر�ض، فاأن هذه 
الدورة �ستك���ون مب�ساركة اأك���ر من 350 
دار ن�سر عراقية وعربية واأجنبية ر�سينة 
ومبختل���ف الخت�سا�سات واملجالت، كما 
�ست�سه���د الفعاليات ا�ست�ساف���ة �سخ�سيات 

عربية واجنبية ثقافية مهمة.
كم���ا �سيت�سم���ن املعر����ض الع�س���رات م���ن 

الفني���ة والثقافي���ة والإعالمية  الفعالي���ات 
وحف���الت توقي���ع كت���ب مهم���ة، ف�س���اًل عن 
ال�سعب���ي  والرق����ض  لل�سع���ر  ام�سي���ات 

والغناء.
و�ستك���ون الطاولت احلواري���ة متواجدة 
طيلة اأيام املعر�ض، حيث �سيتم ا�ست�سافة 
خمتل���ف  م���ن  ال�سخ�سي���ات  م���ن  العدي���د 
الخت�سا�س���ات، يج���رون ح���وارًا مبا�سرًا 

مع اجلمهور. 

دورة ثالثة تت�صمن فعاليات عديدة

اليوم.. معر�ض العراق الدولي للكتاب 
يعاود فتح اأبوابه اأمام رواد الثقافة

 بغداد / المدى

ا�ستقب���ل الأ�ست���اذ فخري ك���رمي رئي����ض موؤ�س�سة املدى 
لالإع���الم والثقاف���ة والفن���ون، يف منزله ببغ���داد م�ساء 
اأم����ض الثالثاء، ال�سيدة جينني بال�سخارت رئي�سة بعثة 

الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق )يونامي(.

وتب���ادل اجلانب���ان الآراء ح���ول م�ستج���دات الأو�ساع 
ال�سيا�سي���ة والجتماعي���ة يف البل���د، والتحدي���ات التي 
تواجه العراق يف احلا�س���ر وامل�ستقبل، والدور املوؤثر 

الذي تلعبه البعثة يف تقدمي العون للعراقيني.
وراف���ق ال�سي���دة بال�سخ���ارت، ال�سي���د حمم���د النج���ار 

امل�ست�سار الأقدم لل�سوؤون ال�سيا�سية يف البعثة.

فخري كريم ي�ستقبل جينين بال�سخارت

المغرب تحقق اإنجازًا تاريخيًا وتتاأهل 
اإلى ربع نهائي كاأ�ض العالم

 متابعة: المدى
�أط���اح �ملنتخ���ب �ملغرب���ي، �أم����س �لثالث���اء، بنظ���ره �ال�س���باين و�أخرج���ه من 
نهائي���ات كاأ����س �لعامل، متاأه���اًل �إىل دور �لربع �لنهائي م���ن �لبطولة. و�نتهت 
�ملب���ار�ة ب�سوطيها �الأ�سلي و�الإ�سايف بالتع���ادل �ل�سلبي مع هجمات متبادلة 
ب���ن �لفريق���ن. وجنح �ملنتخ���ب �ملغربي بالتف���وق يف ركالت �جل���ز�ء، بثالثة 
�أه���د�ف مقاب���ل ال �سيء، حي���ث مل يتمكن �ملنتخب �ال�سباين م���ن ت�سجيل �أي 

ركلة على �حلار�س يا�سن بونو.

 ترجمة: حامد اأحمد     

املتح���دة  الولي���ات  ممثلي���ة  طالب���ت 
م���ن  املتح���دة  الأمم  يف  الأمركي���ة 
جمل�ض الم���ن، ب�سرورة معاجلة ملف 
م�سلح���ي ع�ساب���ات داع����ض الإرهابية 
الأجانب املعتقلني يف العراق و�سوريا 
وترحيلهم اىل بلدانهم، يف وقت ذكرت 
في���ه ب���ان التنظي���م الإرهابي م���ا يزال 
ي�س���كل تهدي���دًا خط���رًا عل���ى املنطق���ة 
والع���امل، داعية يف الوق���ت ذاته بغداد 
اىل تبن���ي ت�سري���ع يتعل���ق مبقا�س���اة 
خ�سو�س���ا  عاملي���ة  جرائ���م  مرتكب���ي 
الإب���ادة وجرائ���م ح���رب وجرائ���م �سد 

الإن�سانية.
وكان���ت الوليات املتح���دة وعلى مدى 
اأوروبي���ة  بل���دان  ق���د حث���ت  �سن���وات 
الع���امل  انح���اء  يف  واأخ���رى  وغربي���ة 

عل���ى ال�سم���اح لرعاياها م���ن امل�سلحني 
الأجانب بالع���ودة لبلدانهم ملقا�ساتهم 
هن���اك ح���ول جرائ���م ارتكبوه���ا اثناء 
ان�سمامهم ل�سفوف داع�ض يف العراق 
و�سوريا، ولكن كث���را من تلك البلدان 

ب�سمنهم فرن�سا امتنعت عن فعل ذلك.
مث���ل بريطاني���ا،  اأخ���رى،  بل���دان  اأم���ا 
فق���د عملت عل���ى ا�سق���اط اجلن�سية عن 
رعاياه���ا املتهم���ني بان�سمامهم لتنظيم 
داع�ض الإرهابي، وجعلهم ا�سخا�سًا ل 

ينتمون لأي بلد.
وق���ال نائ���ب ممث���ل الولي���ات املتحدة 
ل���دى الأمم املتح���دة ريت�س���ارد ميل���ز، 
الم���ن  ام���ام جمل����ض  ل���ه  يف خط���اب 
الثنني، ب���ان “تنظيم داع����ض ما يزال 
ي�س���كل تهديدا خطرا ل���كل من العراق 

والعامل”.
 التفا�صيل �س2

وا�سنطن تن�سح بترحيل معتقلي 
داع�ض الأجانب اإلى بلدانهم

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأفادت اللجن���ة املالية النيابية، ب���ان الوزارات 
واملحافظ���ات طالب���ت ب���� 222 تريلي���ون دينار 
لتموي���ل م�ساريعه���ا، لفتة اإىل اأن ه���ذه املبالغ 
�سوف تتم جتزئتها على اأكر من �سنة، م�سددة 
عل���ى اأن احلكوم���ة اأ�سبح���ت اأم���ام مت�س���ع من 
الوقت م���ن اأجل اإع���داد املوازن���ة بالتزامن مع 
دخ���ول جمل����ض الن���واب اإىل عطل���ة ت�سريعية 
متت���د ثالثني يوم���ًا. وقال ع�س���و اللجنة معني 
الكاظم���ي، اإن “عملي���ة اإع���داد قان���ون املوازنة 
م���ن م�سوؤولي���ة وزارت���ي املالي���ة والتخطي���ط، 
قب���ل عر�س���ه على جمل����ض ال���وزراء للم�سادقة 
عليه”. وتابع الكاظمي، اأن “هاتني الوزارتني 
وال���وزارات  املحافظ���ات  مطالب���ات  ا�ستلمت���ا 
وق���درت مببل���غ 222 تريليون دين���ار، تخ�ض 

جميع امل�ساريع التي حتتاجها”.
لي����ض  املطالب���ات  “ه���ذه  ان  اإىل  واأ�س���ار، 

بال�سرورة يتم �سرفها خالل العام املقبل، اإمنا 
عل���ى مراحل، من �سمنه���ا احتياجات امل�ساريع 
اأو  امل�ستم���رة وق���د و�سلت اإىل مراح���ل 50% 
م���ا دون ذلك بقليل”. واأك���د الكاظمي، ان “ذلك 
ي�سمل اي�سًا م�ساري���ع متلكئة واأخرى جديدة، 
ف�س���اًل ع���ن اجلان���ب الت�سغيل���ي ال�ستهالك���ي 

املتمثل بالرواتب وتثبيت العقود”.
وي�سرت�س���ل، اأن “البدء باأي م�س���روع ل يعني 
اأنن���ا ننف���ق كام���ل الأم���وال الت���ي يحتاجه���ا، 
اإمن���ا هن���اك ن�س���ب وبالتايل ف���اأن م���ا حتتاجه 
املحافظ���ات وال���وزارات ل يت���م �سرف���ه دفع���ة 

واحدة، وقد ميتد اإىل اأكر من �سنة”.
واأورد الكاظم���ي، اأن “احلكوم���ة وبعد دخول 
الربمل���ان يف عطل���ة ت�سريعي���ة نهاي���ة الأ�سبوع 
احل���ايل، �ستكون اأمام مت�سع م���ن الوقت حتى 
تت���وىل تهيئ���ة املوازنة ب�سكل اأف�س���ل وتقدمها 

مطلع العام املقبل”.
 التفا�صيل �س3

الوزارات والمحافظات تطالب بـ 222 
تريليون دينار لم�ساريعها

 بغداد/ تميم الح�صن

حكوم���ة  تن���وي  ا�ستثن���اء  ب���دون 
حمم���د ال�س���وداين فت���ح ملفات كل 
امل�سوؤول���ني يف احلكومة ال�سابقة، 
يف وقت بداأت فيه تظهر �سخ�سيات 
اخ���رى متورطة ب���� »�سرقة القرن«.

وتدف���ع جهات �سيعي���ة اىل تو�سيع 
التحقيقات لت�سمل امللفات ال�سابقة 
خ�سو�س���ا يف الف���رتة التي �سبقت 

ظهور تنظيم »داع�ض« يف 2014.
وتتوزع التحقيقات بامللفات حاليا 
عل���ى 3 م�ستويات ابتداًء من جلان 

فرعي���ة و�س���ول اىل مكت���ب رئي�ض 
الوزراء واملوؤ�س�سات الرقابية.

تل���ك  يف  احلرب���ة  راأ����ض  ويعت���رب 
اأمن���ي رفي���ع  التحقيقات م�س���وؤول 
كان ق���د ابع���د يف حكومة م�سطفى 
الكاظمي. واأب���رز حتقيقات جتري 
الن حول احتم���ال وجود �سرقات 
باأمان���ات  ح���دث  م���ا  غ���رار  عل���ى 
ال�سرائ���ب التي ك�سف���ت فيها مبالغ 
اخ���رى خمفية. ا�ساف���ة اىل وجود 
�سبه���ات ف�ساد يف تعاق���دات �سابقة 
ل���وزارة الدف���اع، وع���دم ال�سيطرة 

على املنافذ احلدودية.

رئي����ض احلكوم���ة  توع���د  واأم����ض 
حممد �سياع ال�س���وداين مبحا�سبة 
كب���ار امل�سوؤول���ني الفا�سدين خالل 

زيارة اىل وزارة الداخلية.
وقال ال�سوداين خالل لقائه الكادر 
"كب���ار  اإن  ال���وزارة  يف  املتق���دم 
الفا�سدي���ن م���ن امل�سوؤول���ني لدين���ا 
وقفة خا�س���ة معهم، و�سيحا�سبون 
مب���ا يتنا�س���ب م���ع حج���م الأمان���ة 
الت���ي فرط���وا فيه���ا"، م�س���ددًا على 
اأن "متابع���ة �سغ���ار الفا�سدي���ن لن 

ت�سغلنا عنهم".
 التفا�صيل �س3

�سرقة اأموال اأمانات ال�سرائب بداأت منذ 2015
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ترجمة: حامد اأحمد     

وكان����ت الوالي����ات المتح����دة وعل����ى مدى 
�شنوات قد حثت بل����دان اأوروبية وغربية 
واأخ����رى ف����ي انح����اء العالم عل����ى ال�شماح 
لرعاياها من الم�شلحين االأجانب بالعودة 
لبلدانه����م لمقا�شاته����م هناك ح����ول جرائم 
ل�شف����وف  ان�شمامه����م  اثن����اء  ارتكبوه����ا 
داع�����س في العراق و�شوري����ا، ولكن كثيرا 
من تل����ك البلدان ب�شمنه����م فرن�شا امتنعت 

عن فعل ذلك.
اأم����ا بل����دان اأخ����رى، مث����ل بريطاني����ا، فقد 
عملت على ا�شق����اط الجن�شية عن رعاياها 
داع�����س  لتنظي����م  بان�شمامه����م  المتهمي����ن 
االإرهاب����ي، وجعلهم ا�شخا�ش����ًا ال ينتمون 

الأي بلد.
وق����ال نائب ممثل الوالي����ات المتحدة لدى 
االأمم المتحدة ريت�ش����ارد ميلز، في خطاب 
له امام مجل�س االمن االثنين، بان "تنظيم 
داع�����س ما يزال ي�ش����كل تهديدا خطيرا لكل 

من العراق والعالم".
واأ�ش����اف ميل����ز، اأن "التنظي����م االإرهاب����ي 
ا�شتم����ر با�شتخ����دام العنف داخ����ل �شوريا 
والع����راق، وان����ه �شع����ى لتعزي����ز �شف����وف 
تنظيمه م����ن خالل ك�شر �شج����ون وتحرير 

م�شلحين معتقلين فيها".
وكان مجل�����س االمن قد عقد جل�شة االثنين 
تن����اول في����ه التق����دم ال����ذي اأح����رزه فري����ق 
االأم����م المتح����دة )يونيت����اد(، المتخ�ش�س 
بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم 
داع�س �شد الم�شيحيين وااليزيديين مثل 
اال�شترق����اق والتح����ول الق�ش����ري واالأدل����ة 
التي ت����م جمعها وتحليلها واأثبتت النتائج 

االأولية في تقريره ال�شابق.
وق����ال رئي�����س فري����ق التحقي����ق كر�شتيان 
الوق����ت  لغاي����ة  ق����ام  فريق����ه  ان  ريت�ش����ر، 
الحا�ش����ر، بتحوي����ل 5.5 ملي����ون �شفح����ة 
للجرائ����م  الوثائقي����ة  االأدل����ة  م����ن  مادي����ة 
المتعلق����ة بداع�����س ال����ى تن�شيق����ات رقمية 
ويدع����م حالي����ا اال�شلوب الرقم����ي في �شتة 

مواقع عراقية مختلفة.
وكان فري����ق )يونيتاد( قد اتفق مع المانيا 
عل����ى جم����ع البيان����ات وعين����ات الحم�����س 
الن����ووي المتعل����ق بالمجتم����ع االيزي����دي 
المقي����م هناك من اجل حمل����ة للتعرف على 
الرف����ات الب�شرية ف����ي العراق مم����ا ي�شمح 
للناجي����ن بالتع����رف عل����ى ال�شحاي����ا م����ن 

ذويهم واحبابهم.
االأم����م  ف����ي  االأميرك����ي  المن����دوب  وع����اد 
المتح����دة ليقول اإن جم����ع هذه المعلومات 

واالأدل����ة يوفر االأ�شا�س الذي يتم اال�شتناد 
عليه لمحاكمات م�شتقبلية لعنا�شر داع�س 
م�شتن����دة على دليل �شام����ل ب�شمنها االأدلة 

في ار�س المعركة.
واأثن����ى المندوب االأميرك����ي على التعاون 
ال����ذي ج����رى ما بي����ن فريق تحقي����ق االمم 
المتح����دة )يونيت����اد( والمحاك����م العراقية 
وال�شلط����ات الوطنية االأخرى طالبا تقديم 
مزيد م����ن المعلومات لغر�����س االإجراءات 
الق�شائي����ة، م�شي����را ال����ى �ش����رورة قي����ام 
الحكومة الجدي����دة بتو�شيع العالقة التي 

بنيت �شابقا مع فريق االأمم المتحدة.
الحكوم����ة  االأميرك����ي،  المن����دوب  ودع����ا 
متعل����ق  ت�شري����ع  تبن����ي  ال����ى  العراقي����ة 
جرائ����م  خ�شو�ش����ا  الدولي����ة  بالجرائ����م 
الح����رب  وجرائ����م  الجماعي����ة  االإب����ادة 
والجرائ����م �ش����د االإن�شاني����ة، موؤك����دا على 
�شرورة معالج����ة ا�شتمرار تواجد االآالف 

من م�شلحي داع�س االأجانب وعوائلهم في 
مخيم����ات للنازحين في الع����راق و�شوريا، 
وان����ه يتطلب م����ن جميع البل����دان ان تعيد 
رعاياه����ا ومواطنيها م����ن م�شلحي داع�س 
االأجانب الذين ارتكبوا جرائم في العراق 

و�شوريا.
وكان����ت بل����دان اأوروبي����ة عدة ق����د رف�شت 
ا�شتعادة رعاياها من الم�شلحين االأجانب 
ي�شتوج����ب  بان����ه  معتق����دة  المعتقلي����ن، 
محاكمته����م ف����ي البل����دان التي ت����م اتهامهم 

فيها بارتكاب جرائم.
ممث����ل العراق لدى االأم����م المتحدة، محمد 
بحر العلوم، رح����ب بحقيقة ا�شارة بع�س 
ال����دول االأع�شاء اأم����ام مجل�����س االمن الى 
م����دى اأهمي����ة ا�شتع����ادة وا�شتقب����ال ق�ش����م 
م����ن الم�شلحي����ن االأجان����ب وعوائله����م الى 

بلدانهم.
وحاول����ت االأم����م المتح����دة ان تعال����ج هذه 

الم�شكلة في ع����ام 2018 من خالل ت�شكيل 
وكال����ة التحقيق م����ع تفوي�س لجم����ع ادلة 
اإجرامي����ة ولتحدي����د وجل����ب �شه����ود عيان 
بل����دان  محاك����م  ف����ي  ب�شهاداته����م  ل����الإدالء 

الم�شلحين االأجانب.
ولغاي����ة الوق����ت الحا�شر، فق����د وفر فريق 
 30 اإل����ى  ادل����ة  المتح����دة  االم����م  تحقي����ق 

محاكمة موزعة على 10 بلدان.
وق����ال رئي�س فري����ق التحقي����ق، كر�شتيان 
ريت�ش����ر، انه ب����داأ بجم����ع ادلة ع����ن جرائم 
ف����ي  الم�شيحي����ة  الطائف����ة  �ش����د  ارتكب����ت 
العراق وتم تحقيق تقدم في هذا المجال.

اال�شتنتاج����ات  اأن  ريت�ش����ر،  واأ�ش����اف 
والتحلي����الت الم�شتنبط����ة من ه����ذه االأدلة 
ت�شي����ر ال����ى ان داع�س ارتك����ب جرائم مثل 
اال�شتح����واذ عل����ى اأم����الك و�شرق����ة ونه����ب 
انته����اكات  وارت����كاب  كنائ�����س  وتدمي����ر 
جن�شية واغت�شاب �شد مختطفين واأ�شرى 

من الطائفة الم�شيحية وا�شتعبادهم. 
وم�ش����ى ريت�شر، اإل����ى اأن فري����ق التحقيق 
تمك����ن من تحديد ع����دة قياديين في داع�س 
وم�شلحي����ن اأ�شوله����م م����ن مناط����ق قريبة 
ف�ش����ال ع����ن م�شلحي����ن اأجان����ب اآخرين من 
بل����دان اأخرى �شارك����وا في ه����ذه الجرائم 

والهجمات.
 وكان م�شت�ش����ار االأم����ن القوم����ي العراقي 
قا�ش����م االعرج����ي ق����د تح����دث ع����ن اأهمي����ة 
ا�شتم����رار التع����اون وال�شراكة ف����ي مجال 
مكافحة االإره����اب، ف�شاًل ع����ن بحث اإنهاء 
مل����ف مخي����م اله����ول ال�ش����وري و�شرورة 
تفكيكه، لمنع ن�شوء جيل جديد من داع�س 
االإرهاب����ي، م�ش����ددًا على اأهمي����ة اأن يكون 

المجتمع الدولي متما�شكا �شد االإرهاب.

عن: م�قع )ريليف ويب( وم�قع 
)ذي نا�سنال( االإخباري

 وا�شنطن تطالب بترحيل معتقلي داع�ش الأجانب 
في العراق و�شوريا اإلى بلدانهم

حثت بغداد على تبني ت�سريعات لمقا�ساة مرتكبي الجرائم العالمية

 ذي قار/ ح�سين العامل 

�سهدت مدينة النا�سرية فعاليات 
احتجاجية اإثر مالحقة عدد من 

نا�سطي التظاهرات في ذي قار 
بالدعاوى و�سدور حكم ق�سائي 

�سد النا�سط حيدر الزيدي، وفيما 
طالب�ا بتحقيق العدالة الق�سائية 
والق�سا�س ممن هددوا امن الدولة 

والمجتمع وعاث�ا ف�ساداً، ودع�ا 
الى وقفات احتجاجية وتجديد 

التظاهرات.

ونظم نا�شطو التظاهرات في النا�شرية وقفات 
احتجاجي���ة في ميدان الحبوبي ومديرية مرور 
ذي ق���ار اثر توقي���ف النا�شطين ع���دي الجابري 
ق�شائي���ة،  بدع���اوى  الوجان���ي  عل���ي  وك���رار 
و�شدور حكم ق�شائي بحق النا�شط حيدر حميد 
بال�شج���ن 3 �شن���وات بع���د رفع دع���وى ق�شائية 

�شده بتهمة االإ�شاءة لهيئة الح�شد ال�شعبي.

ودعا بيان لثوار �شاحة الحبوبي جميع االحرار 
في العراق الى تنظيم وقفات احتجاجية �شلمية 
والتندي���د بالدع���اوى المقام���ة �ش���د النا�شطين 

ال�شلميين.
واو�شح البيان ال���ذي تابعته )المدى(، اأن "اأي 
حر وطن���ي مطالب بالحق���وق الم�شروعة نكون 

مع���ه ي���دا واح���دة و�شوتا واح���دا اين م���ا كان 
واين ما حل".

وا�ش���اف "فنطالب الق�ش���اء العراقي بان يكون 
من�شف���ًا مع االخوة المتظاهري���ن ال�شلميين كل 
م���ن االخوة كرار علي الوجاني وحيدر الزيدي 
فه���م اخوتنا ولن نتركهم حت���ى ان يكونا خارج 

ا�ش���وار ال�شجن اح���رارًا"، وخل����س البيان الى 
الق���ول "فال �شاع ح���ق وراءه مطال���ب، الحرية 

للمعتقلين ال�شلميين".
ومن جانبها ا�شدرت حرك���ة امتداد بيانًا ب�شاأن 
الحك���م الق�شائ���ي ال�شادر بح���ق النا�شط حيدر 
الزي���دي وج���اء في���ه "نتاب���ع بقلق بال���غ الحكم 

الق�شائ���ي ال�ش���ادر بحق ال�شاب حي���در الزيدي 
بالحب����س ال�شديد لم���دة ثالث �شن���وات، والذي 
جاء عل���ى خلفية من�شور عبر مواق���ع التوا�شل 

االجتماعي".
واأ�ش���اف البيان، "في حي���ن يغ�س الطرف على 
م���ن تهج���م وا�ش���اء الأح���د ا�شن���اف الموؤ�ش�ش���ة 
الع�شكري���ة وو�شفهم بالنع���ت المخزي المنافي 

للحقيقة باأنهم اأمة الجبناء".
وتحدث البيان، عن تعهد "حركة امتداد وكتلتها 
النيابية بمتابعة المو�شوع ق�شائيًا"، ووجهت 
الحرك���ة "دعوة اإلى الجهة المدعية بالتنازل عن 

الق�شية".
فيم���ا دع���ت االدع���اء الع���ام ومجل����س الق�ش���اء 
االأعلى ال���ى "ممار�ش���ة دوره بتطبي���ق القانون 
عل���ى الجمي���ع م���ن دون ا�شتثناء"، م�شي���رة "اإذ 
لي�س م���ن العدل اأن يطبق عل���ى �شخ�س ويعفى 

عن االآخر".
كم���ا وجه���ت حرك���ة امت���داد ف���ي بيانه���ا دع���وة 
للموؤ�ش�ش���ة الق�شائية "باإع���ادة النظر في الحكم 
ال�شادر بحق جميع المتظاهرين والنا�شطين".
وتابع البيان، "تكرر حرك���ة امتداد دعوتها الى 
اإلغ���اء قواني���ن مجل����س قي���ادة الث���ورة المنحل 
والتي تح���د من حرية التعبير ع���ن الراأي �شيما 
الرق���م  ذي  العراق���ي  العقوب���ات  قان���ون  م���واد 
111 ل�شن���ة 1969، التي ر�شخ���ت الدكتاتورية 

وال�شمولية في االأنظمة البائدة".
وكان نا�شط���و التظاه���رات ف���ي النا�شري���ة ق���د 
دعوا الى تنظيم وقف���ة احتجاجية امام مديرية 
مرور ذي قار �شباحا اإثر احتجاز النا�شط عدي 

الجاب���ري عل���ى خلفي���ة دع���وى ق�شائي���ة اقامها 
مدي���ر الدائ���رة �شده ب�شب���ب اإطالق���ه منا�شدات 
اعالمي���ة متكررة حول ق�شايا تخ�س اداء دائرة 
مديري���ة الم���رور على ح���د قول الجاب���ري الذي 

اأفرج عنه بكفالة �شامنة.
وطال���ب الم�شارك���ون بالوقفة "وزي���ر الداخلية 
باإقال���ة مدي���ر م���رور ذي ق���ار لكث���رة �ش���كاوى 
المواطني���ن من �ش���وء اداء الدائ���رة وعدم ن�شر 
المف���ارز المروري���ة وتفعي���ل ال���رادارات عل���ى 
"ارتف���اع  ال���ى  م�شيري���ن  الدول���ي"،  الطري���ق 

الحوادث المرورية الموؤ�شفة على الطريق".
وي���رى الم�شاركون بالوقفة ان "مدير مرور ذي 
قار العميد فا�شل الزركاني رفع دعوى ق�شائية 
بح���ق مواطن م���ن مواطني ذي ق���ار كونه انتقد 
الف�ش���اد واالإهم���ال ف���ي دائ���رة م���رور ذي قار"، 
وا�شاف���وا "بذل���ك مدي���ر م���رور ذي ق���ار مار�س 
�شيا�ش���ة تكميم االفواه وتقييد حرية الراأي �شد 

منتقدي الف�شاد واالإهمال في دائرته".
فيما جاء في وثيق���ة ر�شمية �شادرة عن محكمة 
جناي���ات الر�شاف���ة، وتابعتها )الم���دى(، اأنه تم 
"ا�ش���دار حكم بحق حيدر حميد فنجان فا�شل 
بال�شجن الم�شدد ثالث �شنوات على ان تحت�شب 
م���دة الموقوفي���ة �شمن م���دة الحب����س وهي من 

2022/6/6 حتى 2022/6/19".
واأعط���ت المحكم���ة "الح���ق للجه���ة المت�شررة، 
هيئة الح�شد ال�شعبي، للمطالبة بالتعوي�س بعد 
اكت�ش���اب الحك���م الدرجة القطعي���ة"، كما قررت 
لدى  للمتهم واإيداعه  النقال  الهات���ف  "م�شادرة 
الجهات التحقيقية الحتوائه معلومات اأمنية".

