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اعتقال 4 متالعبين باأ�شعار ال�شرف
 بغداد/ المدى

اأعلنت خلية الإعالم الأمني اعتقال 4 متهمني بالتالعب باأ�صعار ال�صرف.
وذك���رت اخللي���ة يف بي���ان، اأن "ق���وة امني���ة الق���ت القب����ض عل���ى 4 متهم���ني 
وباجلرم امل�ص���هود اثناء قيامهم بعملية بيع العملة الجنبية بخالف التعليمات 

الر�صمية".
واأ�ص���اف البي���ان، اأن "القب����ض عل���ى ه���وؤلء مت بع���د ا�صتح�ص���ال املوافق���ات 

الق�صائية وفق قانون العقوبات".
واأ�ص���ار، اإىل اأن "العملية ح�ص���لت بعد ورود معلومات تفيد بوجود جمموعة 

من حمالت ال�صريفة يف �صارع الكفاح تقوم بتالعب باأ�صعار ال�صرف".

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأك���دت اللجن���ة املالي���ة النيابي���ة، جل���وء احلكومة 
اإىل اإط���الق درجات وظيفية كب���رة بالعتماد على 
التموي���ل الذات���ي لل���وزارات، حمذرة م���ن اإ�ساعة 

الفائ�ض املايل يف التعيينات.
وقال ع�س���و اللجنة معني الكاظمي، يف حديث مع 
)امل���دى(، اإن "متويل رواتب الدرج���ات الوظيفية 
التي اأطلقتها احلكوم���ة موؤخرًا يعتمد على تكليف 

الوزارات ذات التمويل الذاتي".
واأ�س���اف الكاظم���ي، اأن "نح���و 100 األ���ف موظف 
م���ن العامل���ني ب�سف���ة عق���ود مت حتويلهم مبوجب 
قرارات جمل����ض الوزراء اإىل امل���الك الدائم، وهذا 
الع���دد ي�سكل عبئًا عل���ى املوازنة ل�سيم���ا بالن�سبة 

للوزارات التي لي�ض لها متويل ذاتي".
واأ�س���ار، اإىل اأن "وزارة الكهرب���اء والت���ي كان لها 
ح���ظ وافر من هذه الدرج���ات �ستعتمد على اأموال 
اجلباي���ة يف تاأم���ني درج���ات اأ�سح���اب الوظائ���ف 
اجلدي���دة وكذا احل���ال بالن�سب���ة لبقية ال���وزارات 

التي لديها موارد خا�سة بها".
يف  املوظف���ني  "اأع���داد  اأن  اإىل  الكاظم���ي،  ولف���ت 
موؤ�س�س���ات الدول���ة كاف���ة و�سل���ت اإىل 3 مالي���ني 
و900 األ���ف موظ���ف، وي�ستهلكون م���ا يقارب 60 

تريليون دينار".

وراأى، ان "هذا الرق���م كبر للغاية و�سط خماوف 
من تراجع اأ�سعار النفط التي ت�سجل املورد الأول 
للع���راق"، داعيًا اإىل "اتب���اع �سيا�سة جديدة تهدف 

اإىل تخفيف اأعباء التعيينات". 
وم�س���ى الكاظم���ي، اإىل اأن "الإي���رادات احلالي���ة 
�س���واء النفطية او غر النفطية ق���ادرة على تاأمني 
مقدمته���ا  ويف  ال�سروري���ة  الت�سغيلي���ة  النفق���ات 

رواتب موظفي الدولة".
اإىل ذل���ك، ذكر ع�س���و اللجنة الآخ���ر جمال كوجر، 
ان "الع���راق لدي���ه م�س���كالت كب���رة يف مو�سوع 
النفق���ات الت�سغيلية مع وج���ود 300 األف �سخ�ض 
ي�ستلم���ون روات���ب مزدوجة ترتاوح ب���ني راتبني 

اإىل خم�ض رواتب واآخرين ف�سائيني".
وتابع كوج���ر، اأن "العراق ملعاجل���ة ملف النفقات 
الت�سغيلي���ة علي���ه اأن يتج���ه نح���و الإ�س���الح حتى 

ن�ستطيع جتاوز الزمات القت�سادية".
واأ�س���ار، اإىل اأن "هن���اك فائ�سا حقيقي���ا يف اأ�سعار 
النف���ط وهو يرتاوح م���ن 20 اإىل 30 مليار دولر، 
لك���ن ينبغي النظر اإليه بنحو واقعي ول يتم هدره 

يف التعيينات".
وبني كوجر، اأن "العراق اأنفق العام املا�سي 100 
تريليون دينار وهو حجم النفقات الت�سغيلية، مع 
25 تريلي���ون جمم���وع م���ا خ�س�سه قان���ون الدعم 

الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية".

لجنة نيابية تحذر من اإ�شاعة 
الفائ�ض المالي في التعيينات

 بغداد/ المدى

ي�ستع���د الربملان لتلقي م�س���روع قانون 
املوازن���ة م���ن احلكوم���ة مببال���غ تعترب 
املناق�س���ة  ينج���ز  اأن  باأم���ل  الأعل���ى، 
والت�سويت خ���الل ال�سهر املقبل، و�سط 
تطمينات بعدم ح�سول خالفات كبرة، 
التفاق���ات  عل���ى  الكت���ل  تعتم���د  حي���ث 
ال�سابقة التي ت�سكلت مبوجبها حكومة 

حممد �سياع ال�سوداين.
وق���ال امل�ست�س���ار امل���ايل يف احلكوم���ة 
مظه���ر حممد �سالح، »م���ن املحتمل جدًا 
اأن ي�سادق جمل�ض الوزراء خالل الأيام 
املقبل���ة عل���ى م�س���ودة م�س���روع قان���ون 
املوازنة العامة الحتادية ل�سنة 2023، 
وير�سلها اإىل جمل�ض النواب للم�سادقة 

عليها يف اأقرب وقت«.
واأ�ساف �سالح، اأن »الأرقام التي يجري 
تداولها كله���ا عبارة ع���ن �سيناريوهات 
وتوقع���ات، ولكن موازن���ة �سنة 2023 
ل���ن يتجاوز حجمه���ا يف نهاي���ة املطاف 
200 تريلي���ون دين���ار عراق���ي«، مبين���ا 
 % 90 تاأم���ني  يف  يعتم���د  »الع���راق  اأن 
م���ن عائداته على عمليات ت�سويق وبيع 

النفط«.
 التفا�صيل �س3

الكتل تعول على اتفاقات “تحالف اإدارة الدولة” في تمرير القانون

البرلمان ي�شتعد لتلقي موازنة انفجارية
وتاأكيدات على الإ�شراع في اإقرارها

 ترجمة: حامد اأحمد    

اأرب���ع  يف  نازح���ة  لعائ���الت  دويل  ا�ستط���الع  اأظه���ر 
حمافظ���ات عراقي���ة اأن 83 % منها ترف����ض العودة اإىل 
مناطقه���ا الأ�سلي���ة لتحدي���ات تتعلق ب�سعوب���ة العي�ض 
وقل���ة اخلدمات، موؤكدًا ان "95 % من العائالت العائدة 
ذك���رت اأن عودته���م كان���ت طوعية، فيم���ا حتدثت 37 % 
م���ن العائ���الت ع���ن ان اطفاله���ا يعمل���ون اثن���اء �ساعات 
املدر�س���ة". واأف���اد تقرير ملنظم���ة جلنة الإنق���اذ الدولية 
للم�ساع���دات اإن�ساني���ة ترجمت���ه )املدى(، ب���اأن "العراق 
م���رت عليه خم�ض �سنوات منذ اعالن انتهاء احلرب �سد 
تنظي���م داع����ض الرهابي، وما ت���زال هن���اك احتياجات 
اإن�ساني���ة وحتدي���ات حماية معقدة تتطل���ب حلول لدعم 
العراقي���ني يف اجن���از حل���ول را�سخة مل�سكل���ة النزوح، 
حي���ث ما يزال هن���اك اأكرث من ملي���ون �سخ�ض يعي�سون 

حالة نزوح مزمنة".

و�س���دد، عل���ى اأن "احتياجات اإن�ساني���ة بقيت مبعدلت 
عالي���ة يف مناط���ق �سه���دت مع���ارك ب�سمنه���ا النب���ار 
وكرك���وك ونينوى و�سالح الدين مع نازحني وعائدين 
ي�سك���ون عدم توفر خدم���ات ومت ت�سني���ف 1.5 مليون 
�سخ�ض على انهم بحاجة لدعم وخدمات حماية عامة".
واأك���د التقري���ر، اأن "ال�ستط���الع الذي اأجرت���ه املنظمة 
كان للف���رتة من ني�سان اىل ايلول 2022 و�سمل عوائل 
واف���راد من ن�ساء واأطفال و�سباب من نازحني وعائدين 
يف كل من حمافظات النبار وكركوك ونينوى و�سالح 
الأطف���ال  الدي���ن ح���ول اخلدم���ات والرتبي���ة وعمال���ة 

وعوائق العودة واخلدمات القانونية".
وينق���ل ع���ن ال�ستط���الع، اأن "هناك ع���دة عوامل متثل 
حتديات يف توفر بيئة مالئمة لتلك العائالت منها عدم 
ح�سوله���م على خدمات اأ�سا�سي���ة مثل الرعاية ال�سحية 

واملاأوى واحل�سول على تعليم".
 التفا�صيل �س2

تقرير دولي: اأعداد كبيرة من النازحين 
 بغداد/ فرا�س عدنانالعراقيين يرف�شون العودة لديارهم

اأعربت وزارة التخطيط عن اأملها باحل�سول 
عل���ى التخ�سي�س���ات املالي���ة املنا�سب���ة لتنفيذ 
خطة جديدة ملكافح���ة الفقر، لفتة اإىل اأن ثمة 
ظ���روف معقدة تعلقت برتاج���ع اأ�سعار النفط 
واحل���رب �س���د الره���اب وجائح���ة كورون���ا 
والأزم���ات ال�سيا�سية حال���ت دون تنفيذ كامل 
ال�سابقتني.وبح�س���ب  اخلطت���ني  جوان���ب 

م�س���ادر حكومية فاأن ن�سب���ة الفقر يف العراق 
ترتاوح يف الوقت احلايل بني 25 اإىل 30 % 
من جمموع العراقيني.وقال املتحدث الر�سمي 
ل���وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، يف 
حدي���ث م���ع )امل���دى(، اإن "ال���وزارة تعمل يف 
الوقت احل���ايل بالتع���اون مع جه���ات وطنية 
ودولي���ة عل���ى اإع���داد ال�سرتاتيجي���ة الثالث���ة 
خلف�ض الفق���ر يف العراق".وتابع الهنداوي، 
اأن "هذه ال�سرتاتيجية متتد خلم�ض �سنوات، 

و�ستاأخ���ذ بع���ني العتب���ار التداعي���ات الت���ي 
�سهده���ا الع���راق �س���واء الناجمة ع���ن جائحة 
كورون���ا وما ت�سبب���ت به من رف���ع م�ستويات 
الفق���ر، اأو تل���ك الناجم���ة عن الأزمت���ني املالية 
الأ�سعار".واأ�س���ار،  وارتف���اع  والقت�سادي���ة 
اإىل ان "جمي���ع ه���ذه الق�ساي���ا �س���وف توؤخذ 
بالعتب���ار اإىل جان���ب م�ستوى الدخ���ل للفرد 
الراه���ن، واجلوان���ب  الظ���رف  العراق���ي يف 
الأخرى التي �س���وف تت�سمنها ال�سرتاتيجية 

وال�سك���ن  والتعلي���م  بال�سح���ة  املتعلق���ة 
و�سيا�س���ات اأخ���رى �ستك���ون حا�سرة".وبنينّ 
اجلدي���دة  "ال�سرتاتيجي���ة  اأن  الهن���داوي، 
ل���ن تختل���ف ع���ن �سابقاته���ا ب���ل اإنه���ا امتداد 
واإكم���ال له���ا"، معرب���ًا ع���ن اأمله ب���اأن "تكون 
ال�سرتاتيجي���ة  له���ذه  املالي���ة  التخ�سي�س���ات 
اأف�سل من �سابقته���ا؛ نتيجة حت�سن الظروف 
املالية والقت�سادية الذي يتمتع به العراق".
التفا�صيل �س3

الخطة الجديدة لمكافحة الفقر تنتظر "التخ�شي�شات الكافية"

 ذي قار/ ح�صين العامل

متكنت ف���رق خمت�سة بالوقاية م���ن ال�سعاع 
من العثور على 21 قطعة ملوثة باليورانيوم 
املن�س���ب، فيم���ا ك�سف���ت ع���ن توج���ه وطن���ي 

وبرام���ج م�ستقبلي���ة ملعاجل���ة وادارة التلوث 
البيئ���ي. وكان���ت م�س���ادر بيئي���ة وامني���ة قد 
ك�سفت موؤخ���را عن تعر�ض موق���ع �سليبيات 
ال�سحراوي )50 كم جنوب مدينة النا�سرية( 
املخ�س����ض حلجر املخلف���ات احلربية امللوثة 

لل�سرقة من قب���ل ا�سخا�ض جمهولني وهو ما 
ا�ستدع���ى ا�ستنفار الفرق الفنية التابعة ملركز 
الوقاية م���ن ال�سعاع ومديري���ة بيئة ذي قار 
لغر�ض اإطالق حمل���ة بحث وا�سعة عن املواد 
امللوث���ة الت���ي ت�سكل تهدي���دا حلي���اة ال�سكان 

املحليني. وقال مدير بيئة ذي قار كرمي هاين 
يف حدي���ث مع )املدى(، اإنه "بعد اعالمنا بان 
هناك قطعا ملوثة ا�سعاعيا �سرقت من املحجر 

املوؤقت اخلا�ض بحجر القطع امللوثة".
 التفا�صيل �س2

العثور على 21 قطعة م�شروقة ملوثة باليورانيوم

 بغداد/ المدى

اأم�����ض  املائي����ة،  امل����وارد  وزارة  اأك����دت 
الثن����ني، اأن خزي����ن الع����راق املائ����ي، ما 
يزال حرج����ا ومتدنيا حتى الآن يف ظل 
احلقائ����ق واملوؤ�س����رات املتوف����رة، ياأتي 
ذل����ك يف وق����ت اأ�س����درت هيئ����ة الأنواء 
اجلوية بيانًا مف�ساًل حلالة الطق�ض يف 

الب����الد، فيم����ا توقعت ت�ساقط����ًا لالأمطار 
وانخفا�س����ًا يف درج����ات احلرارة خالل 
الأ�سبوع احلايل. وقال مدير عام الهيئة 
العامة لت�سغيل م�ساري����ع ال�ري والبزل 
يف وزارة امل����وارد املائي����ة اأحم����د كاظم 
عب����د الل����ه يف ت�سري����ح ورد ل�)امل����دى(، 
ال�س����دود  يف  املائ����ي  "اخلزي����ن  اإن 
واخلزان����ات، ما زال متدني����ا وحرجا". 

واأكد عبد الله، اأن "ال��وزارة تعول على 
موجات الأمطار املتوقع هطولها خالل 
الأ�سهر املقبلة القليل����ة املتبقية، لتعزيز 
اخلزي����ن". وب����ني، اأن "هط����ول الثلوج 
�سمايل العراق، مل تتجاوز كمياته حتى 
الآن ال� 25 باملئة مقارنة مبا هطل للمدة 

ذاتها من العام املا�سي".
 التفا�صيل �س3

 بغداد/ ح�صين حاتم

ما تزال "اآف���ة املخدرات" متثل حتديًا 
كبرًا امام الق���وات المنية واجلهات 
املخت�س���ة به���ذه الظاه���رة، اإذ و�سلت 
جتارة وتعاط���ي املخ���درات اإىل اآفاق 

غر م�سبوقة يف العراق.
واأدت الظ���روف القت�سادية و�سعف 
اىل  والمني���ة  ال�سري���ة  الرقاب���ة 
ا�ستفح���ال "ظاهرة املخدرات" وجعل 
وجتاري���ا  اقت�سادي���ا  مم���را  الع���راق 

للتجارة وتعاطي املواد املخدرة.
امل�سرتك���ة يف  اللجن���ة  يق���ول ع�س���و 
وزارة الداخلي���ة للح���د م���ن انت�س���ار 
املخدرات حي���در القري�سي يف حديث 
ل�)املدى(، اإن "ملف املخدرات ما يزال 
ي�س���كل خط���ورة على الب���الد وحالت 

التعاطي يف ازدياد".
وا�س���اف القري�س���ي، اأن "التحدي���ات 
يف مل���ف مكافحة املخ���درات ل ت�سمل 
مديري���ة مكافح���ة املخ���درات فقط بل 
ت�سمل وزارة ال�سحة والمن الوطني 

ووزارة الداخلية".
الجه���زة  "جمي���ع  اأن  اىل  وا�س���ار، 
المني���ة املعني���ة يف مل���ف املخ���درات 

تواج���ه التحدي���ات وم���ن �سم���ن هذه 
امل���واد  ه���ذا  عب���ور  ه���و  التحدي���ات 

املخدرة اىل داخل البلد".
"هنال���ك  اأن  القري�س���ي،  واأو�س���ح 
ا�سبابا عدي���دة اأدت اىل زيادة ظاهرة 
اأبرزه���ا  الب���الد وم���ن  املخ���درات يف 
البطال���ة وقل���ة الوع���ي ل���دى ال�سباب 
ا�ساف���ة اىل التفكك ال�سري يف بع�ض 
بع����ض  "اعط���اء  اأن  مبين���ا  ال�س���ر"، 
طبي���ة  و�سف���ة  دون  وم���ن  الدوي���ة 
تعاط���ي  ح���الت  ارتف���اع  يف  �ساه���م 

املخدرات".
وتاب���ع القري�س���ي، اأن "ال�سب���ب الذي 
ينفرد في���ه العراق با�سب���اب التعاطي 
عن باقي ال���دول هو احلال���ة النف�سية 
والكتئ���اب نتيجة الظ���روف التي مر 
فيها البلد خالل الف���رتات املا�سية من 
ح���روب وح�س���ار والت���ي مل ت�سهدها 

بقية الدول ب�سكل متتايل".
وم�س���ى بالق���ول، "بع���د القب�ض على 
املتهم وبحوزت���ه املواد املخدرة يحال 
اىل املحاك���م ومن ثم يتم حتويلها اىل 
الطب العديل من اجل فح�سها والتاأكد 
منه���ا"، مبينا انه "يتم جمع املخدرات 
خ���الل فرتات معين���ة وحت�سم دعاوي 

املتهم���ني وم���ن ث���م يت���م اتالفه���ا وفق 
�سوابط معينة من قبل جلنة خمت�سة 
والداخلي���ة  ال�سح���ة  وزارة  بوج���ود 

والمن الوطني والعالم".
بدوره، يق���ول ع�سو مفو�سية حقوق 
الن�س���ان ال�ساب���ق، فا�س���ل الغ���راوي 
"ظاه���رة  اإن  ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف 
املخ���درات م���ا ت���زال متث���ل خط���ورة 
عل���ى املجتم���ع العراق���ي"، مبين���ا اأن 

"الظاهرة يف ارتفاع كبر".
وا�ساف الغراوي، اأن "هناك كم هائل 
م���ن املتعاطني وجتار املخ���درات على 
الرغ���م من موا�سل���ة الق���وات المنية 

متابعة هذا امللف اخلطر".
وا�س���ار، اىل اأن "هن���اك ا�سبابا كثرة 
اأدت اىل انت�س���ار ظاه���رة املخ���درات، 
منها يتمثل ب�سعف الرقابة المنية يف 

املناطق الن�سطة بتجارة املخدرات".
ولف���ت اىل، اأن "الع���راق اأ�سبح ممرا 
لتج���ارة  ن�سط���ًا  اقت�سادي���ا  جتاري���ا 
املخ���درات، بعد اأن كان مم���را عاديًا"، 
الرقاب���ة  "�سع���ف  اأن  اىل  م�س���را 
ال�سرية �سبب رئي�سي يف انت�سار اآفة 

املخدرات".
"املتهم���ني  اأن  الغ���راوي،  واأو�س���ح 

يحاكم���ون وف���ق قوان���ني املخ���درات 
بعقوبات ت�س���ل اىل العدام احيانا"، 
م�ست���دركا "امل���واد امل�سبوط���ة حترق 

بعد تدوينها مبحا�سر ق�سائية".
ودعا، اىل "تعدي���ل قانون املخدرات، 
وان�س���اء م�سحات للمتعاط���ني ب�سكل 
حمل���ة  اإط���الق  اىل  ا�ساف���ة  عاج���ل، 
وطنية ملكافحة املخدرات يف املجتمع 

وتعزيز الدور الوقائي".
الكري�ست���ال  "مادت���ي  اأن  وب���ني، 
ان���واع  اه���م  متث���الن  والكبتاغ���ون 
املخدرات انت�سارا يف العراق، ا�سافة 
املخ���درات  ان���واع  م���ن  العدي���د  اىل 
ال�سناعي���ة والطبيعي���ة"، م�سرا اىل 
اأن "الفئ���ة العمري���ة من 15-35 متثل 

الفئة الكرث تعاطيا للمخدرات".
املا�س���ي  الأول  كان���ون  نهاي���ة  ويف 
ك�سف���ت وزارة ال�سح���ة ع���ن اإتالف 5 
اآلف ط���ن م���ن املخ���درات واملوؤثرات 
العقلي���ة، و54 ملي���ون حب���ة خم���درة 
قنين���ة  اآلف  و9  اأنبول���ة  األ���ف  و31 
م���ن املخدرات املختلف���ة، وهي الكمية 
الأك���رب م���ن املخ���درات الت���ي �سبطت 
يف تاري���خ الع���راق، كانت خمزنة منذ 

�سنوات يف دائرة الطب العديل.

دعوات لإطالق حملة وطنية لمكافحة الظاهرة واإن�صاء م�صحات

تردي القت�شاد و�شعف الرقابة يدفعان 
اإلى ا�شتفحال جرائم المخدرات

الموارد المائية: الخزين المائي "حرج" 

 متابعة: المدى  

فيم���ا ترتقب الأو�ساط ال�سيا�سية وال�س���ارع الرتكي الإعالن عن 
ا�سم املر�سح التوافقي لأحزاب »طاولة ال�ستة« للمعار�سة، ح�سم 
الرئي����ض رجب طيب اإردوغ���ان اجلدل حول موع���د النتخابات 
الرئا�سي���ة والربملانية الت���ي كان مقررًا لها 18 حزي���ران املقبل. 
واأكد اأنها �ستجرى يف 14 اأيار من هذا العام. وا�ستبق اإردوغان 
اجتم���اع جمل����ض الوزراء ال���ذي عق���د يف اأنق���رة برئا�سته، يوم 
الثن���ني، واأعل���ن اأن���ه "�سي�ستخ���دم �سالحيات���ه لتق���دمي موع���د 

النتخابات اإىل 14 اأيار".
وقال اإردوغان، ، اإنها لي�ست »انتخابات مبكرة«، واإمنا هو تعديل 
ا�ستهدف اأخذ تاريخ امتحانات اجلامعات بالعتبار، م�سرًا اإىل 
اأن احلمل���ة النتخابي���ة �ستبداأ قبل 60 يومًا م���ن املوعد، اأي يف 
10 اآذار املقب���ل. و�سب���ق اأن اأعل���ن اإردوغان، الأربع���اء املا�سي، 
ع���ن احتمال اإجراء النتخاب���ات يف 14 اأيار/مايو، لتتوافق مع 
ذك���رى م���رور 73 عام���ًا على فوز احل���زب الدميقراط���ي يف اأول 

انتخابات حرة �سهدتها تركيا املعا�سرة يف عام 1950.

اإردوغان يعلن تقديم موعد النتخابات اإلى 14 اأيار

تظاهرات لمحا�صري واإداريي مدينة ال�صدر اأم�ض.. عد�صة: محمود روؤوف
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اأظه���ر ا�شتط���الع دول���ي لعائ���الت نازح���ة 
ف���ي اأربع محافظات عراقي���ة اأن 83% منها 
ترف����س الع���ودة اإل���ى مناطقه���ا االأ�شلي���ة 
لتحدي���ات تتعل���ق ب�شعوب���ة العي�س وقلة 
الخدم���ات، موؤك���دًا ان "95% من العائالت 
العائ���دة ذكرت اأن عودته���م كانت طوعية، 
فيم���ا تحدث���ت 37% م���ن العائ���الت عن ان 

اطفالها يعملون اثناء �شاعات المدر�شة.
واأفاد تقرير لمنظمة لجنة االإنقاذ الدولية 
اإن�شانية ترجمت���ه )المدى(،  للم�شاع���دات 
باأن "العراق مرت عليه خم�س �شنوات منذ 
اع���الن انته���اء الحرب �شد تنظي���م داع�س 
االرهاب���ي، وم���ا ت���زال هن���اك احتياجات 
اإن�شانية وتحدي���ات حماية معقدة تتطلب 
حل���وال لدع���م العراقيين ف���ي انجاز حلول 
را�شخ���ة لم�شكل���ة النزوح، حي���ث ما يزال 
هن���اك اأكثر م���ن مليون �شخ����س يعي�شون 

حالة نزوح مزمنة".
اإن�شاني���ة  "احتياج���ات  اأن  عل���ى  و�ش���دد، 
بقيت بمع���دالت عالية ف���ي مناطق �شهدت 
معارك ب�شمنها االنبار وكركوك ونينوى 
و�ش���الح الدي���ن م���ع نازحي���ن وعائدي���ن 
ي�شك���ون عدم توفر خدم���ات وتم ت�شنيف 
1.5 ملي���ون �شخ����س عل���ى انه���م بحاجة 

لدعم وخدمات حماية عامة".
واأكد التقرير، اأن "اال�شتطالع الذي اأجرته 
المنظمة كان للفترة من ني�شان الى ايلول 
2022 و�شم���ل عوائ���ل واف���راد م���ن ن�شاء 
واأطف���ال و�شب���اب م���ن نازحي���ن وعائدين 
ف���ي كل م���ن محافظ���ات االنب���ار وكركوك 
ونين���وى و�ش���الح الدين ح���ول الخدمات 
والتربية وعمالة االأطفال وعوائق العودة 

والخدمات القانونية".
وينق���ل ع���ن اال�شتط���الع، اأن "هن���اك عدة 
عوام���ل تمث���ل تحدي���ات ف���ي توفي���ر بيئة 
مالئم���ة لتلك العائالت منها عدم ح�شولهم 
الرعاي���ة  مث���ل  اأ�شا�شي���ة  خدم���ات  عل���ى 
عل���ى  والح�ش���ول  والم���اأوى  ال�شحي���ة 

تعليم".
ولفت التقرير، اإلى اأن "66% من العائالت 
تحدث���ت عن �شعوبات ف���ي ح�شولهم على 
خدم���ات اأ�شا�شي���ة، وبين���ت ان اأولوياتها 
هي الحاجة لرعاية �شحية وطعام وتعليم 
الأوالدها وتوفير دعم لمعي�شتها مع توفير 

ماأوى".
ون���وه، اإل���ى اأن "82% م���ن العوائل بينت 
ان الكل���ف العالي���ة تعي���ق ح�شوله���م على 
خدمات عامة او انها بعيدة عن مناطقهم".