غ�شب في النا�شرية اإثر ا�شتمرار المالحقات الق�شائية للنا�شطين

طالبت ممثلية ال�اليات املتح��دة االأمريكية يف االأمم املتحدة 
م��ن جمل�س االم��ن، ب�س��رورة معاجلة مل��ف م�سلح��ي ع�سابات 
و�س�ري��ا  الع��راق  يف  املعتقل��ني  االأجان��ب  االإرهابي��ة  داع���س 
وترحيله��م اىل بلدانه��م، يف وق��ت ذك��رت في��ه ب��ان التنظيم 

االإرهابي ما يزال ي�سكل تهديداً خطرياً على املنطقة والعامل، 
داعية يف ال�قت ذات��ه بغداد اىل تبني ت�سريع يتعلق مبقا�ساة 
مرتكب��ي جرائ��م عاملي��ة خ�س��س��ا االإب��ادة وجرائ��م ح��رب 

وجرائم �سد االإن�سانية.

�صاحة التظاهر في النا�صرية

اأعداد كبيرة من الدواع�ش االجانب في ال�صجون العراقية

 بغداد/ ح�سني حامت

دفع���ت خالفات الكتل ال�شيا�شية ب�شاأن الدرجات اخلا�شة املدرجة �شمن فقرات 
جدول اعمال جل�شة جمل�س لنواب، اأم�س الثالثاء، اىل تاأجيل اجلل�شة الإ�شعار 

اآخر.
وبح�ش���ب م�شادر �شيا�شية حتدث���ت ل�)املدى(، فاإن "الدرج���ات تت�شمن تثبيت 
كل من �شف���وان ب�شري االأمني العام ملجل�س النواب ونوابه، واح�شان العوادي 
مدي���ر مكتب رئي�س جمل�س ال���وزراء ورئي�س ديوان رئا�ش���ة اجلمهورية كامل 
الدليم���ي، ومدي���ر مكتب رئي�س الربمل���ان، ومدير مكتب النائ���ب االول والثاين 
ملجل����س النواب"، وهو ما يعني اأن الت�شوي���ت �شي�شمل الدرجات اخلا�شة يف 

الرئا�شات الثالث.
ويقول ع�شو جمل�س النواب النائب جا�شم املو�شوي يف حديث ل�)املدى(: "من 
املفرت����س ان تكون جل�شة جمل�س النواب اأم����س الثالثاء هي اجلل�شة االخرية 

للف�شل الت�شريعي الثاين".
وا�ش���اف املو�شوي ان "خالفات ب�ش���اأن الدرجات اخلا�شة املدرجة �شمن اوىل 

فقرات جدول اعمال اجلل�شة ت�شببت بتاأجيل اجلل�شة اىل ا�شعار اآخر".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "هناك غياب���ا للتوافقات بني الكت���ل ال�شيا�شية ب�شاأن مو�شوع 
الدرج���ات اخلا�ش���ة، ويحت���اج اىل وقت"، م�شت���دركا "ال توج���د قائمة حمددة 

باأ�شماء امل�شمولني بالدرجات اخلا�شة".
ورج���ح املو�ش���وي، "تاأجيل م�شاأل���ة الدرجات اخلا�ش���ة اىل الف�شل الت�شريعي 

اجلديد"، متوقعا "عقد جل�شة للربملان خالل اليومني املقبلني".
ب���دوره، يقول النائب ثائر خميف يف حديث ل�)امل���دى(، اإن "اعرتا�شات الكتل 
ال�شيا�شي���ة عل���ى ا�شاف���ة بع�س اال�شخا����س �شم���ن الدرجات اخلا�ش���ة دفعت 

لتاأجيل جل�شة الربملان اىل ا�شعار اآخر".
وتابع خميف: "كان م���ن املفرت�س توافق الكتل ال�شيا�شية قبل دخول اجلل�شة 
بعدة ايام حل�شم جميع الفقرات املطروحة �شمن جدول االعمال واالبتعاد عن 
االعرتا�ش���ات". واأ�ش���اف، اأن "القانون الذي يعترب مدي���ر مكتب النائب االول 
اأو النائ���ب الثاين، درجة خا�شة ميثل ترهاًل يف االجهزة احلكومية"، مت�شائال 
"كم عدد املدراء العامني الذين �شي�شبحون يف احلكومة العراقية بعد مرور 
ع���دة �شن���وات؟". واأو�شح خمي���ف، ان "الدرج���ات اخلا�ش���ة ت�شحبها رواتب 
وامتي���ازات مما اثار اخلالف ب���ني القوى ال�شيا�شية"، موؤك���دا اأن "اخلالف مل 
يقت�ش���ر فقط على االح���زاب بل تع���دى اىل نف�س الكت���ل الربملانية واالختالف 
ح���ول ت�شمية اال�شخا�س". وا�شار خميف وهو رئي����س جلنة الزراعة النيابية 
اىل، ان "العطل���ة الت�شريعية ملجل�س النواب �شتبداأ يوم غد اخلمي�س"، م�شيفا 
ان "عم���ل الربملان خالل عطلته �شيتمثل باجتماعات لرئا�شات اللجان قد تكون 
م���رة او مرتني يف اال�شبوع". بدوره، اأو�ش���ح املخت�س بال�شاأن القانوين علي 
التميم���ي يف حدي���ث ل�)امل���دى(، اأن "تعي���ني الدرجات اخلا�شة وف���ق الد�شتور 
العراق���ي يف امل���واد 61 فق���رة خام�ش���ا واملادة 80 فق���رة خام�شا ب���اأن يقرتحها 
جمل����س الوزراء وي�شوت عليها وي�شادق عليه���ا الربملان واي�شا املادة 76 من 

الد�شتور اأكدت ذلك".
وتاب���ع: "اما م���ن مت تعيينهم خ���ارج ه���ذه ال�شياغات اأو يف مرحل���ة ت�شريف 
االأعم���ال فاإن للحكومة اجلديدة ان تلغي ه���ذه التعيينات بذات طريقة التعيني 
وللمت�شرر من االإلغاء اللجوء اإىل الق�شاء االإداري والطعن يف ذلك وهي جهة 

الطعن يف قرارات حكومة ت�شريف االأعمال".
وم�ش���ى املخت����س التميمي بالقول: "ام���ا التعيينات بالوكالة ف���ال يوجد ن�س 
قان���وين يتي���ح ذلك وميك���ن للربمل���ان ان ي�ش���رع قانون���ا خا�شا بذل���ك يبني لنا 
م���دة التعي���ني بالوكال���ة كاأن تكون �شه���را واي�شا يحدد من هي ه���ذه الدرجات 
اخلا�ش���ة"، م�ش���ريا اىل ان "جمل�س الن���واب ميكن ان يكون ل���ه القول الف�شل 

يف هذا املو�شوع".
وُع���نينّ النائب ال�شابق عن الق���وى ال�شنية كامل الدليمي، اأم�س الثالثاء، رئي�شًا 
لدي���وان رئا�شة اجلمهوري���ة العراقية، بدال من رئي�س الدي���وان ال�شابق ن�شري 
الع���اين. وكان رئي�س اجلمهورية عب���د اللطيف ر�شيد قد اأنه���ى تكليف العاين 
اإ�شاف���ة اإىل ع���دد م���ن امل�شت�شاري���ن واملديرين العام���ني بالرئا�شة ف���ور ت�شنمه 

من�شبه رئي�شا للعراق.

بانتظار الت�افقات للم�سي 
بالت�س�يت عليها

الدرجات الخا�شة ت�شعل 
خالفًا بين الكتل وتوؤجل 

جل�شة البرلمان
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 بغداد/ فرا�س عدنان

اأف���ادت اللجن���ة املالي���ة النيابي���ة، ب���ان 
ال���وزارات واملحافظات طالبت ب� 222 
تريلي���ون دين���ار لتموي���ل م�شاريعه���ا، 
لفت���ة اإىل اأن ه���ذه املبال���غ �ش���وف تتم 
جتزئته���ا عل���ى اأكرث من �شن���ة، م�شددة 
على اأن احلكومة اأ�شبحت اأمام مت�شع 
م���ن الوق���ت م���ن اأج���ل اإع���داد املوازنة 
بالتزام���ن مع دخ���ول جمل����س النواب 
اإىل عطلة ت�شريعية متتد ثالثني يومًا.

وق���ال ع�شو اللجن���ة مع���ني الكاظمي، 
اإن "عملي���ة اإع���داد قان���ون املوازنة من 
م�شوؤولية وزارتي املالية والتخطيط، 
ال���وزراء  قب���ل عر�ش���ه عل���ى جمل����س 

للم�شادقة عليه".
وتابع الكاظمي، اأن "هاتني الوزارتني 
املحافظ���ات  مطالب���ات  ا�شتلمت���ا 
 222 مببل���غ  وق���درت  وال���وزارات 
تريليون دينار، تخ�س جميع امل�شاريع 

التي حتتاجها".
واأ�ش���ار، اإىل ان "ه���ذه املطالبات لي�س 
بال�ش���رورة يت���م �شرفه���ا خ���الل العام 
املقبل، اإمن���ا على مراحل، م���ن �شمنها 
احتياج���ات امل�شاري���ع امل�شتم���رة وق���د 
و�شل���ت اإىل مراح���ل 50% اأو م���ا دون 

ذلك بقليل".
واأك���د الكاظمي، ان "ذل���ك ي�شمل اي�شًا 
م�شاريع متلكئة واأخرى جديدة، ف�شاًل 
ع���ن اجلان���ب الت�شغيل���ي ال�شتهالكي 

املتمثل بالرواتب وتثبيت العقود".

وي�شرت�ش���ل، اأن "الب���دء ب���اأي م�شروع 
ل يعني اأننا ننف���ق كامل الأموال التي 
يحتاجه���ا، اإمنا هناك ن�ش���ب وبالتايل 
فاأن ما حتتاجه املحافظات والوزارات 
ل يت���م �شرفه دفعة واح���دة، وقد ميتد 

اإىل اأكرث من �شنة".
واأورد الكاظم���ي، اأن "احلكومة وبعد 
دخ���ول الربمل���ان يف عطل���ة ت�شريعي���ة 
نهاية الأ�شبوع احل���ايل، �شتكون اأمام 
مت�ش���ع م���ن الوقت حتى تت���وىل تهيئة 
املوازن���ة ب�شكل اأف�ش���ل وتقدمها مطلع 

العام املقبل".
يت���م  عدي���دة  "تعدي���الت  وحت���دث، 
اجراوؤه���ا داخل احلكومة على م�شودة 
املوازن���ة وت�شم���ل ال�شق���ني التنفي���ذي 

وال�شتثماري".
"ت�شم���ني  ع���ن  الكاظم���ي،  وك�ش���ف 
وظيفي���ة  درج���ة  األ���ف   75 امل�ش���روع 
لالأوائ���ل الثالث م���ن كل كلي���ة، اإ�شافة 
م���ن  العلي���ا  ال�شه���ادات  اأ�شح���اب  اإىل 

املاج�شتري والدكتوراه".
مت���ت  الدرج���ات  "ه���ذه  اأن  وزاد، 
درا�شته���ا مع وزارة املالي���ة وتوزيعها 
على ال���وزارات كل ح�ش���ب ا�شتحقاقها 
ووفق الخت�شا�ش���ات املطلوبة، ويتم 
الإع���الن عنه���ا ع���رب املوق���ع الر�شم���ي 

ملجل�س اخلدمة العامة الحتادي".
وي���رى الكاظم���ي، ان "الدول���ة لديه���ا 
اإمكاني���ة يف ا�شتيع���اب ه���ذا الك���م من 
كب���رية  الأع���داد  اأن  رغ���م  الدرج���ات، 
دين���ار  تريلي���ون  نح���و  اإىل  وحتت���اج 

�شنويًا من اأجل تغطية الرواتب".
واأف�شح، ع���ن "74 األف درجة وظيفية 
اأخ���رى لتثبي���ت اأ�شح���اب العق���ود يف 
وزارة الكهرب���اء الذين تعينوا يف عام 
�شغوط���ا  "هن���اك  اأن  مبين���ًا   ،"2019
ب�ش���اأن مو�ش���وع املحا�شري���ن لك���ن مل 

يتم البت به لغاية الوقت احلا�شر".
وتوقع الكاظم���ي، اأن "تذهب 65% من 
املوازنة اإىل اجلان���ب الت�شغيلي وهي 
رواتب وم�شروفات، ام���ا البقية فاأنها 

�شرتحل اإىل ال�شق ال�شتثماري، وهذه 
ن�شب���ة جي���دة م���ن �شاأنه���ا بن���اء البنى 
التحتية الت���ي يحتاجها العراق، ودعم 
املنهاج الوزاري حلكومة حممد �شياع 
ال�شوداين". واأو�شح، اأن "احلوارات 
اجلاري���ة حالي���ًا م���ع اإقلي���م كرد�شت���ان 
متث���ل  املوازن���ة  يف  ح�شت���ه  ب�ش���اأن 
ا�شتم���رارًا للتوافق���ات ال�شابقة، �شمن 
حتالف اإدارة الدولة الذي ت�شكلت على 

اأ�شا�شه احلكومة".

"�ش���رورة  عل���ى  الكاظم���ي،  و�ش���دد 
اح���رتام ه���ذه التوافق���ات م���ع الخ���ذ 
املحافظ���ات  م�شال���ح  العتب���ار  بع���ني 
املنتجة للنفط واملت�شررة من الإرهاب 

واملحرومة".
ويوا�ش���ل، ان "ن�شبة اإقلي���م كرد�شتان 
م���ن  تثبيته���ا  �شيت���م  املوازن���ة  يف 
خ���الل ح���وارات م�شرتكة ب���ني الإقليم 

واحلكومة الحتادية".
وبني الكاظمي، اأن "العملية ينبغي اأن 

تت�شمن اي�ش���ًا كمي���ات ت�شدير النفط 
اليوم���ي من اإقليم كرد�شتان، فال بد من 
تق���دمي ك�شوف���ات وا�شح���ة اإىل وزارة 
النفط عم���ا يتم ت�شدي���ره"، معربًا عن 
اعتق���اده بان "الطرف���ني �شي�شالن اإىل 

توافق بهذا ال�شاأن".
الكمي���ات  "مو�ش���وع  ب���اأن  واأف���اد، 
طاول���ة  عل���ى  طرح���ه  مت  امل�ش���درة 
املباحث���ات وقد وع���د اإقلي���م كرد�شتان 
بتق���دمي الك�شوف���ات عن كام���ل بياناته 

املالية".
وانته���ى الكاظمي، اىل اأن "الربملان قد 
يحت���اج اإىل بع�س الوق���ت يف مناق�شة 
القان���ون بع���د و�شوله م���ن احلكومة، 
�ش���وف  ال�شيا�شي���ة  التوافق���ات  لك���ن 
الإ�ش���راع  يف  كب���ري  ح���د  اإىل  ت�شاع���د 
بتمريره���ا". م���ن جانبه، يتف���ق ع�شو 
م���ع  كوج���ر  جم���ال  الآخ���ر  اللجن���ة 
الكاظمي، على اأن "الكتل ال�شيا�شية مل 
ت�شتغرق وقت���ًا طوياًل يف ح�شم قانون 
املوازنة داخل الربملان بعد وروده من 

احلكومة".
مل  "القان���ون  اأن  كوج���ر،  وتاب���ع 
ي�ش���ل لغاي���ة الوق���ت احلا�ش���ر، فه���و 
ل���دى احلكوم���ة وتعم���ل عل���ى اإعداده 
وكن���ا ناأم���ل ب���اأن ي�ش���ل قب���ل العطل���ة 

الت�شريعية".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "جميع م���ا يثار ب�شاأن 
القان���ون ه���و جم���رد ت�شريب���ات، ومل 
نطلع عل���ى �شيء ر�شم���ي لغاية الوقت 

احلايل".

الت���ي  "الكت���ل  اأن  كوج���ر،  واأو�ش���ح 
�شكل���ت احلكوم���ة �ش���وف تعم���ل على 
اإع���داد املوازنة مب���ا يتفق م���ع املنهاج 
الأغلبي���ة  �شاحب���ة  وه���ي  ال���وزاري، 
وباإمكانها اأن مترر ما تريد من مواد".

وذكر بيان حكوم���ي اأم�س الأول تلقته 
)امل���دى(، اأن "نائ���ب رئي����س ال���وزراء 
وزي���ر اخلارجيَّة فوؤاد ح�ش���ني، تراأ�س 
الجتم���اع الثال���ث للمجل����س الوزارّي 
اأن  البي���ان،  وتاب���ع  لالقت�ش���اد". 
رئي�س  نائب  بح�شور  كان  "الجتماع 
ووزراء  التخطي���ط  وزي���ر  ال���وزراء 
املالّي���ة، التجارة، ال�شناع���ة، الزراعة، 
العمل وال�ش���وؤون الجتماعية والمني 
العام ملجل�س ال���وزراء وحمافظ البنك 
الهيئ���ة  ورئي����س  العراق���ي  املرك���زّي 
الوطنّية لال�شتثمار وكالًة وُم�شت�شاري 
رئي����س الوزراء لل�ش���وؤون القت�شادية 
والقانوني���ة". واأ�ش���ار البي���ان، اإىل اأن 
"املجل�س ناق�س املوا�شيع القت�شادية 
كم���ا  اأعمال���ه.  ج���دول  عل���ى  املُدرج���ة 
ناق����س اي�ش���ا اهمية الهتم���ام بو�شع 
�شامل���ة  اقت�شادي���ة  �شرتاتيجي���ة 
ت�شم���ل تطوي���ر القطاع���ات ال�شناعية 

والزراعية والتجارية وال�شتثمار".
وم�ش���ى البي���ان، اإىل اأن "ح�شني وجه 
باإكمال م�ش���ودة قانون املوازنة العامة 
للدول���ة من اج���ل الت�شوي���ت عليها يف 
جمل�س الوزراء ومن ثم رفعها ملجل�س 
عل���ى  للم�شادق���ة  العراق���ي  الن���واب 

م�شروع القانون".

 عبدالمنعم الأع�سم
جملة مفيدة

حينم����ا ينع����م الحاك����م ف����ي اأي دول����ة بالت����رف والنعم����ة، تلك 
الأمور ت�شتقطب اإليه ثلة من المرتزقين والو�شوليين الذين 
يحجبونه ع����ن ال�شعب، ويحجبون ال�شعب عنه.. هذا الكالم 
لي�س م����ن كاتب ال�شطور.. ب����ل هو ُمجتزاأ م����ن "مقدمة" ابن 
خلدون ذائع����ة ال�شيت، ولع����ل الذين يكتفون به����ذ الُمجتزاأ، 
ئ����ون �شاحب ال�شلطة من  ولم يق����راأوا تلك المقدمة كاملة يبرِّ
ظن����ة ا�شتقطاب "المرتزقي����ن والو�شوليين" ف����ان الخيرين 
ل����ه، او يحا�شرون����ه  اأو يتزلف����ون  يحت�ش����دون عل����ى باب����ه، 
بال�شفاع����ات والتو�شط����ات، لك����ن الم����وؤرخ وعال����م الجتماع 
الرائ����د يفتح قو�ش����ا خطيرا ف����ي مداخلته بحي����ث يقترب من 
تحمي����ل ال�شلطويي����ن م�شوؤولي����ة تكري�س ثقاف����ة ال�شتخذاء 
وت�شجي����ع ال�شت����زلم بقوله ان المقربين بع����د ذلك "ي�شلون 
ل����ه الخب����ار اأكذبه����ا، وي�شدون عن����ه الأخب����ار ال�شادقة التي 
يعان����ي منها ال�شعب" وترجمة ذل����ك ان الحاكم ا�شبح عر�شة 
لل�شق����وط في ف����خ الت�شلي����ل، و�ش����ار على مرمى م����ن هاوية 
الحك����م ال�شتبدادية، عن رغبٍة م�شممٍة ام ع����ن غفلٍة بريئة.. 
ثم.. كم����ا يقرر ابن خل����دون بالن�س قائاًل: "يقل����ب )الحاكم( 
توج�ش����ه وغيرته على �شعبه اإلى خ����وف على ُملكه، فياأخذهم 

بالقتل والإهانة".
ول تب����رئ تج����ارب الزم����ات المجتمعي����ة الح����كام م����ن ذوى 
الما�ش����ي النزي����ه والمخل�����س م����ن م�شوؤولي����ة الن����زلق الى 
ال�شتب����داد، ث����م الف�ش����اد، ثم الطغي����ان، حين يح����ل المحذور 
وتع����م المفا�ش����د، ولم تلق����ي بالم�شوؤولي����ة عل����ى الحا�شية اإْذ 
ي�شب����ح الحاك����م وحا�شيت����ه، مع����ًا، واجه����ة النظ����ام وهويته 
و�ش����كل �شلوك����ه، اخ����ذا بالعتب����ار ان ال�شلطة نف�شه����ا تخلق 
حواج����ز اداري����ة و�شايكولوجي����ة بي����ن الحاك����م والجمهور، 
وتغري����ه بالعزلة والطمئنان الى غ�س المراآة وُبعدها الثالث 
اليهام����ي،  وال����ى تلفيق����ات ال�شناع����ة العالمي����ة الموالي����ة، 
والكفاي����ة بما تقدم����ه الحا�شية م����ن �شجادة زاهي����ة لأو�شاع 

البالد.
الى ذلك، وحتى الن، نحن نتحدث عن الحاكم الذي جاء الى 
�شلط����ة القرار ب�شي����رة خالية من الطعون، وربم����ا بعزٍم على 
اأْن يناأى بنف�شه ع����ن مفا�شد الُحكم واغواء الطغيان، ثم يجد 
نف�ش����ه داخل حا�شي����ة مدّربة على اخت����راق حرا�شات النزاهة 
والني����ات الطيبة، اما ال�شخا�����س الذين ي�شعدون الى موقع 
ادارة الدولة من بيئة الفا�شدين والم�شتبدين فانهم يبا�شرون 
الحك����م ب�شيا�ش����ات مبهم����ة، وا�ش����ارات مخاتل����ة، ووجوه ل 
تف�ش����ح عن نية وا�شح����ة، ويذهب الخبي����ر الطبي المريكي 
ف����ي درا�ش����ة عقول الح����كام الم�شتبدي����ن الى "اإنه����م كذابون، 
�شاحرون واأذكياء" وي�شيف "اأن ال�شخ�شية الم�شتبدة غالبا 
ما تك����ون متعط�ش����ة لل�شلطة تعان����ي من ا�شطراب����ات نف�شية 
حقيقية، كما تجمعه����م ال�شادية والنرج�شية وجنون العظمة 

والغمو�س".
اقول.. وهكذا، فان تاريخ الع����راق ال�شيا�شي المعا�شر كان، 
وخ����الل ثالثة عقود م����ن الزمن، مختب����را )ل تخطئ نتائجه( 
وانتم����اءات  وولءات  ومنح����درات  اجنا�����س  م����ن  لح����كام 
مختلفة، مت�شاربة، مت�شابكة، لكن تجمع اكثرهم دكتاتورية 
المزبل����ة.. وبئ�����س  ول�شو�شي����ة و�شفاق����ة نهاي����ة واح����دة: 

الم�شير.
ا�شتدراك:

"لق����د تو�شل����ت الى نتيجة.. ان ال�شيا�ش����ة م�و�شوع اأخط�ر 
بكثير من اأن نتركه لل�شيا�شيين".

�شارل ديغول

النزيه"  ""احلاكم 
يف مقدمة ابن خلدون

ول تبرئ تجارب الزمات 
المجتمعية الحكام من ذوى 

الما�سي النزيه والمخل�س من 
م�س�ؤولية النزلق الى ال�ستبداد، 

ثم الف�ساد، ثم الطغيان، حين 
يحل المحذور وتعم المفا�سد، ولم 
تلقي بالم�س�ؤولية على الحا�سية اإْذ 

ي�سبح الحاكم وحا�سيته، معًا

دعت لال�ستفادة من العطلة الت�سريعية في تهيئة م�سروع الم�ازنة

المالية النيابية: الوزارات والمحافظات تطالب بـ 222 تريليون دينار لم�شاريعها

العديد من الم�صاريع الخدمية بانتظار التخ�صي�صات المالية

راأ�س الحربة في تحقيقات الف�ساد م�س�ؤول اأمني رفيع مبعد من حك�مة الكاظمي 

مبالغ "�شرقة القرن" تت�شخم و�شرقات اأمانات 
ال�شرائب بداأت من 2015

 بغداد/ متيم احل�سن

بدون ا�ستثناء تن�ي حك�مة 
حممد ال�س�داين فتح ملفات 

كل امل�س�ؤولني يف احلك�مة 
ال�سابقة، يف وقت بداأت 

فيه تظهر �سخ�سيات اخرى 
مت�رطة بـ "�سرقة القرن".