ذك���ر  العائ���دة،  للعوائ���ل  بالن�شب���ة  ام���ا 
التقري���ر، اأن "اال�شتط���الع اأظه���ر ان %65 
م���ن العائالت بينت ان االأ�شب���اب الرئي�شة 
وراء عودته���م ه���ي عدم قدرته���م على دفع 
ب���دل ايج���ار او الح�شول على م���اأوى في 

منطقة النزوح".
ويوا�شل، اأن "46% من العائالت تحدثت 
ع���ن االفتق���ار ال���ى فر�س عمل ف���ي منطقة 

النزوح كاأحد اأ�شباب عودتهم".
م���ن   %44" اأن  التقري���ر،  وي�شتر�ش���ل 

ف���ي  قدرته���ا  ع���دم  ان  اأك���دت  العائ���الت 
الح�شول على خدمات اأ�شا�شية في منطقة 
الن���زوح �ش���كل دافع���ا لعودته���م لمناطقهم 
اال�شلية، من جانب اآخ���ر بين اال�شتطالع 
ان 94% م���ن العوائ���ل ذك���رت ان عودته���ا 

كانت طوعية".
اما بخ�شو�س العوائ���ل النازحة فقد بين 
التقري���ر، اأن "83% م���ن العائ���الت �شك���ت 
الفتقاره���ا  بالع���ودة  راغب���ة  غي���ر  بانه���ا 
ال���ى الم���اأوى او ان بيوتهم ف���ي مناطقهم 

اال�شلية تعر�شت للدمار واال�شرار".
واأ�ش���اف، اأن "ن�شب���ة 67% م���ن العوائ���ل 
النازح���ة قال���ت ان االفتقار ال���ى الدخل او 
فر����س المعي�ش���ة هي م���ن االأ�شب���اب التي 
تدعوه���م لعدم العودة. بينم���ا بينت %36 
منه���ا ان عدم توف���ر خدم���ات اأ�شا�شية هو 

�شبب عدم عودتهم".
واأ�ش���ار، اإلى اأن "العوائ���ق الرئي�شية امام 
النازحي���ن للع���ودة ه���ي االفتق���ار لفر�س 
العمل ومقومات العي�س الكريم واالفتقار 

لل�شكن وع���دم توفر الخدم���ات االأ�شا�شية 
ال�شحي���ة  الرعاي���ة  خدم���ات  بينه���ا  م���ن 
والتربي���ة والخدم���ات القانونية المتمثلة 
بالح�ش���ول على هوي���ات ووثائق اأحوال 

مدنية".
واأردف التقري���ر، اأن "68% م���ن العوائ���ل 
النازح���ة بين���ت ان م���ن بي���ن اولوياته���م 
هو الح�ش���ول على وثائق اأح���وال مدنية 
ووثائ���ق بيان���ات والدة ر�شمي���ة وعق���ود 
زواج ووثائ���ق �شكن وملكي���ة تمكنهم من 

الح�ش���ول عل���ى تعوي�شات لم���ا تعر�شت 
ل���ه بيوته���م من دم���ار اثن���اء الح���رب �شد 

داع�س".
وفتي���ات  واوالد  "ن�ش���اء  ع���ن  وتح���دث، 
وا�شخا����س ذوي اإعاقة هم من بين االأكثر 
تعر�ش���ا لمخاط���ر اال�شتغ���الل واالإ�شاءة، 
م���ن بينه���ا ا�شتغ���الل االأوالد للت�ش���ول في 
ال�ش���وارع اأو العم���ل ف���ي ظ���روف خطرة 
وا�شتغ���الل الن�ش���اء اأي�ش���ا للح�شول على 
نقود م���ع اجبار افراد اآخري���ن على العمل 

بدون اأجر".
وزاد التقري���ر، اأن "الدرا�شة اأظهرت اأي�شا 
ان اأطف���ال العوائ���ل النازح���ة يواجه���ون 

مخاطر في بيئتهم الحالية".
وتقيي���دات  امني���ة  "مخاط���ر  ان  وتاب���ع، 
الح�ش���ول على خدم���ات او ا�شناد هي من 
العوام���ل الت���ي توؤث���ر عليهم اأي�ش���ا ولهذا 
لحل���ول  احتياجه���م  ي�شتدع���ي  ال�شب���ب 

م�شتدامة وتوفير حماية لهم".
م���ن   %23" اأن  التقري���ر،  وي�شتر�ش���ل 
العائ���الت ذك���رت اأن اأوالده���ا ف���ي اأعم���ار 
تالميذ المدر�ش���ة م�شغولون باأعمال اثناء 
�شاعات المدر�شة، في حين بينت 37% من 
العوائ���ل ان هناك طفال واح���دا على االأقل 
م���ن بي���ن اف���راد العائل���ة منخ���رط بالعمل 

اثناء �شاعات الدوام في المدار�س".
وبي���ن، اأن "درا�ش���ة منف�شل���ة اأجريت في 
خم�س مناطق مختلفة �شرقي المو�شل في 
ت�شري���ن الثاني 2022 �شمل���ت 411 عائلة 
اأظه���رت ان 50% م���ن هذه العوائ���ل لديها 
اأطف���ال يعمل���ون ف���ي اعمال بن���اء او جمع 
قط���ع حدي���د او اأ�شياء اأخرى م���ن ال�شارع 

او في مجال الزراعة وتربية الموا�شي".
وم�ش���ى التقري���ر، اإل���ى اأن "ه���ذه االعمال 
ال�شعبة المرهقة ال تعر�شهم فقط لمخاطر 
بدني���ة اأو نف�شي���ة ب���ل اأي�ش���ا تحرمهم من 
م���ع  االجتماع���ي  التعاي����س  او  التعلي���م 

محيطهم". 
عن: م�قع )رليف ويب( 
الدولي

لجنة دولية: اأعداد كبيرة من النازحين العراقيين يرف�ضون العودة لديارهم

 ذي قار/ ح�سين العامل

تمكنت ف���رق مخت�ش���ة بالوقاية م���ن اال�شعاع 
م���ن العثور على 21 قطعة ملوثة باليورانيوم 
المن�ش���ب، فيم���ا ك�شف���ت ع���ن توج���ه وطن���ي 
وبرام���ج م�شتقبلي���ة لمعالج���ة وادارة التلوث 

البيئي.
وكانت م�شادر بيئية وامنية قد ك�شفت موؤخرا 
ع���ن تعر����س موق���ع �شليبي���ات ال�شح���راوي 
)50 كم جنوب مدين���ة النا�شرية( المخ�ش�س 
لحج���ر المخلف���ات الحربي���ة الملوث���ة لل�شرقة 
من قبل ا�شخا����س مجهولين وهو ما ا�شتدعى 
ا�شتنف���ار الفرق الفنية التابع���ة لمركز الوقاية 
م���ن اال�شع���اع ومديري���ة بيئة ذي ق���ار لغر�س 
اإط���الق حملة بحث وا�شعة عن المواد الملوثة 

التي ت�شكل تهديدا لحياة ال�شكان المحليين.
وق���ال مدير بيئة ذي قار كريم هاني في حديث 
مع )المدى(، اإنه "بعد اعالمنا بان هناك قطعا 
ملوث���ة ا�شعاعيا �شرقت م���ن المحجر الموؤقت 
الخا����س بحجر القط���ع الملوثة ف���ي محافظة 
ذي ق���ار تم ا�شتنفار فرق فنية خا�شة بالوقاية 
اال�شعاعية". واأ�شاف هاني، اأن "الفرق قامت 
باإجراء م�شوحات ا�شعاعية في عموم محافظة 
ذي قار وال�شيم���ا المواقع التي تتاجر بالقطع 

الحديدية العتيقة )ال�شكراب(".
قطع���ة   21 عل���ى  "العث���ور  اإل���ى  واأ�ش���ار، 
ملوث���ة باالإ�شع���اع"، موؤك���دا "تطاب���ق ال�شور 
متوف���ر  م���ا  م���ع  والقيا�ش���ات  والموا�شف���ات 
ل���دى دائ���رة البيئ���ة من بيان���ات ح���ول القطع 
المفق���ودة". ويوا�شل هان���ي، اأن "تلك القطع 
�شتت���م اعادته���ا الى المحجر ح���ال ا�شتح�شال 

الموافقات االأ�شولية".
ت���م  الفني���ة  الف���رق  "عم���ل  اأن  عل���ى  و�ش���دد، 
بالتن�شي���ق م���ع مرك���ز الوقاي���ة م���ن اال�شع���اع 
والتع���اون م���ع الجه���ات االمني���ة والحكوم���ة 
المحلية". واأفاد هاني، باأن "ذلك ياأتي انطالقا 
م���ن ال���دور الرقاب���ي ل���وزارة البيئ���ة بموجب 
المواق���ع  عل���ى  الناف���ذة  الرقابي���ة  القواني���ن 
الملوث���ة ا�شعاعي���ا وا�شتن���ادا ال���ى توجيهات 

وزير البيئة".
وع���ن امكاني���ة تبني خط���ة وبرام���ج حكومية 
الحربي���ة  المخلف���ات  م���ن  للتخل����س  �شامل���ة 
الملوث���ة باالإ�شع���اع ب���دال م���ن حجره���ا موؤقتًا 
ف���ي مواقع ق���د تتعر�س لل�شرق���ة والعبث، قال 
هان���ي اإن "محافظة ذي ق���ار ا�شتقبلت موؤخرا 
لجنة رقابية وتنفيذية و�شلت من بغداد وهذه 
اللجن���ة تعمل بتوجيه م���ن االمانة العامة على 

برنامج وطني �شامل لمعالجة وادارة التلوث 
البيئي في عموم العراق".

واأو�ش���ح، اأن "البرنام���ج مع���د م���ن الحكومة 
المركزي���ة وبالتن�شيق مع الحكومات المحلية 

والجهات الرقابية".
وا�شار كريم الى ان "اللجنة اجرت م�شوحات 
ومط���ار  المحج���ر  موقع���ي  عل���ى  ا�شعاعي���ة 
النا�شري���ة، ونح���ن بانتظ���ار التخ�شي�ش���ات 
المالي���ة الإكم���ال الخطط اللوج�شتي���ة والفنية 
باالإ�شع���اع  الملوث���ة  المخلف���ات  لمعالج���ة 

والتخل�س منها".
ويج���د، اأن "البرام���ج والخط���ة الت���ي تعد من 
قبل جهات فنية ورقابي���ة متخ�ش�شة �شتكون 

م�شادقة من مركز الوقاية من اال�شعاع".
واأك���د كريم، "تبني خطة مهني���ة للتخل�س من 
النفاي���ات الم�شعة ب�شورة نهائي���ة �شواء عبر 

معالجتها وطمرها او غير ذلك". 
وكان���ت محافظ���ة ذي قار، �شه���دت �شل�شلة من 
العملي���ات الحربي���ة والق�شف الج���وي خالل 
�شنوات الحرب العراقية - االإيرانية )1980-

 )1991( الثاني���ة  الخلي���ج  وح���رب   )1988
وعملية االجتياح الع�شكري االأميركي للعراق 
�شن���ة 2003 حيث ا�شتخدم���ت قوات التحالف 
الدول���ي �شت���ى اأن���واع االأ�شلح���ة والقذائ���ف، 
ال�شيما القنابل العنقودي���ة وال�شواريخ التي 

يدخل اليورانيوم الم�شتنفذ في تركيبها، التي 
تع���د مخلفاتها من م�شادر التل���وث االإ�شعاعي 

في المحافظة.
وب���دوره ذكر مرك���ز الوقاية م���ن االإ�شعاع في 
وزارة البيئ���ة ببيان تلقته )المدى(، ان "مركز 
الوقاي���ة من اال�شعاع ف���ي مديرية بيئة ذي قار 
انج���ز اعم���ال البح���ث والتحري ع���ن مخلفات 
الحديد ال�شكراب المفقود من محجر النفايات 

الم�شعة في محافظة ذي قار".
وتابع البيان، اأن "الفرق الفنية التابعة لمركز 
الوقاية من اال�شعاع وباإ�شناد مديرية بيئة ذي 
قار قام���ت باإجراء التقيي���م االإ�شعاعي ال�شامل 
لكاف���ة مواقع تجمي���ع ال�شك���راب وال�شناعات 

التدويرية في المحافظة".
واأ�ش���ار، اإل���ى "تمكن الف���رق من العث���ور على 
كاف���ة القط���ع الملوث���ة باليوراني���وم المن�شب 

والمفقودة من المحجر الموؤقت".
واأك���د البي���ان، "العث���ور على 9 قط���ع اإ�شافية 
العث���ور  ت���م  ملوث���ة  دباب���ات  ل�ش���رف  تع���ود 
عليه���ا �شم���ن اأح���د مواق���ع تجمي���ع ال�شكراب 
ف���ي المحافظ���ة". ولف���ت، اإل���ى "ع���زل القط���ع 
الت���ي ت���م العث���ور عليه���ا واإحاطته���ا باأ�شرطة 
تحذيري���ة في مكان منعزل لمنع االقتراب منها 
والعبث بها، لتت���م اإعادتها الى موقع التجميع 
االآم���ن ف���ي المحافظ���ة". وتحدث البي���ان، عن 

"الجه���ود اال�شتثنائية الت���ي تقوم بها الفرق 
مخاط���ر  م���ن  والبيئ���ة  المواطني���ن  لحماي���ة 
التل���وث االإ�شعاعي م���ن خ���الل ال�شيطرة على 
مواق���ع تجمي���ع ال�شك���راب الملوث ف���ي بغداد 

والمحافظات".
واأورد، اأن "ذلك يهدف للحد من انت�شار التلوث 
االإ�شعاعي ال���ى مناطق اأو�شع وخ�شو�شًا تلك 
الم���واد الداخلة ف���ي ال�شناع���ات التدويرية". 
وكانت محافظة ذي قار، قد ان�شاأت عام 2007 
محج���رًا خا�شًا للمخلف���ات الحربي���ة الملوثة 
باالإ�شعاع في منطق���ة �شليبيات ال�شحراوية، 
اإذ قام���ت فرق م���ن مركز الوقاية م���ن االإ�شعاع 
بنق���ل المخلف���ات الحربية الملوث���ة باالإ�شعاع 
اإلي���ه بالتع���اون مع وزارت���ي البيئ���ة والعلوم 

والتكنولوجيا المدمجتين.
وين�س قانون حماية وتح�شين البيئة المرقم 
27 ل�شن���ة 2009 ال���ذي �ش���ادق علي���ه مجل�س 
الرئا�ش���ة العراق���ي ف���ي 13-12-2009، على 
حماي���ة وتح�شي���ن البيئ���ة م���ن خ���الل اإزال���ة 
ومعالجة ال�شرر الموجود فيها اأو الذي يطراأ 
عليها والحفاظ على ال�شحة العامة والموارد 
الطبيعية والتنوع االإحيائي والتراث الثقافي 
والطبيع���ي وبم���ا ي�شمن التنمي���ة الم�شتدامة 
وتحقي���ق التعاون الدول���ي واالإقليمي في هذا 

المجال.

العثور على 21 قطعة م�ضروقة ملوثة باليورانيوم في ذي قار
م�س�ؤول حملي: م�ساعي للتخل�س من النفايات امل�سعة ب�س�رة نهائية

ل حلول قريبة لأزمة النازحين في العراق

 بغداد/ المدى

كاظ���م  عبا����س  العراقيي���ن،  المعلمي���ن  نقي���ب  اأك���د 
ال�شودان���ي، اأن االأمية اأ�شبحت ظاه���رة في العراق، 
م�شيرًا اإلى اأن عدد المعلمين بعد تثبيت المحا�شرين 

تجاوز المليون.
 وق���ال ال�شوادن���ي ف���ي مقابل���ة تلفزيوني���ة تابعته���ا 
)الم���دى(، اإن ع���دد المعلمي���ن ف���ي الع���راق "تجاوز 
الملي���ون، بع���د ق���رار رئي�س ال���وزراء محم���د �شياع 
ال�شودان���ي تثبي���ت المحا�شري���ن، كم���ا تج���اوز عدد 

التالميذ في العراق 13 مليونًا".
واأ�شاف، اأن "ن�شب���ة توزيع الطالب في المحافظات 
غي���ر مت�شاوية، وذلك يتعل���ق بالمنطقة والمحافظة، 
والطلب���ة  للتالمي���ذ  العددي���ة  الكثاف���ة  جان���ب  اإل���ى 
داخ���ل المدر�ش���ة وال�شف، اإ�شاف���ة لل���دوام الثنائي 

والثالثي".
واأ�ش���ار ال�شودان���ي، اإل���ى اأن "التراكم���ات ف���ي زمن 
النظام ال�شابق اأثرت �شلبًا على الواقع التعليمي في 

البالد".
وبي���ن ال�شودان���ي، اأن "البني���ة التحتي���ة م���ن اأب���رز 
المعوق���ات للعملي���ة التربوي���ة ف���ي الع���راق، والتي 

تتمثل بالنق�س الكبير في اأعداد المدار�س".
واأو�ش���ح، اأن "نق�س المدار�س اأّث���ر على اأداء المعلم 
والم���ادة العلمي���ة للتلمي���ذ، نظ���رًا لوج���ود �شف���وف 
مزدحم���ة بالطلبة، والذين ت�شل اأعدادهم اأحيانًا اإلى 
80 – 100 طالب في ال�شف الواحد"، مبينًا اأن هذه 

الم�شكلة "لم تعالج ب�شكل كامل".
وتح���دث ال�شوداني، ع���ن "عالج���ات ترقيعية كبناء 
المدرا����س الكرفاني���ة، اأو �شطر المدار����س وبناوؤها، 

وهو ما اأثر على التلميذ ونف�شيته". 
ويوا�شل، اأن "المعلم ل���م يرتق للم�شتوى المعي�شي 

الالئ���ق ولم ياأخذ حقوقه بالن�شب���ة لل�شكن وال�شمان 
االجتماع���ي"، و�شكا "عدم تخ�شي����س موازنة الئقة 

لوزارة التربية".
و�ش���دد ال�شوادن���ي، عل���ى اأن "بع����س المناط���ق في 
بغ���داد، تمتلك مدار�س نموذجية، ويعود ذلك اإلى قلة 

اأعداد التالميذ فيها، وم�شاحة المنازل".
ال�شعل���ة  منطق���ة  اأو  ال�ش���در،  "مدين���ة  اأن  وذك���ر، 
ال�شعبيتي���ن، تكتّظ���ان بنمو �شكاني كبي���ر، وبالتالي 
يوؤثر على المدار�س فيهما، تزامنًا مع النمو ال�شكاني 

داخل العراق عمومًا".
واأك���د ال�شوادن���ي، ان "عدد التالمي���ذ الذين التحقوا 
بالمدار����س له���ذا العام بل���غ اأكثر من ملي���ون و400 
األ���ف تلمي���ذ وتلمي���ذة، بينم���ا الواق���ع المدر�ش���ي لم 
يرت���ق للمطل���وب، ب�شب���ب النق����س الحاد ف���ي تلبية 

االحتياجات".
وحول عدد المدار�س الت���ي يحتاجها العراق، ك�شف 
اأن���ه فيما ل���و كان ال���دوام اأحاديًا �ش���وف يبلغ عددها 
"13-14 األ���ف مدر�ش���ة"، بينما في ال���دوام الثنائي 

يبلغ "8 اآالف مدر�شة".
واأو�شح، اأن "المبادرات الخارجية، ومنها ال�شينية، 
اأث���رت �شلبًا على االأداء الترب���وي في العراق، تزامنًا 

مع التو�شعة ال�شكانية في البالد".
وراأى ال�شودان���ي، اأن النظ���ام البرلماني في العراق 
المتغي���ر كل 4 �شن���وات، يك���ون ناجح���ًا ف���ي بع����س 
االأحي���ان وعك����س ذل���ك احيان���ًا اأخ���رى، خ�شو�ش���ًا 
بخط���ة  تعم���ل  ل���م  العراقي���ة  ال���وزارات  اأغل���ب  اأن 

�شتراتيجية.
وك�شف اأن بع�س المناط���ق في العراق بداأت بالعمل 
وف���ق ال���دوام الرباع���ي للمدار����س، وهو م���ا اعتبره 
"خطرًا كبيرًا جدًا" على التلميذ والطالب، مبينًا ان 

العراق". في  ظاهرة  واأ�شبحت  تفاقمت  "االأمية 

نقابة مهنية: مليون معلم في 
العراق.. والأمية اأ�ضبحت ظاهرة

فريق للبحث عن المواد الملوثة في النا�صرية

تحدثت عن اأ�سباب عدة اأبرزها �سع�بة العي�س وانعدام الخدمات
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 بغداد/ فرا�س عدنان

اأعرب���ت وزارة التخطي���ط ع���ن اأمله���ا باحل�ش���ول 
عل���ى التخ�شي�ش���ات املالية املنا�شب���ة لتنفيذ خطة 
جدي���دة ملكافح���ة الفق���ر، الفت���ة اإىل اأن ثمة ظروف 
معق���دة تعلقت برتاجع اأ�شعار النفط واحلرب �شد 
االره���اب وجائح���ة كورونا واالأزم���ات ال�شيا�شية 
اخلطت���ن  جوان���ب  كام���ل  تنفي���ذ  دون  حال���ت 

ال�شابقتن.
وبح�ش���ب م�ش���ادر حكومية ف���اأن ن�شب���ة الفقر يف 
الع���راق ت���رتاوح يف الوق���ت احلايل ب���ن 25 اإىل 

30 % من جمموع العراقين.
وق���ال املتح���دث الر�شم���ي ل���وزارة التخطيط عبد 
الزه���رة الهن���داوي، يف حدي���ث م���ع )امل���دى(، اإن 
»ال���وزارة تعم���ل يف الوقت احل���ايل بالتعاون مع 
جه���ات وطنية ودولية عل���ى اإع���داد ال�شرتاتيجية 

الثالثة خلف�ض الفقر يف العراق«.
ال�شرتاتيجي���ة  »ه���ذه  اأن  الهن���داوي،  وتاب���ع 
متت���د خلم����ض �شن���وات، و�شتاأخذ بع���ن االعتبار 

التداعيات التي �شهدها العراق �شواء الناجمة عن 
جائح���ة كورونا وما ت�شببت به من رفع م�شتويات 
املالي���ة  االأزمت���ن  ع���ن  الناجم���ة  تل���ك  اأو  الفق���ر، 

واالقت�شادية وارتفاع االأ�شعار«.
واأ�ش���ار، اإىل ان »جميع هذه الق�شايا �شوف توؤخذ 
باالعتبار اإىل جانب م�شتوى الدخل للفرد العراقي 
يف الظ���رف الراه���ن، واجلوان���ب االأخ���رى الت���ي 
�شوف تت�شمنه���ا ال�شرتاتيجي���ة املتعلقة بال�شحة 
والتعلي���م وال�شك���ن و�شيا�ش���ات اأخ���رى �شتك���ون 

حا�شرة«.
وب���ننّ الهن���داوي، اأن »ال�شرتاتيجي���ة اجلديدة لن 
تختلف عن �شابقاتها ب���ل اإنها امتداد واإكمال لها«، 
معرب���ًا عن اأمله ب���اأن »تك���ون التخ�شي�شات املالية 
له���ذه ال�شرتاتيجي���ة اأف�ش���ل من �شابقته���ا؛ نتيجة 
حت�شن الظ���روف املالية واالقت�شادية الذي يتمتع 

به العراق«.
خطت���ن  �شابق���ًا  اأطل���ق  »الع���راق  اأن  واأو�ش���ح، 
�شرتاتيجيتن ملكافحة الفقر، وقد حققتا جانبًا من 
اأهدافهما، لكن ثمة ظروف تتعلق بامل�شهد العراقي 

املعقد حالت دون التنفيذ الكامل لالأهداف«.
واأك���د الهن���داوي، اأن »ال�شرتاتيجي���ة االأوىل التي 
اأطلق���ت يف عام 2010 حتى 2014 ومن ثم مددت 
ثالثة اأعوام ا�شافية اأ�شهم���ت بخف�ض ن�شب الفقر 

من 23 % اإىل 15 % بنهاية عام 2013«.
واأ�شتدرك، اأن »الن�شب���ة حينها عادت اإىل االرتفاع 
بعد دخول العراق يف اأزمة مزدوجة االوىل تتمثل 
باحلرب �شد تنظي���م داع�ض االرهابي عام 2014، 
والثانية تتمثل برتاج���ع اأ�شعار النفط يف ال�شوق 
العاملي���ة، وم���ا اأعق���ب ذل���ك م���ن تداعي���ات مل تك���ن 
�شهل���ة متثل���ت بالنزوح و�شع���ف الق���درات املالية 

واالقت�شادية للدولة بنحو عام«.
ويوا�ش���ل الهن���داوي، اأن »ال�شرتاتيجي���ة الثانية 
الت���ي اأطلق���ت يف عام 2018 حت���ى 2022، حققت 
اي�ش���ًا جانب���ًا م���ن االهداف بع���د انخفا����ض ن�شبة 

الفقر خالل اأول �شنة من 22.5 % اإىل 19 %«.
اإال اأن الهنداوي اأ�شار اإىل »عودة الن�شبة لالرتفاع 
م���رة اأخرى نتيجة دخ���ول العراق اأزم���ة مزدوجة 
جدي���دة االوىل متثل���ت بانت�ش���ار جائح���ة كورونا 

والثاني���ة الت���ي متثل���ت باالأزمة املالي���ة التي جنم 
عنها توقف امل�شاريع واإ�شابة احلركة االقت�شادية 

ب�شلل خالل عامي 2020 و2021«.
اه���داف  جمي���ع  حتقي���ق  »ع���دم  اأن  وي���رى، 
ال�شرتاتيجي���ة ال يكمن مب���ا تت�شمنه من �شيا�شات 
اإمن���ا بالواق���ع والتحدي���ات للع���راق، اإ�شاف���ة اإىل 
الظ���روف ال�شيا�شي���ة الت���ي كان���ت له���ا تاأث���رات 
عل���ى امل�شهد التنم���وي، وخر دليل عل���ى ذلك هي 
التظاه���رات الت���ي �شهده���ا الع���راق خ���الل 2019 
وم���ا تالها م���ن تغير احلكوم���ة وتاأخ���ر ت�شكيلها 
واالن�ش���داد ال�شيا�ش���ي وغياب املوازن���ة عن عامي 

2020 و2022«.
وانته���ى الهن���داوي، اإىل اأن »ه���ذه التحدي���ات ال 
ميك���ن اال�شتهانة بها كونها وقفت عائقًا اأمام تنفيذ 
اخلطط، ولكننا نطمح اإىل ظروف تبدو اأنها اأف�شل 
خ���الل ال�شن���وات املقبلة وهو م���ا �شينعك�ض بنحو 
ايجاب���ي فيما يتعلق بتنفيذ اخلطط ال�شرتاتيجية 
اأو ما يرتبط بتنفيذ اخلطط االأخرى وال�شيا�شات 

التنموية التي ت�شعها وزارة التخطيط«.
من جانبه، ذكر النائب اأمر املعموري، اأن »املنهاج 
الوزاري حلكومة حمم���د �شياع ال�شوداين ت�شمن 

يف اإحدى فقراته مواجهة الفقر«.
وتابع املعموري، ان »االآلية التي ت�شمنها املنهاج، 
تتمث���ل مب�شاع���دة العاطلن يف اإيج���اد فر�ض عمل 

المت�شا�ض البطالة«.
وحت���دث، ع���ن »اأ�شب���اب جدي���دة اأدت اإىل ارتف���اع 
معدالت الفق���ر اأولها يتعلق بق���رار احلكومة برفع 
�شع���ر ال���دوالر اإىل 1450 دين���ارًا، واملو�شوع قد 

تفاقم حاليًا باالرتفاع الطارئ«.
واأو�ش���ح املعم���وري، اأن »وزارة العمل مل حت�شل 
عل���ى التخ�شي�ش���ات الالزمة والت���ي ت�شاعدها يف 
اإيج���اد حلول جذري���ة للبطالة مع ايق���اف عمليات 
التوظيف يف موؤ�ش�ش���ات الدولة وا�شتمرار تخرج 

اأعداد كبرة من الكليات واملعاهد«.
وبن، اأن »الفقر ياأخذ يف العراق اأكرث من �شورة، 
منه���ا داخ���ل عوائ���ل االيت���ام واالأرام���ل، وكذل���ك 

اخلريجن الذين مل يح�شلوا على فر�شة عمل«.
وانتق���د املعم���وري، »انعدام الروؤي���ة وعدم وجود 
�شيا�ش���ة للحكوم���ات املتتابع���ة، ه���و م���ن اأدى اإىل 
ارتفاع ن�شبة الفق���ر مقارنة مبا كانت عليه يف عام 

.»2013

 بغداد/ المدى

اأك���دت وزارة امل���وارد املائي���ة، اأم�ض االثن���ن، اأن خزين العراق املائ���ي، ما يزال 
حرج���ا ومتدنيا حت���ى االآن يف ظل احلقائق واملوؤ�ش���رات املتوفرة، ياأتي ذلك يف 
وق���ت اأ�شدرت هيئة االأن���واء اجلوية بيانًا مف�شاًل حلالة الطق�ض يف البالد، فيما 
توقعت ت�شاقطًا لالأمطار وانخفا�شًا يف درجات احلرارة خالل االأ�شبوع احلايل.