وتدفع جهات �سيعية اىل 
ت��سيع التحقيقات لت�سمل 

امللفات ال�سابقة خ�س��سا يف 
الفرتة التي �سبقت ظه�ر 

تنظيم "داع�س" يف 2014.

وتتوزع التحقيقات بامللفات حاليا على 3 
م�شتويات ابتداًء من جلان فرعية و�شول 
اىل مكت���ب رئي����س ال���وزراء واملوؤ�ش�شات 

الرقابية.
ويعترب راأ�س احلرب���ة يف تلك التحقيقات 
م�ش���وؤول اأمن���ي رفي���ع كان ق���د ابع���د يف 

حكومة م�شطفى الكاظمي.
واأبرز حتقيقات جتري الن حول احتمال 
وجود �شرقات على غرار ما حدث باأمانات 
ال�شرائ���ب التي ك�شفت فيه���ا مبالغ اخرى 

خمفية.
يف  ف�ش���اد  �شبه���ات  وج���ود  اىل  ا�شاف���ة 
تعاق���دات �شابق���ة ل���وزارة الدف���اع، وعدم 

ال�شيطرة على املنافذ احلدودية.
واأم����س توع���د رئي����س احلكوم���ة حمم���د 
كب���ار  مبحا�شب���ة  ال�ش���وداين  �شي���اع 
امل�شوؤول���ني الفا�شدي���ن خ���الل زي���ارة اىل 

وزارة الداخلية.
ال���كادر  لقائ���ه  خ���الل  ال�ش���وداين  وق���ال 
املتق���دم يف ال���وزارة اإن "كب���ار الفا�شدين 
م���ن امل�شوؤولني لدينا وقف���ة خا�شة معهم، 
و�شيحا�شب���ون مب���ا يتنا�ش���ب م���ع حج���م 
الأمان���ة التي فرط���وا فيها"، م�ش���ددًا على 
اأن "متابع���ة �شغار الفا�شدي���ن لن ت�شغلنا 

عنهم".
وينتظ���ر اجلمي���ع معرفة م�ش���ري الموال 
الت���ي عرفت ب� "�شرق���ة القرن" حيث بقيت 
5 اي���ام م���ن املهل���ة الت���ي منحه���ا رئي����س 
احلكوم���ة لأبرز املتورط���ني بال�شرقة نور 

زهري لإعادة باقي املبالغ.
ويوؤكد قيادي يف اأحد الحزاب املن�شوية 
حدي���ث  يف  التن�شيق���ي  الإط���ار  داخ���ل 
ل�)امل���دى( ان "اإط���الق �ش���راح زهري جعله 

يك�شف خيوطا اخرى يف احلادث".
القيادي الذي طلب عدم ال�شارة اىل ا�شمه 
او�ش���ح ان "ا�شم���اء كب���رية ظه���رت بانها 
مرتبط���ة بال�شرق���ة"، مبينا ان���ه "ل ميكن 
الك�ش���ف عنها الن خوفا م���ن هروب باقي 

املتورطني".
واي���د القيادي ما ذكرت���ه )املدى( يف وقت 
املبل���غ امل�ش���روق وال���ذي  �شاب���ق، يف ان 
قدره رئي�س احلكومة بنحو 4 تريليونات 

دينار هو �شعفه تقريبا.
وا�شاف القي���ادي ال�شيع���ي قائال: "ي�شل 
املبلغ اىل اأكرث من 5 مليارات دولر )نحو 
8 تريليون���ات دين���ار(، وظه���رت املبال���غ 
الخ���رى بع���د خ���روج ن���ور زه���ري بكفالة 

وتوا�شله مع باقي املتورطني".
وتابع قائ���اًل: "ات�شح م���ن التحقيقات ان 
املبال���غ التي مت���ت �شرقتها �شم���ن امانات 
ال�شرائ���ب لي�ش���ت خ���الل الع���ام احل���ايل 
واملا�ش���ي فقط، وامنا تع���ود اىل �شنوات 

2018 نزول اىل 2015".
وعلى ه���ذا ال�شا�س فان القي���ادي يك�شف 
ح�ش���ر  بع���دم  مطالب���ات  "وج���ود  ع���ن 
التحقيق���ات يف ف���رتة حكوم���ة الكاظم���ي 
حتى ل يب���دو وكاأنه ا�شته���داف فقط لتلك 

املرحلة".
وقب���ل يوم���ني كان زعي���م تي���ار احلكم���ة 
عم���ار احلكيم وا�شحا يف الك�شف عن تلك 
ال�شكوك التي تدور داخل الإطار ال�شيعي.
وق���ال احلكيم يف جتم���ع �شيا�شي متطرقًا 
اىل ق�شي���ة مكافح���ة الف�ش���اد ان���ه يج���ب: 
"الع���ودة اإىل امللف���ات ال�شابق���ة وفتحه���ا 
وا�شته���داف الروؤو����س الكب���رية اأيا كانت 

ولأي جهة تتبع".

باملقاب���ل ف���ان او�ش���اط التي���ار ال�ش���دري 
مازالت ترى ان من ال�شروري فتح امللفات 

يف حكومتي نوري املالكي ال�شابقتني.
وتوؤك���د تلك الو�شاط يف حديث ل� )املدى( 
ان "التي���ار ال�ش���دري موقف���ه �شري���ح يف 
اته���ام تل���ك الف���رتة الت���ي حكمه���ا ح���زب 

الدعوة بهدر نحو 500 مليار دولر".
وكان���ت م�ش���ادر برملاني���ة ق���د ق���درت يف 
ت�شريح���ات ل�)امل���دى( يف وق���ت �شاب���ق، 
اجمايل مبلغ �شرق���ة القرن انه "ي�شل اىل 
5 ملي���ارات دولر )نح���و 7.5 تريلي���ون 

دينار(".
ع���ن  الع���الن  ع���دم  امل�ش���ادر  وارجع���ت 
املبل���غ احلقيقي اىل ت���ورط جهات متنفذة 
متورط���ة بال�شرق���ة وت�شغط عل���ى نتائج 

التحقيقات.
ويرج���ح القيادي يف احل���زب ال�شيعي ان 
"ل تق���وم احلكوم���ة برتتي���ب اية عقوبة 
او حتري���ك دع���وى �ش���د اي �شخ�س يقوم 

باإعادة املبالغ امل�شروقة".
امل�شروق���ة  املبال���غ  "اغل���ب  وي�شي���ف: 
خالل ال�شن���وات الع�شر الخ���رية مازالت 
موجودة وحتولت اىل عق���ارات ومولت 

جتارية".
وكانت ت�شريبات ق���د افادت بان احلكومة 
اأبرمت �شفقة مع نور زهري تق�شي بالعفو 
ع���ن الخري مقاب���ل تقدمي جزء م���ن املبلغ 

امل�شروق.
�شي���اع  حمم���د  ال���وزراء  رئي����س  واأعل���ن 
ال�ش���وداين، ال�شب���وع املا�ش���ي، ا�شرتداد 
جزء م���ن الأموال امل�شروقة م���ن الأمانات 
ال�شريبي���ة وتعادل اقل م���ن 5% من املبلغ 

الإجمايل.

وق���ال ال�ش���وداين يف موؤمت���ر �شحفي اإنه 
امل�شروقة  الأموال  من  جزء  ا�شرتداد  "مت 
م���ن الأمان���ات ال�شريبي���ة"، لفت���ا اىل اأن 
"اجله���ات املخت�شة متكن���ت من ا�شرتداد 
الوجب���ة الأوىل البالغ���ة اأك���رث م���ن 182 

مليار دينار".
واأ�ش���اف، اأن "الأم���وال امل�شروف���ة تبل���غ 
ثالث���ة تريليون���ات و754 ملي���ارا و642 
األ���ف دين���ار"، موؤك���دا اأن  مليون���ا و664 
باإطالق  اأمرًا  "القا�شي املخت�س �شي�شدر 
�ش���راح ن���ور زه���ري بكفال���ة لت�شلي���م كامل 

املبلغ خالل اأ�شبوعني".
وتوؤكد امل�ش���ادر داخل الإط���ار التن�شيقي 
ملف���ات  كل  فت���ح  ين���وي  "ال�ش���وداين  ان 

امل�شوؤولني يف احلكومة الخرية".
وبين���ت امل�ش���ادر، ان التحقيق���ات جتري 
عل���ى 3 م�شتوي���ات: "حتقيق���ات تقوده���ا 
جلنة النزاهة، حتقيقات اللجان ال�شاندة، 

وحتقيقات على مكتب رئي�س احلكومة".
وتعت���رب وفق امل�ش���ادر، اللجن���ة ال�شاندة 
ه���ي راأ����س احلرب���ة يف التحقيق���ات حيث 
يقودها عبد الكرمي عبد فا�شل املعروف ب� 

الب�شري". علي  "ابو 
والب�ش���ري كان قد ابع���ده الكاظمي مطلع 
الع���ام املا�شي، ع���ن قيادة خلي���ة ال�شقور 
-وه���ي خلي���ة ا�شتخباري���ة داخ���ل وزارة 
الداخلي���ة- على خلفية ت�شريبات بارتباط 

الخري بالف�شائل.
الإط���ار  م���ن  املق���رب  الب�ش���ري  وع���اد 
التن�شيق���ي بع���د اقال���ة احم���د اب���و رغيف 
)املعاق���ب قب���ل �شنوات م���ن املالكي( الذي 
كان يق���ود جلن���ة مكافح���ة الف�ش���اد الت���ي 

�شكلها رئي�س الوزراء ال�شابق.

وبح�ش���ب هيئة النزاهة ان الفريق ال�شاند 
للهيئ���ة العلي���ا ملُكافح���ة الف�ش���اد )�شكله���ا 
برئا�ش���ة  املا�ش���ي(  ال�شه���ر  ال�ش���وداين 
عب���د الك���رمي عب���د فا�ش���ل ح�ش���ني )اب���و 
عل���ي الب�ش���ري( املدي���ر الع���ام يف وزارة 

الداخليَّة.
وا�شاف���ت النزاهة يف بي���ان ان الب�شري: 
م���ن  فريق���ه  باختي���ار  ب���دوره  "�شيق���وم 
���ات  الفري���ق عمليَّ �شيت���وىلَّ  اإذ  ال���وزارة، 
ي وجم���ع الأدلة وتنفي���ذ القرارات  التح���رِّ
وتقدمي الإ�شناد للُمحقِّقني وتزويدهم مبا 
ي�شل اإليهم من معلوماٍت عن تلك اجلرائم 
وتلك الق�شاي���ا، و�شبط مرتكبيها باجلرم 
امل�شهود، وت�شليمهم اإىل اجلهات املُخت�شة 

ووفقًا لأحكام القانون".
م���ن جان���ب اآخ���ر ك�ش���ف ه���ادي ال�شالمي 
ع�شو جلنة النزاهة يف الربملان ان "هناك 

ف�شادا كبريا يف ق�شية ارزاق اجلي�س".
واك���د النائ���ب يف حدي���ث مع )امل���دى( ان 
اتفق  عناد  جمعة  ال�شابق  الدف���اع  "وزير 
مع �شرك���ة )تتحفظ "املدى" عل���ى ال�شم( 
مل���دة 15 عاما لإطعام اجلي����س وهي حالة 
حتدث لأول مرة ان يتم التعاقد لهذه املدة 

الطويلة".
املتعاق���د  "ال�شرك���ة  ان  ال�شالم���ي  وب���ني 
معه���ا فا�شدة، ومبل���غ التعاقد يقدر مبئات 

مليارات الدنانري".
وكان رئي����س الوزراء قد قرر نهاية ال�شهر 
املا�شي، ت�شكيل جلن���ة برئا�شة وع�شوية 
عدٍد م���ن ال�شب���اط امل�شوؤول���ني يف وزارة 
الدف���اع، ملتابعة اأح���وال املقاتل���ني وتلبية 

احتياجاتهم الأ�شا�شية.
وذك���ر املكت���ب الإعالم���ي لل�ش���وداين يف 
بيان اأن���ه "وبح�شب الق���رار ال�شادر، فاإن 
اللجنة �شتبا�ش���ر مهامها يف تدقيق اأرزاق 
بزي���ارات  القي���ام  خ���الل  م���ن  املقاتل���ني، 
مفاجئ���ة ويف خمتلف الأوق���ات والتعرف 

على ظروف عملهم عن كثب".
يت���م  الت���ي  الف�ش���اد  باق���ي ق�شاي���ا  وع���ن 
التحقيق فيها، ي�شري هادي ال�شالمي الذي 
يطرح نف�شه مع بع�س زمالئه يف الربملان 
ب�شف���ة معار�شة، ان هناك "فو�شى كبرية 

وف�شاد يف املنافذ احلدودية".
واك���د ال�شالم���ي ان "ملي�شي���ات واحزاب 
وق���وات امنية ر�شمية م�شرتك���ة يف ف�شاد 
املناف���ذ"، مبين���ا ان "هن���اك الع�شرات من 
املناف���ذ غ���ري الر�شمي���ة ويتم فيه���ا تهريب 

املخدرات والأدوية".
ويف ق�شي���ة اخ���رى مازال���ت التحقيق���ات 
جت���ري حولها وقد تك���ون م�شابهة ل�شرقة 
امان���ات ال�شرائ���ب، ت�ش���ري ت�شريبات من 
م�ش���ادر �شيا�شية حتدثت ل�)املدى( اىل ان 

هناك "امانات لإ�شدار اجازات البناء".
وتق���ول امل�شادر وه���ي قريبة م���ن الإطار 
مبال���غ م�شتوفي���ة  "هن���اك  ان  التن�شيق���ي 
من قب���ل البلدي���ات مقابل اج���ازات البناء 
ويعتق���د ان هذه املبلغ ق���د �شرقت اي�شا"، 

مقدرة تلك املبالغ ب� "مليارات الدنانري".

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

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

باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني �شيعقد ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم 2022/12/21.
مالحظة / يف حالة م�شادفة موعد الغلق عطلة ر�شمية يكون اليوم التايل للدوام الر�شمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for 
more information against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more than 
(1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should 
attached, with presented offers, a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year 
and not released the a mount from bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan 
documents that issued by Government Banks , kindly note, the payment way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & 
Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) 
from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be 
haled Thursday  21 /12 /2022 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening 
the tender.

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

املدير العام

الت�شل�شلرقم املناق�شةاملواد تاريخ الفتح تاريخ الغلقعدد مرات االإعالن 
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+ 964 7809144160  |  + 964 7709992499  
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جمهورية العراق / وزارة النفط اإع�������ان�������ات
�شركة م�شافي ال�شمال )�ص.ع( 

ق�شم الم�شتريات والعقود / �شعبة الم�شتريات المحلية 

 )�شركة م�شافي ال�شمال / م�شفى ال�شمود – ن�شر اإعالن مناق�شة عامة محلية(
تعلن ش��ركة مصافي الش��مال (مصفى الصمود) احدى تش��كيالت وزارة النفط عن نش��ر إعالن (مناقصات عامة محلية) وحس��ب التفاصيل المبينة في الجدول ادناه. فعلى الراغبين 
باالشتراك من الشركات المتخصصة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المذكورة في ادناه مراجعة مقر شركتنا في بيجي – مصفى الصمود، اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن الستالم 
نس��خة من جدول المواصفات ووثائق المناقصة مقابل مبلغ غير قابلة للرد إال في حال الغاء المناقصة أو تغيير أس��لوب تنفيذها على ان يتم تس��ليم العطاء بظرف مغلق في أو قبل 
الس��اعة الواحدة ظهراً ليوم االحد الموافق 2022/12/25 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية أو حظراً للتجوال من قبل الجهات الرس��مية فيكون تاريخ الغلق في أول يوم دوام 
رس��مي يلي تاريخ العطلة أو الحظر ويتحمل من تحال بعهدته المناقصة أجور نش��ر اإلعالن والرس��وم القانونية، علماً أنه سيتم عقد المؤتمر الخاص باالجابة على االستفسارات في 

تمام الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الموافق 2022/12/18 في نفس مكان القطع.

أوالً: المستمسكات المطلوب ارفاقها مع العطاء: 
1- الهويات المبينة تفاصيلها في الجدول أعاله على أن تكون نافذة لعام 2022 مع إرفاق (الهوية الضريبية – شهادة تأسيس – إجازة ممارسة مهنة – عقد التأسيس – النظام 

الداخلي للشركة). 
2- التأمينات األولية حسب المبلغ المبين في الجدول أعاله على شكل صك مصدق ممغنط أو خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد من قبل البنك 
المركزي العراقي ألمر ش��ركة مصافي الش��مال على أال يكون ضمن المصارف المحظور التعامل معها والمبينة في القائمة المرفقة ضمن وثائق المناقصة ويتم مصادرة 
التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذه وبعد غلق المناقصة أو رفض التصحيح على اخطاءه 

الحسابية في العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.
3- جل��ب كتاب عدم ممانعة من االش��تراك بالمناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام 2022 (تصوير ملون) باس��م الش��ركة مقدم��ة العطاء (حصراً) مع هوية 

ضريبية.  
4- وصل شراء وثائق المناقصة (األصلي) مع تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية أو عدم شموله بإجراءات الحجب.  

5- اعمال مماثلة بالتنفيذ على ان يتم تقديم العطاء مع المستمسكات أعاله (بظرف مغلق).
ثانياً: تعتبر الشروط المطلوبة والمدرجة ادناه جزءاً ال يتجزأ من العقد: 

1- يكون التنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ في جدول المواصفات أو الكميات. 
2- يتم ارفاق نس��خ أضافية طبق األصل عدد (2) مع العطاء باإلضافة الى العطاء األصلي ويجب ان يتضمن الوثائق المطلوبة كافة على ان تكون جميع النس��خ (مختومة مع 

النسخ اإلضافية في غالف منفصل يتم تأشير كل مغلف بعبارة (نسخة أضافية) وتوضع هذه المغلفات االصلية واالضافية في مخلف واحد. 
3- يعتبر العطاء نافذ لمدة (120) يوم من تاريخ غلق المناقصة. 

4- يتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق التأمينات األولية التي يكون أقل من المبلغ المحدد أعاله. 
5- استبعاد العطاءات التجارية التي ال تتضمن تدوين أسعار فقرات جدول الكميات في العطاء وتقتصر على المبلغ اإلجمالي. 

6- عدم مشاركة أي عطاء لمناقص لديه ثالثة عقود أو اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع شركتنا – حسب اعمام وزارة التخطيط المرقم 25524/7/4 في 2022/9/27. 
7- شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.

8- يكون التس��عير بالدينار العراقي حصراً ويتم تثبيت األس��عار رقماً وكتابة (طباعة الكترونية أو بالمداد) على جدول الكميات المرفقة طي هذه المناقصة خالية من الحك 
والشطب وختمها ومصادقتها على جميع الصفحات ويعول على السعر المدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر المدون رقماً كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم 

صحة مبلغ الفقرة. 
9- ال يجوز لمقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق المناقصة أو اجراء تعديل عليها. 

10- ال يجوز لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في المناقصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويتحمل المخالف التبعات القانونية.
11- ال يجوز للمدير المفوض في اكثر من شركة تقديم أكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.

12- تقديم الحسابات الختامية للسنتين األخيرتين كحد ادنى. 
13- ال يجوز مطلقاً بيع العقد أو التنازل عنه إلى شخص آخر وفي حالة ثبوت ذلك يعد ناكالً وتتخذ اإلجراءات القانونية بحقه.

14- يتحمل من تحال بعهدته المناقصة كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانين النافذة. 
15- العقد خاضع للضريبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانين العراقية النافذة. 

يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس��نة 2014 المعدلة والضوابط الملحقة بها المعدلة والوثائق القياس��ية والش��روط العامة لمقاوالت الهندسة 
المدنية والكهربائية. 

16- يلتزم من تحال بعهدته المناقصة تقديم كفالة حس��ن التنفيذ بنس��بة (5%) من مبلغ اإلحالة تغطي كامل مدة العقد وفترة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على 
شكل خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد لدى وزارة النفط والبنك المركزي العراقي ألمر شركة مصافي الشمال (ش.ع).
17- يعتبر مبلغ اإلحالة قطعياً وال يجوز التفاوض عليه وعلى المتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح. 

18- المفاضلة واالحالة س��تكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لس��نة 2014 المعدلة والوثائق القياس��ية ومعايير التأهيل المرفقة طياً والتي يجب ختمها 
وتقديمها مع وثائق المناقصة مع مراعاة االس��تثناء الممنوح لش��ركتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنس��بة اكثر من (20%) عن الكلفة التخمينية إذا كانت العطاءات 

مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار المجلس الوزاري للطاقة رقم (1) لسنة 2019.
19- لشركتنا الحق في تمديد موعد غلق المناقصة أو الغاءها في أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية أو قانونية. 

20- يتم صرف المستحقات للشركة المحال بعهدتها المناقصة على حساب (I BAN) حسب نظام المدفوعات العراقي.
21- يلتزم المتقدم بكافة الشروط المطلوبة باإلعالن.

22- مراجعة وزارة العمل والشؤون االجتماعية الستحصال اجازات العمل لمنتسبيكم وفق قانون العمل رقم (37) لسنة 2015. 
23- للجنة دراسة وتحليل العطاءات إهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األسعار أو حك أو شطب أو تصحيح أو تعديل حتى وان كان المتقدم اوطأ العطاءات. 

24- يكون القطع واالشتراك بالمناقصة في كافة أيام األسبوع (أيام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نشر االعالن.
25- بإم��كان كافة المش��تركين بالمناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في تمام الس��اعة التاس��عة صباح من اليوم التالي لتاري��خ غلق /المناقصة في مقر 

شركتنا في بيجي - مصفى الصمود. 
26- ال تصرف المستحقات النهائية إال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب ودائرة العمل والضمان االجتماعي. 

27- تدفع المستحقات بعد التنفيذ بالكامل على شكل ذرعات ومطابقتها من قبل شركتنا حسب المواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات. 
28- الزام شركات القطاع المختلط بتقديم التأمينات األولية استناداً إلى كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة –

 قسم االستشارات والتدريب المرقم ع / 7/ 19006 في 2019/8/6 .
 (http://nrc.oil.gov.iq) 29- وجدول المواصفات الخاص بالمناقصة أعاله يمكن تصفح موقع شركتنا على الشبكة العالمية

30- يجب االطالع وملئ المعلومات المطلوبة بالوثائق القياسية وختمها والتوقيع عليها.
 .(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq)31- لالستفسار عن المناقصة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني
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ء. قا�شم عبد الرحمن ح�شين 
المدير العام 

رئي�ص مجل�ص االإدارة
مدير الهيئة الفنية والهند�شية

م�شعب اأحمد اإبراهيم 

عدد مرات مو�شوع املناق�شةرقم املناق�شةت
مدة الكلفة التخمينيةاالإعالن

مبلغ التاأمينات الهوية املطلوبةالتنفيذ
مبلغ و�شل ال�شراءاالأولية

1
2022/96 ميزانية 

تشغيلية (احتياطي 
التوسعات)

انشاء سياج أمني 
مع بوابة لقسم 
مصفى الصينية 

للمرة 
األولى 

(2.500.000.000) ملياران 
وخمسمائة مليون دينار 

عراقي 
240/ يوم 

هوية شركة تصنيف 
مقاولني (انشائية) نافذة 

لعام 2022 الدرجة 
السادسة 

 (50.000.000)
خمسون مليون دينار 

عراقي

 (500.000)
خمسمائة ألف 

دينار عراقي



 متابعة / اإياد ال�صاحلي

الآخر  العربي هو  التلفاز  مونديال 
ح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام م���اي���ن ال��ع��رب 
على  القطرية،  الكا�س  �شا�شة  خلف 
خ���طِّ الإث�����ارة ذات��ه��ا مل��ا ي��ج��ري يف 
يف  ال��ك��روي  امل��ون��دي��ال  م�شتطيل 
اأبهر  من  لواحدة  ال�شتثناء  دوحة 
الفيفا  ت��اري��خ  يف  ال��ع��امل  ك��وؤو���س 
املجنونة  تفا�شيلها  نعي�س  كالتي 
الثاين  ت�شرين  م��ن  الع�شرين  منذ 
الأول  كانون  من  ع�شر  الثامن  اىل 

اجلاري.
ب��رن��ام��ج امل��ج��ل�����س ال�����ذي ي��ق��ّدم��ُه 
خ��ال��د جا�شم  ال��ق��ط��ري  الإع���ام���ي 
ي��زال  م��ا  والتقني،  الفّني  وفريقه 
مي��ّث��ل ���ش��ورة من��وذج��ي��ة ل��اإع��ام 
يقرتب  �شعبي  باأ�شلوب  املُ��ح��رتف 
م��ن ِف��ه��م املُ�����ش��ّج��ع مل��ا ي���دور ب�شكل 
ال��ك��وال��ي�����س،  وراء  اأو  م��ب��ا���ش��ر 
م�شتويات  اىل  بتحليله  ويرتقي 
العربي  املُجتمع  ل�شرائح  خمتلفة 
الثقافّية  واأع��راف��ه  تقاليده  د  بتعدُّ
عاّمة والريا�شّية خا�شة، من خال 
ال�شابقن  الاعبن  اأميز  من  نخبة 
والإع����ام����ي����ن ال����ذي����ن ي��وا���ش��ل 
زمنها  ميتدُّ  حلقات  يف  ت�شييفهم 
ال�شاعة  اىل  الليل  منت�شف  بعد  ما 
ذات  فقراته  بتنّوع  ف��ج��رًا  الثالثة 
ُقبيل  املنتهية  باملباريات  العاقة 
بانتقادات  املُرتقبة،  اأو  احللقة  بدء 
الدين  �شوى  مينعها  اأحمر  خ��ّط  ل 
وال�����ش��ي��ا���ش��ة وال�����ش��ع��ب وال��وط��ن، 
رف��ع  املجل�س  ح��ل��ق��ات  اأوىل  فمنذ 
)م��اِر���س  امل��ت��وازن  ال�شعار  راع��ي��ه 
النقد بحرّية.. لكن اإّياك اأن تظِلم اأو 

تْدُخل يف النوايا(!