وق���ال مدير عام الهيئة العامة لت�شغيل م�شاري���ع ال�ري والبزل يف وزارة املوارد 
املائي���ة اأحم���د كاظم عبد الله يف ت�شري���ح ورد ل�)امل���دى(، اإن »اخلزين املائي يف 

ال�شدود واخلزانات، ما زال متدنيا وحرجا«.
واأك���د عبد الله، اأن »ال��وزارة تعول عل���ى موجات االأمطار املتوقع هطولها خالل 

االأ�شهر املقبلة القليلة املتبقية، لتعزيز اخلزين«.
وب���ن، اأن »هط���ول الثلوج �شمايل الع���راق، مل تتجاوز كمياته حت���ى االآن ال� 25 

باملئة مقارنة مبا هطل للمدة ذاتها من العام املا�شي«.
واأ�شار، اإىل »وجود موؤ�شرات بحدوث اأمطار وموجة في�شان �شمايل العراق يف 
ال� 28 من ال�شهر احلايل وحتديداً �شمال نينوى و�شالح الدين وكركوك �شتكون 
له���ا اأهمي���ة كبرة يف زي�����ادة اخلزين املائ���ي ل�شدي املو�شل وحديث���ة، ملواجهة 

االحتياجات املائية للمو�شم ال�شيفي املقبل«.
 وحت���دث يف الوق���ت ذات���ه، ع���ن »اال�شتف���ادة م���ن االأمط���ار الهاطل���ة باملنطقتن 
الو�شط���ى واجلنوبية، يف اإنعا�ض االأه�وار، وتاأمن احل�ش�ض املائية ملح�شويل 

احلنطة وال�شعر«.
وم�شى عبد الله، اإىل اأن »ال��وزارة و�شعت خططًا لتاأمن الرية الثالثة ملح�شول 
احلنط���ة بعد هطول االأمطار خالل ال�شه���ر املقبل، ويف حال عدم هطول االأمطار 

�شيتم ا�شتخدام اخلزين املائي لل�شدود«.
اإىل ذل���ك، ذكرت هيئ���ة االأنواء اجلوية يف بيان ورد ل�)امل���دى(، اأن »طق�ض البالد 
الي���وم الثالث���اء �شيك���ون يف املنطقتن الو�شط���ى وال�شمالية �شح���وًا مع بع�ض 
الغي���وم، فيم���ا �شيكون الطق����ض يف املنطقة اجلنوبي���ة غائمًا جزئي���ًا مع فر�شة 
لت�شاقط زخ���ات مطر تكون رعدية احيانًا، اأما درجات احلرارة ف�شتكون مقاربة 
للي���وم ال�شابق يف االأق�شام الو�شطى واجلنوبي���ة، يف حن �شتنخف�ض قلياًل عن 

اليوم ال�شابق يف الق�شم ال�شمايل من البالد«.
واأ�شاف���ت، اأن »طق����ض يوم االأربعاء يف املنطقتن الو�شط���ى وال�شمالية �شيكون 
�شح���وًا م���ع بع�ض الغي���وم، فيما �شيكون الطق����ض يف املنطق���ة اجلنوبية غائمًا 
جزئي���ًا يتحول اإىل �شحو، اأما درجات احل���رارة ف�شتكون مقاربة لليوم ال�شابق 

يف عموم البالد«.
وبين���ت الهيئ���ة، اأن »طق����ض ي���وم اخلمي�ض �شيك���ون �شحوًا مع بع����ض الغيوم، 
اأم���ا درجات احل���رارة ف�شتك���ون مقاربة للي���وم ال�شاب���ق يف االأق�ش���ام الو�شطى 

وال�شمالية، وتنخف�ض قلياًل عن اليوم ال�شابق يف الق�شم اجلنوبي من البالد«.
ولف���ت البيان اإىل، اأن »طق�ض البالد ليوم اجلمعة املقبل �شيكون غائمًا جزئيًا يف 
املنطقت���ن الو�شطى وال�شمالية، ويف املنطقة اجلنوبية �شيكون الطق�ض �شحوًا 

مع بع�ض الغيوم، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�شابق يف عموم البالد«.

 بغداد/ المدى

ي�شتعد البرلمان لتلقي م�شروع قانون 
الموازنة من الحكومة بمبالغ تعتبر 

الأعلى، باأمل اأن ينجز المناق�شة 
والت�شويت خالل ال�شهر المقبل، و�شط 

تطمينات بعدم ح�شول خالفات كبيرة، 
حيث تعتمد الكتل على التفاقات 

ال�شابقة التي ت�شكلت بموجبها حكومة 
محمد �شياع ال�شوداني.

مظه���ر  احلكوم���ة  يف  امل���ايل  امل�شت�ش���ار  وق���ال 
حمم���د �شال���ح، "م���ن املحتم���ل ج���دًا اأن ي�شادق 
جمل�ض الوزراء خالل االأيام املقبلة على م�شودة 
م�شروع قان���ون املوازنة العامة االحتادية ل�شنة 
2023، وير�شله���ا اإىل جمل�ض النواب للم�شادقة 

عليها يف اأقرب وقت".
يج���ري  الت���ي  "االأرق���ام  اأن  �شال���ح،  واأ�ش���اف 
تداولها كلها عبارة عن �شيناريوهات وتوقعات، 
ولك���ن موازن���ة �شنة 2023 لن يتج���اوز حجمها 
يف نهاية املط���اف 200 تريليون دينار عراقي"، 
مبين���ا اأن "الع���راق يعتمد يف تاأم���ن %90 من 

عائداته على عمليات ت�شويق وبيع النفط".
واأو�ش���ح اأن "التذبذب القائ���م يف اأ�شعار النفط 
يدف���ع اإىل توقع تثبيت 70 دوالرًا ك�شعر لربميل 
اأن "يكون  النف���ط يف موازن���ة 2023"، متوقعا 
املع���دل اليوم���ي ل�ش���ادرات النف���ط العراقي يف 

2023 هو 3.4 مليون برميل".
م���ن جانب���ه، ذك���ر النائ���ب حمم���د ال�شم���ري، اأن 
اإق���رار املوازنة هو تاأخر  "التعطي���ل يف تاأخر 

ار�شال احلكومة للم�شروع اىل الربملان".
وتاب���ع ال�شم���ري، اأن "اأع�ش���اء جمل����ض النواب 
عازم���ون على ا�شتم���رار عملهم الإق���رار املوازنة 

حال و�شولها من احلكومة".
واأ�شار، اإىل اأن "املوازنة القادمة �شتكون االأكرب 

تريلي���ون   200 وبح���دود  الع���راق  تاري���خ  يف 
دين���ار، ب�شب���ب الوف���رة املالي���ة وارتف���اع �شع���ر 
برمي���ل النف���ط واعتق���د ان املوازن���ة �شتوفر لهم 

تخ�شي�شات كافية".
ب���دوره، اأك���د النائ���ب ثائ���ر خمي���ف ق���رب اقرار 
املوازن���ة العام���ة لع���ام 2023 ب�شهول���ة وي�ش���ر 
يف جمل����ض النواب، وق���ال اإن "جميع الوزارات 
اكمل���ت تخ�شي�شاته���ا املالي���ة ومت���ت مناق�شتها 
يف جمل����ض ال���وزراء، وهي حالي���ا يف اللم�شات 
االخ���رة يف املجل�ض قبل ار�شاله���ا اىل الربملان 

الإقرارها".
وتابع خمي���ف، اأن "االأخطاء او النواق�ض حتى 
لو وجدت، �شتتم معاجلتها يف اللجان املخت�شة 

مبجل�ض النواب".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "املوازنة تت�شمن �شقن، ال�شق 
االأعلى �شوف يذهب اإىل اجلوانب الت�شغيلية اأما 
املتبقي فاأنه �شيذهب اإىل اجلانب اال�شتثماري".
الت�شغيل���ي  "ال�ش���ق  اأن  اإىل  خمي���ف،  ولف���ت 
ال���وزارات  وم�شاري���ع  الروات���ب  �شيت�شم���ن 
�شادق���ت  الت���ي  العق���ود  جمي���ع  و�شتح���وي 

عليه���ا احلكوم���ة وال���وزارات و�شتعال���ج اغلب 
املرتاكم���ات من املوازن���ات ال�شابقة، ومنها ملف 
البطال���ة املقنع���ة والتعيين���ات، واالعتم���اد على 
املنت���وج املحل���ي من خ���الل اعادة فت���ح امل�شانع 
وان�ش���اء اخ���رى لال�شتف���ادة منه���ا يف التوظيف 

وعدم ا�شتراد املواد".
ويف ه���ذه االثن���اء، ق���ال النائ���ب ع���ن احل���زب 
�شليم���ان،  �شري���ف  الكرد�شت���اين  الدميقراط���ي 
ان "احل���وارات واملفاو�ش���ات مازال���ت م�شتمرة 
ب�ش���اأن حتديد ن�شبة اإقلي���م كرد�شتان من موازنة 

�شنة 2023".
وتاب���ع �شليم���ان، اأن "هذه احل���وارات م�شتمرة 
عل���ى قدم و�ش���اق وجتري بكل �شال�ش���ة، وهناك 
نتائ���ج طيب���ة قد ظه���رت ال�شيم���ا بع���د الزيارات 
املتبادل���ة بن امل�شوؤولن يف احلكومة االحتادية 

واإقليم كرد�شتان".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "هن���اك اتفاقًا م�شبق���ًا يف بنود 
الورق���ة ال�شيا�شي���ة الت���ي اتفق���ت عليه���ا القوى 
املتحالف���ة يف ائت���الف اإدارة الدولة، بخ�شو�ض 
اإقلي���م كرد�شت���ان  فق���رة وا�شح���ة ب�ش���اأن من���ح 

موازنة عادلة من�شفة".
واأ�ش���اف اأنه “لغاي���ة االن مل حت���دد ن�شبة اإقليم 
كرد�شتان من موازنة �شنة 2023، ونحن طالبنا 

باأن تكون ن�شبة االإقليم هي 17%".
 واأك���د �شليمان، اأن "ح�ش���ة االإقليم يجب اأن يتم 
حتديده���ا وف���ق التعداد ال�شكاين وم���ا ي�شتحقه 
بالد�شت���ور والقان���ون واالتفاقي���ات ال�شيا�شي���ة 
املربمة بن الق���وى املتحالف���ة يف ائتالف اإدارة 

الدولة".
وكان رئي�ض اإقليم كرد�شتان نيجرفان بارزاين، 
قد �شدد على �شرورة عدم اإهمال الد�شتور الدائم 
للبالد، والعمل على تطبيق مواده وبنوده كاملة 
م���ن دون انتقائية، كما اأكد عل���ى تنفيذ االتفاقية 
ال�شيا�شية التي متخ����ض عنها ت�شكيل احلكومة 

االحتادية احلالية.
وعل���ى �شعيد مت�شل، ق���ال الباحث االقت�شادي، 
نبيل جبار التميم���ي، اإن حجم املوازنة املتداول 
من خالل بع�ض الت�شريبات يوؤكد وجود موازنة 
�شخم���ة قد تكون هي االأعل���ى بتاريخ العراق قد 

تتجاوز حاجز ال� 200 تريليون دينار.
واأ�ش���اف التميم���ي، بح�ش���ب حدي���ث �شح���ايف 
تابعت���ه )امل���دى(، اأن "اجلان���ب الت�شغيل���ي م���ن 
املوازنة �شيزيد ع���ن 80 تريليون دينار و�شواًل 
وه���و  دين���ار،  تريلي���ون   100 م���ن  اأك���رث  اإىل 
مبلغ كب���ر جدًا، ع���ادة ما تكون تل���ك املوازنات 
الت�شغيلي���ة حاكم���ة يف االإنف���اق احلكومي، واأن 
يك���ون �شع���ر النف���ط ب���� 57 دوالرًا ل���كلنّ برمي���ل 
كح���د اأدن���ى لتمك���ن احلكوم���ة م���ن توف���ر تلك 

املوازنات".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "�شاح���ب الق���رار يف العراق ال 
ي���درك حج���م التاأث���رات االقت�شادي���ة العر�شية 
للموازن���ات ال�شخمة التي ق���د ت�شاهم يف زيادة 

الت�شخم باالأ�شعار ب�شكل اأو باآخر".
وتوق���ع التميم���ي تعط���ل تنفي���ذ املوازن���ة خالل 
الف���رتة املقبل���ة اإذا ا�شتمرت االأزمة لع���دة اأ�شهر 
قادمة، واأننّ املعاجل���ات ت�شتوجب وقتًا اإ�شافيًا، 
مم���ا يدفع البنك املركزي نح���و طباعة املزيد من 
العمل���ة املحلي���ة خالل الف���رتة القادم���ة، لتعزيز 
ح�شاب���ات احلكوم���ة، وه���و اإج���راء ال يخلو من 

املخاطرة".
وم�شى التميمي، اإىل اأن "احلكومة �شتعتمد يف 
املوازنة على �شعر ال�شرف الثابت بقيمة 1460 
دين���ارًا لكلنّ دوالر، وق���د تفرت�ض احلكومة �شعر 
نفط بن 60 70- دوالرًا لكلنّ برميل، وهو �شعر 
تخمين���ي مبن���ي على احل���دود الدني���ا للتوقعات 

ال�شعرية للنفط".

الأزمة المالية وكورونا والحرب �شد داع�س عرقلت �شتراتيجيتين �شابقتين

التخطيط تنتظر »تخ�سي�سات منا�سبة« لتنفيذ الخطة 
الجديدة لمكافحة الفقر

الكتل تعول على اتفاقات "تحالف اإدارة الدولة" في تمرير القانون

 البرلمان ي�ستعد لتلقي موازنة انفجارية وتاأكيدات
على الإ�سراع في اإقرارها

الموازنة تخ�شع للنقا�شات الأخيرة داخل مجل�س الوزراء

الموارد المائية: الخزين 
المائي »حرج« ونترقب 

المزيد من الأمطار

ازمة الفقر تتفاقم رغم الخطط الحكومية
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1- يس��ر دي��وان محافظة بغداد اإلعالن عن ( مش��روع تبليط واكس��اء ش��وارع حي 
الكرامة مع ش��بكة تصريف مي��اه االمطار وحوض تجميع وضخ والش��ارع الحولي 
في حي الكرامة بطول 3كم  مع اعمال تطوير واكساء شوارع 30 الرئيسي + قنطرة 
صندوقية + حوض ضخ + انارة في ابي غريب النصر والس��الم(  أدناه ضمن المش��اريع  
واالعمال المش��مولة بقان��ون الدعم الطارئ لألم��ن الغذائي والتنمي��ة /من تمويل 
تنمي��ة االقاليم( لس��نة 2022 بالتبوي��ب)49-1-4-13-18-218( فعلى كافة  مقدمي 
العطاءات من الشركات والمقاولين المصنفين المؤهلين وذوي الخبرة واالختصاص 

تقديم عطاءاتهم لتنفيذ المشروع وحسب الوثائق القياسية .
2- عل��ى مقدمي العطاءات المؤهلين والراغبي��ن في الحصول على الوثائق الخاصة 
بالمش��روع وجداول الكمي��ات ومعلومات اضافية مراجعة محافظ��ة بغداد الطابق 
الثامن / قس��م العق��ود خالل أوقات الدوام الرس��مي من الس��اعة8  صباحا ولغاية 

الساعة 2 ظهرا  .
3- يجب ان يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظ��رف يتضمن متطلبات التأهيل المطلوبة  )ش��هادة تأس��يس الش��ركة مصدقة 
من دائرة مس��جل الش��ركات في وزارة التجارة، عقد تأسيس، محضر اجتماع ، إجازة 
ممارس��ة مهنة، هوية تصنيف مقاولي��ن لألعمال االنش��ائية والكهربائية بدرجة ) 
رابع��ة ( نافذة صادرة من وزارة التخطي��ط، تقديم أعمال مماثلة مصدقة من الجهة 
المستفيدة، تقديم مستمسكات المدير المفوض ، تقديم ما يؤيد حجب البطاقة 
التمويني��ة، كتاب عدم ممانع��ة صادر من الهيئة العام��ة للضرائب نافذ الصالحية 
عند تاريخ الغلق ومعنون إلى محافظة بغداد، وصل الش��راء النس��خة األصلية، يتم 
التوقيع والختم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الش��ركة المتقدمة ، 
تقديم جدول تقدم عمل، تكون مدة نفاذية العطاء 120 يوماً، تقوم الشركة بتثبيت 
عن��وان متكامل لمكتبها)محلة، زق��اق ،دار( مع أرقام الهوات��ف والموقع االلكتروني  
الخ��اص بها، يج��ب إن تكون األرقام مدون��ة رقما وكتابة وان تك��ون الكتابة واضحة 
وخالية من الحك والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء على الشركات المسجلة 
في اقليم كردستان تقديم كتاب اعتماد اولياتها صادر عن وزارة التجارة دائرة تسجيل 
الش��ركات، )على الشركات األجنبية الراغبة باالش��تراك بالمناقصة تقديم شهادة 
تأس��يس وكافة مستمس��كاتها مترجمة مصدق��ة من الس��فارة العراقية في بلد 
التأسيس، مع ما يؤيد فتح فرع للشركة في العراق( ، تلتزم الشركة بتقديم األسعار 

النهائية، تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري لمحافظة بغداد(.
4- بإم��كان مقدم��ي العطاء المهتمين ش��راء وثائ��ق المناقصة بع��د تقديم طلب 
تحريري من المدير المفوض للش��ركة او وكيله إلى العنوان التالي (محافظة بغداد/ 
قس��م العقود( وبعد دفع قيم��ة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره )7.500.000( )س��بعة 

ماليين خمسمائة  الف دينار عراقي(  غير قابلة للرد.
5- يتم تس��ليم العط��اءات / إلى العن��وان التالي محافظة بغداد / قس��م العقود /

الطاب��ق الثام��ن وأخر موع��د لتس��ليم العطاءات الس��اعة 12 ظهراً م��ن التوقيت 
المحل��ي لمدينة بغداد يوم االثنين 2023/2/13 وس��وف ترفض العط��اءات المتأخرة 
ع��ن هذا الموعد وس��يتم فتح العط��اءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم 
الراغبي��ن بالحض��ور في محافظة بغداد / قس��م العقود الس��اعة 12 ظهرا من يوم 

االثنين 2023/2/12 وبخالفه ال يحق للشركة االعتراض على اجراءات فتح العطاءات
6- يج��ب إن تتضم��ن العطاءات ضمان للعطاء على ش��كل )خط��اب ضمان او صك 
مص��دق او س��فتجة( صادر من احد مص��ارف بغداد المعتمدة ل��دى البنك المركزي 
على ان يكون الضمان المقدم داخل ضمن المنصة االلكترونية واذا لم يكون خطاب 

الضمان داخل ضمن المنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك المركزي.
7- يس��تقطع من مستحقات الش��ركة المتعاقدة كافة الرسوم والضرائب المشار 

إليها في القوانين واألنظمة والتعليمات العراقية.
8- أذا صادف موعد غلق المناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

9- جه��ة التعاقد غير ملزم��ة بقبول أوطأ العطاءات ويس��تبعد أي عطاء لم ينظم 
حس��ب الوثيقة القياس��ية وبضمنها )الس��يولة النقدية، اإلعمال المماثلة، معدل 

االيراد السنوي(.
.)con@baghdad.iq( 10- للمعلومات تتم المراسلة  عبر البريد االلكتروني

11- يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر واإلعالن.
12- ف��ي حال وج��ود مخالفات يتم توجيه االنذارات للش��ركة الت��ي يحال بعهدتها 
اعمال المناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع 

الى دائرة كاتب العدل.
13- يتم اعتماد )وثيقة تنفيذ عقود االشغال المتوسطة( الصادرة من وزارة التخطيط 
وتكون العطاءات المقدمة من المناقصين مستجيبة عند تلبيتها لمعايير التأهيل 
المح��ددة فيها بفروعها كافة والش��روط القانونية والمالية المطلوبة في ش��روط 
المناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة المشار اليها انفا 

بكافة اقسامها فانه يتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
15- للدائرة الحق في الغاء المناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 
اجراء المفاضلة وحس��ب مقتضي��ات المصلحة العامة وال يحق للمش��تركين في 

المناقصة المطالبة باي تعويض جراء ذلك.
16- عل��ى الش��ركة التي يحال اليها المش��روع تقديم خطاب ضمان حس��ن تنفيذ 
بقيمة 5%من مبلغ العقد ويكون الخطاب نافدا طيلة مدة التنفيذ والصيانة ومدرج 

على المنصة االلكترونية للبنك المركزي.
17- يعقد المؤتمر الخاص بالمشروع يوم االثنين بتاريخ 2023/2/6 في قسم العقود 

الساعة العاشرة صباحا لذا اقتضى التنويه
18- على مقدمي العطاءات تقديم نسخ اضافية من كافة اوراق العطاء طبق االصل 
عدد )2( اضافة الى النسخة االصلية وتكون جميع النسخ موقعة ومختومة بالختم 
الحي للشركة ويتم وضع النسخة االصلية في )غالف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة  
نس��خة اصلية ووضع كل نس��خة من النس��خ االضافية ال�)2( ف��ي غالف منفصل 
يتم تأش��ير كل مغل��ف بعبارة نس��خة اضافية وتوضع جمي��ع المغلفات )االصلية 
واالضافية( في مغلف واحد عمال بما جاء بكتاب وزارة التخطيط المرقم 17598/7/4 

في 2022/6/30.
19- يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خالصة تتضمن محتويات العطاء مع ترقيم 

جميع اوراق العطاء.
20- يجب تقديم عقود الكادر المطلوب وفقا لآللية المثبتة في ورقة بيانات العطاء 

والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذة.
21- في حالة المشاركة ألكثر من شركة او مقاول في التقديم لالشتراك في تنفيذ 
المناقصات فتكون مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلية ف��ي ذلك واضافة الى المعايير 

الواردة في الفقرات اعاله فيتم مراعاة ما يلي:-   
ا- تقديم عقد مشاركة مصدق اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اولي على الشراكة 
موقع من قبل أطراف الش��راكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنس��حاب 
في حال رس��و المناقصة عليهما على ان يتم تقديم عقد الش��راكة بينهما مصدق 

اصوليا بعد توقيع العقد.
ب- تعتمد نس��بة الشراكة بين الشركاء وحس��ب ما محدد في عقد الشراكة وفي 
حال لم تذكر النس��بة في عقد الش��راكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء 
بالتس��اوي ويعتمد عقد الش��راكة المب��رم بينهما على ان يك��ون مصادق من كاتب 

العدل المختص.
ج- يمكن تقديم التأمينات االولية او النهائية باسم اي من الشركاء.

د- ف��ي حال تقديم احد الش��ركاء ألي المعايير المطلوبة وتم اس��تيفائها من قبله 
فيت��م قبول العط��اء المش��ترك دون النظر الى الش��ريك االخر اال اذا ن��ص الوثيقة 
القياسية على نسب وشروط معينة ينبغي توفرها في الشريك عند ذلك يعتمد ما 

تم تثبيته في الوثيقة.
ه���- عل��ى جميع الش��ركاء تقديم ب��راءة الذم��ة من الضريب��ة عند االش��تراك في 

المناقصات وال يتم االكتفاء بتقديم احد الشركاء لها.
و- على جميع الش��ركاء ان يكونوا مؤهلين من حيث س��المة الموقف القانوني لهم 
من ناحية االدراج في القائمة الس��وداء او المتلكئ��ة او ممن يحظر التعامل معهم 

بموجب القوانين والتشريعات. 

محافظة بغداد/ق�سم العقود

اإعـــالن مناق�سة رقم )4( ل�سنة 2023
م/ مناق�سة رقم )4( اعالن للمرة االولى ل�سنة 2023))م�سروع تبليط واك�ساء �سوارع حي الكرامة مع �سبكة ت�سريف مياه االمطار وحو�ض 

تجميع و�سخ وال�سارع الحولي في حي الكرامة بطول 3كم مع اعمال تطوير واك�ساء �سوارع 30 الرئي�سي + قنطرة �سندوقية + حو�ض �سخ + 
انارة في ابي غريب الن�سر وال�سالم((

رقم 
املدة /الكلفة التخمينية بالدينارا�سم املناق�سةاملناق�سة

مبلغ التاأمينات االأوليةالتبويباليوم

4

مشروع تبليط واكساء شوارع حي الكرامة مع شبكة تصريف مياه 
االمطار وحوض جتميع وضخ والشارع احلولي في حي الكرامة بطول 3كم  
مع اعمال تطوير واكساء شوارع 30 الرئيسي + قنطرة صندوقية + حوض 

ضخ + انارة في ابي غريب النصر والسالم

7،628،515،000
سبعة مليارات وستمائة وثمانية 

وعشرون مليون وخمسمائة 
وخمسة عشر الف دينار عراقي

49-1-4-13-18-420218 يوم
76،300،000

ستة وسبعون مليون وثالثمائة 
الف دينار عراقي

يس��ر )ش��ركة المش��اريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين ذوي 
االختص��اص والخبرة لتقديم عطاءاتهم )تجهي��ز خالطات كهربائية لخزاني 
النفط الخام لمشروع نصب خزاني النفط الخام سعة 18000 م3 في مصفى 
الدورة( وتسليمها وتفريغها في مخازن هيئة مشاريع بغداد في مجمع الدورة 
النفط��ي وعلى ان تك��ون المواد األولية وبقية المواد المجهزة من المناش��ئ 
التالية )أمريكا، اليابان، المملكة المتحدة، إيطاليا، اس��بانيا، هولندا، فنلندا، 
الماني��ا، فرنس��ا، نرويج، الس��ويد، اس��تراليا، الدنمارك، جمهورية التش��يك، 
بلجيكا، سويس��را، كوريا الجنوبية( علماً ان الكلف��ة التخمينية للمناقصة 
تبل��غ )450.000.000 دين��ار عراق��ي( اربعمائة وخمس��ون مليون دين��ار عراقي( 
ممولة تمويالً ذاتياً ، وبمدة تجهيز )120 يوم( )مائة وعش��رون يوم تقويمي( مع 

مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1- على مقدمي العط��اءات المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات 
إضافية االتصال وزيارة ش��ركة المش��اريع النفطية / هيئة مش��اريع بغداد / 
قس��م إدارة التش��ييد الكائن في بغداد / المجمع النفط��ي / الدورة / من يوم 
االحد الى يوم الخميس وخالل الدوام الرس��مي من الس��اعة )7:00 ص( لغاية 

)1:00 م( وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
2- على المجهزين الراغبين والمؤهلين من ذوي الخبرة واالختصاص باالشتراك 
في ه��ذه المناقصة تقديم عطاءاتهم وفقاً للش��روط المطلوبة في الوثائق 

القياسية واالعالن بموجب المعايير اآلتية: 
أ- المواصف��ات الفني��ة الدقيق��ة التي تتضم��ن تحديد الخصائ��ص الفنية 

للسلع والخدمات المتصلة بها. 
ب- عم��ل مماث��ل واحد منجز خالل م��دة ال تتجاوز )10 س��نوات( قبل الموعد 
النهائ��ي لتقدي��م العط��اء وبمبل��غ يع��ادل )30%( م��ن الكلف��ة التخمينية 
للمناقص��ة، على أن يك��ون من طبيعة موض��وع المناقص��ة الموصوفة في 

المتطلبات ومؤيداً من الجهات التعاقدية ذات الصلة. 
ت- مدة تنفيذ العقد باأليام التقويمية.