حمور املجل�س
اآراء  اإهتمَّ مبعرفة  املجل�س  برنامج 
وال�شعودية  ال��ع��راق  م��ن  �شيوفه 
والكويت وم�شر وتون�س واملغرب 
وُعمان وغريهم من الدول - ح�شر 
 - م��ت��ف��ّرق��ة  ح��ل��ق��ات  يف  ميّثلها  م��ن 
هدف  حول  خمتلفة  مواقف  ب�شاأن 

حالة  اأو  فيه  م�شكوك  اأو  �شحيح 
خّطة  اأو  ما  لعب  �شلوك  اأو  ت�شّلل 
ردود  م��ت��اب��ع��ة  اأو  م��ن��ه��زم  م����درب 
اأفعال اجلماهري من جن�شّيات اأغلب 
اىل  مواطنوها  توافد  التي  ال��دول 
من  اأو  منتخباتهم  ملوؤازرة  الدوحة 
اأغلب  وك��ان��ت  نتائجها،  يتابعون 
مو�شع   )VAR( تقنّية  ق���رارات 
ة  مناق�شة �شاخنة يف املجل�س خا�شّ
مرمى  يف  ال��ي��اب��ان  منتخب  ه��دف 
تاناكا  اأوه  �شّجله  ال��ذي  الإ���ش��ب��ان 
من  عر�شّية  مت��ري��رة  بعد  )د51( 
ك��اورو ميتوما يف حلظة مل  زميله 
يخرج كامل حميط كرته خارج خط 
حمور  كان  وغريه  ذلك  كّل  امللعب، 
العربي،  القطري  الكا�س  جمل�س 
ال�����ش��وء  ت�شليط  ي��ن�����َس  مل  ال����ذي 
وت�شجيعهم  الإع��اق��ة  ُمتحّدي  على 
ُمكافحة  مناذج  كالأ�شوياء  وعّدهم 
امل�شاهمة  ع��ل��ى  الإن�����ش��ان  ل���ُق���درة 
مثلما  م�������ش���روع،  اأي  جن����اح  يف 
املفتاح  غ��امن  القطري  لل�شاب  ك��ان 
ح�شورًا رائعًا يف افتتاح مونديال 
يومًا   26 قبل  املولود  وهو   2022

 ،2002 اآ�شيا  مونديال  افتتاح  من 
اأن  ال�شعوب  جلميع  ر�شالة  اأعطى 
باإمكان اأي �شخ�س ُمعاق اأن يكون 

اأ�شطورة التحّدي يف احلياة.
العراقين  املتابعن  اأغلب  وتوافق 
قائد  ح�����ش��ور  اأن  ع��ل��ى  للمجل�س 
"�شفاح  و  ال�شابق  العراق  منتخب 
التاريخية  جاكرتا  ليلة  يف  اآ�شيا 
جنوم  من  ُنخبة  2007" بن  �شنة 
كبري  مك�شب  ه��و  ال��ع��رب  ال��ل��ع��ب��ة 
كونه  على  ع��اوة  وال��ع��راق،  لقطر 

اىل   2022 املونديال  �شفراء  اأّح��د 
م�شطفى  م��ب��ارك  القطرين  جانب 
خمي�س  وع���ادل  خلفان  واإب��راه��ي��م 
واأح����م����د خ��ل��ي��ل وخ���ال���د ���ش��ل��م��ان 
وامل�������ش���ري���ن حم��م��د اأب�����و ت��ري��ك��ة 
ن��واف  ووائ���ل جمعة وال�����ش��ع��ودي 
احلب�شي،  علي  والُعماين  التمياط 
والإ����ش���ب���اين ت�����ش��ايف ه��رين��ان��دي��ز 
وال���ك���ام���ريوين ���ش��ام��وي��ل اإي��ت��و 
وال���رازي���ل���ي ك���اف���و وال��ه��ول��ن��دي 
رون��ال��د دي ب��ور والأ���ش��رتايل تيم 

مل  ال��ذي  بعينِه  الفخر  اأن��ه  كاهيل، 
يحّققه اأي جنم عراقي �شابق، ومن 
وي�شّكل  م�شتقبًا،  تكراره  ال�شعب 
ع���ام���ة ف���ارق���ة يف ت���اري���خ ال��ك��رة 
يف  البع�س  اأختلف  التي  العراقية 
اأو  را���ش��ي  اأح��م��د  ال��راح��ل  ت�شمية 
ال��ق��رن  )جن���م  للقب  �شعيد  ح�شن 
يون�س  م�����ش��رية  ف����اإن  ال��ع�����ش��ري��ن( 
�شنة  من  املُمتّدة  املُ�شيئة  حممود 
حم��ل��ّي��ًا   2016 ���ش��ن��ة  اىل   1999
واح���رتاف���ّي���ًا دف��ع��ت جم��ل�����س خالد 
جا�شم ليكون هو اخليار الأّول يف 
حلقة ما بعد منت�شف الليل، اإ�شافة 
اىل ح�شور زميله احلار�س الدويل 
يف  الرنامج  �شري  نور  ال�شابق 
من  اأث���راه  وم��ا  منه،  الأول  اجل��زء 
ثقافة ر�شينة يف اآراء كروية اأ�شاب 

يف معظمها.

ترّب�س حقود وكاره
يون�س  ب���اأح���ادي���ث  ال��رتّب�����س  اإّن 
حم���م���ود م���ن ا���ش��ح��اب ح�����ش��اب��ات 
م���واق���ع ال���ت���وا����ش���ل الج��ت��م��اع��ي 
ب��ط��ري��ق��ة ���ش��ّي��ئ��ة ت���ن���مُّ ع���ن احِل��ق��د 

على  ي��وؤّث��ر  ل  والكراهّية  واحَل�َشد 
كما  لها  ياأبه  مل  ال��ذي  نف�شه  يون�س 
اأّك����د يف ت�����ش��ري��ح ل���ه، ل��ك��ّن��ن��ا ن��رى 
على  ك��ب��رية  ب�شلبّية  ينعك�س  اأن���ه 
العرب  و�شيوفه  املجل�س  انطباع 
مثل  العراقي  اجلمهور  ثقافة  اإزاء 
واخلري  يعّم  )ال�شّر  ال���دارج  القول 
اأن  القول  ف�ّشر  من  وهناك  يخ�ّس( 
الدنيا،  يف  اجلميع  يعمُّ  ال�شّر  )اأث��ر 
اإذا كان هذا ال�شّر هو الغاِلب والعام 
يعمُّ  ���ش��ّر  ك��ل  ولي�س  ال��ن��ا���س،  على 
اأثره( فاملنعوت يون�س ب� )�َشّر اآراء 
ق  بع�س املواقع( غري مقبول وي�شوِّ
عطفًا  لت�شقيطه  حتري�شّية  حمات 
م��ّرة كونه ع�شو احتاد  على ذرائ��ع 
بغداد،  مهاّمه يف  متابعة  تخّلى عن 
ل��ب��ق يف ردوده  ك��ون��ه غ��ري  وم����ّرة 
رق�س  لأن���ه  وم����ّرة  ط��روح��ات��ه،  اأو 
م��ع ف��رق��ة ُع��م��ان��ّي��ة م�����ش��ارك��ة �شمن 
ال��ع��امل اىل جانب  ك��اأ���س  ف��ّع��ال��ي��ات 
كافو واحلب�شي، ومّرة اأخرى حول 
هًا  ُم�شبِّ ح�َشنة  بنّية  م��ث��ًا  ���ش��رب��ِه 
تاأّهل  الذي  ال�شقيق  املغرب  منتخب 
قائد  اإل��ت��ف��اف  م��ث��ل   16 ال����دور  اىل 
جيو�س امل�شلمن خالد بن الوليد مع 
جنده يف غزوة اأُُحد )معركة وقعت 
يوم  قري�س  وقبيلة  امل�شلمن  ب��ن 
يف  �شوال  �شهر  من  ال�شابع  ال�شبت 
العام الثالث للهجرة( واإن مل ُيوفَّق 
عفوّيته  ل��ك��ن  بالت�شبيه،  ي��ون�����س 
املعروفة تدراأ عنُه ُتهمة ال�شتهزاء!

من  ي��راه��ا  مل��ن  عة  النا�شِ احلقيقة 
ن���اف���ذة امل��ج��ل�����س، اأن���ن���ا ك��ّن��ا من��ّن��ي 
ال��راف��دي��ن  اأ���ش��ود  ب��ت��واج��د  النف�س 
غ��اب��وا  لكّنهم  ق��ط��ر،  م��ون��دي��ال  يف 
بفعل فاعل لن ي�شكت عنه التاريخ، 
يف  ال��ع��راق  بقامة  يون�س  وح�شر 
لتعزيز  ال���دوح���ة،  م��ل��ت��ق��ي��ات  اأه����م 
والن�شانّية،  الريا�شّية  العاقات 
لف��ت��ًا الن��ظ��ار اىل اأه��م��ّي��ة ال���راأي 
ال���ع���راق���ي وط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ب��ري عنه 
اأخرى،  تارة  وب��اأمٍل  تارة  باإبت�شامة 
بن  العرب  ال�ُشفراء  اأه��م  من  وك��ان 
حماربوه  �شاء  الأج��ان��ب،  نظرائهم 

اأم اأبوا!
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 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

تتوا�شل مباريات مونديال قطر 2022 بح�شور جماهريي 
كب���ري م���ن خمتلف دول الع���امل ات�شع���ت بهم اأر����س الدوحة 
باملحّبة واحلفاوة، واأبهرتهم باحرتافّية التنظيم، و�شا�شة 
التنّقل ليعي�ش���وا يف اأجواء كرنفالّية اختلطت بها الجنا�س 
وتا�ش���ت الألوان لتظه���ر �شورة يف غاي���ة اجلمال تخت�شر 
معن���ى التعاي�س الإن�شاين ب���ن �شعوب العامل باأم���ٍن واأمان 

حتت رداء العرب وعلى اأر�س العرب!
 بالتاأكي���د ل���ن يخ�شر اأّحد م���ن كّل املنتخب���ات امل�شاركة حتى 
واإن غ���ادر البطولة م���ن الأدوار الأوىل طاملا اأن���ه يوؤمن باأّن 
كرة القدم ريا�شة ال�شام والتناف�س ال�شريف من دون اأحقاد 
، واإن النت�ش���ار احلقيقي هو  اأو اأ�شغ���ان اأو غ���رور وتك���رُّ
عندم���ا تخو����س جتربة البطول���ة، وُت�شه���م يف جتّمع عاملي 
ي�شع���ى اىل تق���ارب ووحدة ال�شع���وب وا�شعاده���م اأكرث من 

البحث عن كاأ�س من ذهب.
تل���ك املبادىء والأه���داف هي من نعتق���د اأن الحتاد الدويل 
ي�شع���ى اليها، وهي جزء م���ن روؤيته ملفهوم ك���رة القدم التي 
يح���اول اأن ين���اأى به���ا عن م�شال���ك ال�شيا�ش���ة ب�شع���ار اأن ما 
تفّرق���ه ال�شيا�ش���ة جتمع���ُه الريا�ش���ة لتك���ون نهج���ًا تلتزم به 
كّل الحت���ادات املن�شوية حتت خيمة الفيف���ا، وتفر�س على 
اجلميع احرتام عادات وتقاليد وقيم �شعوب تلك الحتادات، 

فيما بينهم با متييز اأو تفرقة!
رمّب���ا يظ���نُّ البع����س اأن اأكر جن���اح حتّقق يف كاأ����س العامل 
2022 هو التنظيم الع���ايل وامل�شتوى الفّني املتطّور ورمّبا 
اأي�ش���ًا ن�شب���ة احل�شور اجلماه���ريي اإل اأن هناك ُمنجز على 
ق���در كبري من الأهمّي���ة جنحت البطول���ة يف ك�شفه وتعريته 
ح���ن ت�شاقط���ت اأقنع���ة الزدواجّي���ة يف التعام���ل وخفاي���ا 
البع����س يف حماول���ة اإف�ش���ال املوندي���ال ع���ر الت�شوي����س 
والت�شكيك والته���ام وفر�س طلبات و�شروط حماولة لك�شر 
���ف و�شرب كل تقاليده واأعرافه حتت دافع  هيبة البلد املُ�شيِّ

الغرور والهيمنة وال�شعور بالفوقّية!
مواق���ف وهجم���ات �شّنتها دول بعينها �شد قط���ر قبل واأثناء 
انط���اق البطول���ة، وحاول���ت عرقل���ة املوندي���ال مل جتد من 
يردعه���ا كان���ت �شبب���ًا يف اأن يتج���اوز املنتخ���ب الأمل���اين كل 
املح���ذورات ح���ن تعّم���د الظه���ور بو�ش���ٍع غ���ري لئ���ق يف 
الع���امل، وُه���م يكّمم���ون  اأوىل مباريات���ه ب�ش���ورة تناقله���ا 
اأفواهه���م اأثارت ال�شتهجان والغراب���ة وف�شحت توّجهاتهم 
الآخري���ن،  واح���رتام  ���ر  التح�شّ ب�شع���ارات  وادعاءاته���م 
ف�شقطوا من ُبرجهم العاجي وخ�شروا بفعلتهم هذه جماهري 
وا�شعة من �شّتى البل���دان العامل عّروا عن ا�شتنكارهم لتلك 
الت�شّرفات الت���ي و�شعت الأملان يف اإط���ار الُعزلة وال�شعور 
بالكراهّية ما اأّدت اإىل خروجهم املُذّل من الدور الأول بخيبة 

غري ماأ�شوف عليهم!  
باخت�ش���ار.. الحتاد ال���دويل ومبوقفِه اخلج���ول من اأفعال 
وت�شّرف���ات املنتخ���ب الأملاين الذي حاول اإح���داث �شرخ يف 
اأخاقّي���ة واأهداف اإقامة كاأ�س العامل ُمطالب باأن ُيعيد النظر 
���ة بف�شل ال�شيا�شة عن  ب���كّل ال�شوابط والت�شريعات اخلا�شّ
الريا�شة ومن �شمنها اإلزام كّل الدول امل�شاركة يف املونديال 
باإح���رتام املُعتق���دات الدينّي���ة والجتماعّية لل���دول املُ�شّيفة 
وقوانينها ال�شائدة، وبخافه يتم اإق�شاء املنتخبات املُخالفة 
لتل���ك ال�شواب���ط من البطول���ة، وحرمانهم م���ن امل�شاركة يف 
البطولة الاحقة وفر�س غرامات مالّية كبرية تذهب خلزانة 
الحت���اد ال���دويل، بينم���ا �شننتظر عدال���ة الفيف���ا ورّدة فعل 
جياين اإنفانتينو �شد فريق متّرد على توجيهاته وحاول اأن 
يج���رَّ البطولة اىل ميدان يرّوج فيه عن اأفكاره ونزواتِه واإن 

كان ا�شمه )املان�شافت(!  

نزوات المان�شافت!

مواقف وهجمات �صّنتها دول بعينها 
�صد قطر قبل واأثناء انطالق 

البطولة، وحاولت عرقلة المونديال 
لم تجد من يردعها كانت �صببًا في 

اأن يتجاوز المنتخب الألماني كل 
المحذورات حين تعّمد الظهور بو�صٍع 

غير لئق في اأولى مبارياته ب�صورة 
تناقلها العالم

برنامج المجل�س.. ل�صان العرب بروؤية عالمّية

غاب الأ�شود وح�شر ال�شّفاح بقامة �شفير.. و�شّر المواقع 
�ض على ت�شقيطه! ُيحرِّ

 بغداد / املدى 

ح����ّق����ق امل���ن���ت���خ���ب ال����وط����ن����ي ل��ل��ث��اث��ي 
التي  اآ�شيا  غرب  بطولة  يف  )الرتايثلون( 
العربية  اململكة  يف  اخل��ر  مبدينة  ت��ق��ام 
منتخبًا  ع�شر  اأح���د  مب�شاركة  ال�شعودية 
ال�شعودية  هي  ال�شفراء  القارة  من  عربيًا 
والأردن  والأم��������ارات  وق��ط��ر  وال��ك��وي��ت 
ولبنان و�شوريا والبحرين و �شلطنة ُعمان    

وفل�شطن.

فريق  بختيار  الثاثي  احت��اد  رئي�س  وق��ال 
الثاين  املركز  على  ح�شل  منتخبنا  "اأن 
بالن�شبة  مطمئنة  نتيجة  وه���ي  ف��رق��ي��ًا، 
ل��احت��اد ك��ون��ه��ا ج����اءت ع��ل��ى وف���ق م��ا مت 

التخطيط له يف هذه املرحلة من عملنا".
"ان الاعب باقر اإدري�س  واأ�شار فريق اىل 
على  متفّوقًا  فرديًا  الذهبية  امليدالية  حقق 
اأبرز الاعبن امل�شاركن يف البطولة التي 
املنتخبات  لأب��رز  وا�شعة  م�شاركة  �شهدت 

والاعبن العرب مبنطقة غرب اآ�شيا".

الترايثلون ثانيًا في غرب اآ�شيا

كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 اجلمعة 9 كانون الأول 

كرواتيا

هولندا

البرازيل

الرجنتين

18:00 م�صاًء

22:00 م�صاًء

 متابعة / املدى

اأك����د داين األفي�س مداف����ع الرازيل، عق����ب النت�شار1-4 
عل����ى كوري����ا اجلنوبي����ة يف ثم����ن نهائ����ي موندي����ال قطر 
2022، اأن زميل����ه ال�شاب����ق يف بر�شلونة ومهاجم باري�س 
�ش����ان جريم����ان احل����ايل، ليوني����ل مي�ش����ي "مي����ّر بف����رتة 

ُمده�شة". 
األفي�����س �ش����ّدد عل����ى اأن "ال�شيلي�شاو" ل ُيرّك����ز الآن �شوى 
على مواجه����ة كرواتيا يف ُربع النهائ����ي بعد غد اجلمعة، 
قبل التفكري يف مقابلة حمتملة اأمام الأرجنتن يف ن�شف 

النهائي.
و�ش����ّرح األفي�����س "مي�ش����ي ينتم����ي الآن لاأرجنت����ن، وكّل 
�ش����يء يعتمد عليه وما �شيحُدث بن قدميه، اأعتقد اأنه ميّر 
بفرتة ُمده�شة، اإنه من الاعبن الذين ينبغي احلذر منهم 

يف هذه البطولة، ا�شمه فقط يعني الكثري". واأ�شاف 
"لكّنن����ا ل�شنا َمن نخت����ار املناف�س، ما �شيتعّن علينا 

مواجهت����ه �شنبذل اأمام����ُه كل ما منلك م����ن اأجل حتقيق 
اله����دف".  وتاب����ع "ل ميكنن����ا التفك����ري الآن يف ن�ش����ف 
النهائ����ي، لأنن����ا تاأّهلن����ا فقط لُرب����ع النهائ����ي، احرتامًا 

لكرواتيا فعلينا الرتكيز فقط يف هذه املباراة". 
وح����ّذر األفي�����س "كرواتي����ا متتل����ك الكث����ري م����ن اجلودة 

وت�شتحّق اأن جتذب انتباهنا بن�شبة %110". 
وكانت كرواتيا، و�شيفة بطل العامل يف مونديال رو�شيا 
2018، ق����د تاأّهلت لرب����ع النهائي بعد الف����وز على اليابان 
ب����ركات الرتجي����ح )3-1( عقب انتهاء الوقت����ن الأ�شلي 
والإ�ش����ايف بالتعادل به����دف ملثله. واأ�شب����ح األفي�س )39 
عام����ًا( املحرتف حالي����ا باملك�شيك، الرازيل����ي الأكر �شّنًا 

الذي ي�شارك يف مباراة مبونديال كاأ�س العامل.
 متابعة / املدى

اأعل���ن الحتاد الأملاين لكرة القدم، عن اإقالة املدير الإداري ملنتخب اأملانيا، 
اأوليفر بريهوف، ر�شميًا، عقب اخلروج من مناف�شات كاأ�س العامل. ووّدع 
منتخ���ب اأملانيا، مناف�شات دور املجموعات م���ن كاأ�س العامل 2022، للمّرة 
الثاني���ة عل���ى التوايل، بع���د احتال املرك���ز الثالث يف ترتي���ب املجموعة 
اخلام�ش���ة، بر�شيد 4 نق���اط، بفارق الأه���داف عن اإ�شباني���ا "الو�شيف". 
ون�ش���ر الحت���اد الأمل���اين بيان���ًا ع���ر املوق���ع الر�شم���ي، جاء في���ه  "وافق 
اأوليف���ر بريه���وف واحت���اد الكرة الأمل���اين، على اإنه���اء عقده قب���ل اأوانه، 
وال���ذي ي�شتمر حت���ى عام 2024". وق���ال رئي�س الحت���اد الأملاين، بريند 
نوين���دورف: "اأوليفر بريهوف قّدم خدمات رائع���ة اإىل الحتاد الأملاين، 
حت���ى ل���و كانت البط���ولت الأخ���رية اأقّل م���ن الأه���داف الريا�شّي���ة، فاإنه 
�ش���ارك يف حلظات رائع���ة. �شريتبط عمل���ه دائمًا بنجاح كاأ����س العامل يف 
الرازي���ل، حتى يف الأوقات الع�شيبة، �شعى دائمًا لتحقيق اأهداف وترك 
ب�شم���ة دائمة يف الحت���اد الأملاين لكرة القدم. نياب���ة عن موظفي الحتاد 
الأمل���اين، اأود اأن اأ�شك���ر بريهوف على كّل ما فعله من اأجلنا ومن اأجل كرة 
الق���دم يف اأملانيا. ونتمّن���ى كل التوفيق لبريهوف يف عمل���ه امل�شتقبلي". 
ه���ذا ومل ي�شتقّر الحتاد الأملاين حتى الآن، عل���ى قرار ب�شاأن م�شري هانز 
فليك مدرب املنتخب الأّول، عقب ف�شله الذريع يف بطولة كاأ�س العامل قطر 
2022. وبح�ش���ب جملة "كيكر"، ف���اإن ا�شتمرار فليك مع املان�شافت اأ�شبح 
مه���ّددًا بع���د الإخف���اق الأمل���اين يف كاأ�س الع���امل. واأ�ش���ارت اإىل اأن املدرب 
الأملاين توما�س توخيل مر�ّشح بقّوة خلافة فليك يف من�شبه، حال رحيل 
الأخ���ري يف امل�شتقبل القريب. وُيعد توخي���ل اأّحد املدربن الكبار املُتاحن 
يف الوق���ت الراهن، نظرًا لعدم ارتباط���ه حاليًا باأي وظيفة، منذ اإقالته من 

تدريب ت�شيل�شي مطلع املو�شم احلايل.

الألماني ُيعفي بيرهوف 
وتوخيل بالنتظار!

األفي�ض : مي�شي يمّر بفترة ُمده�شة!

البنك المركزي العراقي
الدائرة القانونية - ق�صم العقود

اإعالن المناق�صة العامة رقم )6(  ل�صنة 2022
) م�صروع هدم ورفع الأنقا�س للمبنى القديم لفرع المو�صل / الجانب الأيمن(

  يَعل��ن البن��ك المركزي العراقي عن إجراء مناقصة عامة لتنفيذ مش��روع هدم ورفع األنقاض للمبنى القديم لفرع الموصل / الجانب األيمن وحس��ب المواصفات 
الفنية والشروط القانونية الواردة في الوثيقة القياسية الخاصة بتنفيذ االشغال الصغيرة ، فعلى الراغبين بالمشاركة من المؤهلين وذوي الخبرة إرسال مخوليهم 
الرس��ميين بموجب كتاب تخويل إلى مقر البنك المركزي العراقي / الكائن ف�ي بغداد - ش��ارع الرش��يد - بناية رقم )2( الطابق )3( الدائرة القانونية / قس��م العقود 
لغ��رض الحص��ول على وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره )100,000( دينار)مئة الف دينار( غير قابل للرد ،  وس��يكون اخر موعد لتقديم العطاءات وغلق المناقصة هو 
قبل نهاية الدوام الرس��مي ليوم االحد المصادف 2023/1/8 وفي حال مصادفة تاريخ غلق المناقصة عطلة رس��مية فيعتبر اول يوم يلي ذلك هو اخر موعد ويتحمل 

من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن األخير وأن هذا البنك غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات.
البنك المركزي العراقي
الدائرة القانونية / ق�صم العقود
Contracts@Cbi.iq
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قان���ون الع�ش���وائيات مرك���ون كغ���ره م���ن 
القوان���ن الرئي�ش���ية  من���ذ 2017 ، وه���ذا 
يعني رمبا يتح���ول لورقة اإنتخابية ، حيث 
ي���راوح احل���ل مل�ش���كلة الع�ش���وائيات ،  بن 
االيج���ار والتملي���ك ، واحتم���ال بناء بيوت 
واطئ���ة الكلف���ة .  تتعاظ���م امل�ش���كلة  كاأزم���ة 
�ش���كن و فقرمم���زوج ببطالة ب���كل جتلياتها 
، ناهيك ع���ن بيئة جاذب���ة للجرمية املنظمة 
واملخ���درات ، باال�شاف���ة مل�ش���اكل الرتبي���ة 
والتعلي���م وال�شح���ه العالجي���ة والوقائي���ة 
تداعياته���ا  حتت�ش���ن   ، اخلدم���ات  وباق���ي 
وتع���زز جمي���ع اأركان الكارث���ة .  اذ ح�ش���ب 
جلن���ة اخلدم���ات الربملاني���ة بوج���ود �شت���ة 
الت���ي   ، الع�شوائي���ات  ي�شكن���ون  مالي���ن 
اقيم���ت بعد 2003 ، وبح�شب اللجنة اأعاله 
اي  االك���رب  احل�ش���ة  له���ا  العا�شم���ة  ان   ،
1168 ع�شوائي���ة ’ تليه���ا الب�ش���رة ب700 
ع�شوائي���ة والباقي يف حمافظ���ات الو�شط 
واجلن���وب ونين���وى، حيث يوج���د ح�شب 
وزارة التخطي���ط 3600 ع�شوائي���ة . ومبا 
ان ه���ذا ال�شكن الع�شوائي ح�شل اأغلبه بعد    
2003اذن  لي����س جمرد تركة ، كما يعني ان 
الهجرة غالبها من الريف اوب�شبب  الو�شع 
االمني ، واي�شا تفاقمت الهجرة بعد 2003 
، ب�شب���ب الريع النفطي مما خلق عمالة غر 
ماه���رة  يتم كذلك معاجلته���ا بعمالة اجنبية 
، اذ  بلغ���ت ح�شب اخ���ر اح�شائي���ه املليون 
اثرياء  ب���ل يف خدمة  امل�شانع  ’ لي����س يف 
املرحلة يف املكاتب وامل�شاكن و)الذي منه(.