ث- يج��ب ان يق��دم مق��دم العط��اء ما يثب��ت امتالكه س��يولة نقدي��ة تبلغ 
)90.000.000( )تس��عون ملي��ون دين��ار عراقي( من مصرف معتم��د في العراق 

ومصدق أصولياً. 
 .)CIP( ج- يكون التجهيز مع التفريغ

ح- حس��ب االنكوت��رم 2010 واص��ل ومفرغ ف��ي مخازن هيئة مش��اريع بغداد 
ف��ي مجمع الدورة النفطي، ويتحمل مقدم العطاء كافة الضرائب والرس��وم 

المتعلقة بذلك. 
خ- مطابق��ة المناش��ئ للمواد المجهزة م��ن قبل مقدم العطاء للمناش��ئ 

المطلوبة في المناقصة.
د- يلت��زم مقدم العطاء بتقديم تعه��د يقضي بعدم وجود مطالبة مالية غير 
محسومة اتجاه المؤسسات العراقية خالل )30( ثالثون يوم من تاريخ التبليغ 
بقرار اإلحالة علماً ان اجراء التسوية شرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالف 

ذلك يتم استبعاده من المناقصة. 
ذ- ف��ي حالة وجود مطالبات لدى مقدم العطاء يلتزم بتقديم تعهد بتس��وية 
مرضية للطرفين )التس��وية وفقاً التفاقية نادي باريس او التسوية وفقاً لقرار 
مجلس الوزراء رقم 28 لس��نة 2014 أو ش��طب الدين كلياً بحس��ب مقتضى 
الحال( ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل )30( ثالثون يوم من تاريخ التبليغ 
بقرار اإلحالة علماً ان التس��وية شرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم 

استبعاده من المناقصة.
ر- يتعه��د مقدم العط��اء بعدم اج��راء أي مطالبة قضائي��ة او إدارية على أي 
مديونية بحق المؤسس��ات العراقية بعد اإلحالة مباش��رة أو غير مباشرة من 

خ��الل البيع او التنازل للغي��ر عن جزء أو كل الدين بصف��ة رضائية أو قضائية 
بمعنى اس��تمرار عالقة الش��ركة المتقدمة او المش��تركة للعم��ل بالعراق 
بالمديون��ات المتنازل عنها او المباعة للغير ويس��عى المتقدم لبذل الجهود 

المطلوبة للمساهمة لتسوية تلك المتطلبات. 
3- بإمكان مقدمي العطاء المهتمين ش��راء وثائ��ق العطاء بعد تقديم طلب 
تحري��ري إلى العنوان المح��دد في ورقة بيانات العطاء وبع��د دفع قيمة البيع 
للوثائ��ق البالغ��ة )250.000( دينار عراقي )مائتان وخمس��ون ألف دينار عراقي( 

غير قابلة للرد.
4- يك��ون م��كان بيع وثائق المناقصة )ش��ركة المش��اريع النفطي��ة / هيئة 
مش��اريع بغداد الكائن في بغ��داد / المجمع النفطي / ال��دورة( من االحد الى 

الخميس من الساعة )7:00 ص( لغاية )1:00 م(. 
5- مكان تس��ليم العطاء )وزارة النفط / ش��ركة المش��اريع النفطية / هيئة 
مش��اريع بغ��داد – داخ��ل المجمع النفطي ف��ي الدورة / لجنة اس��تالم وفتح 

العطاءات(. 
يكون موعد غلق المناقصة وتس��ليم العطاءات بتاريخ )2023/2/14( حيث ان 
العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او 

ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي: 
شركة المشاريع النفطية / هيئة مشاريع بغداد / الكائن في بغداد / المجمع 

النفطي/ الدورة.
الجهة التي تستلم العطاء / لجنة استالم وفتح العطاءات.

التقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح.
6- يت��م دعوة مقدم��ي العطاءات المخولي��ن بحضور مؤتمر م��ا قبل تقديم 
العط��اء للتوضي��ح واالجابة على االستفس��ارات ويكون تاري��خ االنعقاد قبل 
أس��بوع من تاريخ الغلق وعلى مقدم العطاء تقديم استفساراته تحريرياً قبل 

ثالثة أيام من موعد انعقاد المؤتمر. 
الوق��ت: )12:00م( التاريخ: 8/ 2 / 2023 الم��كان: في غرفة االجتماعات العائدة 

لمكتب مدير الهيئة. 
7- تك��ون العطاءات المقدمة نافذة لمدة )120( مائة وعش��رون يوم من تاريخ 

الغلق المحدد.
8- يلتزم مقدم العطاء بارفاق المستمسكات التالية مع عطاءه المقدم:

أ- هوي��ة غرفة التجارة )ناف��ذة( أو هوية تصنيف المقاولي��ن العراقيين وعقد 
تأس��يس الش��ركة ومحضر التأس��يس والنظام الداخلي وش��هادة تأس��يس 

الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.
ب- المستمسكات الثبوتية للمدير المفوض: 

- لمواطني جمهورية العراق: البطاقة الوطنية الموحدة )أو شهادة الجنسية 
+ هوية األحوال المدنية(، بطاقة الس��كن، عقد ايج��ار او الطابو للداللة على 

العنوان.
- لمواطني الدول األخرى: صورة واضحة عن جواز السفر. 

ت- شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي إذا كانت 
الشركة المقدمة للعطاء فرع في العراق )مكتب إقليمي(. 

ث- كتاب عدم الممانعة من دخول المناقصة صادر باسم الشركة من الهيئة 
العامة للضرائب ويكون نافذ وقت تقديم العطاء مبين فيه س��المة الموقف 

الضريبي والمالي للشركة ومعنون إلى شركة المشاريع النفطية. 
ج- تلتزم الش��ركة العراقية مقدمة العطاء بتقديم كتاب عدم الممانعة من 

دخول المناقصة صادر باسم الشركة من دائرة الضمان االجتماعي. 
ح- ش��هادة تأس��يس الش��ركة األجنبية من غرف��ة التج��ارة أو الصناعة في 
بلد تأس��يس الش��ركة ومصدق من الس��فارة العراقية في ذل��ك البلد ودائرة 

التصديقات في وزارة الخارجية في العراق إذا كان مقدم العطاء اجنبياً. 
خ- وثائ��ق الخبرة الس��ابقة والكفاءة مؤيدة من الجه��ات التعاقدية المعنية 

ومصدقة اصولياً.
د- يج��ب ان يكون المناقص من المصنعين أو احد وكالئه المخولين رس��مياً 

بموجب وثائق مصدقة.
ذ- كافة الوثائق المطلوبة لغرض معايير التأهيل.

ر- تخويل من الشركة لممثليها عند الشراء، مصدق اصولياً. 
ز- وصل شراء وثائق المناقصة األصلي.

المالحظات: 
يتم تقديم العطاء في خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي: 

األول- يحتوي على المستمسكات المطلوبة أعاله.
الثاني- يحتوي على العرض الفني + منهاج العمل. 
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.

الرابع – يحتوي على العرض التجاري المسعر. 
الخام��س- يحتوي على التأمينات األولية والبالغة )9.000.000( دينار )تس��عة 
ماليين دينار عراقي( ويجب أن تكون بش��كل خط��اب ضمان أو صك مصدق أو 
س��فتجة صادر من مصرف عراقي معتمد على ان تكون نافذة لمدة )120( يوم 
من تاريخ الغلق ويوضع في ظرف منفصل مغلق مس��جل عليه رقم الطلبية 
واسم الشركة، باإلمكان الحصول على قائمة بالمصارف المحظور التعامل 

معها حالياً من الهيئة المالية في شركتنا. 
توض��ع االظرف في ظرف واحد ويكون مغلق ومختوم بختم رس��مي وبش��مع 

سري ويكتب على الظرف الخارجي والداخلي ما يلي: 
أ- اسم وعنوان مقدم العطاء.

ب- تاريخ الغلق.  
ت- اس��م المناقصة ورقمها كما مش��ار إليه في الفق��رة الفرعية )1-1( من 

تعليمات مقدمي العطاء أو أي إشارة تعريفية مذكورة في بيانات العطاء.
ث- بي��ان محتوى الظ��رف الداخلي )العرض الفني، العرض التجاري المس��عر، 

العرض التجاري الغير مسعر، والوثائق المطلوبة، التأمينات األولية(. 
9- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترس��و عليه المناقصة أجور النشر واالعالن وآلخر مرحلة من 
االعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد. 

11- اس��تناداً الى تعديل نص الفقرة )ثانياً / ه���( من الضوابط رقم )3( لتنص 
على: 

أ- تقب��ل العط��اءات التي تكون أقل من الكلف��ة التخمينية لغاية )20%( وفي 
حال��ة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنس��بة تزيد عن )20%( فيتعين 
عل��ى جهة التعاقد دراس��ة التوضيح المقدم من مق��دم العطاء والمتضمن 
تحليالً س��عرياً لفقرات العمل المراد تنفيذه على وفق الكش��ف المقدم من 

قبله. 
ب- ف��ي حال وجود عطاء مس��تجيب عل��ى وفق ما ورد في الفق��رة )ثانياً / ه�( 
من الضوابط رقم )3( وكان األنس��ب س��عراً مع وجود انحراف س��عري ببعض 
الفقرات غير المتوازنة بنس��بة تتجاوز )20%( عن األسعار الواردة في الكشف 
التخميني زيادة أو نقصاناً وكان عدد الفقرات يزيد على )10%( من العدد الكلي 
لفق��رات العمل المحددة بموجب جدول الكميات فيتم قبول العطاء بمبلغه 
اإلجمال��ي م��ع تغيير جدول الكمي��ات المعد من قبل جه��ة التعاقد بعكس 
نس��بة الزيادة او النقصان على أس��عار فقرات الكشف التخميني المعد من 
قبل جه��ة التعاقد ولجميع فقرات العمل ويتم ابالغ مقدم العطاء بالتعديل 
المش��ار إليه للحضور والموافقة خطياً على اعتماد جدول الكميات المعدل 

واستبعاد جدول الكميات المقدم من قبله وفي حال رفض مقدم العطاء ذلك 
فيتم استبعاد عطائه.

ج- في حال كان االنحراف الس��عري لمقدم العط��اء يتعلق بعدد من الفقرات 
ضمن نس��بة ال� )10%( م��ن المجموع الكلي لفقرات العم��ل الواردة بموجب 

الكشف / جدول الكميات فيتم قبول العطاء دون أي تغيير. 
12- تهم��ل العطاءات الغير مس��توفية للمستمس��كات المطلوبة ومعايير 

التأهيل. 
13- يتم تدوين العنوان الكامل لمقدم العطاء واسم الشخص المسؤول عن 
متابعة االستفسارات وتثبيت الموقع والبريد االلكتروني وعليه اشعار الطرف 

األول بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل )7( أيام من تاريخ حصول التغيير. 
14- لجهة التعاقد الغاء المناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أسباب 
مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن ش��راء وثائق المناقصة فقط 
للمناقصين وكذلك يتم إعادة ثمن ش��راء وثائ��ق المناقصات الى المناقصين 

في الحالتين االتيتين: 
- الغ��اء المناقصة وتغيير أس��لوب التنفيذ الى الدعوة المباش��رة أو العطاء 

االحتكاري عند توفر شروط اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبين.
- عند الغاء المناقصة للس��نة الس��ابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلس��ل 

جديد للعام الالحق.
15- يتم مصادرة التأمينات األولية لصالح ش��ركة المش��اريع النفطية ويتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد مقدم العطاء في الحاالت االتية: 
- اذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار اإلحالة. 

- اذا ق��رر مقدم العطاء س��حب عطائه خالل فترة نفاذي��ة العطاء وبعد تاريخ 
غلق تقديم العطاءات. 

- اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حس��اباته الخاطئ��ة والتي من الممكن ان 
تؤثر على قرار اإلحالة. 

16- ال يجوز لمقدم العطاء ش��طب أو حك أي بند من بنود وثائق المناقصة أو 
إجراء أي تعديل عليها.

17- يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختالف مع السعر المدون رقماً 
كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

18- إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء المقدم ففي هذه 
الحال��ة تعد كلفة تلك الفق��رة أو الفقرات وبحدود الكمي��ات المدونة ازائها 

مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
19- تجديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حس��ن األداء )بعد 
اس��تالم قرار اإلحالة وقبل توقيع العقد( لحين إصدار كتاب انتفاء الحاجة من 

شركة المشاريع النفطية.
20- يك��ون المجهز مس��ؤوالً ع��ن ويتحمل جمي��ع تكاليف تخلي��ص المواد 
كمركي��اً خارج الع��راق وداخله من نقطة الدخول ودف��ع أي مصاريف متعلقة 
بها مدفوعة داخل العراق لتخليص المواد ويتحمل كافة الضرائب والرس��وم 
الكمركي��ة وغي��ر الكمركي��ة المتعلقة بذلك وحس��ب القواني��ن واألنظمة 

والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر. 
21- يمكن الرجوع الى موقع الهيئة على االنترنت. 

BAGHDAD–IRAQ-DORA/bagh oper@scop.gov.iq
E-mail: bagh.oper@scop.go

و. مدير عام
�سركة الم�ساريع النفطية
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متابعة /اإياد ال�صاحلي

�إما �أن منّر �أو ننك�سر.. ال توجد حالة 
�ل��ع��ر�ق  تنظيم  �ل��ي��ه  �آل  مل��ا  و�سطّية 
بكرة  �لعربي  �خلليج  كاأ�س  لبطولة 
�ل��ق��دم مطلع ك��ان��ون �ل��ث��اين �حل��ايل، 
�ملت�سائمني  ح��ت��ى  �أب���ه���ر  جن����اٍح  م���ن 
كم�سوؤولني  �لب�سرة  حمافظة  بو�قع 
وم��و�ط��ن��ني قبل �ل��ز�ئ��ري��ن م��ن �أه��ل 
�خل��ل��ي��ج وب���ق���ّي���ة �ل������دول �ل��ع��رب��ّي��ة 
�لتفّوق  �جلميع  وع���ز�  و�الأج��ن��ب��ّي��ة، 
�ملعنيني  �ن�سر�ف  �ىل  �ال�ستثنائي 
�سمّو  �إىل  �لكروّية  �ملناف�سة  ب�سوؤون 
و�سيوفهم،  �جل��م��ه��ور  ب��ني  �ل��ع��اق��ة 
وبروز ق�س�س و�قعّية ُنقلت مبا�سرة 
وبدرجة  عاطفي  بتاأطري  �لتلفاز  عرب 
�ل�سعبي،  �لت�سامن  من  عالية  حر�رة 
ب كل جليد �لتوّتر �لقائم ق�سدّيًا �أم  ذوَّ
بني  �ملا�سيني  �لعقدين  خال  طبيعّيًا 
�لعر�ق وجري�نه كردِّ فعل على �سموم 

�الإعام و�أخيلة مر�ساه �حلاقدين!
�مل�ساهد  و�سف  يف  �ملبالغة  ميكن  ال 
يف  �خلليج  ك��اأ���س  لبطولة  �ليومية 
�ل��ب�����س��رة غ���ري �أن���ه���ا م��ع��رك��ة وج���ود 
ل��ب��ع�����س �ل��ن��ا���س، وجت�����ارة ُم��رب��ح��ة 
���س��ّوق��ت ب��ع�����س �ال���س��خ��ا���س مل��و�ق��ع 
يف  وق���ف  َم���ن  وت��و���س��ّط��ه��م  خمتلفة، 
د�ئرة �ل�سّك عن كيفية �إد�رته لاأزمات 
�ملُفاجئة منذ يوم �فتتاح �لبطولة �ىل 
"�سادمة"  �لنتائج  وظهرت  �خل��ت��ام، 
�لقناع  و�أز�ح  ب��اأن��ان��ّي��ت��ه،  �سقط  مل��ن 
ملن  و"د�عمة"  �مل��ت��ل��ّون،  وج��ه��ه  ع��ن 
على  ووطنه  حمافظته  م�سلحة  ق��ّدم 
تر�سده  مل  و�إن  عفوي،  ب�سكل  نف�سه 
ُهم  ه��وؤالء  �لقلم،  يوثقه  �أو  �لكامرية 

�سّناع �ملجد با مقّدمات.

التظاهر بالإجناز
تنظيم خليجي 25، طرح كّل �سغرية 
وكبرية من �سلبّيات �حتاد كرة �لقدم 
وقّدمها  و�لريا�سة،  �ل�سباب  ووز�رة 
�أن  �ملُخجل  وم��ن  �إيجابّياتهما،  على 
�لتفاخر،  �أج��ل  من  باالإجناز  نتظاهر 
وننظر بعني و�حدة لاأخطاء، ونهرب 
م���ن م�����س��ارح��ة �الإع������ام خ���وف���ًا ِم��ن 

�ملُ�ساءلة �جلماهريية!
�إن هرولة رئي�س �حتاد �لكرة ووزير 

منذ  �لب�سرة  حمافظة  نحو  �لريا�سة 
�أ�سابيع قبيل بدء �لبطولة وت�سابقهما 
يف ل��ق��اء وف���ود �حت���اد ك��اأ���س �خلليج 
وتقييم  �مل��ت��اب��ع��ة  ل��غ��ر���س  �ملتعاقبة 
�ملن�ساآت، �أو رفد هذه �لقناة �لف�سائية 
�أو ذ�ك �ملوقع �الإلكرتوين مبعلومات 
منهما  �أّي  �إظهار  وحماولة  ح�سرّية، 
�جلمهور  �إق��ن��اع  يف  ت���اأث���ريً�  �الأك����ر 
�ل�سلبّيات  ومعاجلة  �الإجن��از  بن�سبة 
و�ال���س��ت��ع��د�د �الأم���ث���ل ب��ك��و�دره��م��ا، 
م�ستقبًا،  ي��ت��ك��ّرر  �أال  يجب  ذل��ك  ك��ّل 
ف��و�ج��ب��ات��ه��م��ا حم�����ّددة وو����س��ح��ة، 
�مل���ك���وث يف م��وق��ع��ي��ه��م��ا  وع��ل��ي��ه��م��ا 
من  )ب��داًل  �الإد�ري���ة  �الأجهزة  وتكليف 
فنّية  م�سكلة  �أّي���ة  لتذليل  �خ��ف��ائ��ه��ا( 
متتلك  طاملا  لوج�ستّية  �أو  مالّية  �أو 
�أع��م��ال��ه��ا  بتنفيذ  وُم��ط��اَل��ب��ة  �خل���ربة 
وُتكافاأ  �لتق�سري،  وحُتا�َسب يف حالة 

عندما تنجز �ملهام بدقة.

فو�صى املق�صورة
ال يوجد ربط بني فو�سى ما جرى يف 

يف  �ل��دويل  �لب�سرة  ملعب  مق�سورة 
�لتا�سع من كانون  حفل �فتتاح م�ساء 
ب��االأي��دي  م��ن ت�سابك  �ل��ث��اين �حل��ايل 
وتعنيف �سارخ، وبني ُندرة جتاربنا 
يف ت�سييف �الأحد�ث �لريا�سّية مثلما 
تنظيم  ت��اأّخ��ر  و�إن  �ل��ب��ع�����س،  ي��ّدع��ي 
عامًا   44 �لثانية  للمّرة  �خلليج  كاأ�س 
 ،1979 ع��ام  ع��ن  خمتلفة  �أج���و�ء  يف 
وحملهم  �مل�سوؤولني،  ُمر�فقي  فتز�حم 
�لرنفزة  وحالة  �ل�سخ�سّية،  �الأ�سلحة 
بينهم  فيما  �الح��ت��ك��اك  وح�����س��ا���س��ّي��ة 
مظاهر  عليهم،  ب��اخل��وف  و�لتظاهر 
�أ�ساءت �ىل قيمة �الفتتاح، وكّدرت من 
ممثلي  �لكبار  �لعر�ق  �سيوف  م��ز�ج 
ب��ع�����س روؤ����س���اء �ل�����دول �خل��ل��ي��ج��ّي��ة 
�حت��اد�ت،  وروؤ�ساء  ريا�سة  ووزر�ء 
�ىل  دع��وت��ه  تتّم  م��ن  يفهم  �أن  ويجب 
عليه  �ل���ن���وع  ه���ذ�  م���ن  م��ن��ا���س��ب��ة  �أي 
بعيدً�  �لريا�سّية  بالروحّية  �لتحّلي 
و�لفعالّيات  �ل�سيا�سي  �لتناف�س  عن 
�ل�سطوة  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث  �الح���رت�زّي���ة 

�الإعامية!

حرمان الُعمانيني
�جل���م���اه���ريي  �حل�������س���د  ك�����ان  و�إذ� 
�خلليجيني  قبل  للعر�قيني  �ل�����س��اِدم 
ق���د ف����اق �ل��ن�����س��ف م��ل��ي��ون م�����س��ّج��ع 
مل�ساندة  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات  ط���و�ل 
بحرمان  ت�سّبب  قد  �لوطني  منتخبنا 
)و���س��ي��ف  ُع��م��ان  منتخب  م�سّجعي 
�خلتامّية  �مل��ب��ار�ة  ب��دء  قبل  �لبطل( 
ب�ساعات طويلة، فما قيمة ت�سريحات 
�لريا�سة  ووزير  �لكرة  �حتاد  رئي�س 
باأن كّل �الإجر�ء�ت  �لب�سرة  وحمافظ 
�الأخري  �ليوم  الظهار  موؤّمنة  �الأمنّية 
���س��امل��ًا م��ن �خل�����روق؟! م��ا ج���رى من 
بب�سعة  �ل��ُع��م��ان��ّي��ة  للمقاعد  �ح��ت��ال 
�مل�سّجعني  با�ستطاعة  يكن  مل  دقائق 
�لقو�ت  ت�ساهل  لوال  فعله  �لعر�قيني 
�ملدّرجات  ببّو�بات  �ملحيطة  �الأمنّية 
�����س��ة ل��اأ���س��ق��اء، ث���م مل����اذ� مل  �مل��خ�����سّ
�لذين  �ال�سخا�س  مع  �لتحقيق  يجر 
ي�سربون  وهم  فيديو  مقطع  �أظهرهم 
ملف  �سياج  خلف  �مل��زدح��م  �جلمهور 
�ملدينة بالع�سي برغم ت�سّلق �سّيدتان 

�ل�سّن متّكنتا من  �إحد�هما طاعنة يف 
�لقفز ب�سعوبة و�سط ��سطر�ب حركة 

�أولئك �ال�سخا�س؟!

تذّمر و�صتائم
وي�ساف  �مل��وؤمل��ة،  �مل�ساهد  ه��ذه  ه��ل 
وهم  �ال�سخا�س  بع�س  ت��ذّم��ر  �ليها 
للو�سول  موِحلة  �أم��اك��ن  من  مي��ّرون 
�ىل �مللعب و�الأطيان تغّطي ماب�سهم 
ويوّجهون �ل�ستائم �ىل هذ� �مل�سوؤول 
�سغط  حت��ت  و�ن��ف��ع��ال  بتهّور  وذ�ك 
ع���دم �حل�����س��ول ع��ل��ى ت��ذك��رة م��ب��ار�ة 
ُتطمِئن  �ل�����س��ور  ه��ذه  ه��ل  �ل��ن��ه��ائ��ي، 
�ل��و���س��ط �ل��ك��روي ع��ل��ى رف���ع �حلظر 
�لدويل �لكامل عن ماعبنا مثلما �أ�سار 

رئي�س �الحتاد �ملحلي يف ت�سريحه؟
كيف ُن�ساير طموح �جلميع ونرفع من 
�آ�سيا  بطولة  بتنظيم  �الأم���اين  �سقف 
�أي  �الآن  حتى  ي�سدر  ومل   2027 عام 
تو�سيح ر�سمي يفيد بحقيقة ما جرى 
وَمن  ر  �ملق�سّ َم��ن  للمهام،  توزيع  من 
للتعامل  �الأو�م��ر  �أعطى  ومن  �ملتلكئ 

�فتتاح  يف  �ل�سلبّية  �لطريقة  ب��ه��ذه 
وختام �لبطولة �خلليجّية، وما جرى 
غرف  توّفر  ع��دم  يف  خلل  من  خالها 
بطاقات  منح  �أو  لل�سيوف  �لفنادق 
�ملهنة  على  ُدخاء  ال�سخا�س  �إعامية 
م��ث��ل��م��ا ت��ن��اول��ت ذل���ك ب��ع�����س ب��ر�م��ج 

�لريا�سة؟

تغييب متبادل!
ع��ن��دم��ا ي��غ��ي��ب ����س��م رئ��ي�����س �حت���اد 
�لذين  �ال�سماء  قائمة  عن  �لقدم  ك��رة 
و�لريا�سة  �ل�سباب  وزي���ر  �سكرهم 
�أحمد �ملربقع يف كلمة �فتتاح �لبطولة 
�سفحته  يف  �حل��ف��ل  ع��ري��ف  وي��ك��ت��ب 
متنعه  �أو�م���ر  تلقى  �ن��ه  �ل�سخ�سية 
من ذكر ��سم درجال، وعندما ُيردُّ هذ� 
فيه وزير  �آخر يغيب  �ملوقف مبوقف 
�لبطولة  ِختام  ة  من�سّ عن  �لريا�سة 
ر  ُبرِّ  - �لعيد�ين  �أ�سعد  و�ملحافظ  هو 
ة  من�سّ لربوتوكول  يعود  �الأم��ر  ب��اأن 
حجم  �أن  �سنعرف   - �جلو�ئز  توزيع 
�لريا�سي  �لقر�ر  �متاك  يف  �مل�سكلة 
�أكرب من عتب رئي�س �للجنة �الأوملبية 
و�لغائب  �ملُعلن"  "غري  حمودي  رعد 
يف  �إال  يظهر  ومل  كّلها  �لبطولة  ع��ن 
ود�عها، و�آن �الأو�ن �أن نعرتف علينا 
�ملوؤ�ّس�ساتية  عاقاتنا  �سوؤون  بتنظيم 
ينفع  ال  ب��ب��ط��والت  ن��ت��وّرط  �أن  ق��ب��ل 
�سخونة  وال   .. �لع�سات  ف��رد  معها 

�لت�سريحات!
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قبل اأن نتوّرط في بطولت ل ينفع معها فرد الع�صالت!