اذن و�ش���ع الري���ف ال�شي���ئ  �شبب���ا للهجرة 

خ�شو�شا بعد 2003 ،  كونه �شحية الإهمال 
االقت�ش���اد احلقيق���ي بزراعت���ه و�شناعت���ه 
واح���د  وال�شب���ب   . الداخلي���ة  وجتارت���ه 
لتدم���ر القطاعات الثالثة ، ه���و اال�شتراد 
اال�شتهالك���ي ذو املناف���ذ امل�شرع���ة و�ش���وق 
العملة املفت���وح ، كجهات  مبتالزمة واحدة 
، ه���ي الف�ش���اد املوؤ�ش����س وزبائن���ه املقرتن 
بغي���اب خطة حم���دده للتنمي���ة. بحيث بات 
الري���ف ي�شكل اقل م���ن %30 من ال�شكان ، 
وانت�شر الت�شحر وامللوحة وباقي اال�شباب 
معروف���ة ، وهك���ذا ال�شناع���ة ب���� 38 معم���ل 
حكوم���ي متوق���ف و6000 معم���ل وور�شة 
اأهلية معطلة ومتلكئ���ة ، لتت�شرف التجارة 
اال�شتهالكي���ة   اال�شترادي���ة  اخلارجي���ة 
كزب���ون والع���ب خط���ر يف ب���ازار العمل���ة 
. حي���ث نالح���ظ الي���وم مث���ال وج���ود ذرة 
�شفراء تركية و�شيني���ة م�شنعة يف مراكز 
الت�شوق ، وبنف�س الوق���ت  ن�شمع اإ�شتغاثة 
احلويج���ة  يف  ال�شف���راء  ال���ذرة  مزارع���ي 
ببوار حم�شولهم ’ حيث مل تت�شلمه خمازن 
وزارة التجارة ، لغي���اب التخ�شي�شات و ) 
الله اعل���م ( او عدم �شمولهم بربكات قانون 
الدعم الغذائي، واالن املح�شول مرتوك يف 
العراء يتعف���ن نتيجة اأول مطره ، لنقول يا 
م���ن اأعطيت اجازة ا�شت���راد الذرة الرتكية 
وال�شيني���ة  ’ مل���اذا ال تعط���ي اجازة ت�شدير 
لل���ذرة العراقية ’ الت���ي مل ت�شنع يف معامل 
الزيوت النباتية احلكومي���ة منها واالهلية 
االع���الف  معام���ل  ت�شتوعبه���ا  ال  ومل���اذا   ،
ال�شم���اح  االق���ل  عل���ى  ومل���اذا   ’ العراقي���ة 

بت�شديره���ا كتالفه ملعام���ل اعالف اجلران  
لت�شدره لنا ؟ وهكذا.. 

لدين���ا جتربة يف ثمانيني���ات القرن املا�شي 
بت�شني���ع الري���ف ، ولكنه���ا تراجع���ت اثناء 
احل���رب وا�شتاأنف���ت بع�شه���ا ن�شاطه���ا يف 
ف���رتة احل�شار ،  رغم غي���اب منظومة القيم 
احل�شري���ة ال�شناعي���ة ، فلي�س م���ن ال�شهل 
اقام���ة م�ش���روع �شناع���ي جدي���د يف بيئ���ة 
ريفية �شغرة تعاين من �شلوكيات املجتمع 
الزراعي التقليدية وت�شودها االزدواجية ) 
القائم���ة عل���ى معا�شرة االقت�ش���اد املعي�شي 
لالقت�ش���اد النق���دي .) د. هو�شي���ار معروف 
النامي���ة / الري���ف يف االقط���ار  /ت�شني���ع 

����س1989/33 ( . جن���م ع���ن ذل���ك نتيج���ة 
�شدي���د  اإنخفا����س  اال�شتثنائ���ي  الظ���رف 
باالنتاجي���ة وتبع���ات احل���رب ، م���ع من���ط 
الزراعة التقليدية بقيمها واعتباراتها ، اىل 
جانب االدارة البروقراطية كقطاع عام يف 
الري���ف وتبعات ذل���ك يف املو�ش���ل ودهوك 
كعين���ة هذا قبل 44�شن���ة ، فن�شبة انخفا�س 
تعليب دهوك كانت %88 ، و �شكر املو�شل 
القطني  %65 ’ وااللب���ان %20والن�شيج 
امل�ش���در   (0  18% واملطاح���ن    85%
اع���اله ����س 119( .   فالت�شني���ع يف الريف 
ل���ه �شروطه وظروفه ، ولكن ت�شنيع الريف 
خيار البد منه ’ اذ تقرتن التنمية ال�شناعية 
ب���ه برتابط متكام���ل م�ش���ري’ واالاّ جتنح 
ك�شناع���ة كمربادوري���ة اي موادها االولية 
منقط���ع  للتجمي���ع  و�ش���وال  اخل���ارج  م���ن 
اجل���ذور ، اذ بع�س امل�شان���ع االن ت�شل ما 

يقارب مرحلة التعبئ���ة والتغليف او بع�س 
العملي���ات ال�شروري���ة للت�شري���ف  فق���ط ، 
ليكت���ب عليه���ا �شنع يف الع���راق ، فالزراعة 
امل�شن���ع’ حملي���ا ه���ي اال�شا����س للت�شنيع ، 
فالث���ورة ال�شناعية التي قامت يف القرن ال� 
18  يف انكل���رتا مل يكتب له���ا النجاح لو مل 
ت�شبقه���ا ومتهد لها ث���ورة زراعية ادت لرفع 
انتاجية القط���اع الزراعي ملواجهة حاجات 
الت�شني���ع والقطاعات االخرى يف التطوير 
، ) ا. د �شال���ح حم�ش���ن بدر/جمل���ة الثقافة 
اجلدي���دة / الع���دد429/ ����س2022/42( 
. به���ذه املنا�شبة فان النج���اح يف ال�شناعة 
يعني كذل���ك يف الزراعة فالبل���دان املتقدمة 
�شناعي���ا مل تهت���ز يف �شوء ازم���ة احلبوب 
االوكرانية الرو�شي���ة اذ اجلوع هدد الدول 

النامية او املتخلفة فقط .   
العائ���ق اال�شا�س الذي يح���ول دون ت�شنيع 

الري���ف ه���و مناف�ش���ه او �ش���ده النوع���ي ) 
باحل���رة  امل�شم���ات   ) االنفالتي���ة  التج���ارة 
ح�ش���ب  مفاهي���م �شن���دوق النق���د ال���دويل 
املهيمن���ة مالي���ا او ايديولوجيا اي التعومي 
للمنت���ج الوطن���ي ام���ام مناف�ش���ن عريق���ن 
مبناف���ذ مفتوح���ه ،  ونتيج���ة لذل���ك  خف�س 
قيم���ة الدين���ار مب���ا يق���ارب ربع���ه ’ كونن���ا 
اوال واخ���را م�شت���وردون خارقون بنزعة 
ا�شتهالكي���ة مفرط���ة كما جت�شدته���ا موالتنا 
، وال�شب���ب لي�س لدينا انت���اج حملي  لين�شاأ 
لدين���ا �شوق داخلي بانت���اج حترتمه وزارة 
والتج���ارة  ال�شناع���ة  وتتلقف���ه  التج���ارة 
الداخلي���ة ، وهذا العائق متاأ�ش�س من خالل 
لوبي���ات داعم���ة متمكن���ة وموؤك���دا اكرث من 
لوبيات الزراعة او ال�شناعة كليهما  ، حيث 
يفتق���ر االخ���رون الي متثي���ل يف ال�شلط���ة 
الت�شريعي���ة ، وه���ذه بات���ت م���ن بديهي���ات 

االم���ور ، كما تتج�شد ب�ش���كل وا�شح اخرا 
كرمز هو ذرة احلويجة التي باتت ال ت�شنع 
وال ت�ش���وق وال ت�شدر . ولكن رب من يقول 
ان ال�شب���ب يف تدم���ر ذرة احلويجة كونها 
تق���ع يف ) املثل���ث احل���رج �شيا�شي���ا ( �شيما 
واحلرك���ة املكوكي���ة ب���ن املرك���ز واالقلي���م 
لت�شبح احلويجة �شحية او ورقة �شيا�شية 
، ولك���ن ه���ذه ال�شيا�ش���ة يف تدم���ر )�شنع 
ورمب���ا  عراقي���ا  متاأ�ش�ش���ت  الع���راق(  يف 
احلويج���ة طليع���ة  �شد التطبي���ع االنفالتي 
االداء  يف  �شع���ف  او   ، اال�شت���راد  يف 
الربمل���اين ملمثليه���م اذ كان له���م م���ن ميثلهم   
.  ب���كل االح���وال باملقابل ب���ات وا�شحا ان 
تخفي����س الدين���ار كان وراءه  عدم ت�شنيع 
واخواته���ا  احلويج���ة  ذرة  ت�شوي���ق  او 
العراقي���ات  م���ن التم���ور اىل الطماط���ة اىل 
ال���ذرة البي�ش���اء  اىل ال�شم�ش���م اىل ب���ذور 
القط���ن اىل اال�ش���واف واجلل���ود والكت���ان 
وامل���واد االن�شائي���ة وت�شني���ع النفط اخلام 
املتع���رث ، و�ش���وال لع���دم دف���ع م�شتحق���ات 
فالحي احلنط���ة وال�شعر ، يف حن تت�شلم 
اإ�شرتالي���ا او كندا  او اأوكرانيا م�شتحقاتهم 

بدون تاأجيل ) داير مليم كا�س(.  
ليف���رز لن���ا ع���دم ت�شني���ع الري���ف مبا�شرة 
اأغل���ب  تط���وق  املدق���ع  الفق���ر  ع�شوائي���ات 
مدننا نتيج���ة الت�شحر واالإهمال وامللوحة 
له���ا  ا�شي���ف  الت���ي  التقليدي���ة  والزراع���ة 
معه���ا  املتعاط���ي  البروقراط���ي  الت�ش���وه 
ليعززها امللف املائي غر املفاجئ واملمنوع 
م���ن ال�ش���رف حل���د تاريخ���ه .   وع���ادة من 

املائي���ة   وامل���وارد  الزراع���ة  وزارة  خ���الل 
والتجارة وال�شناعة ، نظرا لغياب اخلطة 
التي يف ادراج )وزارة التخطيط الورقي( 
. ي�ش���اف مل���ا تق���دم ه���و ذريع���ة احلري���ة 
االقت�شادية على الطريقة االمريكية كونها 
مرجعا ايديولوجيا من خالل عالقتنا معهم 
. اذ لي����س بام���كان الرا�شمالية – مبقت�شى 
طبيعته���ا – حل امل�شاأل���ة الفالحية ، فاالفق 
الوحيد الذي ت�شتطي���ع توفره هو كوكب 
الب�ش���ر  وملي���ارات  بالع�شوائي���ات  مل���يء 
)الزائدي���ن عن احلاجة( ، ) د. �شمر امن/ 

م�شتقبل الزراعة /�س2016/55(.  
فال قان���ون الع�شوئي���ات ذو احللقة املفرغة 
اأزم���ة �شك���ن وب���ن  ب���ن كونه���ا ) جم���رد 
مزاي���دات انتخابي���ة ( وال مت�ش���ي االأمور 
بغي���اب لوب���ي زراع���ي �شناع���ي برملاني���ا 
لت�شم���ع اأ�شواته���م ، ل�شبب ب�شي���ط انه )ال 
�شناع���ة ب���دون زراع���ة وال زراع���ة ب���دون 
الداخلي���ة  التج���ارة  لتزده���ر   ، �شناع���ة( 
ونخرج من نفق االقت�شاد الريعي ، الذي ال 
يلوح يف افقه �شوى االنحدار او املراوحه 

باأح�شن االحوال . 
املن���ا كبر ان ال يكون املل���ف املائي ذريعة 
الزدهار التج���ارة اال�شتهالكي���ة االنفالتية 
بلوبياته���ا، ب���ل تتواك���ب امللف���ات بتكام���ل 
موح���دة  باولوي���ة  ايجاب���ي  وبتواف���ق 
وباآليات تنبثق م���ن هدف مركزي يخرجنا 
من االقت�شاد الريعي اىل رحاب وطماأنينة 
التنمي���ة امل�شتدام���ة ’ بكف���اءات عراقية مع 

مراكز بحوثها الوطنية . 

العدد )5322( ال�شنة الع�شرون - االربعاء )7( كانون االأول 2022

ت�ستند �سروط اإنجاح  اأ�ستراتيجية مكافحة 
الف�ساد على عدة عوامل ومرتكزات لعل 

في المقدمة منها تاأتي ال�سرورة الق�سوى 
لإ�ستعادة ثقة المواطن بالنظام ال�سيا�سي 

التي و�سلت لحدود اله�سا�سة وال�سعف 
لدرجة اآخذة بالمزيد كلما ت�ساعدت 

التاأثيرات ال�سيا�سية ال�سلبية على المجتمع 
والدولة العراقية كنتيجة طبيعية لأنت�سار 

ظاهرة الف�ساد على ال�سعيد ال�ستراتيجي 
التي اأ�سحت جزءا من مايمكن اأعتباره 

لها  ثقافة  عبارة  اأن  علما   . الف�ساد«  “ثقافة 
اأبعاد قيمية - اأخالقية ومظاهر �سلوكية 
ح�سارية اإيجابية تعنى عمليات التغيير 

وال�سالح الحقيقي حيث تمتزج مع افكار 
و�سلوكيات الرتقاء بنوع وم�ستوى حياة 

ال�سعوب اإت�ساقا  مع مكافحة جذرية للف�ساد 
بكل �سوره وابعاده .

 ترتيب���ا عل���ى ذل���ك ، م���ن دون روؤي���ة وا�شح���ة 
ومواجه���ة اإ�شرتاتيجية ج���ادة �شاملة خمطط لها 
عل���ى خمتل���ف ال�شع���د الر�شمية وغ���ر الر�شمية 
�ش���د املحا�ش�ش���ة والف�شاد من املتوق���ع اأن ن�شهد 
الف�ش���اد  م�ش���ارات  وتعم���ق  تنام���ي  اإ�شتم���رار 
وتغلغله���ا يف ج�ش���د الدولة العراقي���ة ماي�شعف 
كثرا كيان الدولة ودورها الفاعل اقليميا ودوليا 
.  لع���ل من اأب���رز �شم���ات منظومة الف�ش���اد كونها 
مركب���ة معقدة تتداخ���ل اإ�شرتاتيجيا يف تفا�شيل 
متنوع���ة من ملف���ات حياتنا العام���ة )االقت�شادية 
، االجتماعي���ة ، الثقافي���ة وغرها( ع���رب م�شاحة 
وا�شع���ة للتفاعل مع الق���وى الفاعلة يف املحيطن 

الداخلي واخلارجي.
 اإن املعادل���ة املتوازن���ة ن�شبي���ا لتحجي���م الف�ش���اد 
يف اأ�شي���ق �شوره وابعاده تعتم���د على �شرورة 
امت���الك االرادة ال�شيا�شي���ة احلازم���ة التي تنمي 
م�شاع���ر االعت���زاز باملواطن���ة احلق���ة التي متنح 

م�شروع���ات  الإقام���ة  متكاأفئ���ة  فر����س  اجلمي���ع 
االن�شاني���ة  وللتنمي���ة  لال�شتثم���ار  حقيقي���ة 
امل�شتدام���ة . م�شاأل���ة م�شمونه���ا يرتب���ط ا�شا�ش���ا 
بك���م ون���وع وكيفية و�ش���ول وتوزي���ع اخلدمات 
االن�شاني���ة للمواطن���ن جميع���ا دون متيي���ز تدار 
م���ن  قبل اجله���از احلكومي وفق���ا الإدارة ر�شيدة 
تلب���ي اأب�ش���ط االحتياج���ات االن�شاني���ة التنموية 
بعي���دا ع���ن املحا�ش�ش���ة املقيتة اأو �ش���وء االدارة 
املنتج للف�ش���اد. �شمن هذا الت�ش���ور فاإن املنظور 
اال�شا�ش���ي ال���ذي اأود مناق�شت���ه يتمح���ور ح���ول 
�شروط جن���اح اإدارة ال�شلطات االربع يف الدولة 
– وزاري���ة  تنفيذي���ة   ، – برملاني���ة  )ت�شريعي���ة 
ورئا�شي���ة ،ق�شائي���ة واإعالمي���ة( ملل���ف املجابه���ة 
ال�شاملة لتحديات الف�شاد يف بعدها ال�شرتاتيجي 
)خا�ش���ة ال�شيا�ش���ي - االداري واالقت�ش���ادي – 
امل���ايل( . ترتيب���ا عل���ى االولوي���ة املعط���اة لبن���اء 
موؤ�ش�شات الدولة الر�شينة وللمحا�شبة وللرقابة 
احلوكم���ة  اإىل  م�شتن���دة  احلازم���ة  الق�شائي���ة 
ع���ن  بعي���دا   Good Governance ال�شاحل���ة 
�شع���ف الدول���ة الت���ي م���ن �شماته���ا ع���دم تواف���ر 
االم���ن واالم���ان وتنامي املحا�ش�ش���ة التي تخدم 
م�شال���ح فئوية لالف���راد وللجماع���ات املتنفذة اأو 
»املحتكرة لل�شلط���ة ، للقوة وللرثوة«على ح�شاب 
امل�شلحة الوطني���ة العراقية. االمر الذي يقت�شي 
اأن تتمت���ع القيادة ال�شيا�شية باإرادة حكيمة فاعلة 
وحازمة وم���ن �شفاتها املميزة االخ���رى النزاهة 
واالمان���ة االخالقية ممتزجة ب���روح اال�شتقاللية 
والكف���اءة االداري���ة – ال�شيا�شي���ة . اأم���ا هدفه���ا 
فه���و ر�ش���م وا�ش���ح لتفا�شي���ل عملي���ة اال�ش���الح 
البنيوي “الهيكلي” الإدارات وموؤ�ش�شات الدولة  
اإ�شتجابة ملقت�شيات التنمية االن�شانية امل�شتدامة 

بحدود 2035. 
ترتيبا على ما تقدم البد للقيادة ال�شيا�شية لل�شيد 
حمم���د �شي���اع ال�ش���وداين م���ن االلتج���اء لالآليات 
واالدوات واالمكان���ات املنا�شب���ة ب�شري���ا وماديا 
لرتجم���ة اخلط���ط ال�شرتاتيجي���ة اإىل �شيا�ش���ات 
اإجرائية - تتم وفق���ا ملديات زمنية حمددة - على 
راأ�شه���ا تاأ�شي����س موؤ�ش�ش���ات ق�شائي���ة م�شتقل���ة 
م���ن ابرزها”حمكم���ة جنائي���ة عراقي���ة عليا �شد 
الف�شاد«اإ�شاف���ة للهيئ���ة العلي���ا ملكافح���ة الف�ش���اد 
والهيئات برملانية للنزاهة يف خمتلف حمافظات 
الع���راق ب�شمنه���ا وال�ش���ك العا�شم���ة . حمكم���ة 
يقوم على اإدارته���ا وتطبيق اإجراءاتها القانونية 
العادل���ة نخب من حكام وق�ش���اة يت�شمون باأعلى 
�شف���ات اال�شتقاللية – احلي���دة والكفاءة العدلية 
م���ع االلت���زام بحق���وق االن�شان بق�ش���د املحا�شبة 
الدقيقة جلرائ���م الف�ش���اد االداري – االقت�شادي 
واملايل اإنطالق���ا من امل�شتوي���ات الدنيا )الر�شوة 
، املح�شوبي���ة وغره���ا( اإىل العلي���ا “الك���ربى” 
متمثلة باإهدار ام���وال الدولة بل وخيانة االمانة 
التي تعد من اجلرائ���م الكربىالتي التهاون فيها 
اطالقا �شواءا للجاين اأم لالموال املهربة او التي 
تختف���ي من خزينة الدولة ب�ش���ورة دراماتيكية . 
اإن ت�شري���ع قانون �شامل ملكافح���ة الف�شاد ا�شحى 
م�شال���ة البد منها الإجناح م�شاعي مكافحة الف�شاد 

. م���ن هنا تاأتي اأهمية ت�شليط اال�شواء امل�شتمرة 
عل���ى وقائ���ع الف�ش���اد الك���ربى بغي���ة ك�شفه���ا اأو 
متابعته���ا اأ�شتخباري���ا واإعالمي���ا اإعتم���ادا عل���ى 
معلوم���ات و�شواه���د دقيقة ظاه���رة تنمي الوعي 
العام بخطورة م���ا يتعر�س له العراق من جرائم 
وخروق���ات للقوان���ن . لع���ل من من���اذج �شفقات 
الف�ش���اد املتعددة على �شبيل املثال ولي�س احل�شر 
م���ا يع���رف ب�شفقة الق���رن وغرها م���ن خروقات 
للنظ���ام القان���وين - الق�شائ���ي للدول���ة ج���اوزت 
قيمها ترليونات الدوالرات التي ميكن اإن توظف 
ح���ال ا�شرتجاعه���ا اإىل خزين���ة الدول���ة خلدم���ة 
الع���راق بخا�ش���ة الفئ���ات الفق���رة واملحروم���ة 
بل وحت���ى والطبق���ة الو�شطى املع���ول عليها يف 
بن���اء االقت�شاد الوطني به���دف حت�شن م�شتوى 
ونوعي���ة احلي���اة االجتماعي���ة – االقت�شادية يف 
ظ���ل دور حيوي منت���ج للقطاع اخلا����س. ملفات 
اأخ���رى ميكن اال�شارة اإىل بع�س منها تعد مبثابة 

اجلزء الظاهر من جبل اجلليد منها ما يلي : .
مل���ف �شرقة النف���ط العراقي وتهريب���ه اإىل خارج 

البالد. 
ملف �شرقة ال�شرائب والتاأمينات اجلمركية. 

مل���ف اإه���دار اأم���وال الع���راق )من عمل���ة الدوالر 
ال�شعب���ة( حيث ت�ش���ل معلومات بحاج���ة للمزيد 
م���ن التدقيق عن ادوار �شلبيةللم�شارف العراقية 
احلكومي���ة واالهلي���ة يف اإط���ار مايع���رف مب���زاد 
العمل���ة للبنك املرك���زي االمرال���ذي انعك�س �شلبا 
عل���ى امل�شت���وى املعا�ش���ي للفئ���ات الفق���رة التي 
و�شل���ت حلدود الفقر املدقع بحدود )1.90 دوالر 

يوميا(.
واخلا�ش���ة  احلكومي���ة  التعاق���دات  مل���ف  اأزم���ة 
والذي مت من خالله اإهدار اأموال �شخمة الإ�شباب 
متع���ددة منه���ا تلك���وؤ اقام���ة امل�شاري���ع اأو الف�شاد 

و�شوء االدارة. 
ملف الف�شاد يف املمتلكات العقارية التي ارتفعت 
قيمها ب�شورة غر طبيعية عرب �شفقات م�شبوهة 
العراقي���ة  للقوان���ن  االحت���كام  خ���ارج  تق���ع  اأو 
اوبعي���دة ع���ن ال�شفافي���ة واملحا�شب���ة القانوني���ة 

احلازمة . 
ملف تهري���ب االموال العراقي���ة للخارج حيث اأن 
م���ا يني���ف ع���ن 150 ملي���ار دوالروفق���ا لت�شريح 
رئي����س اجلمهورية ال�شابق الدكتور برهم �شالح 
- ن�ش���ر يف  ع���ام 2021 - ق���د مت تهريبها خلارج 
البالد من���ذ 2003 . ترتيبا على ذل���ك قدم  رئي�س 
اجلمهوري���ة م�ش���روع قان���ون للربمل���ان عنوان���ه 
:”ا�شرتداد عائدات الف�شاد” م�شالة بحاجة ما�شة 
مل�شادق���ة الربمل���ان عليها يف اق���رب فر�شة ممكنة 
كي يحا�ش���ب املف�شدون وت�شتعاد االموال املهربة 
. علما ب���اإن تقديرات اأخرى ت�شر اإىل ارقام اأكرب 
، اإذ وفق���ا للجن���ة النزاه���ة النيابية ه���رب بع�س 
الفا�شدي���ن الكب���ار ام���واال ت�ش���ل اإىل نحو 350 
ملي���ار دوالر من���ذ 2003 اإىل 2021 م���ا يع���ادل 

 .. العراق.  ايرادات  من   32%
�شم���ن ه���ذا ال�شياق ميكنن���ا القول ب���اإن ومع كل 
اأت�ش���اع يف دائ���رة الف�ش���اد نلح���ظ اأن حج���م قيم 
اخل�شائ���ر املالي���ة اأت�ش���ع كث���را نظ���را الإنحراف 

وا�شح يف �شلوكيات بع�س املوظفن احلكومين 
بعي���دا ع���ن م�شارااللت���زام بامل�شوؤولي���ة الوطنية 
التي تقت�شي احلفاظ على قيم واأخالقيات النظام 
الدميقراطي مبعناه وم�شمون���ه احلقيقيال�شليم 
.م���ن هنا البد م���ن ف�ش���ح وحما�شب���ة التوجهات 
البعي���دة ع���ن اإح���رتام القانون والق�ش���اء خا�شة 
م���ا يع���رف مبمار�ش���ات “الدول���ة العميقة«الت���ي 
يج���د من ميثلها ملذات اآمن���ة لي�س فقط من خالل 
امت���الك ال�شالح املنفلت بل وم���ن االموال املهربة 
اإىل خ���ارج الب���الد ب�ش���ورة ممتل���كات وعقارات 
اأوا�شتثم���ارات مالي���ة يف مناط���ق ح���رة اجنبي���ة 
بعي���دة عن املراقب���ة واملحا�شبة الدولي���ة امل�شددة 
. ه���ذا وم���ن املنا�شب اال�ش���ارة اإىل ان���ه وبالنظر 
و�شكل���ه  امل�شت�ش���ري  الف�ش���اد  من���وذج  لطبيع���ة 
االجتماع���ي متعدد االطراف فاإن امل�شاألة اخلا�شة 
بظاهرة الف�ش���اد �� مايع���رف الزبائنية املجتمعية 
– ال�شلطوي���ة املتحكمة باملال وبالقوة واملوارد 
�ش���واءا م���ن خ���الل اأدوار االف���راد ، اجلماع���ات 
واالحزاب ا�شحت اأمرا طبيعيا بعيداعن ا�شاليب 

احلوكمة ال�شيا�شية - املالية القانونية الدقيقة. 
ترتيبا عل���ى ما تقدم البد م���ن املعاجلة والتفعيل 
الإجه���زة الدول���ة املخت�شة يف مكافح���ة اجلرمية 
املنظم���ة التي تتداخ���ل يف تق�شيالتها مع جرائم 
اأزم���ة  حج���م  ت�شاع���د  ب�شمنه���ا  امل���ايل  الف�ش���اد 
املخدرات ع���رب احل���دود االقليمي���ة للعراقوالتي 
ب���داأت حكوم���ة ال�ش���وداين بالنظراإليه���ا بجدي���ة 

مرحب بها . 
اأخ���را من االج���راءات الفاعلة لتحجي���م الف�شاد 
واملحا�شب���ة  احلوكم���ة  اآلي���ات  تفعي���ل  تاأكي���د 
القانوني���ة م���ن خ���الل تطبي���ق ميت���د اإىل �شبك���ة 
وا�شعة لالمتت���ة الرقمية احلديثة تغطي خمتلف 
القطاع���ات االقت�شادية – املالي���ة احلكومية هذا 
م���ن جه���ة ، ومن جهة اأخ���رى يفرت����س اأن يتجه 
الع���راق  �شريع���ا لتطبي���ق بكف���اءة عالي���ة كاف���ة 
بن���ود ال�شرتاتيجية الوطني���ة للنزاهة ومكافحة 
الف�ش���اد ب���كل تف�شيالتها املعلن���ة يف عام 2022 
تعزيزا لدور الع���راق املعلن يف االلتزام ال�شارم  
باأتفاقي���ة االمم املتح���دة ملحارب���ة الف�ش���اد الت���ي 
اأن�ش���م الع���راق اإليه���ا يف ع���ام 2007 باعتبارها 
ال�شك العاملي الوحيد املل���زم قانونيا. اإن اأرتقاء 
الع���راق ملراكزمتقدم���ة يف مكافح���ة الف�ش���اد يف 
اإط���ار منظم���ة ال�شفافي���ة العاملي���ة وغره���ا م���ن 
مو�ش�ش���ات دولي���ة تتمت���ع ب�شمع���ة قانوني���ة – 
ق�شائية عاملية ر�شين���ة يعتمد على مدى النجاح 
يف اإجن���از املحا�شب���ة القانوني���ة ال�شارم���ة �شد 
كب���ار الفا�شدي���ن خا�ش���ة حيتان الف�ش���اد  ، االمر 
ال���ذي ي�شتوج���ب اال�شتف���ادة من جت���ارب الدول 
الت���ي حققت  نتائ���ج ناجحة يف حمارب���ة الف�شاد 
م���ن مناذجها )ماليزيا ، �شنغاف���ورة ، نيوزلندة ، 
ا�شرتالي���ا والدول اال�شكندنافي���ة وغرها(.علما 
ب���اإن لبع�س ال���دول العربي���ة جتاربه���ا الناجحة 

وامل
اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ودول���ة االم���ارات 
العربي���ة املتح���دة والكوي���ت واململك���ة االردنية 

الها�شمية وغرها.

قناطر

�لق�صيدة ت�صحُحها �إمر�أة

ت�صنيع �لريف ... مالذ �أخير

د. اأحمد عبد الرزاق �سكارة

ثامر الهيم�ص

 طالب عبد العزيز

�صروط �إنجاح �إ�صتر�تيجية مكافحة �لف�صاد 

 باملط���ر ال���ذي كان البارح���ة اإلت���اأُم جرٌح يف ال�شج���رة، الف���الُح االوُل اأنبَت 
منجَل���ه يف الغ����سِّ املائيِّ هذا، فنزَّ دٌم مل يجر بعي���دًا، هي املناجل تْق�شبنا، 
تقودن���ا اىل ما مل يع���ْد قائمًا، اأو تراجع يف اأقبية اجل�ش���د، الذي تنو�شه يُد 
الذكرى. حتى َم نبحُث يف يبي�س الورق عن ثمرة نائمة، اأخطاأتها املخالُب 
وحافاُت الرفو�س. هي اأخذت اجلريدَة باأخطائها اىل عتمة املعنى، وم�شت 
قارئ���ًة، �شوٌء كثٌر همى، وجرى نولُها على ن�شيج الروح، هاي هي تع�شُر 
االح���رَف ال�ش���وَد، تلتقُط ما كان له���ا ذاَت يوم، وناأى، وم���ا مل ي�شتقم حلمًا 
اًّ،  ها ال�شاعُر واأنت ُتبعُث حياّ اَم يف حافظ���ٍة اأرفف ال ترى. اأياّ عن���دي، الأنَّ االياّ
َفها البليَد،  َق حرٌف بهاتفها، كن ال�شنن على اأوراقها، وكن ُم�شحاّ كلاّم���ا �شفاّ
و�شفحَة كتابها االخرة، التي ال َيهتدي اليها اأحٌد، وال ُت�شتوفى عند َمدين.
فج���َر اأم�ِس، �شرب���ْت عربٌة جداَر بيتن���ا القدمي، اآجرٌّ كثٌر �شق���َط، وتهاوْت 
اأعم���دٌة يف ال�شقف، كانت ترفع ال�شماَء، وانك�ش���ر �شمعداٌن كان يحنو على 
الثياب،  مل اأجِر خلف احلوذي، هو مل يتوقف اأي�شًا، لهذا تاأخرِت ال�شم�ُس، 
فل���م اأَر اأك���رث من ثالثن اآجرًة، �شقطنَّ تباعًا. اأقوُل لِك: لهذا مل اأ�شاأ اأن اأكون 
�شاعرًا، فاأنا منذ خم�شن م�شت، ما زلُت اأغر�ُس ال�شوَء باأزقة اخلارجن يف 
الفجر، اخلائفَن من تتابِع �شقوط االآجرِّ خلف عرباتهم. لكْن، يحزنني، اأنَّ 
يدي ظلت تومئ خلفك، واأنت ترفعن م�شاقط تنورتك عن اال�شفلت، واأنت 
تتخطَن البيوت، وهي تقفر وراءك، ترفعك اجلدراُن وهي تنحطُّ ميتًة، مبا 
اأتاها من االآ�س واجللنار، والكتَب وهي ت�شعُد االرفَف، وترتاكُم حكاياٍت، 
َن اأكفاّهنَّ معلقاٍت يف اال�شرحة، ن�شاَء الف�شة والياقوت واجَلَزِع  ون�شاًء تركاّ
َ اىل  واالنتظ���ار، اللواتي ن�شَن حقائبه���نَّ يف الفنادق الرخي�شة، اأو م�شناّ

جدوٍل مندثٍر، مل يبق من طال�شمه اإال القليل.
���ُف املاُء ذراَعَك يف امل�ش���اِء، الذي مازال خلف اأروم���ة التوت، اأجو�ُس  ين�شِّ
تراب���ه كلَّ يوم، واأح�شي ع���دد املارين الغافلن به، و م���ن �شباكها الطيني، 
حيث اندفَع �شدُرك بجربوت الع�شريَن وعامن، اأ�شغي ملاكنة ال�شقيِّ تلهُج 
با�شماِئ���ك اىل اليوم، فت�شرين اىل طائٍر اأخ�ش���َر يف ال�شماء، هو ما ُيحربِّ 
اُم االمل يف الق���رى البعيدات، لذا تعايل، �شاأحدث���ك عن الليل الذي  ب���ه ر�شاّ
ال مي�ش���ي ب�شري���ٍر واحد، عن الو�شادة يخايلها �شع���ٌر ق�شٌر، لرجل غائب. 
تع���ايل نوجُز ما اأ�شتع�ش���ى على املعاجم، اأنت تقول���ن ال. وانا اقول متى. 
لك���ْن، هو املاُء ذاته، الذي كان ياأمرن���ا فنذهب، ويدعونا فنجيب، ويعجزنا 
باك اىل  فنهجر، ومنتدحه فيدخل ج�شدينا �شووؤه، اأردُت اأن من�شي مع ال�شِّ
املوج البعيد، اىل العالماِت التي لن ت�شلَّ اأحدًا، لكنك اخرتَت �شاحل امللح، 
�شاطئ االأ�شرحة اخلرب.. االآن تلوُح يل من القمراِت البعيدة اأكفٌّ ما عدُت 

ق من اال�شرعة.   اأتبينها بن املرج والريح وما متزَّ
ن من االآ�ِس اأوماأُت، فلم ي�شقط  عل���ى ذات الرتاِب جل�شُت، وبالُعرِف املتغ�شِّ
، يف الفجر اأ�شقطه  طائُر الغياب، من �شجرة االمل، مل ا�شمع همهمة االآجرِّ
احل���وذيُّ وم�ش���ى.. ال اأن���ت يف هاجرة التذك���ر، وال انا يف قيع���ة الن�شيان 
ك يف  والرم���اد، كالن���ا يف زجم���رة املعنى. ومثل �شدف���ة يائ�شٍة ظ���لَّ قمي�شُ
به  يُح، وال ال�شباح يتعقاّ خزائن النهار، ال حبال الغ�شيل تنو�شه فتخ�شرُّ الرِّ
فاأ�شي���ُح به ياهذا، ي���ا راية ال�شرب.  ومث���ل ثور اأخطاأت���ه ال�شكاكن اأخذُت 
طري���َق الليل اىل الليل، اأع���بُّ خمرته، واأحدو بن�شيد لي����س يل، واأتق�شاك 
ُة �شنعُتك يف  بجف���ن تغ�شاُه املطُر والهذي���ان. كلُّ املنازل اأنت، وه���ذه االزقاّ
الغي���اب، الت���واري يليُق ب���ك، فتطوى بك احلج���رات، وتختزن���ك االرائك، 
وتغف���و عل���ى ذراعك اأ�شاوُر ما ع���دُت اأح�شيها. انا خامت���ُة كلِّ كاأ�س، واأنت 

مبتداأ كلِّ عطر.
 ، ، اأو وهو يجفُّ  ويف ما يرى املخموُر اأب�شرُت ع�شَب احلديقة وهو يخ�شرُّ
ال اأدري. كان���ت ال�شن���وات مت�شي خلف ح���وذيٍّ اأعمى. �شح���تاّ باملراكب، 
ترتكن���ي، بي م���ا ب�شواريك من �شج���ن وغروب، ال املاء ي�شم���ُع، وال الرمل 
ين�ش���ى، وال احلجر يواري احلج���ر. وحدي، اأ�شحُح اأم�ش���ًا ال غد له، ومن 
 ، اَم، اأ�شاأُل الزيَت اإفاق���ًة ملاكنة ال�شقيِّ خرائ���ٍد �شفٍر �شارت تبلى اأ�شت���لُّ االياّ
اأت�شف���ُح قراطي�َس حمت الدهوُر اأحرفها، اأمتدُح اال�شباَب، وال اأقدُح ب�شرِة 

امل�شابيح.
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الكتاب تاريخ وذاكرة حية وق�شة م�شتدامة 
ليخفت بريقها مع ال�شنوات. نت�شكى كثريًا 
من اإختالف �شكله الفيزيائي وتغاير طبيعة 
تداوله وت�شويقه وغلبة مو�شوعات بذاتها 
دون �شواه���ا مّم���ا تري���د ك���رى دور الن�شر 
ت�شويق���ه يف �شي���اق �شرتاتيجي���ات ثقافية 
نغف���ل خلفياته���ا يف الع���ادة ؛ لك���ّن الكتاب 
هو الكت���اب ! هو املع�شوق الذي لن�شتطيع 
امل���رور ب���ه والتمّع���ن في���ه مثلم���ا نفعل مع 
اأك�ش�ش���وارات اأو عط���ور اأو حلى ذهبية اأو 
�شي���ارات فاره���ة. ثم���ة يف الكت���اب جوهر 
ي�شتع�ش���ي على التق���ادم والفن���اء. اإنه فكٌر 
مكن���وز يف اأوراق اأو م�شّنفات األكرتونية. 
ليفارق ذهني �شورٌة متخيلٌة اأراها كثريًا: 
كم كانت ح���رية كلكام�ش �شتبدو عظيمة لو 
ع���رف بوجود خملوقات يف الك���ون اإ�شُمها 
)الكت���ب(. اأظن���ه كان �شيبط���ُل رحل���ة بحثه 
امللحمي عن اخللود. ماَلُه واخللود اإذا كان 
�شيخل���ُد بني دفتي كتاب ؟ اخللود هو خلود 
الأف���كار يف نهاي���ة املط���اف. لي����ش مايخلُد 
يف ه���ذا العامل �شوى �شيئ���ني اإثنني: الكتب 
)لتك���ن الفكار، لفرق !(، والفعال النبيلة. 
كل ما�ش���وى ذل���ك قب�ُش ريٍح ماآل���ه اإىل عدم 

م�شتدمي.
منتع����شُ كث���ريًا عندما ن�شه���ُد، وعلى نحو 
لروؤو�شن���ا  الن�ش���ر  دور  ق�ش���ف  يوم���ي، 
ب�شي���ٍل لينقط���ع من جدي���د الكت���ب املوؤلفة 
واملرتجم���ة يف �شت���ى ال�شن���وف املعرفية. 
المتعا����ش هذا لي�ش �شوى اإ�شارة م�شمرة 
اإىل ح�ش���رة يف نفو�شنا: كم �شنقراأ من هذه 
الكت���ب ؟ ومت���ى ؟ األي�ش من طل�ش���ٍم �شفري 
مث���ل حج���ر ر�شي���د يفكك لن���ا ه���ذا القانون 
ال�شرط���ي يف حياتن���ا: نح���ن حمكوم���ون 
بعدد حم���دود من الكتب الت���ي ن�شتطيع اأن 
نقراأه���ا ونح���اول معه���ا فهمًا ومتث���اًل بقدر 
ماتتيح���ه اإمكانياتنا الذهني���ة واجل�شدية. 
حت���ى مع �شغف ك���ركان متفجر لن�شتطيع 
التعام���ل م���ع اأكرث من األ���ٍف اأو األف���ي كتاب 
اأو رمبا ثالثة اآلف مل���ن اأوتي �شغفًا عظيمًا 
ووقت���ًا مدي���دًا. اأين هذه الب�شع���ة اآلف من 
ذل���ك ال�شيل اجلارف م���ن الكتب التي نراها 
وي�شي���ُل له���ا لعابنا حب���ًا ث���م لن�شتطيع لها 
ق���راءة ؟ لكن تبقى ك���رثة الكت���ب – اإنتاجًا 
وت���داوًل ومو�شوعات – َبَرَكة يف حياتنا. 
مث���ال الك���رثة هن���ا مث���ُل ك���رثة الن�ش���اء اأو 
الرج���ال يف العامل. هل ُيْبِطُل الرجاُل حمبة 
الن�شاء بداع���ي كرثتهم ؟ وهل تكف الن�شاء 
عن حمب���ة الرجال بذريعة زيادة اأعدادهم ؟ 
الكرثة بركة م�شتحب���ة، وتتيُح لك خيارات 

كثرية اأف�شل مما حتب.
وفال�شفت���ه  ومفكري���ه  الع���امل  عظم���اء  كل 
كان له���م الكت���اب �شديقًا ومع�شوق���ًا اأبديًا. 
لاإجن���از موؤث���رًا يف ت�شكي���ل الع���امل ودفع 
ارتقائ���ه العلم���ي والتقن���ي والفل�شف���ي من 
غ���ري ق���راءة وكت���اب. كل ال���دول حتر����شُ 
فالكت���اب  ؛  للكت���ب  معار����ش  اإقام���ة  عل���ى 
ف�شاًل عن اأهميته الراغماتية �شار عنوانًا 

للدول���ة مثل جهازها الق�شائ���ي ود�شتورها 
ونوعية �شناعاتها املميزة وتراثها الفكري 
واأيقوناته���ا الأدبي���ة والفل�شفي���ة. هل نعدد 
بع�ش���ًا م���ن اأعاظ���م معار�ش الكت���اب ؟ اإنها 
كث���رية: معر����ش فرانكف���ورت والريا����ش 
وال�شارق���ة والقاهرة ولن���دن وهونغ كونغ 
وبوين����ش اير����ش.... اإل���خ. كل دولة لي�ش 
فيه���ا معر�ش كت���اب �شنوي اإمن���ا هي دولة 
�شيا�شاته���ا  توظي���ف  يف  الق���درة  ناق�ش���ة 
توجهاته���ا  خلدم���ة  الناعم���ة  الثقافي���ة 

ال�شرتاتيجية العليا.
مالي���ًا  مكلف���ة  م�شاري���ع  الكت���ب  معار����ش 
اللوج�شتي���ة  جوانبه���ا  يف  ومعق���دة 
)التنظيمية(، وهي يف العادة مما لتنه�ش 
باأعبائه �شوى هي���اكل موؤ�ش�شاتية مدعومة 
باإمكان���ات الدول���ة. تب���دو موؤ�ش�شة )املدى( 
متف���ردة يف ه���ذا اجلان���ب ؛ فه���ي تنه����شُ 
بعبء اإقامة مثل هذه املعار�ش منذ �شنوات 
عديدة من غري اأن تكون م�شنودة باإمكانات 
دولة. هذه حقيقة موؤك���دة يجب اأن ن�شعها 
دومًا حم���ّل اأعظ���م م�شتحق���ات التقدير يف 

عامل الن�شر والكتاب.
اأتاب���ُع من���ذ �شن���وات ع�ش���ٍر، ورمب���ا اأك���رث 
قلياًل، م�ش���رية الن�شر يف موؤ�ش�شة )املدى(. 
متابعت���ي احلثيثة هذه لها �شببان: اأولهما 
تكوين���ي  بحك���م  اأنن���ي  يف  يكم���ُن  ع���ام 
الثق���ايف واهتماماتي الفكري���ة اأتابُع، بقدر 
دور  يف  ماين�ش���ُر  املتاح���ة،  ال�شتطاع���ة 
الن�ش���ر العربي���ة والعاملية، والث���اين �شبب 
خا�ش ناج���م ع���ن م�شاهمات���ي ال�شبوعية 
يف الكتاب���ة بجريدة )املدى( ف�ش���اًل عن اأّن 
كتب���ي املوؤلف���ة واملرتجم���ة ت�شدر ع���ن دار 
)املدى(. مل�شُت يف الثالث �شنوات الخرية 
ارتق���اء وا�شح���ًا يف نوعي���ة املو�شوع���ات 
الت���ي ت�ش���در يف هي���اأة كت���ب مرتجم���ة عن 
)امل���دى(. ثمة موازنة ثنائي���ة دقيقة �شعبة 
ال�شرتاط���ات والتحق���ق يج���ب اأن حتافظ 
عليه���ا كل دار ن�ش���ر حمرتم���ة: اأن حتق���ق 
م�شت���وى  ذات  لكت���ب  مقبول���ة  مقروئي���ة 
فك���ري معق���ول ولي�شت من تل���ك النوعيات 
الت���ي تتناغم مع مزاج ال�ش���وق والطلبيات 
ال�شائ���دة. اأ�شتطيُع القول بثق���ة مقبولة اأّن 
)املدى( حقق���ت جناحًا جي���دًا �شعب املنال 
الثنائي���ة  ه���ذه  با�شرتاط���ات  اليف���اء  يف 
ع�ش���رية املنال، ولأج���ل اأن ليك���ون الكالم 
عام���ًا م�شرت�ش���اًل من غ���ري �شواه���د �شاأ�شرُي 
يف الفقرات التالية اإىل كتب حديثة ن�شرتها 

)امل���دى( اأرى فيها مثاًل عل���ى جناح ثنائية 
)املقروئية / املثابات الفكرية العالية(:

- �صوء حظ: ذكريات �صحفي في زمن 
االنقالبات

�شوداوية  �شرية يف غاي���ة المتاع – برغم 
وقائعها وفنتازية زمنه���ا العراقي -، كتبها 
ال�شت���اذ )�شهي���ل �شامي ن���ادر(. ه���ي اأكرث 
م���ن �شرية. فيها تفا�شي���ل دقيقة تك�شف عن 
الواق���ع العراق���ي اأف�شل كث���ريًا من بحوث 
يف  كث���ريًا  اأعجبن���ي  م�شاع���ة.  اأكادميي���ة 
�شفحاته���ا الخرية الو�ش���ف الباثولوجي 
الدقي���ق حلالة )نوبات الذع���ر( التي عاناها 
ن���ادر يف مغرتبه الدامناركي. نادر �شخ�ش 
متف���رد مبواهب���ه وايثاريت���ه الت���ي �شاعت 
)اأو �شّيع���ت( بفعل مقادي���ر الزمن وخ�شال 

فردية خا�شة به.

- في البحث عن الزمن: رحالٌت في 
بعد مده�ش

رحل���ة رائع���ة يف مو�شوع���ة )الزم���ن( يف 
جوانبها الثالث���ة: التاريخي���ة والفيزيائية 
والفل�شفي���ة. كتبه���ا )دان فال���ك( ال�شحف���ي 
املول���ع بال�شحاف���ة العلمي���ة، وه���و ف�ش���اًل 
ع���ن ال�شحاف���ة حا�ش���ل على دكت���وراه يف 
الفيزي���اء. كتبُت عن الكت���اب عر�شًا ن�شرته 

)املدى( يف اأحد اأعدادها.

- بحٌث لم ينته: �صيرة ذاتية فكرية
هذه �ش���رية ذاتية يتداخل فيه���ا ال�شخ�شي 
باملع���امل الثقافي���ة وال�شيا�شي���ة للع���امل منذ 

وف���اة  وحت���ى  الع�شري���ن  الق���رن  بداي���ات 
كاتبه���ا ذائع ال�شي���ت، ال�ش���ري كارل بوبر، 
ال�ش���رية  ه���ذه  اأّن  اأع���رتُف   .1994 ع���ام 
الذاتية عالي���ة الد�شامة ومتثل مادة قرائية 
الع���ايل  جم���اورة  اإعت���اد  مل���ن  م�شتطاب���ة 

الفكرية والفل�شفية.
- الالنهاية والعقل: علم وفل�شفة الالنهاية

اأن تعم���د دار  اأب���دًا  اأتوق���ع  ه���ذا كت���اٌب مل 
ن�ش���ر عربي���ة اإىل ترجمت���ه ؛ لك���ن )امل���دى( 
ك�ش���رت توقعاتي وفعلتها. كتاٌب رائع كتبه 
العلم  الريا�شيات���ي – الفيل�شوف – موؤرخ 
)رودي روكر(، وترجمت���ه ال�شتاذة )رزان 
يو�شف �شلم���ان( ترجمة ر�شينة ت�شتوجب 

ال�شادة.
- كارل مارك�ش وولدة املجتمع احلديث

ه���ذا عم���ل م���ن ط���راز العم���ال التاأليفي���ة 
التي تتطل���ب حفرًا فكريًا �شب���ورًا ودقيقًا. 
بانورام���ا فكري���ة خمدوم���ة بوثائ���ق مهمة 
اأّل���ف الكت���اب امل���وؤرخ ال�شيا�ش���ي  كث���رية. 
والتاريخي )ميخائي���ل هايرنيخ( وترجمه 
ال�شت���اذ )ثام���ر ال�شف���ار(. كت���اب رائع ملن 
يبتغي ا�شتك�ش���اف اجلوهر النبيل ملارك�ش 

والفكر املارك�شي.