رين في حوادث المق�صورة  نجاح خليجي 25 لن ُينقذ المق�صّ
وال�صرب بالع�صي واإخفاء الكوادر! 

 �صعد الم�صعل 
رؤية من المهجر

�إن���ه �سع���ور جميل جدً� �أن جن���ّدد �سلة �لرح���م و�لتعاي�س مع 
�إخوتن���ا �خلليجي���ني بع���د �لبطولة �لت���ي نال كاأ�سه���ا �لعر�ق 

بجد�رة م�ساء �خلمي�س �ملا�سي.
كان���ت �لبطولة م���ن 6 �ىل 19 كان���ون �لثاين �حل���ايل جل�سة 
عائلّية وطنّية عرّبنا فيها لبع�سنا �لبع�س �الحرت�م و�لتاآخي 

�لذي كان وما ز�ل بني �لعرب منذ زمن طويل.
م���ا لف���ت �نتباه���ي يف �لبطول���ة �خلليجي���ة 25، ه���و وج���ود 
�لثقاف���ات مبختل���ف �أنو�عها، �س���ارك �أطر�ف حدي���ث برنامج 
)�لكا�س( �لذي يقّدمه �لزميل خالد جا�سم مع كافة �ل�سخ�سّيات 
�لريا�سّي���ة و�لفنّي���ة و�ملو�هب �لتي ��ست�سافه���ا يف جمل�سه، 
وكم ه���و مفتخ���ر بحمل���ه �لهوّية �خلليجّي���ة �لعربّي���ة، وكان 
�مل�ساه���د و�ملتابع م�ستمتعًا بالط���رب �لعر�قي �الأ�سيل و�لفن 
�ملتن���ّوع و�ملو�هب �ملتعّددة وج���دو� من ي�سمعهم و�سندً� لهم، 

بل ي�سّجعهم ويرّدد معهم �لكلمات..
ج���اءت فك���رة تنظي���م بطول���ة �خللي���ج تعزي���زً� لقي���م �لهوّية 
ملب���ادئ  وتع�سي���دً�  �لعرب���ي،  �خللي���ج  دول  ب���ني  �مل�سرتك���ة 
�لتعاي����س �ملجتمع���ي يف �إطار �ملوروث �لثق���ايف �لعر�قي من 

تقاليد و�أعر�ف ومكت�سبات موروثة منذ �لِقدم.
ظهرت روح �لتكافل و�لت�سامن و�لتاآزر يف �لوطنّية و�لهوّية 
�لعربّي���ة، و�ملو�ق���ف بحلوها ومّرها، وتثبي���ت هذ� �ملوروث 
�خلليج���ي كاأعم���ق ر�بط���ة للتعاي����س �مل�ستم���ّر ب���ني �لع���رب 

�الإخوة.
�ملجتم���ع �خلليج���ي �لعربي كان ل���ه �أكرب �الأثر عل���ى �ل�ساحة 
�لدولّي���ة و�لعاملّية مبا يحمله م���ن �أخاقيات و�أن ما حدث يف 
�لب�س���رة مقارنة مع �لبط���والت �خلليجّية �الأخرى من �أبو�ب 
�لريا�س���ة ولعبة كرة �لق���دم و�لثقافة وتط���ّور �لبنى �لتحتية 
للريا�س���ة �لعر�قي���ة وبن���اء �ملاع���ب �لعماق���ة غم���ر نفو����س 
�حلا�سري���ن بفرح �سدي���د، فال�سيوف ُهم �أه���ل �لباد تكرميًا 

عظيمًا وتقديرً� عاليًا لت�سامنهم معنا.
حني يجتمع �الإعام �لعر�ق���ي و�لعربي ليمّجد بهذه �لبطولة 
�لكب���رية بحجمها فهي بح���ق نب�سات �لفكر و�س���دق �مل�ساعر 
و�ملو�ق���ف ال تكفي �لكلم���ات للتعبري عن �ل���ذ�ت �إز�ء �لنجاح 

�لكبري و�ملذهل خلليجي �لفيحاء.  
ه���ذه �لبطولة �لعظيم���ة �أعطت درو�س���ًا وحكم���ًا للجميع مبا 
يج���ود به �لع���ر�ق من ُح���ب �إخوي ل���دول �خلليج بقي���م ُعليا 
وقو��س���م م�سرتك���ة ب���ني �لثقاف���ات و�حل�س���ار�ت �الإن�سانية 

و�إر�ساء �أ�س�س �لتعاون و�لتعاي�س بني مو�طني �خلليج.
�أم���ر يدع���و لاأعت���ز�ز و�لفخ���ر و�إب���د�ء �ملزي���د م���ن �حلر�س 
و�ل���د�أب و�ملثاب���رة عل���ى ��ستمر�ر ه���ذه �لقيم �لت���ي وّطدتها 
�جلماه���ري �لعر�قية، وهو م���ا ميّيز جمتمعن���ا �لعر�قي �لذي 
كان ق���واًل وفعًا جمتمعًا َرِحبًا و�سمح���ًا وبطًا ي�ستحق فخر 

�لتاريخ به على مد�ر �لزمان.  

خليجي الفيحاء ..مبادئ واأخالقّيات

ظهرت روح التكافل والت�صامن 
والتاآزر في الوطنّية والهوّية 

العربّية، والمواقف بحلوها ومّرها، 
وتثبيت هذا الموروث الخليجي 

كاأعمق رابطة للتعاي�ش الم�صتمّر 
بين العرب الإخوة.

متابعة / المدى

نا�س���د �سقي���ق نجم فري���ق �ل���زور�ء �لريا�سي 
و�لمنتخب �لوطن���ي �ل�سابق �لر�حل عبد�الإله 
عبد�لو�ح���د، رئي����س مجل����س �ل���وزر�ء محمد 
�سياع �ل�سود�ني بالنظر في �لمقترح �لمرفوع 
م���ن قب���ل وزي���ر �ل�سب���اب و�لريا�س���ة �ل�سابق 
عدنان درجال ب�ساأن �سمول �أ�سرة �سقيقه ومن 

تماثلها بقانون رقم 6 ل�سنة 2013.
وق���ال عبد�لباق���ي عبد�لو�ح���د، ل���� )�لم���دى( :  
�لكابتن عدنان درجال  تّمت مقابلة  �أن  "�سبق 
رئي����س �تح���اد ك���رة �لق���دم عندم���ا كان ي�سغل 
من�سب وزي���ر �ل�سب���اب و�لريا�س���ة )2020-

2022(، ب�س���اأن �سم���ول �أ�سرة �سقيق���ي �لفقيد 
عبد�الإل���ه بمنح���ة �لريا�سيي���ن �ل���رو�د ح�سب 

�لقان���ون رق���م 6 ل�سن���ة 2013 وذل���ك لكونه���ا 
ب���ا معيل وتعاني م���ن �سعوب���ة تاأمين قوتها 
�ليوم���ي". و�أ�س���اف " ق���ّدر �لكابت���ن درج���ال 

زوج���ة  به���ا  تم���ّر  �لت���ي  �ل�سعب���ة  �لظ���روف 
�لمرح���وم و�أبنه���ا �لوحي���د �ل���ذي يعم���ل ف���ي 
خدم���ة تو�سي���ل وجب���ات �لطع���ام ف���ي �الأزقة 

بمردود مالي قليل، ووّجه مكتبه برفع مقترح 
�ل���ى �الأمان���ة �لعام���ة لمجل�س �ل���وزر�ء للنظر 
في �سم���ول �سقيقي وزمائ���ه �لمتوفين �أمثال 
كاظم وعل وعلي كاظ���م و�أحمد ر��سي وناظم 
�ساكر وناطق ها�س���م وعلي كاظم وعلي هادي 
وعل���ي ح�سي���ن �سه���اب وغيره���م مّم���ن مثلو� 
�الإنج���از�ت  وحقق���و�  �لوطني���ة  �لمنتخب���ات 
بمن���ح  �لخا����س   6 رق���م  بالقان���ون  �لباه���رة 
�لريا�سيين �لرو�د لت�سعفهم في تخفيف �أعباء 
�لمعي�س���ة عنه���م". وبّي���ن " بع���د توّل���ي �أحمد 
�لمبرقع م�سوؤولي���ة وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة 
خلف���ًا لدرج���ال، ناأمل �أن يتاب���ع �لوزير م�سير 
�لمقت���رح ويدع���م م�ساع���ي �سم���ول �لمتوفين 
�لذي���ن ال ي�سّكل���و� �أع���د�دً� كبي���رة، �سيم���ا �أن 
�سقيق���ي عبد�الإل���ه �س���ارك ف���ي بطول���ة كا����س 

�لخلي���ج �لخام�س���ة �لتي جرت في بغ���د�د عام 
1979 وت���ّوج بالميد�لية �لذهبي���ة مع زمائه 
بع���د فوزهم بالكاأ����س �أول م���رة، وكذلك �أ�سهم 
في فوز �لعر�ق بكا����س �لعالم �لع�سكرية �لتي 
جرت في �لكوي���ت حزير�ن �لعام نف�سه، وبعد 
�أن �ساء و�سع���ه �ل�سحي لفظ �أنفا�سه �الأخيرة 
ول���م يت���رك لعائلت���ه �أي م���ورد يغط���ي نفقات 
�أمورهم �لحياتية". وختم عبد �لباقي بالقول 
" نتو�ّسم خيرً� برئي�س �لحكومة محمد �سياع 
�ل�سود�ن���ي، النت�سال �أ�س���رة �لر�حل من محنة 
كبيرة تو�ج���ه عديد �لنج���وم �لمتوّفين �لذين 
رفع���و� علم �لعر�ق ف���ي ��ستحقاقات دولّية في 
�أزمنة �سعب���ة جدً� يعرفه���ا �لقا�سي و�لد�ني، 
ل���م تثِن عز�ِئمه���م من �أجل �إع���اء �ُسمعة ُكرتنا 

وبقّية �الألعاب �الأخرى".

اأ���ص��رت��ه     ب��اإن�����ص��اف  ي��ط��ال��ب  ع��ب��دال��واح��د  ع��ب��دالإل��ه  �صقيق 

ال�صركة العامة لتجارة الحبوب
تنويه

لم يذكر س��هوا ف��ي جريدة 
المرق��م  بالع��دد  الم��دى 
)٥3٥3( في 2023/١/23 اعالن 
مزاي��دة لبيع م��واد في فرع 
نينوى / الوائلية.. لذا اقتضى 

التنويه.

فقدان
فق��دت هوية االح��وال المدنية الصادرة 
عن الكرادة الشرقية باسم )عامر مؤيد 
محي( في منطقة الكرادة على من يعثر 
عليها تس��لميها الى جه��ة االصدار او 
االتصال على الرقم اآلتي 0٧٧١٦3٤٧١٥٩

اإعالن
قدم المدع��ي )عيد عجاج إبراهيم( دعوى والمتضمنة 
تبديل اس��مه وجعله )عبد( بدالً م��ن )عيد( فمن لديه 
ح��ق االعت��راض مراجع��ة مقر ه��ذه المديري��ة خالل 
خمس��ة عشر يوم وبعكسه س��يتم النظر في طلبه 
وفق أحكام المادة 22 من قانون البطاقة الموحدة رقم 

3 لسنة 20١٦. 
ء/ اللواء ريا�ش جندي عبد الكاظم 
مدير الجن�صية العام 

متابعة / المدى

وّج���ه �لنجم �لبرتغال���ي كر�ستيانو رونالدو، 
مهاج���م فري���ق �لن�سر �ل�سع���ودي، ر�سالة 
ع���ن م�ساركت���ه �الأولى م���ع �لعالمي، 
في لقاء �التفاق. و�سارك رونالدو 
ف���ي ف���وز �لن�س���ر عل���ى �التفاق 
بنتيج���ة )1-0(، ف���ي �لمب���ار�ة 
مر�س���ول  ملع���ب  �لت���ي �سّيفه���ا 
بارك، �سم���ن مناف�سات �لجولة 
دوري  م�سابق���ة  م���ن   14
رو�س���ن �ل�سع���ودي. ون�س���ر 
عب���ر  ر�سال���ة  رونال���دو 
بموقع  �ل�سخ�سي  ح�سابه 
�لق�سي���رة  �لتدوين���ات 
)�لمب���ار�ة  "تويت���ر" 

نع���ًا ي���ا  �الأول���ى، �لف���وز �الأّول.. �أح�سنُت���م �سُ
عي���ن على �لت�سجيع  ِرف���اق، �ُسكرً� لُكّل �لم�سجِّ

ق(. �لذي ال ُي�سدَّ
ُيذك���ر �أن مبار�ة �لن�سر و�التفاق تحمل �لرقم 
950 ف���ي ع���دد مباري���ات رونال���دو م���ع كافة 
�الأندي���ة ف���ي مختل���ف �لبطوالت. ه���ذ� وغاب 
رونالدو ع���ن �لت�سكي���ل �لمثال���ي للجولة 14 
�ل���ذي �خت���اره موق���عSofascore  حي���ث 
ح�س���ل �لدولي �لكاميرون���ي، ديفيد �إيبا�سي، 
�لتقيي���م  �أبه���ا، عل���ى  حار����س مرم���ى فري���ق 
لحر��س���ة  �لت�سكي���ل  و�س���ّم   .)8.6( �الأعل���ى 
�لمرم���ى ديفيد �إيبا�سي )�أبها( وللدفاع �إياجو 
�سانتو�س )�ل�سباب( وفاروق �سافعي )�سمك( 
و�أو�س���كار دور�تي )�لوح���دة( و�إ�سام �أحمد 
هو�س���اوي )�لوح���دة( وللو�س���ط �أنتوليت����س 
)�سمك( وديفي���د تيانيت�س )�لعد�لة( و�أندريه 

�أبوك���و )�لخليج( وتالي�س���كا )�لن�سر( و�سالم 
�لدو�سري )�لهال( وللهجوم برونو دور�تي 
)�سم���ك(. م���ن جه���ة �أخ���رى، نف���دت جمي���ع 
�سة لمبار�ة �التحاد و�لن�سر  �لتذ�كر �لمخ�سّ
ف���ي ن�سف نهائ���ي كاأ�س �ل�سوب���ر �ل�سعودي. 
ويحت�س���ن ملعب �لمل���ك فهد �لدول���ي مبار�ة 
�التح���اد و�لن�س���ر ف���ي ن�س���ف نهائ���ي كاأ����س 
�ل�سوبر �ل�سع���ودي، �لخمي����س �لمقبل بتمام 
9 م�س���اء بتوقيت بغد�د. وتق���ام بطولة كاأ�س 
�ل�سوب���ر �ل�سع���ودي للمّرة �الأول���ى من �أربعة 
فرق "�له���ال و�لفيحاء و�التح���اد و�لن�سر" 
�له���ال  مو�جه���ة  ع���ن  �لقرع���ة  و�أ�سف���رت 
و�لفيح���اء، فيما ��سطدم �التح���اد مع �لن�سر 
ف���ي ن�سف نهائي �لبطولة. وم���ن �لُمنتظر �أن 
تق���ام مبار�ة نهائي كاأ����س �ل�سوبر يوم �الأحد 

29 كانون �لثاني �لحالي.

م�صّجعو الن�صر ال�صعودي يدِه�صون رونالدو!

غرب اآ�صيا ي�صادق على تقاريره قبل النتخابات
متابعة / المدى

ت�سه���د �لعا�سم���ة �الأردنّي���ة عّمان غ���دً� �الأربع���اء، �نعقاد 
�الجتم���اع 29 للجن���ة �لتنفيذي���ة التح���اد غ���رب �آ�سيا لك���رة �لقدم.   
ويتر�أ����س �سمو �الأمير عل���ي بن �لح�سين رئي�س �تح���اد غرب �آ�سيا 
�جتم���اع �للجنة �لتي ت�سم في ع�سويته���ا �لفريق جبريل �لرجوب 
)فل�سطي���ن( �لنائب �الأول للرئي�س، �ل�سيخ �سالم بن �سعيد بن �سالم 
�لوهيب���ي )ُعمان( �لنائب �لثاني للرئي����س، و�الأع�ساء: �ل�سيخ علي 
ب���ن خليفة ّ�ل خليف���ة )�لبحري���ن(، �لعميد حاتم �لغاي���ب )�سوريا(، 

)�لكوي���ت(،  �ل�سم���ري  )لبن���ان(، محم���د فليط���ح  ريم���ون �سمع���ان 
ح�سي���ن �سعيد )�لعر�ق(، �أحمد �لبوعينين )قط���ر(، �إبر�هيم �لقا�سم 
)�ل�سعودية(، د.حميد �ل�سيباني )�ليمن(، حميد �لطاير )�الإمار�ت(. 
و�سيكون �جتماع �للجنة �لتنفيذية �لحالية هو �الأخير قبل �نتخاب 
لجنة جديدة ف���ي �جتماع �لجمعّية �لعمومّي���ة 13 بعد غد �لخمي�س 
�س �الجتماع  في عّمان �أي�سًا حيث مقر �تحاد غرب �آ�سيا. و�سّيخ�سّ
للُم�سادق���ة على �لعديد م���ن �لتقارير �لتي �سيعر�سه���ا �الأمين �لعام 
لاتحاد خلي���ل �ل�سالم، �سو�ء تلك �لمتعّلق���ة بن�ساطات �التحاد طال 

�لفترة �لما�سية ولغاية �الآن، �أو بمحا�سر �جتماعات �للجان

 متابعة/ المدى

ع���ادت عجلة �لدوري �لممت���از للكرة �لطائرة لل���دور�ن باإقامة �أربع مو�جهات 
مهّمة لح�س���اب �لجولة ما قبل �الأخيرة للتجّمع �الأّول )دوري �لثمانية( و�لذي 

تحت�سنه محافظة �أربيل في قاعتي �أكاد عينكاو� و�لتربّية �لريا�سية.
وق���ال عبا����س هندي، مدي���ر �إعام �تحاد �لك���رة �لطائرة ل� )�لم���دى( " تحّققت 
نتائج الفتة في �لمناف�سة �أّكدت �رتفاع م�ستوى �لفرق �لم�ساركة حيث �سّيفت 
قاع���ة �كاد عينكاو� �ساحب �الأر�س و�لجمه���ور فريق �أربيل مع مناف�سه فريق 
�لجي����س في تمام �ل�ساعة �لثانية ظه���رً�، و�أنتهت بفوز �لجي�س بثاثة �أ�سو�ط 
مقابل �س���وط و�حد على �لنحو �لتال���ي )26-25،28-18، 19-25، 23-25( 
ث���م جرت بعدها مبار�ة فريقي فريقي �لحباني���ة وم�سافي �ل�سمال في �ل�ساعة 
�لر�بع���ة ع�س���رً�، وح�سم �لم�سافي �للق���اء بثاثة �أ�سو�ط مقاب���ل �سوط و�حد 

كالتالي )14-25، 25-27، 25-23، 18-25(.
و�أ�س���اف " جمع���ت قاعة كلية �لتربّية �لريا�سّية فري���ق غاز �لجنوب مع فريق 
�لبح���ري في �ل�ساع���ة �لثالثة ع�سرً�، وعّمق �لجن���وب جر�حات �لبحري حيث 
تف���ّوق عليه بثاثة �أ�س���و�ط من دون رد، كما يل���ي )9-25، 17-25، 13-25( 
و�ختتم���ت مناف�س���ات �لجول���ة بلق���اء ن���اري جمع فري���ق �ل�سرطة م���ع غريمه 
�لبي�سمرك���ة في تمام �ل�ساعة �لخام�سة ع�سرً�، و�أ�سفر عن فوز �ل�سرطة بثاثة 
�أ�س���و�ط مقابل �س���وط و�حد، على �لنحو �لتال���ي )19-21،25-25، 25-22، 

.)23-25
و�ختت���م هن���دي ت�سريح���ه " �أ�سف���رت نتائ���ج �لجول���ة �لفائتة عن ف���وز فريق 
�ل�سرط���ة عل���ى فريق �أربيل بثاث���ة �أ�سو�ط من دون رد، وفري���ق غاز �لجنوب 
عل���ى فري���ق �لبي�سمركة بثاث���ة �أ�س���و�ط مقابل �س���وط و�ح���د، و�سّجل فريق 
�لحبانّية �نت�سارً� مهّمًا على فريق �لبحري بثاثة �أ�سو�ط مقابل �سوط و�حد، 
وحّق���ق فريق �لجي�س ف���وزً� ثمينًا على فريق م�سافي �ل�سم���ال بثاثة �أ�سو�ط 

مقابل �سوطين.
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َتحتم �لمو�قف �أن تتعامل معها 
بغ�ض �لَنظرعن معيارية �لإتفاق 

و �لإختالف، فخليجي 25 في 
�لب�صرة َجَمعت مختلف �لعر�قيين 
على �لَدعم و�لَت�صجيع.  و �أن يبدي 
�لجميع ترحيبًا ب�صيوف �لب�صرة. 

و بعد �لفوز و �لنجاح و �لإرتو�ء 
من حالة �لعط�ض �لُمظني �إلى 

�لفرح �لتي كادت حالة �لفو�صى 
�لجماهيرية قبيل موعد �لُمبار�ة 
�لنهائية �أن ُتحبط ما كانت َت�صبو� 

�لأعين �إليه. 

توج���د  ممي���ز  و  ناج���ح  عم���ل  كل  يف 
مالحظ���ات و َهف���وات، و الِع���رة تنطلق 
من خرة الإخطاء يف اإظهارها و ك�ش���فها 
الفو�ش���ى  فحال���ة  عليه���ا.  بالَت�ش���ر  ل 
اجلماهريي���ة التي َغ�شت به���ا الب�شرة و 
الت���ي اأربكت الدخ���ول اإىل املَلعب اأربكت 
اجلميع. على الرغم من اأن َبوادَر حدوثها 
كان���ت وا�شح���ة من���ذ الي���وم الأول الذي 
ت�شابك���ت في���ه اأي���ادي حم���اة امل�شوؤولني 
ث���م  الكام���ريات.  الع���امل و  م���راأى  اأم���ام 
اأعقبته���ا حالة الزه���و والتباه���ي لَبع�ض 
ُيبدي���َن  اللَوات���ي  “الفا�شيني�شت���ات” 
حتَديُه���ن يف الدخ���ول واجللو����ض ع���ر 
مقاط���ع فيديو م�شورة تثب���ت اأن ل نظام 
فوَقهن بينم���ا كانت املناطق التي َي�شُكنها 
الع�شوائي���ة”  املناط���ق   “ الَب�شري���ون 
تغط���ى ِبجدار ع���ازل اإختل����ض اأطفال تلك 
البي���وت النظر من حتت���ِه  اإىل ذلك العامل 
بعد اأن اإفر�شوا الأر�ض بعيون اإمتزجت 

دموعها برائحة النفط. 
غالب���ًا ما ُيلقي البع����ض بالالئمَة على هذا 
ال�شع���ب املَغل���وب على اأمره، عل���ى اأنه مل 
يلتزم بامل�شاهدة م���ن التلفاز و اأنه يرمي 
اإىل الدخ���ول ُعن���وة دوَن ِبطاقات دخول. 
و َلرمب���ا �شحي���ح، لك���ن َحج���م اجُلمهور 
وال�ُشل���وك ال���ذي �َشغ���ل جمي���ع القائمني 
على البطولة  و و�شائل الإعالم َي�شرعي 

الوقوف على حتليل ذلك ال�شلوك. 
كم���ا اأن ت�ش���اوؤلٍت �َشغل���ت ال���راأي الع���ام 
ُتن���ي النف����َض  فيما لو اأن هك���ذا جمهور 

اإنتف�َض �شد اإرتفاع  �شعر �شرف الدولر؟ 
هك���ذا ت�ش���اوؤل قد يب���دو منطقي���ًا للَوهلة 
الأوىل، لكن���ه ُيف�شح عن جلد ذاٍت َجمعي 
م���ع َحتمية حدوث التظاهر ل���ذات الغاية 
من ذل���ك اجلمهور و اأن تطويق���ًا وت�شلقًا 
للبن���ك املركزي فيما لو قد حدَث كما حدث 
يف ملع���ب ج���ذع النخل���ة رمب���ا �َشُيواجه 
املُفرط���ة  الق���وة  اإ�شتخ���دام  و  بالعن���ف 
ع���دا التخوي���ن بحجة تخري���ب ممتلكات 

الدولة.
هنال���ك عالقة بني �شل���وك الف���رد واحَليز 
ال���ذي يعي�ض في���ه ٍ)Spaces(، و بال �شك 
ف���اإن �شايكولوجيا الفرد لها عالقة باملكان 
والزمان تنعك�ض على �شكل �شلوك َجمعي 

يف حالة اجلماعة والفرد اأي�شا. 
ع���ودة اجلمه���ور املُحت�ش���د للدخ���ول كان 
ر�شال���ٌة  الر�شال���ة.  اأو�ش���ل  لكن���ه  تعفف���ًا 
  )Favela( َمفاده���ا اأنه���م لي�ش���وا فافي���ال
و اأنه���م كان���وا بالإم���كان اأن تك���وَن له���م 
فر�شة الإندماج �شمن نظ���ام موؤ�ش�شاتي 
وُبن���ى حَتتية تقدمها الدول���ة لهم. كما اأَن 
ر�شالتهم كانت حَتمل عنوان مظلوميتهم 

و حرماناتهم املُفِرطة.
ومل َيك���ن حال���ة َع���دم اإ�شتعم���ال الُعن���ف 
املُف���رط بتفري���ق تل���ك احُل�ش���ود كم���ا ل���و 
حَتت�ش���ن  دول���ة  اي  يف  �َشيح�ش���ل  كان 
حدث���ًا ريا�شيًا كبريًا حت���دث فيها حالة “ 
احَل�ش���د اجلماه���ريي” ه���ي حال���ة حكمة 
م���ن ال�شلطة. ل، لإَن الأم���ر كان جزءًا من 
عملي���ة َتمي���ل ُقبح النظ���ام ال���ذي اأفتَك 

خ���الل  م���ن  اجلمه���ور  ذل���ك  بتظاه���رات 
Folk psychol� )ششايكولوجيا احَل�شد 
ogy( املَحروم خل���ف ذلَك اجلدار الَعازل 

يف الب�شرة.
َتنامت حال���ة مناطق ال�َشك���ن الع�شوائية 
)Slum areas( بع���د ع���ام 2003 ب�شكل 
خط���ري، اإذ َتكمن خطورت���ه يف اأن تنامي 
الظاه���رة توؤ�ش���ر عل���ى غي���اب �شيا�ش���ات 
التخطي���ط احَل�ش���ري و فو�ش���ى اإع���ادة 
بناء الدولة. ومل ي�شهد العراق هكذا حالة 
ُملفت���ة عدا تلك الت���ي اأعقبت ثورة 1958 
حينم���ا َن���َزح الفالحون م���ن اأبناء جنوب 
الع���راق لي�شتق���روا يف ع�شوائياٍت كانت 
ُت�شم���ى “ خل���ف ال�ش���دة جن���وب �شرق���ي 
بغ���داد “.  بيَد اأن ال�شلط���َة اآنذاك �ُشرعان 
م���ا تالف���ت الأم���ر و اأع���دت خط���ة لإعادة 
َتوطينه���م �شم���ن تخطيط َم���دين اأ�شبح  
در  فيما بعد ُي�شمى مبدينة الثورة “ ال�شَ

حاليا«. 
ُتق���ِدر التقارير الَبحثية اليوم اأَن اكرث من 
5000 منطق���ة ع�شوائي���ة يف العراق بعد 
ع���ام 2003  والتي حتتوي على اأكرث من 

ن�شف مليون وحدة �َشكنية يقطنها قرابة 
3.5 مليون َن�شمة تقريبًا.