- ذرات اللغة
كت���اب رائ���ع يبح���ث يف اأ�شا�شي���ات اللغة: 
مّم تتك���ون اللغ���ة ؟ وكي���ف تن�ش���اأ ؟ وه���ل 
اللغ���ة �شل�شل���ة عنا�ش���ر اأولية مث���ل الذرات 
الت���ي تك���ّون كّل امل���واد يف عاملن���ا. يطوف 
الكت���اب يف ع���وامل علماء باحث���ني يف هذه 
املو�شوعات مثل ت�شوم�شكي. كتب الكتاب 

ع���امل الل�شانيات )م���ارك بايك���ر( وترجمته 
يو�ش���ف  )رزان  ال�شت���اذة  العربي���ة  اإىل 

�شلمان(.

- لماذا نقراأ االدب الكال�صيكي
�شياح���ة فكري���ة وتاريخية مبهج���ة يو�شح 
كي���ف  كالفين���و(  )اإيتال���و  الروائ���ي  فيه���ا 
دخلت اأعمال اأدبي���ة دون غريها يف املعتمد 
الدبي الغرب���ي و�شارت تع���دُّ كال�شيكيات 
عاملي���ة. الكتاب مكتوب بلغ���ة كالفينو التي 
لت�شب���ه لغ���ة �ش���واه، وبعبارات���ه املمي���زة 
لروؤيت���ه البداعية. كتبت ع���ن الكتاب مادة 

م�شتفي�شة من�شورة يف )املدى(.
* * *

ثم���ة اإ�شارة ممي���زة يجب التوق���ف عندها، 
اأعني به���ا ظاهرة الطبيب / املرتجم. اأ�شرُي 

اإىل اإ�شمني كبريين يف هذا املجال:
- الدكت���ور عل���ي عب���د المري �شال���ح الذي 
يعمل مبواظبة عظيم���ة على ترجمة روائع 
العم���ال، ومنه���ا ن�شب���ة جيدة �ش���درت عن 
املدى. م���ن العمال احلديث���ة التي �شدرت 
احلي���اة  القل���ب:  )فيل�ش���وف  موؤخ���رًا  ل���ه 
القلق���ة ل�شوري���ن كريكيغ���ارد( للفيل�شوف���ة 
)كلري كارلي���ل(، ورواية )الع���الج باملياه( 
اأراه���ا  ماكنتو����ش(.  )�ش���ويف  للروائي���ة 
الدكت���ور  اأدار  عندم���ا  حمم���ودة  خط���وة 
جت���اه  الرتجمي���ة  بو�شلت���ه  دف���ة  �شال���ح 
ع���وامل الفل�شفة والفك���ر ومل يكتِف بروائع 

ترجماته الروائية.
- الدكت���ورة ر�ش���ا �ش���ادق: كان���ت معرفتي 
الوىل به���ا ع���ر كت���اب )يف البح���ث ع���ن 
الزمن( الذي اأ�شرُت اإليه اأعاله. وجدُت فيها 
�شغف���ًا عظيمًا ور�شاق���ة ومتكنًا يف الفعالية 
فكري���ة.  وخلفي���ات  �شياغ���ة  الرتجمي���ة 
وا�شٌح من اأعمالها اأنها ت�شبع مو�شوعاتها 
ق���راءة لك���ي تزي���د الرتجم���ة ث���راء. ق���راأت 
بع���د كتابهاع���ن الزم���ن �شل�شل���ة ترجماتها 
الروائي���ة: )رجال مهّم���ون(، )ق�شية املانغا 
املتفجرة(، الرجل يف القلعة العالية(، وهي 
كلها اأعمال مهمة لروائي���ني ذوي اإمكانيات 
تخييلية وقدرات كب���رية وبخا�شة )فيليب 
دي���ك( اأح���د اأك���ر اأ�شاط���ني رواي���ة اخليال 
العلم���ي املعا�شرة وال���ذي حتولت رواياته 
اإىل اأفالم �شينمائي���ة ذائعة ال�شهرة. اأمتنى 
اأن توا�ش���ل الدكت���ورة �ش���ادق تعاونها مع 

دار )املدى(.
* * *

من امله���م يف هذا املقام ال�ش���ارة اإىل الدب 
)حت�ش���ني  الدكت���ور  وترجم���ات  الرو�ش���ي 

رزاق عزيز( الباهرة.
كانت ال�ش���ارات ال�شابقة اإىل كتب قراأتها ؛ 
واإل لو اأردنا تعداد الكتب املميزة املن�شورة 
ع���ن )املدى( فكثرية واأك���ر من قدرتنا على 
قراءته���ا ومتّثله���ا. مائ���دة )امل���دى( عامرة 
باأطاي���ب الطعام، ولزال���ت كرثٌة من الكتب 

تنتظر دورها يف جدول قراءاتي.
وعدتنا )املدى( بالكثري واأوفت بجزء لي�ش 
بقليل من وعدها يف ظروف حملية ودولية 
ماأزوم���ة تفر����شُ ظاللها الثقيل���ة على عامل 
د  الن�ش���ر والكتاب. بع�ُش واجبن���ا اأن نع�شّ
)املدى( ونب���ارك انطالقة معر�ش )العراق( 
الدويل للكتاب، واأن ناأمل يف عناوين لكتب 
جديدة جتاهد يف مالم�شة التخوم الفكرية 

العالية ولتر�شى بوديان الفكر وقيعانه.

لفت انتباهي ال�صاعر علي اأبو عراق 
بخزان ذاكرته المهم محتفظًا فيه 

ومتباهيًا بكل ما ا�صتمع له ودونه من 
مرويات الذاكرة ال�صعبية و�صكرته عندما 

بعث لي ما اأ�صدر من التقاطات �صعرية 
واأعطاها حياة ناب�صة بالروح وكل ما 
يوحي باأن المكتوب جديد اأو قديم 

للغاية حتى حاز لحظته المغايرة في 
الحا�صر / الجديد وهذا الذي لم�صته 
تكرر مثيراً لي واأنا اأقراأ مجموعتين 

لراوية جديدة هي نوال جويد.

كانت مرويات املا�شي التي اختزنتها و�شجلتها 
ب���روح �شفاف���ة و�شادق���ة تطف���ح فيه���ا �شعري���ة 
املروي���ات  ابتكرته���ا  الت���ي  العامي���ة  املف���ردات 
الذكورية اأو الن�شوية وعا�ش���ت قانعة بالتداول 
بني الفراد واجلماعات يف الليل والنهار، لكني 
واثق باأن امل�شاءات هي زمن الت�شال والتداول 
لأن اللي���ايل طويل���ة، خ�شو�ش���ًا الن�شوية. ومن 
يق���راأ حكايات ن���وال جوي���د ي�شم رائح���ة ليايل 
ال�شت���اء يف الأه���وار ويتعاي����ش م���ع م���ا تف���وح 
ب���ه املياه وكاأنها متن���ح �شيئًا م���ن املخزون فيها 
مادي���ًا اأو نف�شي���ًا وروحي���ًا. ولذا اأن���ا اأعتقد باأن 
اله���وار باقية مبقاومتها عل���ى الرغم من املوت 
الذي قررته ال�شلطة له���ا، لأنها اأدركت جيدًا باأن 
الأه���وار / امل���اء وم���ا اختزنه هو احلي���اة التي 
�شتبق���ى، وال�شلط���ة ل تري���د هكذا بق���اء وحياة 
اأزلية. لأن ال�شلطة تعرف منذ اأن ادركت ما تريد 
وعرفت ما يجعلها باقي���ة وم�شتمرة وهو القوة 
ومعاين���ة كل ف���رد لديه روح خمتلف���ة، وم�شادة 
واأول ما ي�شتهدفه الف���رد هو ال�شلطة. وهذا اأمر 

خطري ومقلق لها.
من هن���ا يتحول املاء الذي ه���و اأول املوجودات 
هدف���ًا  والتكوي���ن  اخلل���ق  حلظ���ة  احلي���اة  يف 
لل�شلط���ة، لأنه قوي، بارد وحار، كرمي تزدحم به 
الأهوار، ويلتقط التهام����ش والأ�شوات املرددة 
لل�شعر والغناء، مبعنى املاء قوي وجبار، معاند 
مثلم���ا ح�ش���ل ل���ه يف البدئي���ة الأوىل ا�شطورة 

اخللق والتكوين ال�شومرية.
املاء هو احلياة البدئية، وهو ال�شهل والب�شيط، 
الق���وي ج���دًا وال�شعي���ف، ا�شتط���اع انت���اج كل 
جماليات احلي���اة وفا�شت به ال�شط���وح املائية، 
حت���ى ما اعت���اد الف���راد والعي�ش مع���ه واحلياة 
في���ه هو مائي ولهذه ال�شطورة التي كونت اآلية 
ن�ش���وء ال�شاللية في���ه، حازت كونيته���ا العظيمة 
وظل���ت متكررة مب���ا انطوت عليه م���ن مقد�شات 

وطقو����ش م���ع كل م���ا رافقه���ا من �شعري���ات هي 
جم���ال ال�شط���وح املائي���ة، الت���ي �ش���ارت غن���اء 
ورق����ش، ت�شعيفًا ينطوي عل���ى ا�شارات ار�شال 
لالخ���ر الع�شي���ق حت���ى تدن���و اليه ومن���ه حلظة 
العا�ش���ق واملع�شوق���ة  ب���ني  الثنائي���ة  الت�ش���ارك 
وهم���ا اكرث مف���ردات ال�شع���ر والغن���اء ح�شورًا 
وت���رددًا و�ش���دى يف طقو�ش املعاب���د و�شلوات 
احلن���ني لالله العظم " انكي / ايا " املجد للماء، 
واخلل���ود ل���ه ولالف���راد والكائنات كله���ا التي ل 

تقوى على البقاء بعيدًا عنه.
اختزن الله انكي بدئي���ة الت�شكل الرمزي الول 
وتكون���ت الرموز حي���ث كان املاء اب���رز ال�شور 
وال�ش���ارة والعالم���ات الدال���ة علي���ه. وظل هذا 
الل���ه يتابع ع���ر التفا�شيل الطقو�شي���ة البدئية 
ا�شاراته���ا  عل���ى  اللغ���ة معتم���دة  تتك���ون  كي���ف 
ورموزه���ا ومل تك���ن معق���دة تل���ك الآلي���ة الوىل 
العظيم���ة ب���ل ه���ي �شهلة، مرن���ة، طيع���ة، �شفافة 
الق���ت من عطر بدئيتها �شعرية اقرتنت مع �شبكة 
الرم���وز والعل���وم الرمزية الغف���رية متجاورت 
الرموز وجتاوزت حدود املطلوب نحو ما حتلم 
به النثى ع���ر رموزها الغفرية و�شعرها املرتل 
يف ال�شل���وات و�ش���ط املعاب���د، للجم���ال العظيم 
للحظ���ة الت���ي تتبل���ور به���ا اندماج���ه العا�ش���ق 
والعا�شق���ة وكالهم���ا يوؤدي���ان ال�ش���الة اما الله 
وحرا�ش���ه الكهن���ة وه���و يلتقط تاأوه���ات احلب 
ودبكات العا�شق الفرحان وهو يلتقط مع�شوقته 
وي�شمه���ا بني ا�شابعه وبالتايل ت�شيع بني يديه 
وين�شغ���ل و�ش���ط املعب���د بلم�ش���ة اجل�ش���د املائع 

وا�شتعادة �شالدته.
كت���اب م�شح���وف خريب���ط مروي���ات حمفوظ���ة 
وتاأزت بالتجاور مع بع�شها ومت جمعها ومللمتها 
بعن���وان واحد، ه���و الكرث قوة، دال���ة على قوة 
املراأة املمنوح لها ح�شورًا نادرًا ما تعرفت عليه 
الن�شوة ايام زمان التقطت الراوية حكاياتها من 

الزم���ن الجتماعي وتوجد فيم���ا بينها وتتحول 
اىل مروي���ات متنحن���ا فرح���و و�شع���ادة وتوفر 
لن���ا فر�شة تكوين �شبكة معق���دة من امل�شموعات 
يق���ود اليه���ا ونل���وذ به���ا، لن م�ش���اءات الهوار 
حتت���اج احالم���ًا وتريد اني�شًا، ف���ال غري ال�شوت 
بح�ش���وره اله���ادئ والق���وي يرمم م���ا يحتاجه 

اجل�شد عندما ي�شعر بالرد.

ا�شار ال�شتاذ �شعي���د الغامني باأن املرويات هي 
الك���رث اهمية لنها حتدث يف الزمن الجتماعي 
ومث���ل هذه املروي���ات بطبيعتها تدخ���ر ح�شورًا 
بهي���ًا لل�شخ����ش اجل���ريء وتتعام���ل مع���ه ع���ر 
حمكي���ات ع���ن حتققات���ه الت���ي �شجله���ا الزم���ن 

الجتماعي و�شار بطاًل، لكنه غري ملحمي.
مه���ارة  اىل  جوي���د  ن���وال  الراوي���ة  تو�شل���ت 
ال�شتعادة والروي من اج���ل الت�شهيل بوا�شطة 
لهجة �شعبي���ة، مرنة / لينة، �شفافة وكان اللهجة 
العامي���ة اختزنت يف ذاكراته���ا بع�شًا من جمال 
لغتها الوىل التي ه���ي البدئية يف ع�شر ما. لذا 
متكنت اللهج���ة العامية من الو�شول اىل �شيادة 
�شفوي���ة جت���ازوت كل م���ا ه���و �شف���وي ال�شع���ر، 
الغناء، امل�شرح وحتررت كليًا مثلما قال حممود 
دروي�ش عن نحوها ال�شابط واحلركات املانحة 

لها اجلمال كله.
مل تك���ن مهمة و�شع معج���م للمرويات كهوام�ش 
املف���ردة  لن  ال�شعبي���ة،  املروي���ات  خ���وامت  يف 
ومعناه���ا �شالل���ة زم���ن املا�ش���ي ولي����ش �شه���اًل 
التع���رف عل���ى املف���ردة وم���ا تعني���ه ومث���ل هذه 
املحاول���ة جترب���ة انرثبولوجي���ة متن���ح الكاتب 
فر�ش���ة التدوين وت�شجي���ل املف���ردات ومعانيها 
وحفظ زمنه���ا املا�شي الذين حاولن���ا ا�شتعادته 
ع���ر جمع احلكاي���ات وتدوينه���ا والتو�شل اىل 
ما انطوت عليه م���ن دللت ومعان. يف حماولة 
ال�شاع���ر علي ابو ع���راق برزت احلي���اة اليومية 
واآلي���ة  وم�شاعبه���ا  الجتماعي���ة  وتفا�شيله���ا 
مقاومة امل�شاعب التي تف�شي اىل ما هو ا�شعب 

واعقد.
ا�شت���دت  مبتعبه���ا  احلي���اة  ازدادت  وكلم���ا 
الن�شغالت ب�ش���رورات التعرف على ما ي�شاعد 
الف���راد على حلول تفتح مناف���ذ جديدة للتعرف 
على حلول يق���در عليها الكائن، جتعل من حياته 
معيو�ش���ة ومقبول���ة. وبالت���ايل يذه���ب الكائ���ن 

الفرد، امل���راأة الرجل، واجلماع���ات معًا من اجل 
�شياغ���ة امن���وذج مل���ا يري���ده اجلمي���ع، ويتف���ق 
عليه، مبعنى التو�شل اىل الهوية اخلا�شة التي 
�شاغها الكل، اعتم���ادًا على املرويات وامل�شاعب 
الجتماع���ي  راأ�شماله���ا  بو�شفه���ا  واملتاع���ب 

والثقايف.
فالهوي���ة مك���ون اجتماع���ي عام، وف���ردي، لكنها 
بنموذجه���ا الجتماعي املتف���ق عليه هي القوى 
الجتماعي���ة والثقافي���ة،  للوح���دة  يف متثيله���ا 
ب���ل ه���ي �ش���ريورة ل�شتم���رار وتتاب���ع التماثل 

والتمايز الذي ي�شعى اليه اجلميع.
وت�شتقر الهوية مع كل احليازات املتغذية يوميًا 
بالتج���ارب وامل�شاع���ب وحلوله���ا، حت���ى ت�شري 
البدئ���ي اخلا�ش���ع لال�شتجاب���ة  للخ���زان  نوع���ًا 
 " هابيتو����ش   " بالت���ايل  وتتمرك���ز  امل�شتم���رة 
املوح���د ملفاهيم الف���راد ومعرفتهم للحلول التي 

تت�شمنها املرويات كنوع من اخلرة واملعرفة.
الحتياج���ات  وكل  املروي���ات  ب���اأن  اعتق���د  ان���ا 
الثقافي���ة اليومية هي ب���ذور الهابيتو�ش املعتاد 
علي���ه وا�شتم���رار التغذي���ة ب���ه كحل���ول لبع����ش 
لالف���راد  متمرك���زًا  حت���ول  حت���ى  ال�ش���كالت، 
واجلماع���ات لن���ه يعن���ي الثقاف���ة الجتماعي���ة 
املختزنة ل���دى الفراد ويتك�ش���ف بالتايل تكونًا 
مع���رًا عن قوة الوجود واملقاوم���ة وي�شري داًل 
عل���ى ما ميث���ل بالن�شب���ة لالفراد او م���ا يعر عن 
هوي���ة اجلماعة وتظل ه���ذه املكون���ات الثقافية 
م�شتجيبة لل�ش���ريورة �شبيهة الحالم بارحتالها 
مكتنزة بيو�ش خزانه���ا الجتماعي والتاريخي 
الراب���ح بق�ش�شه كما قال ب���ول ريكور. فالتطور 
التاريخ���ي احلتم���ي وحركته م���ن عتبة لخرى، 
ومن جماع���ة لخرى جديدة وا�شار بورديو اىل 

ان كل هابيتو�ش هو خا�ش وهو ياتيًا.
و�شاأح���اول م���رة اخ���رى احلدي���ث ع���ن اللهج���ة 
العامية وما قاله املفكر الكبري م�شطفى �شفوان.

 حيدر المح�صن
مرساة

اأح���ّب الأ�شياء اإىل قلب ال�ّشاه هو �شي���د الّطرائد، ويف ذلك اليوم متّكن 
م���ن قن�ش ثالثني اأّيال �شمراَء، ووّجه دع���وة اإىل �شفراء الّترت والّرو�ش 
والهن���د. كان الّنهار دافئًا وبهاء ال�ّشم�ش ف���وق العادة، والبالط يزدهي 
ارم  باأثاث���ه الّثمني ومبباهجه املتنّوعة، وكّل �شيء يدّل على الّنظام ال�شّ
مت عند  يف الق�ش���ر، وزه���ور الّناردي���ن باألوانه���ا الّثالثة تتنّف����ش ال�شّ
الّنوافذ. الكلب »هرني«، الذي رّباه ال�ّشاه واأطلق عليه هذا ال�شم نكاية 
يوف مع ال�ّش���اه، وكان يت�شّمم ثياَبهم، وملا  مبل���ك الإفرجن، ا�شتقبل ال�شّ

اطماأّن اإىل مكانة جميع املدعّوين املهيبة، تعّكك حتت الّنافذة ثّم نام.
توّق���ع ال�ّشفري الّرو�ش���ي تناول الّطع���ام بالأيدي، لكّن���ه ُفوجئ بوجود 
ال�ّشكاك���ني و�ش���وك الّطع���ام. كان ال�ّشف���ري الّت���رتي قامت���ًا، ولكن كانت 
هن���اك اأ�شال���ة يف قتامته. مل يك���ن ال�ّشفري الهندي، بكتفي���ه العري�شتني 
واملنقب�شت���ني، يري���د �شيئًا �ش���وى اأن ل يك���ون هنا. كان ال�ّش���اه يحّدث 
�شيوف���ه بكالم ممّل، واأنفه مزكوم بالنزع���اج. منذ اأّيام تلّح عليه فكرة 
اأّن امللك، ح�شب قوانني الإمراطورّية، هو من ي�شتطيع اأن يق�شم �َشْعرة 
احلك���م بني اأربعة اأق�شام: واحد له وواحد للجي�ش، واآخر للعدّو وق�شم 

اأخري للّرعّية.
تي هي الّربع. األي�شت قليلة؟". »ح�شّ

يوف،  �ش���األ ال�ّش���اه، وكان هن���اك �شج���ن يف �شوت���ه، واأّي���ده اأح���د ال�شّ
تيهم���ا، اأو الّن�شف.  واق���رتح اأن يقا�ش���م الّرعّية والع���دّو الّربع من ح�شّ
كان ال�ّشف���ري الّرو�شي ي�شبه لقلقًا ينام واقفًا على �شاق، مم�شكًا بح�شاة 
يد  يف رجل���ه الأخرى، وكان���ت ال�ّشيوف و�شياط الّرك���وب واأبواق ال�شّ
الّرائع���ة واحلب���ال املربوطة ب�شرائط من ذهب تت���دىّل من حيطان قاعة 
الّطعام. ج���اأر ال�ّشفري الّترتي براأيه الغري���ب، وكان �شوته يعظم �شيئًا 

ف�شيئًا:
اأن على جميع �شعوب بالد فار�ش جمع املال، ويكون هذا  "الع���دل هو 
ة جاللة ال�ّشاه، والذي يزيد عن حاجته يذهب اإىل خدمة اجلي�ش". ح�شّ

عند اأركان غرفة الّطعام هناك متاثيل معرو�شة لطيور حجل ذات قوائم 
ة عالية مالأى  حم���راء تعّد نادرة، واأحد احليطان مغّطى برفوف مرتا�شّ
بحيوان���ات حمّنطة حم�شّوة بالّتنب، وُرّتبت عل���ى املائدة اأواٍن من كاّفة 
الأحج���ام والأ�شكال، فيها حلم الأّيل الأ�شمر ال���ذي ا�شطاده ال�ّشاه، مع 
اخلب���ز الفار�ش���ّي الذي برّق���ة املنديل، م���ع ِمرجلني م���ن الأرّز الأبي�ش، 
والأرّز متع���ّدد الأل���وان، وحتت���وي الأواين امل�شتديرة عل���ى احللوى. 
م���ّرت عين���ا ال�ّشاه بال مبالة على ما قيل، وما مل ُيق���ل: »هذا راأيكم اإذن، 
اأنا م�شرور لأّننا جميعًا مّتفقون!"مل يعرت�ش اأحد، وكان حاجب الق�شر 
يطل���ب من حكم���ة ال�ّشاه اأن تاأذن ل���ه بالّدخول: »م���ولي ال�ّشاه املعّظم، 
يعم���ل اأحد عبيدك معمارّي���ًا ونّحاتًا، وقام بعمل ن�ش���ب على �شكل هرم 
من روؤو�ش الأيائل التي ا�شطادها مولي ال�ّشاه اليوم. عبدك املعمارّي 

املدعّو "�شالحي" ي�شتاأذن للمثول بني يديك"."فليدخل!".
�ش���اح ال�ّش���اه باحلاجب، وكان يج���ّرب مع �شيوفه حل���وى »الّدو�شاب" 
املح�ش���ّوة بال�ّشفرج���ل املطب���وخ مع عجينة ل���ّب الّتني. تق���دم املعماري 

فرحًا، وانحنى ثالث مّرات، وقّبل الأر�ش:
»م���ولي ال�ّشاه، اأكملت بناء هرم من روؤو�ش الأيائل التي كان لها احلّظ 
العظي���م اأن تك���ون طعامكم، وجعل���ت الهرم يف مرك���ز املدينة. لكن بقي 
راأ����ش واحد فق���ط". »ح�شًن���ا فعلَت!«هت���ف ال�ّش���اه بعيني���ه الّزرقاوين 
ارمت���ني، ومل يكن متظاه���رًا اأمام ال�ّشفراء بطريق���ة معاملة رعاياه  ال�شّ
عندم���ا التفت ج���ذًل اإىل املعم���ارّي. فّز الكلب م���ن نومه، ورف���ع راأ�شه، 
حمّدق���ا يف ال�ّشاه عندما كان ي�شيح:»ل اأعرف اأين اأجد راأ�شًا اأف�شَل من 
ئي���ل، والذي كان يحلم  راأ�ش���ك«. املعمارّي "�شالح���ي"، ذو اجل�شد ال�شّ
دائم���ًا اأحالم���ًا مبّللة بالعرق الغزي���ر والّتنّهدات الق�ش���رية، والذي كان 
اأب���وه يزع���م اأمام اجلميع باأّنه ميتل���ك اأطنانًا من طيب���ة الّنف�ش، قطعوا 
راأ�ش���ه يف تلك الّليلة، وف�شلوه عن ج�شده، وجعلوا من جمجمته القّمة 
العالي���ة البديعة للهرم الذي �شنعه بيدي���ه، واختلفت اآراء العاّمة يف ما 

بعُد حول ما اإذا كان ذلك عالمة خري اأم �شّر على البالد.