بينم���ا تذهُب بيان���ات البنك ال���دويل عام 
2020 اإىل اأن ن�شب���ة العراقي���ني اللذي���ن 
ي�شكنون يف املناط���ق الع�شوائيات تقدر 
العراقي، و  املجتمع  ن�شبته���م %49 من 

هذا يعني اأن عدد الن�شمات اأكرث بكثري. 
كان مفهوم الفافي���ال )Favela( قد اأُطلق 
الع�شوائي���ة  املناط���ق  عل���ى  اإ�شطالح���ًا 
لل�شكن يف الرازيل يف العا�شمة ريودي 
اأول  يف  الت�شمي���ة  وج���اءت  جان���ريو. 
تقري���ر اأكادميي اأ�شدره املركز الرازيلي 
م���ع  بالتع���اون  الإح�ش���اء  و  للجغرافي���ا 
و   .2011 ع���ام  املتح���دة  المم  منظم���ة 
حتى ع���ام 2010 يقدر �شكان الفافيال يف 
الرازيل بحوايل 11 مليون ن�شمة و هو 
م���ا قد ل يوازي حجم �شكان الع�شوائيات 
يف الع���راق كبلد غني بالرثوات واملوارد 
و م���ن املوؤ�شف اأن يفوق العراق الرازيل 

يف هذه الظاهرة. 
م���ا يث���ري خط���ورة الظاه���رة ه���ي اأنه���ا 
ظاه���رة اإجتماعي���ة نف�شية، حي���ث تتميز 

كمجموعة ظل داخل املجتمع َيغلب عليها 
طابع احلرمان و الَعوز وَتدين امل�شتوى 
الثقايف والتعليمي وال�شحي، بالإ�شافة 
اإىل �شهول���ة اإنت�ش���ار الأوبئ���ة  و اإرتف���اع 
ُمع���دل اجَلرمي���ة والإ�شتغ���الل وتعاط���ي 
املُخ���درات و ِت���ارة اجلن����ض و َعمال���ة 

الأطفال.
اإل اأن الأب���رز يف تييز اأفراد هذه الطبقة 
ه���و احلرم���ان ال���ذي يوازيه ث���راء ُمعلن 
فاح����ض ُت�شهم فيه حمتوي���ات ال�شو�شيال 
ميديا بحالة َهدم َعدمي من خالل التمايز 
الَطبق���ي كال���ذي ح�شل يف حال���ة الَتباين 
يف ال���َرف الذي تزامن م���ع بطولة كاأ�ض 
اخلليج الأخرية يف الب�شرة، مما ي�شاهم 
يف َت�شخ���م امِلخيال الَب�شري اأزاء الَرف 
ال���ذي يحيطه به َكُمجتمع خليجي تربطه 
عالقات وطيدة اإل اأنه َيعي�ض حياة َعدمية 

نف�شيًا و اإجتماعيًا. 
لذلك، َعك�شت حالة اجلمهور ُقبيل املبارة 
النهائية حالة م���ن �شايكولوجيا احَل�شد. 
ظاه���رة تعني اأن ما ي���راه الفرد �شحيحًا 
اأو خاطئ���ًا ق���د ميث���ل اأُ�شط���ورة املُعط���ى

ان  مِبعن���ى  اأي   .)  )Myth of given
ال�شل���وك احَل�شدي َيخرج ع���ن ال�شياقات 
الإجتماعي���ة للنم���وذج املعي���اري الأوحد 
)تدخ���ل ببطاق���ة اإىل امللع���ب ه���و ال�شح 
ع���ن  اخل���روج  ه���ذا  خط���اأ(.  وبدونه���ا 
املعياري���ة املَ�شح���ون بحال���ة احلرم���ان و 
املُحف���ز بحالت ال���َرف الفاح����ض الَعابر 
الأحي���ان  بع����ض  يف  والُنظ���م  للقان���ون 

َيخل���ق �شل���وكًا جمعي���ًا َح�شدي���ا ل َيرُك���ن 
اإىل املعياري���ة باملعن���ى املَع���ريف العقل���ي 
للم�شم���وح و غري امل�شم���وح )اأي باللهجة 
العراقي���ة “ هية تايه���ة” اأو “قابل حالل 
عليه���م .. حرام علين���ة ،،، األخ( َكحالة من 
اإنت���زاع احل���ق املُ�شتل���ب، والتعب���ري عن 
ال�َشخط. وبالتايل ينج���م اإجرار �شلوك 
ع���ن م���ا ي�شم���ى بحال���ة الإق�ش���اء املادي 
)Eliminative Materialism( كحالة 
من الإدع���اء العام وال�َشطح���ي بخطاأ يف 
الُرك���ون  الأحادي���ة اجلان���ب و  املَعاي���ري 
اإىل حال���ة �ُشعور عام ب���اإن ما هو �شحيح 
اأو خط���اأ ل وج���ود ل���ُه يف ُمتبنيات العقل 
املَعرفية، م�شفوع���ًا ب�شعور ناقم و اإنتفاء 
الإعتق���اد بالعدالة الإجتماعية تاه فكرة 

ما اأو نظام ُمعني ك�شياق ُملِزم لل�شلوك. 
اإن ه���ذا الَتمهي���د املُكث���ف لتحلي���ل َح���دث 
�شم���َن جمموعة اأحداث َتعك����ض ِبب�شاطة 
للبيئ���ة  الَهدمي���ة  الراتبي���ات  حج���م 
ال�شيا�شي���ة والإجتماعي���ة دون التفكي���ك 
والوق���وف عليه���ا بنق���د �شري���ح �شيفاقم 
م���ن ظاهرة الت���اآكل جمتمع���ي. وملعاجلة 
ظاهرة ال�شلوك احَل�ش���دي يجب التحرك 
لإع���ادة َتوط���ني ما يق���ارب ُثل���ث املجتمع 
ريًا  العراق���ي و اإعادة تخطي���ط ُمدنِه َح�شَ
“ال�شاك���ن  العراق���ي  املجتم���ع  لَتمك���ني 
ع�شوائي���ًا” م���ن اإعادة الإندم���اج ولكي ل 
تتح���ول الدل���وة اإىل دول���ة “ فافي���ال” و 
يتح���ول املُجتم���ع اإىل ) َح�شٌر م���ع النا�ِض 

...اإذن فهَو عيد(.

َدولة الفافيال و�َشايُكولوجيا التَح�شيد
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�لغرُب قوٌة هائلٌة م�صتفزة. بتاريخه. 
وتقّدِمه. و�زدهاِره. و��صتقر�ره. 

ه ونموذجه،  وبمحاولته فر�ض قامو�صِ
خ�صو�صًا بعدما نجَح في �إ�صافة �لتفوق 
�لتكنولوجي �إلى �أ�صاطيله وتر�صانته. 

و�لعد�ء للغرب وهيمنته قديم. لهذ� كاَن 
بنُد ��صتنز�ِف �لغرب حا�صر�ً في عالم 
�لمع�صكرين، وكذلك في عهد »�لقوة 

�لعظمى �لوحيدة«. وها هو �لغرب ي�صهد 
في هذه �لأيام ولدة عدوٍّ �أ�صَد هوًل من كل 

�لذين عرفهم في �لحقبة �ل�صابقة. عدو 
يتمّتع بمظلة ل يمكن �ختر�قها وبح�صانة 

ي�صعب �نتهاكها. �إنه يفغيني بريغوجين 
زعيم مجموعة »فاغنر« �لذي قبل �أن يفوز 
بلقب �لعدو �لأول للغرب فاز بلقب »طباخ 

�لكرملين«.

واإذا تركن���ا ال���دول جانب���ًا ف���اإنَّ حم���اولت 
العق���ود  يف  ارتبط���ت  الغ���رب  ا�شتن���زاف 
املا�شي���ة باأ�شم���اء عدة �شرق���ت الأ�شواء اأو 
القائ���د  اأطل���ق  ال�شبعين���ات  يف  الهتم���ام. 
الفل�شطين���ي ودي���ع ح���داد �شاب���ًا فنزويلي���ًا 
عرف���ه الع���امل با�ش���م كارلو�ض. بع���د عملية 
كارلو����ض  »اأوب���ك«، حت���ّول  خط���ف وزراء 
جنم���ًا لمع���ًا فعاقبه ح���داد عل���ى النجومية 
�ض كارلو�ض بالغرب  واإغراء الأ�شواء. حترَّ
وتخفى يف عوا�شم عدة. لكن ق�شته انتهت 
ح���ني تعر�ض ل�»خيان���ة« مزدوجة من ح�شن 
الراب���ي وعم���ر الب�ش���ري اللذي���ن باعاه يف 
�شفق���ة مع فرن�ش���ا وهو الآن يه���رم يف اأحد 

�شجونها.
ل يرح���م الغرُب املتحر�ش���ني به يف هجمات 
�ض اأ�شامة ب���ن لدن بالغرب يف  دامي���ة. حترَّ
اآ�شيا واأفريقي���ا وو�شل حدَّ نقِل املعركة اإىل 
الأر����ض الأمريكية نف�شه���ا. طاردته اأمريكا 
واأه���دت جثَته لالأ�شم���اك، ومل ترحم �شاعده 
ي���ُد  اأمي���ن الظواه���ري.  الأمي���ن وخليفت���ه 
�ض اأبو بك���ر البغدادي  الغرب طويل���ة. حترَّ
بالغرب ف���ردَّ عليه ب�شط���ب »دولته« و�شطبه 

�شخ�شيًا.
الث���ورة الإيراني���ة الت���ي ول���دت عل���ى خط 
ال�شتباك مع اأم���ريكا والتحر�ض ب�شفاراتها 
وم�شاحله���ا اأطلقت هي الأخ���رى لعبًا ترك 
ب�شماته يف 4 خرائط يف ال�شرق الأو�شط. 
اإنَّه اجلرنال قا�شم �شليماين الذي كان عمليًا 
الرج���ل الثاين يف النظام بع���د املر�شد. اأفاد 
�شليم���اين م���ن اأخط���اء اأم���ريكا يف العراق 
وخطاياه���ا في���ه فرع���ى اإن�ش���اء جمل���ة م���ن 
اجليو����ض ال�شغرية املتحرك���ة القادرة على 
�شطب احل���دود الدولي���ة اأو التحايل عليها. 
ومل تت�شاه���ل اأم���ريكا مع �شليم���اين. قتلته 
على مقربة من مط���ار بغداد. معمر القذايف 
�ض هو الآخر بالغرب فزارت الطائرات  حترَّ
الأمريكي���ة غرفَة نوِمه م���ا اأ�شابه بذعر دائم 
ِة ما �شمعته من رئي�ض املرا�شم لديه  عل���ى ذمَّ
ن���وري امل�شم���اري. اعت���رت اأم���ريكا غ���زَو 
�شًا من �ش���دام ح�شني بجارته  الكوي���ت حترُّ

واأمريكا وم�شاحلها، وكان العقاب �شديدًا.
اأخط���ر  اأوكراني���ا  يف  الرو�شي���ة  احل���رب 
�ٍض بالغرب منذ احلرب العاملية الثانية.  حترُّ
�ض هذه املرة على يد قوة نووية  جاء التحرُّ
ا�شمه���ا رو�شيا. طبعًا ل ميك���ن اأن نن�شى اأنَّ 
رو�شيا احلالية تعت���ر النهيار ال�شوفياتي 

ثم���رَة حتر����ض غربي ع���ر ح���رب النموذج 
و�شباق الت�شلح. تنظر اأي�شًا اإىل ا�شتقطاب 
ت من القطار ال�شوفياتي اإىل  الدول التي فرَّ
اأح�ش���ان حل���ف »النات���و« على اأن���ه نوع من 

التحر�ض باأمنها وا�شتقرارها ودورها.
طبعًا هناك من يعتقد اأنَّ العدَو الأول للغرب 
ومنوذج���ه والثورات امللون���ة هو فالدميري 
بوتني. لك���ن الق�شة املثرية تكمُن يف جناح 
بوت���ني قب���ل عق���د يف اإط���الق ع���دو للغ���رب 
���ع بو�شع خا����ض وق���درات ا�شتثنائية  يتمتَّ

وفاعلية غري م�شبوقة.
ق�ش���ة زعي���م »فاغرن« مث���ريٌة ومذهل���ة. ولد 
بريغوج���ني يف بطر�شب���ورغ. مل يكن هناك 
م���ا ير�ش���ح ه���ذا الرج���ل ل���دور غ���ري عادي 
م���ن  ال�شج���ن  يف  ق�ش���ى  دور.  لأي  حت���ى 
1979 اإىل 1988 بع���د اإدانت���ه بتهم تتعلَّق 
بالعن���ف وال�شرقة. وثمة من يربطه يف تلك 
ال�شنوات مبا يعرف باملافيا الرو�شية. خرج 
من ال�شجن يف �شياق عفو عام. الغريب اأنَّه 
بعد خروج���ه ب�شنتني افتت���ح مطعَمه الأول 
ثم ج���اءت �شل�شل���ة املطاعم. ذات ي���وم اأقام 
مطعمًا يف �شفينة عائم���ة، ا�شطحب بوتني 
اإليه �شيفه الرئي����ض الفرن�شي الراحل جاك 
يف  بريغوج���ني  وج���ود  تزام���ن  �ش���رياك. 
املدين���ة مع وجود بوتني فيها م�شت�شارًا، ثم 
نائبًا لعمدتها اأناتويل �شوبت�شاك الذي ُقتل 

بعد �شنوات يف ظروف غام�شة.
بريغوج���ني مول���ٌع بالإتق���ان، و�شلطته على 
من يعملون معه مطلقة. وهو طموح، جنح 
يف احل�ش���ول عل���ى اتفاق لتوف���ري الأطعمة 
ل���وزارة  وبعده���ا  الكرمل���ني،  حف���الت  يف 
الدف���اع. ثم ج���اءت العق���ود ال�شخي���ة الذي 
جعلت���ه ملياردي���رًا. رجل اأعم���ال ل يراجع 

ول يرحم من يقف يف طريق طموحاته.
قب���ل عقد اأ�ش����ض �شرك���ة اأمنية حمل���ت ا�شم 
»فاغ���رن« املو�شيق���ي ال���ذي كان الأح���َب اإىل 
قل���ب هتل���ر. ا�شتله���م تربة »ب���الك ووتر« 
الأمريكي���ة يف الع���راق، وذهب اأبع���د منها. 
وقب�شاي���ات  �شابق���ني  ع�شكري���ني  اجت���ذب 
وباحثني عن فر�ض للم���ال واملغامرة. رجل 
اأعم���ال مغام���ر و�ش���ارم ول تقلق���ه الإقام���ة 
و�ش���ط الأخط���ار. اخلدم���ات الأمني���ة بثمن 
اإذا �شاه���م يف ا�شتع���ادة من�ش���اآت  مرتف���ع. 
نفطي���ة مل�شلح���ة النظ���ام ال�ش���وري يت���وىل 
���ه  حرا�شته���ا يف مقاب���ل مرتف���ع. ق���اده ح�شُّ
املغام���ر اإىل اأفريقيا. حتر����ض قواُته مناجَم 

الأملا�ض وتفوز بق�شط وافر من حما�شيلها.
يف ال�شن���وات املا�شي���ة كان احلدي���ث ع���ن 
بريغوج���ني حمظ���ورًا وقات���اًل. ح���ني تراأ 
�شحافي���ون رو�ٌض عل���ى الذهاب اإىل جنوب 
اأفريقي���ا للتحقي���ق يف اخراقاته يف القارة 
ال�شم���راء �شقطوا بر�شا����ض غام�ض. وهو 
مل يكن جم���رد رجل اأعمال مغامر. اإنَّه اأي�شًا 
حم���ارٌب �شر����ٌض ج���اء يف مهم���ة، وه���ا هي 
ب�شمات���ه تظه���ر يف مايل وليبي���ا وبوركينا 
فا�ش���و م�شددًا ال�شرب���ات للوجود الفرن�شي 

هناك.
فجاأة جاءته الفر�شُة الذهبية، وهي احلرب 
اجلي����ُض  ���ب  خيَّ اأوكراني���ا.  يف  الرو�شي���ة 
الرو�ش���ي اآماَل �شي���ِده، فالتف���ت بريغوجني 
اإىل منجم ثري هو ال�شجون الرو�شية. وعد 
اآلف ال�شجن���اء بالعفو اأو خف�ض العقوبات 
�ش���رَط توقي���ع عق���ود للقت���ال يف اأوكرانيا. 
يق���ول البي���ت الأبي����ض اإنَّ »جي�ش���ه« هن���اك 
ي�ش���ل اإىل 50 األ���ف حم���ارب. ويف احلرب 
املتخ���اذل  اأو  اخلائ���ن  وم�ش���ري  يرح���م.  ل 
ر�شا�شة يف �شدره اأو مطرقة على الراأ�ض. 
تلك قواته ما يثري ح�شَد اجلي�ض النظامي. 
طائرات حربية وق���درات �شيرانية اأتاحت 
الأمريكي���ة  النتخاب���ات  يف  التدخ���ل  ل���ه 
والأوروبية. اأطلَّ ب�شورته من مناجم امللح 
يف بل���دة �شولي���دار الأوكراني���ة ك���ي يحرم 

اجلي�ض من ادعاء لعب دور يف اجتياحها.
�شّنف���ت وا�شنطن جمموعة »فاغرن« ع�شابة 
اإجرامي���ة عابرة للح���دود. مل يرف له جفٌن. 
لي����ض كارلو����ض ول ب���ن لدن ول البغدادي 
ول �شليم���اين. اإنَّه يتكئ عل���ى هيبة رو�شيا 
و�شورتها وتر�شانِتها وي�شعب على اأمريكا 

اأن تذهب مبا�شرة ل�شطبه.
ه���ا لي�شت جمرد ق�ش���ٍة مثرية لرجل �شائك  اإنَّ
ه���ا تعب���ري �ش���ارخ ع���ن خطورة  ومث���ري. اإنَّ
احلرب املفتوح���ة على الأر����ض الأوكرانية 
وخطورة الع���امل الذي �شيول���د منها. وثمة 
م���ن يقول اإنَّ بريغوج���ني لي�ض فقط �شديق 
���ه الرج���ل الأق���وى حالي���ًا  القي�ش���ر، ب���ل اإنَّ
يف حمي���ط ال�شي���د الرئي�ض حي���ث يتناف�ض 
دمي���ري  بينه���م  ومدني���ون،  ع�شكري���ون 
ميدفيديف الذي يذك���ر العامل يوميًا بوليمة 
نووية حمتملة ويحذر »ال���كالب املخ�شية« 

يف الغرب.

عن �سحيفة ال�سرق االو�سط 

العراق الباقي..

د.حيدر �جلور�ين 

غ�صان �صربلفوزي عبد �لرحيم

الموؤلمة المهمات  الكرملين"  رجل  " طباخ 

يف الوق����ت ال����ذي كان مالي����ني العراقيني 
يتابع����ون ب�شغ����ف مباري����ات ك����رة القدم 
لكاأ�����ض اخللي����ج العربي الت����ي اقيمت يف 
الب�ش����رة يف الأيام القليل����ة املا�شية كنت 
م�شغ����ول بر�شد ودرا�شة جانب اآخر غري 
ريا�ش����ي م����ن ه����ذه الفعالي����ة الريا�شي����ة 
املهمة وه����و اجلان����ب ال�شيا�شي وبع�ض 
مظاهره م����ن اإعالمية و�شعبي����ة فالعراق 
ب�شكل ع����ام والب�ش����رة حتدي����دا مل يطراأ 
عليهم����ا تغيريات كب����رية خ����الل ال�شنني 
القليل����ة املا�شي����ة بحيث ي�شبح����ا عنوانا 
للنج����اح يف التنظي����م والأخ����الق ومنه����ا 
الكرم اأو يف ق����وة الإنتماء للعروبة ويف 
كون الع����راق مه����د احل�ش����ارات القدمية 
لكن الأمر اجلديد لي�����ض يف العراق لكنه 
يف م����كان اآخر ويف النظ����رة اإىل العراق 
وه����و مو�ش����وع غاي����ة يف الهمي����ة ومل 
الالزم����ني  بالدرا�ش����ة والهتم����ام  يح����ظ 
ذل����ك هو املوق����ع اجليوبوليتيكي للعراق 
وهنا اعتذر لإ�شط����راري لذكر امل�شطلح 
الجنب����ي دون العربي وه����و مال اف�شله 
يف الع����ادة لك����ن املفردة العربي����ة املقابلة 

لتعطي للم�شطلح معناه احلقيقي .
 لق����د كتبت على �شفح����ات املدى اأكرث من 
مرة وكذل����ك يف �شحف اأخرى واأكرث يف 
لق����اءات تلفزيوني����ة حول اأهمي����ة املوقع 
اجليوبوليتيك����ي للع����راق كاأ�شا�ض لعمل 
اي حكوم����ة يف عملها لإ�شتعادة ال�شيادة 
الكامل����ة للع����راق ويف لعب����ه دورا موؤثرا 
عل����ى دول الإقلي����م ب����دل م����ن تاأث����ري دول 
القلي����م غ����ري املت����وازن عليه..لق����د كتبت 
ول�شب����اب  الع����راق  اأن  اوؤم����ن  ولزل����ت 
لجم����ال لتف�شيله����ا هن����ا كي����ان �شيا�ش����ي 
غ����ري مرح����ب ب����ه م����ن الولي����ات املتحدة 
الت����ي تعادي����ه بغ�����ض النظر ع����ن حكامه 
الت����ي طامل����ا  القلي����م  وم����ن معظ����م دول 
راأت في����ه خط����را عليه����ا لأ�شب����اب بع�شها 
ل����ه عالق����ة بظ����روف تل����ك البل����دان اأك����رث 
مما ل����ه عالق����ة بالكي����ان العراق����ي ، وكل 
ذلك لأ�شب����اب جيوبوليتيكي����ة فالوليات 
املتح����دة نا�شب����ت الع����راق الع����داء من����ذ 
عقود وراوغت����ه اإىل اأن �شمحت حماقات 
�ش����دام له����ا با�شتدراج����ه للف����خ اأم����ا دول 
القلي����م فهي ب����ني غري مع����رف ب�شرعية 
وج����وده ككيان لأنها تعتق����د اأنه يجب اأن 
يكون كل����ه اأو جزء منه ملحق����ا بها وهذا 

ح����ال اإيران وتركي����ا اأو اإعتب����ار تركيبته 
ال�شكاني����ة الت����ي حكمت توجه����ات �شعبه 
وخيارات����ه )الي�شارية(مب����ا ليتالئ����م مع 
دول مثل ال�شعودي����ة والردن اأو لوجود 
مث����ل  دول����ة  ل����دى  وجودي����ة  اإ�ش����كالت 
الكويت م����ع الكيان العراق����ي لذلك ومنذ 
اإحت����الل الع����راق 2003 و�شق����وط نظام 
�ش����دام عمل����ت كل ه����ذه ال����دول منف����ردة 
واحيان����ا جمتمعة على اإ�شع����اف العراق 
وع����دم اإ�شتعادت����ه لقوت����ه وعافيت����ه حتى 
و�ش����ل الم����ر بالبع�����ض ملحاول����ة اإنه����اء 
وج����ود الع����راق اأو تذويب����ه باآج����راءات 
و�شيا�شات ث����م بتنظريات عن كونه كيان 
اإ�شطنع����ه النكليز اأو اأن����ه ي�شم مكونات 
متنافرة لميكنها اأن ت�شبح كيانا �شيا�شا 
واح����دا وق����د كتب����ت بال����ذات ع����ن ه����ذه 
النقط����ة القاتلة ب�شفته����ا ذاتها اأحد نقاط 
القوة ل����دى العراق  ه����و مايثبت �شحته 
الي����وم فالوليات املتح����دة ذاتها �شاحبة 
الثاأر م����ن العراق الي�ش����اري والذي راأته 
دائم����ا كيان����ا معادي����ا مل�شاحله����ا ومهددا 
لمن حليفها الأه����م يف املنطقة اإ�شرائيل 
اإ�شت�شع����رت اخلطر من امل�شي يف تفكيك 
البلد وتق�شيم����ه كما كانت تخطط ب�شبب 
العواق����ب اخلطرية واملكلف����ة وكذا المر 
دول  وبال����ذات  العربي����ة  ال����دول  عل����ى 
اخللي����ج العربي����ة الت����ي عزل����ت الع����راق 

وبذلت اجلهود والموال لإ�شعافه .
ان العقدي����ن املا�شي����ني اأثبت����ا اأن خماطر 
�شعف الع����راق ناهيك عن اإنهياره اأخطر 
كث����ريا م����ن خماط����ر قوت����ه ونديت����ه ، لن 
الو�ش����ع اجليوبوليتيك����ي للمنطقة كلها 
اإختل واإختل معهم الأمن اخلليجي فكان 
لبد م����ن عودة الوج����ود العراقي الفاعل 
كدول����ة وكيان �شيا�شي فاع����ل لغنى عنه 
للجمي����ع  ب�شمنه����م حتى بع�����ض اعداءه 

احلاليني..
ولي�����ض  جميع����ا  العراقي����ني  عل����ى  اإن 
احلكومة فق����ط العمل على عالقات اأوثق 
م����ع دول اخللي����ج وغريه����ا م����ن ال����دول 
العربي����ة م����ع التاأكيد على ع����دم التفريط 
بعالق����ات عراقي����ة ايراني����ة جي����دة  وهي 
معادل����ة �شتواجه �شعوب����ات كبرية لكنها 
تبقى ممكنة بل واكيدة التحقق اإذا ادرك 
�شاحب القرار ال�شيا�شي العراقي اأهمية 

ذلك ورتب اولوياته ب�شكل �شحيح..
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ولد د. جواد ب�شارة في بابل ـ 
العراق ـ 1955، - بكالوريا علمي من 

الثانوية المركزية في بابل �شنة 
1973، غادر الى باري�س منت�شف 
ال�شبعينيات، وح�شل في البداية 

على لي�شان�س علوم �شينمائية 
واإعالمية من جامعة باري�س 

1977، - ماج�شتير في الإخراج 
ال�شينمائي من جامعة باري�س 

1978، - دبلوم درا�شات معمقة من 
جامعة باري�س الأولى ال�شوربون 

في الن�شاطات الإعالمية وال�شمعية 
الب�شرية 1980، دكتوراة الحلقة 

الثالثة في ال�شينما من جامعة 
باري�س الأولى �شنة 1982 عنوان 
الأطروحة » نحو نظرية جديدة 
في اللغة ال�شينمائية من منظور 
ال�شيميولوجيا ـ نظرية الإ�شارات 

والرموز اأو النظرية الدللية ـ »، - 
دكتوراه دولة في الأدب الفرن�شي 

وعالقته بو�شائل التعبير ال�شمعية 
الب�شرية من جامعة باري�س 

الأولى 1984 عنوان الأطروحة » 
البنى ال�شردية في روايات واأفالم 

مارغريت دورا�س »

ال�ش���ينمائي  لالإنت���اج  �ش���ركة  اأ�ش����س   -  
اأف���الم  والن�ش���اطات الإعالمي���ة باإ�ش���م » 
ع�شتار ASHTAR FILMS " انتجت 
بع�س الأف���الم الق�شرية ونظمت دورات 
�شينمائية لل�شباب. كما اأ�ش�س دار للن�شر 
EDITIONSBABY�  ااإ�شم بابلونيا
واإخراج  ن�شر  يف  LONIA" �شاهم���ت 

وطباعة العديد من الكتب الفرن�شية.
ل���ه خ���رة عملي���ة وتقني���ة يف الطباع���ة 
 MAC الكومبيوت���ر  عل���ى  والعم���ل 
ماكنتو����س و PC منذ �شن���ة 1988 على 

خمتلف الرامج العربية والأجنبية.
والإعالم���ي  ال�شحف���ي  العم���ل  مار����س 
الأبح���اث  وكتاب���ة  ال�شينمائ���ي  والنق���د 
والفني���ة  ال�شينمائي���ة  والدرا�ش���ات 
املج���الت  خمتل���ف  يف  املن�ش���ورة 
ال�شينمائ���ي  بالف���ن  املتخ�ش�ش���ة 
وامل�شرحي منذ �شنة 1967 ب�شفة حملل 
و�شحايف واإعالمي �شيا�شي واقت�شادي 
وا�شرتاتيج���ي وثق���ايف يف العدي���د من 
ال�شح���ف الفرن�شية وحم���رر لدى جملة 
درا�ش���ات �شرقي���ة ال�ش���ادرة يف باري�س 
من���ذ ع���ام 1986 اإىل الآن. لدي���ه خ���رة 
وا�شع���ة يف الإعالم الفرن�ش���ي والدويل 
املوؤ�ش�ش���ات  يف  العام���ة  والعالق���ات 

الإعالمية الفرن�شية
عم���ل مرا�شل يف باري����س لإذاعة اأوروبا 
احل���رة 2000-2001، و- ن�ش���ر مايزيد 
عن خم�ش���ة اآلف درا�ش���ة وبحث ومقالة 
خمتل���ف  يف  وترجم���ة  تاألي���ف  ب���ن 
املج���الت الفنية والأدبي���ة والقت�شادية 
وال�شيا�شية وال�شرتاتيجية والع�شكرية 
يف خمتلف ال�شح���ف واملجالت العربية 

والأجنبية
كما عمل يف الدائ���رة ال�شحفية لل�شفارة 
�شن���ة  اإىل   1980 �شن���ة  م���ن  اليمني���ة 
ودرا�ش���ة  واإع���داد  ترجم���ة  يف   1992
عل���ى  الإعالمي���ة  الن�شاط���ات  وحتلي���ل 
ال�شاح���ة الفرن�شي���ة والعاملي���ة وخا�ش���ة 
فيم���ا يتعلق بال�ش���رق الأو�شط والعاملن 
العرب���ي والإ�شالم���ي وكتاب���ة التقاري���ر 
الدبلوما�شي���ة التحليلي���ة يف كل اأ�شبوع 
مع ترجمات خمت�شرة اأو كاملة ملا يكتب 

يف ال�شحافة الفرن�شية والعاملية.
وعم���ل مرا�شال يف فرن�ش���ا لعدة جمالت 

و�شح���ف عربية مثل " املدى " و " النهج 
" و  " الدفاع اخلليجي  " و  " و" النور 
" املوق���ف " و " احلي���اة ال�شينمائي���ة " 
و " ن���زوى " و" الدف���اع اخلليج���ي"، و 
م���ع  " الخ...وتع���اون  املجل���ة  " جمل���ة 
بع�س املج���الت وال�شحف الفرن�شية يف 
الكتاب���ة والرتجم���ة مثل جمل���ة " م�شرق 
� مغ���رب ال�ش���ادرة ع���ن مرك���ز الوثائ���ق 
الفرن�ش���ي " ولومون���د دبلوماتي���ك " و 
كورييه انرتنا�شيونال " وم�شاهمات يف 
ترجمة الن����س العربي ل�شحيفة لوموند 

ديبلوماتيك.
اأجرى املئ���ات من املقاب���الت مع خمتلف 
خمتل���ف  ويف  العاملي���ة  ال�شخ�شي���ات 
الخت�شا�شات الت���ي ن�شرت يف خمتلف 

و�شائل الإعالم
- عر����س وق���راءة ونق���د وتعلي���ق عل���ى 
مئات الكتب ال�شادرة باللغات الفرن�شية 
والإجنليزية والعربية. تعاون مع مركز 
الدرا�ش���ات العربي الأوروب���ي بباري�س 
من���ذ تاأ�شي�ش���ه �شن���ة 1992 م���ن خ���الل 
الرتجم���ات والكتابة يف جملت���ه " امللف 
العرب���ي � الأوروبي " ومن ثم العمل فيه 
كموظ���ف من���ذ �شن���ة 1997 اإىل 2001، 
وكتابة العديد م���ن الدرا�شات والأبحاث 
والتقارير للمرك���ز والإ�شراف الفني من 
ترجمة واإعادة �شياغة وطباعة واإخراج 
وحتري���ر جلميع املداخ���الت التي األقيت 
يف موؤمت���رات مركز الدرا�ش���ات العربي 
� الأوروب���ي الت�شع���ة من���ذ �شن���ة 1992 
و�شدرت يف كتب عن من�شورات املركز.

تدريبي���ة  دورات  اأرب���ع  واأدار  نظ���م 
 8 ب���ن  وال�شب���اب  لالأطف���ال  �شينمائي���ة 
اإخ���راج  ع���ن  متخ�ش���ت  عام���ًا   18 اإىل 
وتنفي���ذ اأربع���ة اأفالم �شينمائي���ة روائية 
ق�ش���رية مقا�س 8 ملل���م و 16 مللم و 35 
ملل���م عر�ش���ت يف التلفزي���ون الفرن�شي 
والن���وادي  العر����س  دور  بع����س  ويف 

ال�شينمائية.
الق���ى العدي���د م���ن املحا�ش���رات الفني���ة 
والفكرية والعلمية يف العراق واأوروبا. 
وعمل رئي����س ملوؤ�ش�شة الع���راق والعامل 
للدرا�ش���ات ال�شيا�شي���ة والإ�شرتاتيجية، 
يف  الدولي���ة  للعالق���ات  عام���ًا  مدي���رًا 
موؤ�ش�شة معهد املدين���ة الفرن�شية لل�شرق 
لالإع���الم يف  عام���ًا  الأو�ش���ط.. ومدي���راأً 
وزارة الثقاف���ة العراقية 2005-2003، 
لل�ش���وؤون  الثقاف���ة  لوزي���ر  وم�شت�ش���اراأ 

الفنية
امل���دى  ل�شحيف���ة  مرا�ش���ال  عم���ل  كم���ا 
وم�شت�ش���اراأ  باري����س  يف  العراقي���ة 
اإعالمي���ا يف عدد من ال�شح���ف واملواقع 
الإعالمية املكتوبة واملرئية والنرتنيت 
مث���ل اإيالف واحلوار املتم���دن والأخبار 
وغريه���ا وقن���اة فرن�ش���ا 24 الفرن�شي���ة 
الف�شائية باللغت���ن الفرن�شية والعربية 
واإذاع���ة فرن�ش���ا الدولي���ة واإذاعة مونت 
كارلو واإذاع���ة ال�شم�س وغريها 2005-

.2010
ل���ه العديد م���ن املوؤلفات منه���ا:- كتاب " 
نق���د العق���ل اليه���ودي الغرب���ي " باللغ���ة 
الفرن�شي���ة، - كت���اب " اإي���ران حتدي���ات 
العقي���دة والث���ورة " �ش���در ع���ن مرك���ز 
�شن���ة  الأوروب���ي  العربي���ة  الدرا�ش���ات 
1999، - كت���اب" ال�شيا�ش���ة ال�شينمائية 
يف العراق من �شن���ة 1940 اإىل 1990" 
دارامل���دى �شن���ة 2000، -الك���ون اأ�شل���ه 
وم�ش���ريه 2011، -الك���ون احل���ي ب���ن 
الفيزي���اء وامليتافيزي���اء 2012، الك���ون 

ال�شغ���ر  يف  الالمتناه���ي  ب���ن  املطل���ق 
والالمتناه���ي يف الكب���ري 2013، جذور 
الفو�ش���ى يف خم����س دول عربية العراق 
 ،2023 وليبي���ا  اليم���ن  لبن���ان  �شوري���ا 
- ال�شن���ة وال�شيع���ة الفتن���ة الك���رى يف 
مائ���ة �ش���وؤال وج���واب 2023، الإ�ش���الم 
املت�شظي اجل���ذور التاريخي���ة لالنق�شام 

ال�شيعي وال�شني 2023
الفيل���م  لغ���ة  يف  �شينمائي���ة  وم�ش���ات 

وجمالية ال�شينما.2023
كم���ا اأن له كت���ب مرتجمة ع���ن الفرن�شية 
منه���ا: املحرق���ة حت���ت املجه���ر ليورغ���ن 
غ���راف " ن�ش���ر يف دار امل���دى 1994، - 
الأ�شاطري املوؤ�ش�شة لل�شيا�شة الإ�شرائيلة 
لروجي���ه غ���ارودي دار عطي���ة 1997، - 
حماكم���ة احلري���ة لروجيه غ���ارودي دار 

ن�شر الراق 2002
لروجي���ه  عم���ل  برنام���ج  امل�شتقب���ل   -
 -  ،2002 ال���راق  ن�ش���ر  دار  غ���ارودي 
ن�ش���ر  دار  غ���ارودي  روجي���ه  مذك���رات 

الراق 2002
العن�شري���ة كما �شرحته���ا لإبنتي للطاهر 
بن جلون 2001، - درو�س يف الإخراج 
ال�شينمائ���ي �شريغ���ي اآيزن�شت���ن وزارة 

الثقافة �شوريا2002

 حدثن���ا عن ن�ش���اتك وطفولت���ك، وماهي 
المراج���ع التاأثي���رات ف���ي طفولت���ك الت���ي 

جعلتك بهذه الهتمامات الفنية والأدبية؟
ج: ول���دت يف بيئة فق���رية و�شبه معدمة 
مادي���ًا يف حمل���ة تعي�ش���ة ت�شم���ى حمل���ة 
التعي�س يف احلل���ة يف خم�شينات القرن 
املا�ش���ي يف اأواخ���ر العه���د امللكي حيث 
ت�ش���ود الأمي���ة واجلهل والفاق���ة والعوز 
واحلرم���ان م���ن اأبوي���ن اأمّي���ن متدينن 
وف���ق الأع���راف الديني���ة ال�شائ���دة وكان 
اأبل���غ  وال���دي يتمن���ى اأن يراين،عندم���ا 
�ش���ن الر�شد، م���ن طلبة احل���وزة العلمية 
لب�ش���ًا للعمام���ة عل���ى نه���ج ج���د والدتي 
املرجع الدين���ي العالمة اآية الله العظمى 
ال�شي���خ ح�ش���ن احلل���ي املعا�ش���ر لأب���ي 
ع�شرين���ات  يف  الأ�شفه���اين  احل�ش���ن 
الق���رن املا�شي. رغم فقر العائلة وا�شلت 
درا�شت���ي بال�شد من رغب���ة والدي الذي 
يري���دين اأن اأتعل���م مهن���ة البقال���ة وبي���ع 
اخل�شروات يف دكانه يف ال�شوق الكبري 
واأخذ مكانه فهو ليوؤمن باأهمية املدر�شة 

عل���ى  الدرا�شي���ة  وال�شه���ادة  والدرا�ش���ة 
العك����س من والدتي التي كانت ترغب اأن 
تراين معلمًا وكان هذا اأق�شى طموحها.

كنت �شغوفًا بالقراءة وم�شابًا بالف�شول 
املع���ريف وعا�شق���ًا لل�شينم���ا من���ذ نعومة 
اأظف���اري وم���ن ث���م عا�شق���ًا للفيزي���اء يف 
مرحل���ة الدرا�شة املتو�شط���ة والثانوية. 
يف �شن���ة 1963 كنت اأت���ردد على م�شجد 
املحلة واأقيم اأذان الفجر اأحيانًا فالتقيت 
يف اأح���د الأي���ام ب�شاب �شيوع���ي خمتبئًا 
مط���اردًا  كان  لأن���ه  امل�شج���د  �شط���ح  يف 
م���ن قبل احلر����س القوم���ي البعثي الذي 
يري���دون اعتقال���ه وتعذيب���ه وقتل���ه فدار 
يق���ال  �شاألت���ه  اإذ  حدي���ث  وبين���ه  بين���ي 
عنك���م اأنت���م ال�شيوعين باأنك���م ملحدين 
ولتوؤمنون بالله وه���ا اأنت تختبيء يف 
اأح���د بيوت الل���ه، فرد علي ب���اأين مازلت 
�شغ���ري ال�ش���ن ملعرف���ة تفا�شي���ل املوقف 
ماي�ش���اع  لك���ن  الدي���ن  م���ن  ال�شيوع���ي 
مغر�س هدفه الت�شقي���ط وت�شويه �شمعة 
ال�شيوعي���ن. وكان خائف���ًا اأن اأ�ش���ي ب���ه 
لل�شلط���ات وقبل اأن يغ���ادر ترك يل كتاب 
» الك���ون الأحدب« لعب���د الرحيم بدر. مل 
اأفه���م م���ن الكتاب �شيئ���ًا رغ���م قراءتي له 
عدة م���رات لكن���ه خلق يف داخل���ي رغبة 
عارمة يف فك طال�شمه، وبعد ذلك وجدت 
كت���اب اآخ���ر ع���ن نظري���ة الن�شبي���ة لعبد 
الرحم���ن مرحب���ا. وبعد اأ�شه���ر وقع بن 
ي���دي كتاب ع���ن نظرية التط���ور ل�شالمة 
مو�ش���ى ف���زاد ف�شويل املع���ريف وعرثت 
عل���ى التناق�ش���ات بن اخلط���اب الديني 
التقليدي ال���ذي تربيت علي���ه واخلطاب 

العلم���ي عن مو�ش���وع اخلل���ق والعقاب 
وخراف���ة  الأوىل  واخلطيئ���ة  والث���واب 
الفا�شل���ة  اللحظ���ة  كان���ت  اآدم وح���واء. 
يف حيات���ي قد حدث���ت �شن���ة 1969 عند 
�شدور كت���اب نقد الفك���ر الديني للراحل 
الكب���ري الدكت���ور �ش���ادق ج���الل العظ���م 
ال���ذي �شقل روؤيت���ي ومفاهيم���ي وقلبها 
راأ�ش���ًا على عق���ب. وباعتب���اره فيل�شوفًا 
مارك�شي���ًا فق���د حثني على ق���راءة الكتب 
املارك�شي���ة ال�ش���ادرة ع���ن دار التقدم يف 
مو�شك���و رغ���م حداثة �شن���ي. كن���ت اأقراأ 
كل مايتوف���ر يف ال�ش���وق ع���ن ال�شينم���ا 
وكان���ت لغت���ي الجنليزي���ة جي���دة ج���دًا 
فكنت اقراأ به���ا بع�س املقالت واملجالت 
ع���ن ال�شينما وكاف���ة الكتب املرتجمة عن 
ال�شينم���ا يف ذلك الوقت ومل تكن كثرية. 

ب���ن اخلام�شة ع�ش���ر والتا�شعة ع�شر من 
عمري �شعرت اإين ن�شجت كثريًا وازداد 
وعّيي ومعاريف املتنوع���ة وكنت م�شرًا 
عل���ى درا�ش���ة ال�شينم���ا يف اأح���د املعاهد 
العلي���ا امل�شه���ورة اإم���ا يف مو�شك���و يف » 
الفغيك« اأو يف باري�س يف » الإيديك«. كما 
كن���ت مغرم���ًا بالثقافة الفرن�شي���ة والفكر 
الفل�شف���ي الفرن�ش���ي ل�شيم���ا الوجودية 
حت���ى كانوا يطلقون عل���ي لقب » جودي 
الوج���ودي« ولق���د وّثق ال�شدي���ق املبدع 
نوف���ل اجلناب���ي ذل���ك يف كتاب���ه )احللة 
ال�شاخ���رة( م���ن من�شورات امل���دى. كنت 
منع���زًل عن حميطي وو�شط���ي ال�شبابي 
لختالف منط تفكريي ع���ن باقي �شباب 
املحافظ���ة. كانوا ينظ���رون يل ب�شخرية 
لأين ل اأمتل���ك مقوم���ات ال�شف���ر للخارج 
فلي����س ل���دي بعث���ة اأو زمال���ة حكومي���ة 
ول اأه���ل اأغني���اء يتكفل���ون مب�شاري���ف 
درا�شت���ي يف اأوروب���ا ومل اأك���ن اأحت���دث 
الفرن�شي���ة ورغ���م ذلك �شاف���رت وبجيبي 
مائ���ة دولر فقط. وباملثاب���رة والإ�شرار 
والتحمل واملغامرة و�شلت لباري�س يف 
بداي���ة ال�شبعينات وجنحت يف درا�شتي 
لل�شينم���ا وح�شل���ت على الدكت���وراه من 
ال�شورب���ون كم���ا تخ�ش�ش���ت بالفيزي���اء 
كن���ت  كم���ا  الكوزمولوجي���ا  الكوني���ة 
خمطط���ًا لذل���ك. كن���ت مط���اردًا م���ن قبل 
اأزلم البع���ث وهيئت���ي اخلارجي���ة الرثة 
الهيبية جتذب الأنظ���ار وال�شمئزاز يف 
نف����س الوقت مع �شعري الطويل الأ�شفر 
ومالب�شي غري املاألوفة. رف�شني اجلميع 
وحت���ى  والأق���ارب  والأه���ل  املجتم���ع 
الأ�شدقاءوزم���الء الدرا�ش���ة ع���دا قليلن 

منهم.

 ف���ي رحلت���ك الأول���ى ال���ى باري����س كانت 
ال�شينم���ا هو اإنحي���ازك الأول وح�شلت على 
�شهادة علمية بذلك.. م���ا الذي جعلك اإذن 
تتج���ه ال���ى الدب والترجم���ة والهتمامات 

العلمية؟
- يف باري����س تتوف���ر لل�شخ����س الراغب 
واملعرف���ة  والعل���م  التعل���م  �شب���ل  كل 
وامل�شادر الأكادميية اجلادة ومن الغباء 
ع���دم ا�شتغالل هذه الفر����س املتاحة، فال 
يج���ب اأن نكتف���ي بالخت�شا�س ال�شيق، 
عل���ى  ومفت���وح  وا�ش���ع  الأف���ق  بينم���ا 
م�شراعيه لننهل م���ن هذا املعن املعريف 
الرائع فالق���راءاة املو�شوعية تدفع املرء 
لك���ي ي�شاه���م يف جم���الت اأخ���رى غ���ري 
اخت�شا�شه، والأدب والرتجمة والبحث 
العلم���ي ج���زء م���ن ه���ذا احلي���ز املعريف 
والبداع���ي املتوف���ر فكتب���ت يف خمتلف 
والفن���ي  الأدب���ي  النق���د  يف  املج���الت 
والبح���ث التاريخ���ي والتنظ���ري والنق���د 
ال�شينمائ���ي، وبالطبع يف املجال العلمي 
الكو�شمولوج���ي حيث ن�ش���رت عدة كتب 
ر�شين���ة يف ه���ذا املج���ال مثلم���ا ن�ش���رت 
ونق���د  والفل�شف���ة  ال�شينم���ا  جم���ال  يف 
الفك���ر الدين���ي كجزء م���ن دوري كمثقف 
يف عملي���ة التنويروالتوعي���ة وحماربة 

اخلرافة وال�شعوذة.

 ح�شل���ت عل���ى �شهادتي���ن علميتي���ن من 
جامع���ة باري����س الأولى ع���ن ال�شينم���ا عام 
1982 والثاني���ة عن الأدب ع���ام 1984.. 
ال ت���رى ان ذلك ت�شتتا بو�شائل الو�شول الى 
هدفك، ام اأنك كنت متق�شد درا�شة هذين 
التخ�ش�شين من منطلق كونهما متكاملين.

- بالفعل ل اأجد تناق�شًا بن التخ�ش�شن 
فاأحدهما يكمل الآخر ويرثيه. فال�شينما 
عب���ارة عن ناف���ذة على الع���امل ت�شم كافة 
العلوم والفنون ولميكنك اأن ت�شنع فنًا 
�شينمائي���ًا عميق���ًا بدون معرف���ة وخلفية 
اأدبي���ة  متنوع���ة،  مو�شوعي���ة  ثقافي���ة 
وفني���ة وجمالي���ة وفل�شفي���ة وتاريخي���ة 
واقت�شادي���ة وتكنولوجي���ة ال���خ.. كم���ا 
ال�شتله���ام  ف���ن  اأي  يف  للمب���دع  ميك���ن 
م���ن ال�شينم���ا عنا�ش���ر التعب���ري الفن���ي 
اأي ت�شت���ت  املتط���ورة. وه���ذا ليح���دث 
ب���ل بالعك����س تكام���ل وتدعي���م اأحدهم���ا 
لالآخ���ر، ل���ذا كن���ت متق�ش���د للتعم���ق يف 
خا�ش���ة  امل�شت���وى  بنف����س  املجال���ن 
واأطروحت���ي الثاني���ة كان���ت ع���ن مبدعة 
روائي���ة وخمرجة �شينمائية طليعية هي 
مرغري���ت دورا�س وعن البن���ى ال�شردية 
يف رواياته���ا واأفالمه���ا، اأم���ا الأطروحة 
الأوىل فكان���ت حت���ت عن���وان« بحثًا عن 
لغة �شينمائي���ة جديدة على �شوء نظرية 
ال���دللت  نظري���ة  اأي  ال�شيميولوجي���ا، 

والإ�شارات والرموز.

 م���اذا ت���رى اإذن ف���ي ه���ذه الهتمام���ات 
اأدب  اإع���ام  �شحاف���ة  �شينم���ا  المتع���ددة 
علم..؟ هل هناك ما تود ان ت�شرحه للقارئ 

في ذلك؟
ظ���روف  فر�شته���ا  ممار�ش���ات  هن���اك   -
اخ���رتت  ولذل���ك  الغ���رب  يف  املعي�ش���ة 
كالإع���الم  للتخ�ش����س  الأق���رب  امله���ن 
وال�شحاف���ة، واإىل حد م���ا الرتجمة، لأن 

ممار�ش���ة ال�شينم���ا كمهنة لي�ش���ت بالأمر 
�شن���ع  تن���وي  كن���ت  اإذا  خا�ش���ة  اله���ن 
تاركوفي�شك���ي  اأف���الم  ن���وع  م���ن  اأف���الم 
وبريغم���ان وبازوليني فل���ن جتد منتجًا 
اأو موزع���ًا يقب���ل ب���ك. ث���م بالنظ���ر اإىل 
الوع���ي املت���دين واملتقهقر ل���دى املتلقي 
يف العق���ود القليلة املا�شية، كان لبد من 
فعل �ش���يء يعالج هذا ال���رتدي من خالل 
التاألي���ف والكتاب���ة اجل���ادة يف خمتل���ف 
واخلو����س  والخت�شا�ش���ات  الف���روع 
يف موا�شي���ع كانت ومازال���ت تعتر من 
املمنوع���ات واملحرمات ومينع القرتاب 
منها كال�شيا�ش���ة والدين والعلم. اأ�ش�شت 
دار ن�ش���ر باإ�ش���م من�ش���ورات بابيلوني���ا 
ون�ش���رت كتاب���ن الأول باللغة الفرن�شية 
بعن���وان« نقد العق���ل اليه���ودي الغربي« 
والثاين مرتجم ع���ن الفرن�شية بعنوان« 
الهولوكو�شت حتت املجهر« لكن اللوبي 
ال�شهي���وين الفرن�ش���ي حط���م م�شروعي 
ناك���ري  بتهم���ة  واتهمن���ي  وحاربن���ي 

املحرقة.

 رغ���م غن���ى معرفتك ف���ي ال�شينم���ا التي 
توجته���ا ب�شه���ادة متخ�ش�ش���ة وقرب���ك من 
اعظ���م اإنجازاته���ا اعني ف���ي باري�س لكنك 
لم تخ���رج منجز فيلمي ع���دا بع�س الأفام 

الق�شيرة.. ما �شبب ذلك؟
- لقد اأ�ش�شت �شرك���ة لالنتاج ال�شينمائي 
يف باري����س حت���ت اإ�ش���م اأف���الم ع�شت���ار 
وانتجت بع�س الأفالم الوثائقية وكتبت 
�شت �شيناريوهات لأفالم طويلة حاولت 
اإنتاجها مع ممثلن جنوم معروفن كنت 
ق���د ح�شلت على موافقته���م بعد قراءتهم 
كان���ت  العقب���ة  لك���ن  لل�شيناريوه���ات 
متويلي���ة فلم اأجنح يف تاأمن ميزانياتها 
كامل���ة ومل اأجنح يف اإيج���اد موزع يقبل 
بتوزيعه���ا وعر�شها على ال�شالت وهذا 
يعن���ي احلك���م عليه���ا بالع���دام وامل���وت 
قبل خروجها للعر����س فالف�شل التجاري 
والفال�س كان حمتوم���ًا لو غامرت اأكرث 
وانتجته���ا بالمكاني���ات ال�شعيف���ة التي 
توف���رت له���ا وه���ي كما قل���ت اأف���الم ذات 
ر�شائ���ل فكرية وفل�شفي���ة عميقة ومعقدة 
غ���ري  ال�شينمائي���ة  ولغته���ا  نهجه���ا  يف 

اجلاذبة للجمهور.
الع���امل  يف  ال�شينم���ا  تخ�ش����س  يفتق���د 
العرب���ي للتنظري فهو خاٍل من الدرا�شات 
النظري���ة.. هل تعتق���د انك يف الكثري من 

موؤلفاتك تتجه لهكذا م�شروع.
حاول���ت واأح���اول دوم���ًا �ش���د الفراغ يف 
ه���ذا املج���ال فل���دي الكثري م���ن الكتابات 
التنظريي���ة اجلمالي���ة والأكادميية التي 
يحتاجها ط���الب ومدر�شي مادة ال�شينما 
فهي وف���رية يف اللغ���ات الأجنبية و�شبه 
مفقودة اأو نادرة يف اللغة العربية فلدي 
كت���اب يف جزئن �شي�شدر قريبًا جدًا عن 
دار ال�ش���وؤون الثقافية يف وزارة الثقافة 
حتت عنوان« وم�شات �شينمائية يف لغة 
الفيل���م وجمالية ال�شينم���ا: كما �شدر يل 
كت���اب » النظريات الكرى يف لغة الفيلم 
وجمالي���ات ال�شينم���ا » ع���ن دار اأه���وار 
يف الع���راق يف �ش���ارع املتنب���ي وهن���اك 
كتاب حت���ت الإع���داد بعن���وان: وتريات 
الأدب  ع���ن  ترجم���ة  واآخ���ر  �شينمائي���ة« 
وال�شينما وكتاب عامل الجتماع واملنظر 
ال�شينم���ا   « م���وران  اإدغ���ار  الفرن�ش���ي 
والإن�ش���ان اخلي���ايل« ال���ذي انتهيت من 
ترجمت���ه للت���و و�شين�ش���ر يف دار اأهوار 
اأي�ش���ًا، وكت���اب اآخ���ر عن غ���ودار وعامله 

ال�شينمائي.