حكاية المعمارّي
ال�ّشاه "�شالحي" مع 

�صاأل ال�ّصاه، وكان هناك �صجن في 
يوف، واقترح  �صوته، واأّيده اأحد ال�صّ

اأن يقا�صم الّرعّية والعدّو الّربع من 
تيهما، اأو الّن�صف. كان ال�ّصفير  ح�صّ

الّرو�صي ي�صبه لقلقًا ينام واقفًا على 
�صاق، مم�صكًا بح�صاة في رجله االأخرى

مع افتتاح معر�ش العراق للكتاب 2022

الكتب: تلك الكائنات المتفردة الخالدة

ناجح املعموري

المرويات رمزيات الماء البدئي

لطفية الدليمي



 جدة/ عالء املفرجي

 وت���دور اأحداث���ه ح���ول ال�صديق���ان دي���ان 
ويو�ص���ف حيث يق�صي���ان اأوقاتهما يف لعب 
كرة القدم بهدف االح���راف والظفر بكاأ�س 
البطول���ة التي يرعاه���ا قدوتهما؛ العب كرة 
القدم الهولن���دي املغربي �صفي���ان توزاين. 
وبينم���ا يح���اوالن حتقي���ق ذل���ك يواجه���ان 
ة  حدثا ماأ�ص���اوّيا يغّي كل �صيء. جتمع ق�صّ
يف  والراجيدي���ا  الكوميدي���ا  ب���ن  الفيل���م 
اأب�صط اأ�ص���كالهما، وتدور اأحداثها يف اإطار 
ي�صّلط ال�ص���وء على قيم ال�صداقة واملثابرة 
والطم���وح. كما �ص���ارك املخ���رج الفيتنامي 
ه���ام ت���ران احلا�ص���ل عل���ى املاج�ص���تي يف 
لو����س  كاليفورني���ا  م���ن جامع���ة  االإخ���راج 
بفيل���م  والتلفزي���ون،  لل�ص���ينما  اأجنلو����س 
اخلي���ال العلمي "مايكا" الذي يروي ق�ص���ة 
هون���غ البال���غ م���ن العم���ر ثماين �ص���نوات، 
الذي تع���ّرف اإىل ماي���كا؛ الكائن الف�ص���ائي 

اخل���ارق املتخّف���ي يف �ص���كل فتاة، بع���د اأن 
و�صل اإىل موقع �ص���قوط نيزك قرب منزله. 
و�ص���رعان م���ا يتح���ول حزن���ه الن���اجت ع���ن 
�ص���عوره املرير بالوح���دة موؤخرا اإىل فرحة 

عارم���ة، ومغام���رة يقوم خالها مب�ص���اعدة 
ماي���كا يف الع���ودة اإىل كوكبها االأ�ص���لي يف 
اإط���ار م���ن املغام���رة وال���راءة والفكاه���ة.  
كذل���ك، �ص���يعر�س مهرج���ان البح���ر االأحمر 

ال�صينمائي الدويل فيلما بعنوان "الفرعون 
والهمجي واالأمية"، يروي ثاث حكايات 
يف ثاث���ة اأماك���ن وثاث���ة اأزمن���ة خمتلف���ة 
�ص���من ق�ص����س من وحي التاريخ، خ�صعت 
للحّب والع���دل وال�ص���ام. ومييزها جميعا 
اجلمال الب�ص���ري الذي �صّكلته اأنامل الفّنان 
الفرن�صي ال�ص���هي مي�صيل اأو�صيلوت، الذي 
ي�ص���حبنا بداية يف رحلة اإىل ال�ص���ودان يف 
الع�صر الفرعوين؛ للتعّرف اإىل اأول فرعون 
اأ�ص���ود الب�صرة، ثم ي�صافر بنا اإىل فرن�صا يف 
الع�ص���ور الو�ص���طى؛ حي���ث ت���دور وقائ���ع 
الثورة الفرن�ص���ية التاريخّي���ة، وينتهي بنا 
يف تركي���ا يف الق���رن الثام���ن ع�ص���ر؛ حيث 
يبحث االأمي املنف���ّي عن اأميته املحتجبة.  
ويف م�ص���ابقة االأف���ام الق�ص���ية عر�ص���ت 
اأف���ام ع���دة ومن خمتل���ف البل���دان، والقت 
ه���ذه االأفام اقب���اال من جمه���ور املهرجان، 
وم���ن ه���ذه االأف���ام فيل���م "ال�ص���بّي الذي ال 
يب�ص���ر اجلم���ال" ل�ص���انع االأفام �ص���وراف 

ياداف امل�ص���اهدين يف رحل���ة خيالية ممتعة 
تقوم على فكرة اأّن العجز عن اإدراك اجلمال 

. يجعل كّل �صيء جميااً
وفيلم "�ص���يف ه���ادئ" للكاتب���ة واملخرجة 
واملنتج���ة احلائزة على العديد من اجلوائز 
ة  �ص���ي�س جوردال، فيلقي ال�ص���وء على ق�صّ
اآدا، املراهقة الركي���ة البالغة من العمر 17 
ربيع���ا والت���ي تواج���ه �ص���غوطا اجتماعية 
وعائلية كب���ية، وجتد يف فر�ص���ة الوقوع 
يف احل���ّب الأّول م���رة خال ف�ص���ل ال�ص���يف 
متنّف�صا يعينها على العي�س، اإال اأن الظروف 
�ص���رعان م���ا تع���ود المتحانها عندما ي�ص���ل 
قريبه���ا املته���ّور اإىل املدين���ة. ويوّث���ق فيلم 
االأف���ام  ل�ص���انع  الق�ص���ي  داال"  "ُحط���ام 
النا�ص���ئ م���ن ميامن���ار، كاونغ �ص���وان ثار، 
اجلهد ال�صاّق ملجموعة من العّمال يف مهّمة 
جمع حط���ام القوارب املحفوف���ة باملخاطر، 
والذين يعملون �ص���من ظروف قا�صّية حتت 
اأ�صعة ال�صم�س الاهبة لقاء اأبخ�س االأجور. 

 عامر م�ؤيد 

ت�ص���تمر اي���ام امل�ص���رح العراق���ي م���ن خ���ال 
انتاج جتارب م�ص���رحية جدي���دة تتحدث عن 
الواقع العراقي واالزمات التي عا�ص���ها اغلب 

املواطنن دون ا�صتثناء. 
املخرج حترير اال�صدي قدم هذه املرة جتربة 
م�ص���رحية خمتلف���ة بعن���وان "تعوي����س" من 
تاألي���ف ال�ص���اعر ايهاب �ص���غيدل ومتثيل بهاء 
خي���ون، �ص���اهندا وام���ي اح�ص���ان، حي���ث مت 
عر�س امل�صرحية على ار�س م�صرح الرافدين 

لثاثة ايام. 
ويق���ول اال�ص���دي يف حديث���ه ل�)امل���دى(، ان 
"م�صرحية تعوي�س عملنا عليها لفرة طويلة 
والعمل بداأ على الن�س الن هذه التجربة هي 
االوىل للموؤل���ف ايه���اب �ص���غيدل، فهو ميتلك 
اللغ���ة واحل����س، فعملن���ا على تطوي���ر الن�س 
درامي���ا حت���ى يخ���رج به���ذا ال�ص���كل و�ص���عيد 

بالعمل معه".
وا�ص���اف "ق���د تك���ون الفك���رة فنطازي���ة لكن 
كل م���ا اردت العم���ل علي���ه، اردت���ه واقعيا من 
احلي���اة العامة للعراقين خللق االت�ص���ال مع 
اجلمهور، فالهدف اال�صا�ص���ي م���ن العمل هو 
رغبت���ي يف تقدمي عم���ل للجميع دون التفكي 

بالنخب���ة حيث اردت تو�ص���يل ر�ص���الة جميع 
الفئات املجتمعية الن امل�صرح �صكل اجتماعي 
يكون بات�ص���ال مع جمهور، فيجب ان نوقف 
الفجوة بن امل�صرح واجلمهور واالبتعاد عن 
تقدمي عرو�س اىل النخبة فقط". وعن كيفية 
�صي العمل يذكر اال�صدي ان "التجربة �صارت 

ب�ص���كل بط���يء الن���ه كانت هناك �ص���عوبة يف 
اختيار املمثلن خ�صو�ص���ا �صخ�صية اال�صتاذ 
اجلامع���ي حي���ث مت ا�ص���تبدال اربع���ة له���ذه 
ال�صخ�ص���ية ويف االخ���ي قدمها املمث���ل بهاء 

خيون الذي قدم اداء جميا ومقنعا جدا".
وبالتاأكي���د ف���ان حترير اال�ص���دي ل���ه جتارب 
م�ص���رحية عدة لك���ن غاب عن اخل�ص���بة لفرة 
طويل���ة معل���ا ذل���ك ب�"درا�ص���ته االكادميي���ة 
واي�ص���ا جائح���ة كورون���ا وث���ورة ت�ص���رين، 
حي���ث كان���ت ا�ص���باب يف ابتع���اده"، مبين���ا 
م�ص���تقرة  غ���ي  ع���ام  ب�ص���كل  "اأالو�ص���اع  ان 
اجتماعيا و�صيا�ص���يا ولكن يجب خلق اجواء 
م�ص���رحية". اما موؤلف العمل ايهاب �ص���غيدل 
ه���ي  "تعوي����س  ب���اأن  ل�)امل���دى(،  فيتح���دث 
رحلة عراقين يف دائرة ر�ص���مية من ا�ص���تام 
اعماره���م اجلدي���دة ب���دال ع���ن تل���ك املهدورة 
جراء احلروب والعنف واخلوف والتهمي�س 
واالو�صاع االقت�صادية، بقدر ما تبدو الفكرة 

مغري���ة، لك���ن حت���ى ه���ذا احللم ي�ص���يع، هي 
رحل���ة �ص���ياعنا العراقي، م�ص���اغة م���ن لقطة 

ب�صيطة من احلياة".
وا�صاف "ال ميكن ان نكون حاملن للحد الذي 
ن�ص���تعيد ب���ه ايامن���ا، واق�ص���ى ما نق���در عليه 
ه���و عي�س هذا العمر ب�ص���كل يحد م���ن الياأ�س 

والندم، وهذه هي ر�صالة العمل.
 حي���ث ان تعوي�س رحلة و�ص���ع فيها املخرج 
والعامل���ون كل جهوده���م م���ن اج���ل تق���دمي 
عر����س يلي���ق بامل�ص���رح العراق���ي واجلمهور 
الكرمي". وعن العمل قال ال�صاعر علي ريا�س 
ان "املتع���ة الب�ص���رية التي انطلقت ب�ص���وت 
راٍو وا�ص���تمرت حتى احل���وار االأول، عادلت 
عندي املتعة الب�ص���رية التي غ���ذاين بها فيلم 
اإيط���ايل عظي���م لباول���و �ص���ورنتينو، ما عزز 
ه���ذه املتع���ة الب�ص���رية املتقن���ة، ه���و املعادل 
ال�ص���وتي، �صيما �صوت االآلة الكاتبة و�صوت 

�صو�صاء االحاديث املتداخلة".

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر
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العمود
الثامن

�ص���درت عن دار املدى رواية "مدينة البنات" للكاتبة االمريكية 
اإليزابي���ث جلرت، ترجم���ة عابد ا�ص���ماعيل، تو�ص���ف الرواية 
بانه���ا رواية تتنف�س عبي احلب والطع���م الاذع للحياة، تدور 
احداثها خال اربعينيات القرن الع�ص���رين يف نيويورك، تقدم 
موؤلف���ة الرواية روؤيتها ع���ن مترد الفتيات ال�ص���اذجات والعامل 
اخلف���ي الع�ص���ي لفتي���ات اال�ص���تعرا�س والعامل���ن يف جمال 
امل�ص���ارح. انها ق�ص���ة المراأة وحيدة حائرة حتاول ان ت�صتقل 
بحياته���ا بقدر م���ا مُيكنه���ا العامل من ذل���ك. املوؤلف���ة اإليزابيث 
جل���رت روائية �ص���درت لها العدي���د من الرواي���ات الناجحة 

ابرزها رواية "طعام، �صاة، حب".

كنت اأنوي الكتابة ثانية وثالثة 
ورابعة عن قانون "قرقو�س" 

الذي اأطلقت عليه ت�صمية قانون 
الراأي  عن  التعبي  "حرية 

واالجتماع والتظاهر ال�صلمي"، 
فكيف للمواطن العراقي الذي 

يعي�س يف اأزهى ع�صور الرفاهية 
والعدالة االجتماعية، وباده 

على قائمة البلدان االأكرث تطورااً، 
اأن يخالف �صميه وينتقد 
جمل�س النواب اأو اأحزاب 

ال�صلطة؟، لكنني وجدت اأن 
�صاحب العمود الثامن رمبا 

تنا�صى اأو تغافل حدثااً ثقافيااً 
مهمااً واأعني به "معر�س العراق 

الدويل للكتاب".
فاأنا اأنتمي اإىل قوم ال ميكنهم 

تخيل عامل مل تظهر فيه الكتب، 
التي �صطرها جمموعة من 

االأحرار علموا الب�صرية قيمة 
واأهمية احلياة، لكني باالأم�س 

واأنا اأت�صفح مواقع ال�صحف 
ووكاالت االأنباء �صعرت باأّن كاتبااً 

مثل حايل ال ميكن له اأن يرك 
حفات �صواريخ الكاتيو�صا 

التي تقع على روؤو�س العراقين، 
ويذهب ليحّدث القّراء عن 

اأفاطون الذي ظل ي�صر على اأن 
تعا�صة البلدان ال ميكن اأن تزول 

ما مل يتمتع حكامها بف�صيلة 
التعلم. "اإن طلب العلم �صرط ملن 
يتقلد زمام احلكم، وال�صبب هو 

ما يتميز به احلاكم املتعلم من 
حكمة و�صدق".

ننظر اإىل الكتب التي غ�صت بها 
قاعات معر�س العراق الدويل 

للكتاب، واأ�صرح مع بغداد 
التي تنتظر عر�صها الثقايف مع 

الكتاب، املدينة اجلميلة اأيام 
كان فيها م�صطفى جواد يعّلم 

العراقين معنى ال�صغف باللغة، 
فيما علي الوردي م�صّر على 
اأن يواجه املجتمع بحقيقته، 

يف الوقت الذي ي�صطر فيه 
اجلواهري املعلقات يف حب 

الوطن. تلك كانت بغداد الكرملي 
وجواد علي ونازك املائكة 

والزهاوي وجماعة بغداد وهي 
حتت�صن جواد �صليم وحممد غني 

حكمت وفائق ح�صن، فيما اليوم 
تغزوها اأ�صراب جراد اجلاهلن 

الذين يرون فيها خزينة ينهبونها 
يف و�صح النهار .

دائمااً كنت اأ�صاأل نف�صي: ترى 
كيف �صيكون �صكل العامل لو مل 

يكتب فيه ديكنز روايته "االآمال 
العظيمة"، ومل يحول فيه املتنبي 

ال�صعر اإىل ن�صو�س يف احِلَكم، 
ومل يعلمنا عمر بن اأبي ربيعة 
اأن مديح الن�صاء اأبقى اأثرااً من 

مديح كل احلكام؟، هل ميكن اأن 
نتخيل بريطانيا من دون �صوؤال 

هاملت االأزيل: اأكون اأو ال اأكون، 
ماذا يبقى من انقابات اأمريكا 

الاتينية غي ذكرى حكايات 
يو�صا، و�صاماراغو، واإيزابيل 
األلندي ومعلمها ماركيز؟، ماذا 

يبقى من اأميكا لو مل يكتب لها 
همنغواي "ال�صيخ والبحر"؟ .

اأعطتنا الكتب املتعة ونورت 
عقولنا. وحولت لنا االأر�س اإىل 

قرية واحدة قبل اأن يكت�صف 
االأمر منظرو العوملة، كتب زودنا 

اأ�صحابها باحلكمة وموؤرخون 
حفظوا لنا حكايات التاريخ 

وعره، و�صعراء �صنعوا لنا 
اأحامااً واآماالاً وعوامل جميلة، 
كتب ندين لها بجمال احلياة، 

لوالها لكنا نرى بغداد جمرد دار 
لل�صكنى ولي�صت ق�صيدة رائعة 

للمتنبي، ونرى العيون اجلميلة 
وال ندرك اأنها تقتلننا الأن يف 

طرفها َحورااً.

بغداد حتتفل بالكتاب 

مدينة البنات

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لاأن���واء اجلوية العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا الي���وم )االأربعاء( اأن 
درجات احل���رارة مقاربة ملعدالتها ليوم اأم�س يف بغداد والعديد من املحافظات، واأن اجلو 

�صيكون غائمااً وممطرااً يف معظم  مناطق الباد.
C°  8 -C°  21  / النجف         C°  5 -    C° 18   /اأربيل

C°  13 -C°  23  / الب�سرة      C°  8 -    C° 21  /بغداد

C°   9 -C°  19  / الرمادي             C°  5 -   C° 17/امل��سل

تويف املمثل واملو�صيقي واملوؤلف بوب َمكغراث، 
الذي ُعرف بتاأديته دور اجلار "بوب جون�صون" 
يف برنامج االأطفال "عامل �صم�صم"، عن 90 عامااً، 

االأحد، "ب�صام يف منزله حماطااً باأ�صرته".
"توير" م�صاء  ع��ل��ى  ال��رن��ام��ج  ح�����ص��اب  وغ���رد 
كان  ال��ذي  َمكغراث  ب��وب  وف��اة  "حتزننا  االأح���د: 
فردااً حمبوبااً يف اأ�صرة Sesame Street منذ 

." اأكرث من 50 عامااً
َمكغراث ع�صوااً موؤ�ص�صااً يف فريق الرنامج  كان 
عندما ُعر�س للمرة االأوىل عام 1969، ولعب دور 
اجلار الودود "بوب جون�صون". ظهوره االأخي 

يف الرنامج كان عام 2017.
ن�����ص��اأ امل��م��ث��ل يف اإل��ي��ن��وي االأم���يك���ي���ة، ودر����س 
املو�صيقى يف جامعة مي�صيغان ومدر�صة مانهاتن 
للمو�صيقى. واأ�ص�س م�صية غنائية ناجحة خارج 

وطنه االأم، وحتديدااً يف اليابان.

قال م�صجعون يابانيون، اإن قيامهم بجمع القمامة من املدرجات بعد مباريات 
مونديال قطر 2022، ياأتي من ثقافتهم و�صلوكياتهم املعتادة.

فقد نالوا تقدير اجلمهور لل�صلوك املثايل الذي اأظهروه يف املاعب، حيث 
مثلوا قدوةاً للعامل اأجمع، باإخاء وتنظيف املدرجات بعد املباريات.

ياأتي ذلك فيما اأحدث منتخب اليابان مفاجاأة كبية بفوزه على اأملانيا 
االأول،  ال��دور  من  اخلام�صة  املجموعة  مناف�صات  �صمن  واإ�صبانيا 
والتاأهل اإىل دور ال�16 مت�صّدرا جمموعته، اإال اأنه وّدع املونديال 
بعد اخل�صارة بركات الرجيح اأمام كرواتيا. ويدعو امل�صجعون 
خال  املتح�صرة  لل�صلوكيات  رم��زا  اأ�صبحوا  الذين  اليابانيون 
اإظهار  اىل  املتناف�صة،  االأخ���رى  ال��دول  جماهي  قطر،  مونديال 
"هذا  تاكيزاوا:  �صاتورو  الياباين  امل�صجع  نف�صه. وقال  ال�صلوك 
مثال على الثقافة اليابانية، علينا تنظيف املكان بعد ا�صتخدامه، 
بالطبع نقوم بذلك يف بلدنا، ناأخذ القمامة، اإنه �صيء ثقايف نحن 

ن�صعد بفعل ذلك".

وفاة اأ�سط�رة "عامل 
�سم�سم" ب�ب َمكغراث  

 7 December 2022

م��ه��رج��ان ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي ي��وا���ض��ل ع��رو���ض��ه
الأفالم الق�سرية ت�سته�ي جمه�ر املهرجان

ي�ا�سل للي�م اخلام�س على الت�ايل 
مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي 

عرو�سه يف الأق�سام املختلفة 
للربنامج، ففي الأفالم املتناف�سة 

على جائزة املهرجان الكربى؛ 
عر�س فيلم "بيجمان"، فه� الفيلم 

الذي �سيف�سله ع�ساق كرة القدم من 
ال�سباب. الفيلم من اإخراج كميل 

�س�ينار، وه� كاتب وخمرج ه�لندي 
متخ�س�س يف الأعمال الدرامية 

ال�سبابية والر�س�م املتحركة،

م�سجع�ن ياباني�ن: تنظيف 
املالعب نابع من ثقافتنا

الدوائر  ن�افذ  على  املهدور  الزمن  م�سرحية  "تع�ي�س".. 

يف  ال��واق��ع��ة  هيلينا  �صانت  ج��زي��رة  حتتفل 
جنوبي املحيط االأطل�صي باأقدم كائن يف العامل 
على قيد احلياة، وهو �صلحفاة عماقة تدعى 
عاما.   190 العمر  من  �صتبلغ  اإذ  "جوناثان" 
"جوناثان"  ح�صلت   ،"abc" موقع  ووف��ق 
على لقب غيني�س لاأرقام القيا�صية باعتبارها 

اأقدم حيوان بري حي يف العامل.
عام  ح��وايل  ول��دت  ق��د  جوناثان  اأن  ويعتقد 
اململكة  اأرا���ص��ي  اإىل  اإح�صارها  ومت   ،1832
املتحدة عر البحار من �صي�صيل بعد 50 عاما. 
اأيام،  ثاثة  ملدة  بجوناثان  االحتفال  و�صيتم 
�صانت  ج��زي��رة  حاكم  منزل  يف  ت�صكن  حيث 
لريطانيا.  تابعا  اإقليما  تعتر  التي  هيلينا 

اأ���ص��درت  ج��ون��اث��ان  م��ي��اد  عيد  ومبنا�صبة 
ال�صلطات يف اجلزيرة "�صل�صلة من الطوابع 

التذكارية".

اأقدم كائن على قيد احلياة يحتفل بعيد ميالده الـ190

كيت وين�سلت: واجهت اأ�سئلة ب�ساأن وزين 

 علي لفتة �سعيد 
له  ���ص��درت  وال���روائ���ي،  القا�س 
عن دار ال�صوؤون الثقافية روايته 
ع�����ص��رة وال���ت���ي تحمل  ال��ث��ال��ث��ة 
وقال  الدروازة"،  "باب  عنوان 
حر�صت  ال��رواي��ة  ه��ذه  اإن  لفتة: 
على اأن تكون �صادرة عن طريق 
كونها  الثقافية  ال�����ص��وؤون  دار 
لمقايي�س خا�صة وتحت  تخ�صع 
ا����ص���راف خ��ب��راء ف��ي اال���ص��ل��وب 

واللغة.

  ابتهال خاجيك
االط��ف��ال،  ثقافة  دار  ع��ام  مدير    
منهجا  �صتعتمد  ال��دار  ان  اعلنت 
واالن�صطة  الفعاليات  من  جديدا 
العام المقبل، وا�صافت خاجيك، 
لها  االأط����ف����ال  ث��ق��اف��ة  "دار  اأن 
الى  يمتد  المنجزات  من  تاريخ 
من  الكثير  وحققت  ال�صتينيات 
والثقافية"،  الفنية  ال��ن��ت��اج��ات 
على  ت��رب��ت  "اأجياال  اأن  مبينة 
االأطفال"،  ث��ق��اف��ة  دار  ع���ط���اء 
بحاجة  "العمل  اأن  ال��ى  م�صيرة 
وت�صديره  اإعاميااً  به  للتعريف 

وه��م  الم�صتهدفة  ال��ف��ئ��ات  ال���ى 
االأطفال في المدن والقرى".

 عالء مجيد  
وال��م�����ص��رع على  ال��م��و���ص��ي��ق��ي   
ال����ف����رق����ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ت���راث 
المو�صيقي العراقي، التقى وزير 
اأح��م��د فكاك  ال��دك��ت��ور  ال��ث��ق��اف��ة 
مايتعلق  معه  وبحث  البدراني 
المو�صيقي  ال��ث��ق��اف��ي  ب��ال�����ص��اأن 
اآلية  و�صع  وامكانية  ال��ع��راق��ي 
بالواقع  ل��ارت��ق��اء  �صاملة  عمل 
الفني من خال ا�صت�صافة الفرق 

الفنية المهمة.

مع  تعاملت  تاميز" اأنها  "�صنداي  مع  مقابلة جديدة  فى  كيت وين�صلت  العاملية  النجمة  ك�صفت 
مت  اأن��ه  عاما   47 العمر  من  البالغة  املمثلة  وتذكرت  املهنية،  حياتها  بداية  يف  الذع��ة  انتقادات 
اإخبارها باأنها �صتلعب اأدوار "فتاة �صمينة'' عندما كانت طالبة، قائلة "ميكن اأن تكون التعليقات 
كما  معه".  يتعامل  اأن  �صعيف  ل�صخ�س  ميكن  مما  اأكرث  لتدقيق  النا�س  يخ�صع  للغاية  �صلبية 

اأ�صارت كيت والتي ا�صتهرت بعد اأن لعبت دور روز يف فيلم تايتانيك عام 1997  اإىل ان 
كنت  عندما  حقا..  االأمر  يتغي  ال�صينما  �صناعة  فى  "لكن  قائلة  االآن،  يتغي  التيار 

"ما هو وزنها؟" لذلك من  اأعمايل يتلقى مكاملات تقول،  اأ�صغر �صنااً، كان وكيل 
دواعي ال�صرور اأن هذا بداأ يتغي". وكانت النجمة العاملية كيت وين�صلت، 

قد نقلت اإىل امل�صت�صفى يف نهاية هذا االأ�صبوع، بعد اإ�صابتها يف �صاقها 
دور  املمثلة  تلعب  حيث  كرواتيا،  يف  اجلديد  فيلمها  ت�صوير  مبوقع 
امل�صورة ال�صحفية االأمريكية االأ�صطورية يل ميللر، يف اأحداث الفيلم، 

وكانت وين�صلت ت�صور يف قرية كوباري عندما اأ�صيبت يف قدميها.
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