 عمل���ت في كتاب���ة النق���د ال�شينمائي في 
اأكث���ر م���ن منبر اعام���ي. ما ه���ي قراءتك 
للحرك���ة النقدية ف���ي الع���راق... وما �شبب 

تاأخر تطورها؟
- النق���د ال�شينمائ���ي جم���ال رائ���ع ومهم 
ويحتاج لتخ�ش�س وقلم متمكن وحميط 
�شينمائي مزدهر �شواء يف جمال النتاج 
اأو العر�س، واحلال اإن النقد ال�شينمائي 
مبعناه احل���ريف يف العراق لي�س منظمًا 
وحمب���وكًا مثلما ه���ي ح���ال ال�شينما يف 
الع���راق ع���دا بع����س ال�شتثن���اءات التي 
تع���د على اأ�شاب���ع اليدي���ن، واأغلب النقد 
ع���ن اأفالم مل تكن متاحة للجمهور اإل يف 
الآونة الأخ���رية بف�شل من�شات العر�س 
ويوتي���وب  كنتفليك����س  املتخ�ش�ش���ة 
وغريه���ا وغالًبًا ما يكون املق���ال النقدي 
مقت�شب���ًا ب�شبب �ش���روط الن�شر املجحفة 
لتت���اح  لذل���ك  اليومي���ة،  ال�شح���ف  يف 
للناقد اأن يط���ور اأدواته ويكت���ب اأبحاثًا 
بعين���ه  خم���رج  ع���ن  وعميق���ة  مطول���ة 
و�شينم���اه اأو عن مدر�ش���ة �شينمائية ما، 
فعر هذا الطري���ق حتول نقاد متمر�شن 
اإىل خمرج���ن عظ���ام اأ�ش�ش���وا مدار����س 
اجلدي���دة  كاملوج���ة  مهم���ة  �شينمائي���ة 
الفرن�شية الت���ي تخّرج معظم كادرها من 
بن �شفحات جمل���ة كاييه دي �شينما اأي 
كرا�ش���ات ال�شينماعل���ى �شبي���ل املث���ال ل 

احل�شر .

جواد ب�سارة: القراءة المو�سوعية تدفع المرء لكي ي�ساهم في 
مجاالت اأخرى غير اخت�سا�سه

ل اأجد تناق�شًا بين التخ�ش�شين الأدب وال�شينما فاأحدهما يكمل الآخر ويثريه

حاوره: عالء املفرجي



 الب�صرة / عامر م�ؤيد 

وبقي كورني����ش الب�صرة، جتمعا 
ا�صا�ص���يا ملختلف القادمني �ص���واء 
م���ن دول اخللي���ج او املحافظ���ات 
العراقية، لكن هناك اماكن اأخرى 
اراد العديد من ال�صّياح زيارتها. 

�ص���ال  حمم���د -م�ص���جع عم���اين 
تواجد عند اح���د بائعي التمر يف 
منطق���ة اجلزائ���ر بع���د يومني من 
نهاي���ة البطول���ة- وعن���د �ص���وؤاله 
ع���ن �ص���بب بقائه اىل ه���ذا الوقت 
يقول ل�)امل���دى(، ان "الزيارة اىل 
الب�ص���رة مل يكن هدفه���ا التواجد 

يف خليجي 25 فقط". 
ت�صج���ع  ان���ه  حمم���د  وي�صي���ف 
يف  البطول���ة  اىل  الذه���اب  عل���ى 
خا�ص���ة  النهائ���ي  ن�ص���ف  ال���دور 
م���ع تاأهل منتخب ب���اده، واي�صا 
احلديث الكبري وامل�صجع من قبل 

االعاميني يف باده. 

اللبا����ش  يرت���دي  ال���ذي  حمم���د 
الر�صم���ي ل�صلطن���ة عم���ان، تفاجاأ 
بحج���م الرتحي���ب ب���ه م���ن قب���ل 
العراقي���ني وعدم ال�صماح له بدفع 

اجور الكثري من االمور وهو امر 
مل يعتده. 

وع���ن ال�صب���ب احلقيق���ي لبقائ���ه، 
يق���ول ان "العماني���ني مل يفك���روا 

يف الب�ص���رة كخي���ار �صياح���ي او 
عام���ة، ولك���ن  الع���راق ب�ص���ورة 
مع بطولة اخللي���ج والت�صهيات 
اأ�صب���ح، الع���راق اح���د وجهاتن���ا 

ال�صياحي���ة، وهذا االمر امتنى ان 
ي�صتمر". 

ويعت���ر املرا�صل يف قن���وات ابو 
ظبي الريا�صية حممد االحمد من 
اهم الذين نقل���وا �صورة ايجابية 
عن الب�ص���رة وكت���ب يف �صفحته 
عل���ى توي���رت "ال نري���د ان نقط���ع 
عاقتنا مع العراق، مقرتح باإقامة 
الب�ص���رة،  يف  خليج���ي  ا�صب���وع 
ام�صيات غنائية، م�صرح، �صعر". 

للجغرافي���ا  ووفق���ا  وبالتاأكي���د 
الكويتي���ني ه���م  ف���اأن  املناطقي���ة، 
االكرث تواجدا يف الب�صرة ومنهم 
م���ن ق���رر الق���دوم اىل العا�صم���ة 

بغداد وروؤيتها. 
عل���ى  اال�صرتاح���ات  اح���د  ويف 
ب���ني  الراب���ط  ال���دويل  الطري���ق 
الب�ص���رة وبغداد تواج���د م�صاعد 
اجلن�صي���ة  كويت���ي  وه���و  عزي���ز 
وعن���د �صوؤال���ه ع���ن �صب���ب ذهابه 
ل�)امل���دى(،  ق���ال  العا�صم���ة  اىل 

"ال�صياحة لي�صت كرة قدم فقط". 
وي�ص���ري عزيز اىل ان���ه كان ميني 
النف����ش من���ذ زم���ن بعي���د بزيارة 
االماك���ن  م���ع  خا�ص���ة  الع���راق 
ال�صياحي���ة الكث���رية في���ه والت���ي 
قراأ عنه���ا او �صاهده���ا يف مواقع 

التوا�صل االجتماعي. 
واك���د عزي���ز ان زي���ارة بغداد هي 
لروؤي���ة �ص���ارع املتنب���ي، واي�ص���ا 
ن�ص���ب �صاح���ة التحري���ر ون�صب 
وغريه���ا  وكهرمان���ة  ال�صهي���د 
واي�صا لاطاع على بغداد "التي 

يقولون انها ال تنام". 
واق���رتح عزي���ز وه���و معل���م يف 
اقام���ة  ت�صتم���ر  ب���اأن  الكوي���ت 
املهرجان���ات املختلفة يف العراق، 
ولي����ش ما يخ�ش كرة القدم فقط، 
م���ن اجل ا�صتمرار ق���دوم ال�صياح 
اىل  اخللي���ج  دول  خمتل���ف  م���ن 
بغ���داد، واي�صا تق���دمي ت�صهيات 

مقاربة ملا كان يف خليجي 25.
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وق���ع موؤخ���را االختيار على "جم���ال العراق 
لاأف���ام  مهرج���ان  اأه���م  اخلف���ي" الفتت���اح 

الوثائقية يف بلجيكا.
و"جم���ال الع���راق اخلف���ي" فيل���م وثائق���ي 
يتحدث عن امل�صور العراقي الراحل، لطيف 
الع���اين، وه���و من اإخ���راج املخ���رج الكردي 

العراقي، �صهيم عمر خليفة.
ومن املقرر انطاق مهرجان دوكفيا لاأفام 
املذك���ور.  بالفيل���م  بلجي���كا  يف  الوثائقي���ة 
ويعتر مهرج���ان دوكفيا لاأفام الوثائقية 
اأهم مهرجان لاأف���ام الوثائقية يف بلجيكا، 
حي���ث �صيعر����ش فيه فيل���م "جم���ال العراق 
اخلفي" الذي ي�صارك اي�صًا يف ق�صم امل�صابقة 
البلجيكي���ة.  الوثائقي���ة  لاأف���ام  الر�صمي���ة 
وجرى ت�صوير الفيل���م على مدى 5 �صنوات 
يف الع���راق، بلجي���كا، فرن�صا، دب���ي، لي�صرد 

خال���ه 90 دقيق���ة من حي���اة واأعمال، لطيف 
الع���اين، فقد جتول طاقم الفيل���م مع العاين 
)الذي ت���ويف يف عام 2021( يف العديد من 

حمافظات العراق واإقليم كرد�صتان، لتوثيق 
بع����ش االأماك���ن الت���ي كان الفوتوغرايف قد 
�صوره���ا يف ال�صاب���ق. وال����ش بيلغا�ش هو 
املنت���ج الرئي�ص���ي للفيلم و�ص���ارك خليفة يف 
كتاب���ة واخراج الفل���م، و�ص���ارك يف االإنتاج 

كل من '�صومريان' الإنتاج الدراما يف العراق 
وقن���اة  فرن�ص���ا  م���ن   'Faitesunvoeu'و
اوروبي���ة  قن���وات  و12  الفرن�صي���ة   'ART'
اخ���رى. و�صتق���ام ال���دورة التا�صع���ة ع�صرة 
ملهرج���ان دوكوفي���ا لاأف���ام الوثائقية، من 

الفرتة املمت���دة بني 22 وحت���ى 30 مار�ش/
اآذار 2023، يف مدين���ة لوف���ني البلجيكي���ة، 
الفائ���ز بجائ���زة جلن���ة  الفيل���م  و�صيو�ص���ع 
التحكي���م �صم���ن القائم���ة الوثائقية جلوائز 
اأن لطي���ف الع���اين ول���د  االأو�ص���كار. يذك���ر 
يف كرب���اء ع���ام 1932، ونال �صه���رة عاملية 
باعتباره م���ن رواد الت�صوير الفوتوغرايف 
يف الع���راق وال�ص���رق االو�صط، كم���ا �صاهم 
يف اأر�صف���ة الع���راق م���ن اخلم�صيني���ات اإىل 
ال�صبعيني���ات، ولكن���ه توقف ع���ن الت�صوير 
عندم���ا ت���وىل �ص���دام ح�ص���ني ال�صلط���ة يف 
الت�صوي���ر  الع���اين  لطي���ف  الع���راق. وب���داأ 
الفوتوغ���رايف عندم���ا كان ي�صاع���د �صقيق���ه 
الذي ميلك حم���ال ب�صارع املتنبي يف بغداد، 
وتعل���م فيه���ا املب���ادئ االأ�صا�صي���ة للت�صوي���ر 
ا�ص���رتى   1947 ع���ام  ويف  الفوتوغ���رايف، 
ل���ه �صقيقه اأول اآل���ة ت�صوي���ر، ليمار�ش الفن 

الفوتوغرايف كمحرتف عام 1954.
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�صدرت عن دار املدى رواية بعنوان "حي 14 متوز" للكاتب 
والناق���د �صهيل �صامي نادر وهي ث���اين رواية له بعد روايته 
"الت���ل" التي حظيت باهتمام كبري، يف املقدمة التي كتبها 
للرواي���ة يكت���ب �صهيل �صامي ن���ادر مقدمة بعن���وان "مقدمة 
النا�ص���ر" ي�صل���ط فيها ال�ص���وء على روايت���ه اجلديدة، التي 
ق�صمه���ا اىل ق�صم���ني؛ االول "املراث���ي" عن احل���روب التي 
خا�صه���ا �صباب الع���راق، والث���اين "املراثي" ع���ن روايات 
احل���رب واجلنون واحلظوظ.. رواي���ة عن �صباب حي 14 
مت���وز يف �ص���ارع فل�صط���ني، ولكنه���ا تعني �صب���اب العراق 

كله، و�صيجد كل واحد منهم جزءًا من حياته فيها.

منذ اأن اخرتعوا م�صمى "دميقراطية 
التوافق" اأ�صبح الف�صاد يف باد 
الرافدين حمميًا بقوة االأحزاب 

والقانون وال�صاح، واأ�صبح الفا�صد 
واملرت�صي مدلًا وجنمًا، تفتح له 

الف�صائيات اأبوابها ليقدم درو�صًا يف 
الوطنية والنزاهة حتى اأننا فتحنا 

اأبواب جلنة النزاهة الرملانية ليدخلها 
النائب مثنى ال�صامرائي �صاحب ملفات 

ف�صاد املناهج الدرا�صية، ومل ُيعرف 
عن نظامنا ال�صيا�صي الدميقراطي اأّنه 
�صد الف�صاد، بل على العك�ش من ذلك، 

هو نظام يتيح اأح�صن الفر�ش لل�صراق 
واالنتهازيني واملتلونني، ليتحولوا 

بني ليلة و�صحاها اإىل اأ�صحاب قنوات 
ف�صائية وم�صاريع جتارية وموالت 

وجامعات واأر�صدة يف بنوك اخلارج 
والنماذج موجودة داخل قبة الرملان 

ومبختلف االأطياف وال�صعارات.
يف اإح�صائية مثرية اأجراها اأحد 

الزماء اكت�صف اأن اأكرث من ن�صف 
امل�صوؤولني والنواب ح�صلوا على 
�صهادات عليا اأثناء فرتة اجللو�ش 

على كر�صي املن�صب اأو ع�صوية 
الرملان. واأ�صاف ال�صديق الذي 

اأثق بدقة معلوماته، اأن ثاث دورات 
للرملان واحلكومة اأنتجت املئات من 

اأ�صحاب ال�صهادات العليا، بل ذهب 
الغرام بالبع�ش منهم اأن ح�صلوا على 

�صهادات عليا باخت�صا�صات العاقة 
لها مبا در�صوه يف اجلامعة، فنجد 
اأحد الوزراء يتحول من طبيب اإىل 

ماج�صتري يف العلوم ال�صيا�صية، واآخر 
من روزخون اإىل دكتوراه يف علوم 

االت�صاالت، وثالث ي�صجل رقمًا قيا�صيًا 
يف �صهادات التخرج فيح�صل على 

بكالوريو�ش يف الهند�صة، وماج�صتري 
يف علم النف�ش ودكتوراه يف العاقات 
الدولية.. اأما عن بطل ف�صيحة "جهاز 
ك�صف الزاهي" فقد اكت�صفنا اأنه ح�صل 
على الدكتوراه يف القانون، يف الوقت 

الذي ع�صنا معه مهزلة اأمنية مل ت�صهدها 
باد مثل ال�صومال!

ال اأجد تف�صريًا واحدًا اإال اأن ما يجري 
هو عبث من نوع خا�ش، عبث ال 

يختلف كثريًا عن ت�صريحات بع�ش 
النواب الذين يطالبون بفتح ملفات 

الف�صاد، واأن يتولوا م�صوؤولية النزاهة 
يف العراق . 

واالأخطر من هذا اأن يرفع البع�ش 
�صعار"دعهم ميّرون" لرت�صيخ قواعد 

زواج الف�صاد باملن�صب احلكومي، 
ولينال املزّورون التكرمي واحلماية، 

ولي�صتعد النا�ش امل�صاكني لظهور 
�صيا�صي اآخر يطالب بتاأمني ت�صريعات 

حتمي الفا�صدين يف املرحلة املقبلة، 
واإقرار قانون يكفل البقاء لاأف�صد، 

والوقوف ب�صابة �صد املغر�صني من 
الذين يرفعون �صعار املواطنة والكفاءة 

والنزاهة، الأنها �صعارات اأثبتت 
زيفها، فهي تريد االلتفاف على �صوت 

اجلماهري التي ما تزال تنتظر طّلة 
وزير اآخر يحمل دكتوراه يف ال�صحك 

على ال�صعوب..!
ال حدود يف جمهوريات الطوائف 

الأي �صيء �صوى امل�صالح ال�صيقة، الأن 
امل�صالح العليا هي املواطن العراقي 

الذي يجب اأن ي�صعر باالأمان والكرامة 
واحلرية والعدالة قبل االئتافات 

والتحزبات الطائفية.
املواطن هو االأمن وامل�صتقبل يف الدول 

الدميقراطية.. حيث ال يتعلم ال�صعب 
الدميقراطية وال الوطنية من جتمعات 

طائفية . 
اإذا مل يدرك �صا�صة العراق يف هذه 

اللحظة اأن م�صلحة الباد لي�صت فى 
كيانات طائفية اأو يف متكني اأ�صخا�ش 

معينني من التحكم ب�صوؤون العباد.. 
فاإن "كوميديا ال�صهادات" لن ينتهي 

اأبدًا.

كوميديا 
ال�شهادات!!

حي 14 مت�ز

 علي ح�صني

الطقس

اأعلن���ت الهيئة العامة لاأن���واء اجلوية العراقية حالة الطق�ش لهذا الي���وم )الثاثاء( حيث اأكدت اأن 
الطق����ش يف املنطق���ة الو�صطى �صيكون �صحوًا مع بع�ش الغيوم، ودرج���ات احلرارة مقاربة لليوم 
ال�صابق، اأما مناطق اإقليم كرد�صتان وماجاورها  فالطق�ش �صيكون غائمًا، ودرجات احلرارة مقاربة 
لليوم ال�صابق، فيما �صيكون الطق�ش يف املنطقة اجلنوبية �صبابيًا ودرجات احلرارة ترتفع قليًا.
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طرحت الفنانة با�صكال م�صعاين كليب اأغنيتها اجلديدة "حبك مئذي"، 
والتي حققت م�صاهدات كبرية منذ طرحها قبل اأيام، وهي من اإنتاجها 
اأبو �صديد،  ال�صخ�صي، وتاأليف ح�صني خليفة واأحلان وتوزيع ملحم 
م�صعاين  ك�صفت  �صحفي،  حديث  ويف  خ��وري.  زي��اد  اإخ���راج  وم��ن 
كوالي�ش اأغنيتها اجلديدة، مو�صحة اأنها كانت تقوم بالتح�صري الأكرث 
من اأغنية ولكنها اأغرمت ب�"حبك مئذي" وحتديدا عندما �صمعتها للمرة 
كلمات  اأن  اأح�صت  بعدما  توؤديها،  اأن  وقررت  البيانو  اآلة  على  االأوىل 

االأغنية تلم�ش كل امراأة عانت من احلب. وب�صوؤالها عن متى تتحول 
حالة احلب اإىل اأذى، ك�صفت م�صعاين اأن احلب ي�صبح اأذى عندما 
تعطي املراأة روحها وحياتها للرجل، بينما هو يقابل م�صاعرها تلك 
بخيانة اأو عنف اأو كام جارح، ويف هذه احلالة يجب اأن تتوقف 
وتنتهي العاقة. واأو�صحت با�صكال اأنها حر�صت من خال االأغنية، 
املناطق  عر�ش  بغر�ش  ج��ذاب��ة  ب�صورة  لبنان  بلدها  تقدمي  على 

ت�صمى  "حبك مئذي" يف �صيعة  كليب  فيه، حيث �صورت  ال�صاحرة 
اإىل  وو�صولها  االأغنية  بنجاح  "�صعيدة  واأ�صافت:  القمر".  "دير 

ن�صف مليون م�صاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها".
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ما  ه��ذا  للبلدين".  العابرة  غرفنا  اإح��دى  وه��ي  ت�صعة،  الغرفة  يف  "اأنت 
ب��ريون،  األك�صندر   ،"Arbez Franco-Suisse" فندق  مدير  قاله 
ي�صاهم  ال��ذي  رو����ش،  مليغيل  معدنيا  مفتاحا  ت�صليمه  اأث��ن��اء  بابت�صامة 
CNN االعامية. وبالّن�صبة لرو�ش،  ال�صياحة يف حمطة  مبوا�صيع 
كان احتمال املكوث يف فندق من دون معرفة البلد الذي �صينام فيه 
بلدين  يف  النوم  عن  م��اذا  ولكن،  بالفعل،  مثريا  اأم��را  الليلة،  تلك 
طرق  عر  بال�ّصيارة  طويلة  م�صافة  رو���ش  وقطع  ذات��ه؟  بالوقت 
فوق  قرية �صغرية  "La Cure"، وهي  اإىل  للو�صول  متعّرجة 
جبال "جورا" الفا�صلة بني فرن�صا و�صوي�صرا. وبف�صل معاهدة 
على  رو���ش  كان  ل���19،  القرن  منت�صف  يف  معروفة  غري  دولية 
الفريدة  الفنادق  جت��ارب  اأك��رث  من  بواحدة  اال�صتمتاع  و�صك 
وُي�صار  عائليا،  املُ���دار  ال�صغري  الفندق  ويتمّيز  ال��ع��امل.  يف 
فوق  مبا�صرة  مبوقعه   ،"L'Arbézie" با�صم  اأي�صا  اإليه 
احلدود الّدولّية. ونتج موقعه اال�صتثنائي عن "معاهدة 
 ،1862 ع��ام  يف   )Treaty of Dappes( داب�ش" 
اإقليمي  والتي اّتفقت فيها فرن�صا و�صوي�صرا على تبادل 
طريق  على  كاملة  فرن�صّية  ب�صيطرة  لل�ّصماح  �صغري 
مباٍن  اأية  بقاء  على  املعاهدة  ت  ون�صّ قريب.  �صرتاتيجي 
اأمر ا�صتغّله  موجودة على طول احلدود يف مكانها، وهو 
رجل اأعمال حمّلي لفتح متجر وحانة لا�صتفادة من التجارة 

عر احلدود. وتبع ذلك افتتاح الفندق يف عام 1921.

متابعة / املدى
وهو  مبهرا  جناحا  يحقق  اأن  بريطاين  طفل  ا�صتطاع 
نيل  م��ن  متكنه  اإث���ر  ع��م��ره،  م��ن  الثالثة  يف  ي���زال  م��ا 
يدخلها  ال  التي  املرموقة  "مين�صا"  جمعية  ع�صوية 
�صوى االأ�صخا�ش الذين يتمتعون بقدر عال من الذكاء. 
وبح�صب �صحيفة "ديلي ميل" الريطانية، فاإن الطفل 
وعمره  اجلمعية  ع�صوية  ن��ال  ال��ذي  هوب�ش،  تيدي 
واحل�صاب  ال��ق��راءة  ي�صتطيع  اأ�صهر،  و9  �صنوات   3
ب�صبع لغات. وباإمكان العبقري ال�صغري العد اإىل املئة 
ب�صبع لغات؛ �صت منها اأجنبية بالن�صبة اإليه، من بينها 
املاندرين والويلزية والفرن�صية واالإ�صبانية واالأملانية. 
�صومر�صيت  مقاطعة  يف  يعي�ش  ال���ذي  الطفل  وب���داأ 
عمر  يف  ك��ان  عندما  مبكرا  ال��ق��راءة  يتعلم  باإجنلرتا، 

ب�صكل  الريا�صيات  يحب  وهو  اأ�صهر،  واأربعة  عامني 
كبري. وا�صتطاع الطفل اأن ينجح يف االختبار املعريف 
لنيل ع�صوية اجلمعية، بعدما ح�صل على 139 نقطة 
من اأ�صل 160، يف اإجناز اأبهر والديه. وبعدما اأ�صبح 

تيدي يف الرابعة من عمره، حاليا، اأ�صحى قادرا على 
وقال  ذلك.  له  يتاح  عندما  بوتر"،  "هاري  كتب  قراءة 
والدا الطفل، اإنهما فوجئا بقدر الذكاء لدى تيدي، ومل 
املرموقة.  اجلمعية  ع�صوية  يطلبا  اأن  ينويان  يكونا 
ينال  االإط���اق  على  بريطاين  اأ�صغر  تيدي  واأ�صبح 
اآخر  اأمريكي  طفل  يوجد  حني  يف  اجلمعية،  ع�صوية 
فقط.  العامني  عمر  يف  وه��و  الع�صوية  على  ح�صل 

متفردة  �صخ�صية  له  طفلهما  اأن  ال��وال��دان  واأ���ص��اف 
فهو ال يهتم كثريا باالأ�صياء التي ت�صغل اأقرانه 

والتلفزيون.  الفيديو  األعاب  مثل  العمر  يف 
ما  لكل  باإمعان  ين�صت  تيدي  اأن  واأ�صافا 

يقال حوله، ويتذكر اأدق التفا�صيل التي 
عام  قبل  ذل��ك  ك��ان  واإن  حتى  ل��ه،  تقال 

كامل.
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خليجيون ما زالوا يف الب�شرة: نريد املزيد من الفعاليات الثقافية والفنية يف العراق

فندق غريب يتيح لك الن�م 
ببلدين يف ال�قت ذاته

طفل ين�صم اإىل »جمعية مين�صا« للعباقرة

»جمال العراق اخلفي« يت�شدر اأهم مهرجان اأفالم وثائقية بلجيكي  �صعد �صعيد 
الروائي، زاره وف���د من االتحاد 
ف���ي  والكّت���اب  لاأدب���اء  الع���ام 
العراق، لاطمئن���ان على �صحته 
بعد اإجرائه عملية جراحية، وقد 
نق���ل الوفد با�ص���م االأدباء التحية 
للروائي �صعيد، ويذكر ان �صعيد 
ا�ص���در موؤخ���را رواي���ة بعن���وان 

الت�صتحي".  "كلمات 

 �صادق الجمل
الكات���ب والروائ���ي، احتف���ت به 
الكردي���ة  والن�ص���ر  الثقاف���ة  دار 
ف���ي وزارة الثقاف���ة، حي���ث اأدار 
االحتفالية الناقد علوان ال�صلمان 
اأدب���اء  بح�ص���ور مجموع���ة م���ن 
واأكاديميي���ن. وق���ال ال�صلمان اإن 
غّير  الجم���ل  �ص���ادق  "الروائ���ي 
العراقي���ة،  ال�صردي���ة  خريط���ة 
ب�صت روايات نب�ش فيها ال�صارع 
ال  مخياتي���ة  بلغ���ة  العراق���ي 
تغادر الواقع م���ن حيث االإ�صارة 
"اإن���ي  مو�صح���ًا،  والتلمي���ح"، 
اأتوخ���ى من���ه م�صت���وى م�صاف���ًا 
لم���ا اأ�ص�ص���ه من خ���ال طروحات 

ورواياته ال�صابقة".

 قا�صم �صبتي 
رئي�ش جمعي���ة الت�صكيليين، قال 
اإن "الجمعي���ة داأب���ت �صنويًا على 
تنظي���م هذا المعر����ش، باإ�صراف 
اأن  مبين���ا،  تح�صيري���ة"،  لجن���ة 
لوحة من  اختارت 70  "اللجن���ة 
بي���ن 115 لوحة فني���ة للم�صاركة 
اأن  واأ�ص���اف،  المعر����ش".  ف���ي 
اختيارها  ت���م  الت���ي  "اللوح���ات 
وو�ص���وح  بجماله���ا  امت���ازت 
اأفكارها، واأ�صحابها من االأ�صماء 
الت�صكيل���ي  الف���ن  ف���ي  المهم���ة 

العراقي والعربي".

كثريون كان�ا يعتقدون 
ان مدينة الب�صرة �صيقفل 
ملفها ال�صياحي مع اإطالق 

�صافرة احلكم لنهائي 
خليجي 25، لكن ما حدث 

ه� العك�س.  
م�صجع�ن كثريون، قرروا 

البقاء ملا بعد البط�لة 
وروؤية الب�صرة ب�صكل 

مغاير، ال�صيما واأنها 
كانت مزدحمة طيلة 

ايام البط�لة، ا�صافة اىل 
ان�صغال اغلب القادمني 

اليها من دول اخلليج 
مبتابعة املباريات. 

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر

با�صكال م�صعالين ت�جه ر�صالة اإىل املراأة وتك�صف عن اأغنيتها اجلديدة

�صافرة نهائي خليجي 25 مل تنه ت�اجدهم
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