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اليوم.. انتخاب روؤ�شاء اللجان النيابية
  بغداد/ المدى

حدد جمل�س النواب، اليوم االحد موعدًا النتخاب روؤ�ساء جلانه ونوابهم.
وذك���ر بي���ان نياب���ي تلقت���ه )امل���دى(، اأن »الربمل���ان عقد جل�س���ته اأم�س ال�س���بت 
بح�س���ور 195 نائبًا«. واأ�س���اف البيان، اأن »اجلل�سة �سهدت مناق�سة وقراءة 
خم�س���ة م�ساري���ع قوان���ن، فيم���ا ارج���اأ املجل����س ق���راءة تقري���ر جلن���ة تق�سي 
احلقائ���ق ب�س���اأن وجود ا�سع���اع كيميائ���ي ف ي �سماد ال���داب«. واأ�سار، اإىل 
اأن »رئي����س املجل�س حممد احللبو�سي اأعلن ع���ن حتديد اليوم االأحد ل�سروع 

اللجان النيابية بانتخاب روؤ�ساء لها ونوابهم«.

 بغداد/ تميم الح�صن

احتف���ل الإط���ار التن�سيق���ي مب���ا و�سفه 
»اأك���ر اتفاقي���ة« يف غ�س���ون اأك���ر من 
ن�سف ق���رن يرمها الع���راق مع فرن�سا، 
فيم���ا احلقيق���ة ه���ي جم���رد »مذك���رات 

تفاهم« بح�سب بع�ض امل�سادر.
الرئي����ض  مدي���ح  يف  »الإط���ار«  وبال���غ 
الفرن�س���ي اميانويل ماك���رون فيما كان 
الع���ام املا�سي قد اتهمه ب���� »التدخل يف 

�سوؤون العراق«.
ويرج���ح ان الف���راط يف تو�سي���ف م���ا 
ج���رى خ���ال زي���ارة رئي����ض احلكومة 
حمم���د �سي���اع ال�س���وداين اىل باري����ض 

وراءه القلق من الوليات املتحدة.
وع���رج ال�س���وداين يف ت�سريحات على 
ال���دولر  ازم���ة  عل���ى  الزي���ارة  هام����ض 
وم�ستقبل القوات الجنبية يف العراق.
وك�س���ف الع���ام الر�سم���ي ع���ن ان م���ا 
ا�سماه ب���� »ال�سراك���ة ال�سرتاتيجية« مع 
فرن�س���ا ت�سمنت 50 مادة واكر من 60 

بندًا.
ويقول م�س���در �سيا�سي مطلع ل�)املدى( 
اإن »م���ا ح���دث يف فرن�س���ا ه���و مذكرات 

تفاهم مبعنى انها بدايات لل�سراكة«.
 التفا�صيل �س3

»الإطار« يتجاهل 27 مليار دولر �صمن تفاهمات الكاظمي ال�صابقة مع باري�س!

العراق ي�شتبدل الواليات المتحدة بفرن�شا 
و�شلة من مذكرات تفاهم قابلة للإلغاء

 بغداد/ نباأ م�صرق

ب���اأن  ال�سب���ت،  اأم����ض  املائي���ة،  امل���وارد  وزارة  اف���ات 
الأ�سب���وع احل���ايل �سيكون ممط���رًا، لفت���ة اإىل اأن ذلك 
�س���وف ي�ساعد يف رف���ع اخلزي���ن ال�سرتاتيجي ل�سدي 

دوكان واملو�سل وبحرية الرثار ب� 15 %.
وقال م�ست�سار الوزارة ح�س���ن ال�سفار، يف حديث مع 
)امل���دى(، اإن »املناط���ق ال�سمالي���ة من الع���راق �ست�سهد 
خ���ال اليومني املقبلني امط���ارًا وثلوجًا على احوا�ض 
نه���ري دجلة والف���رات، مم���ا �سيتم ا�ستثماره���ا ب�سكل 
جيد يف خزن املياه يف مقدمة �سدي املو�سل ودوكان«.

وتابع ال�سف���ار، اأن »الواردات املائي���ة وال�سيول التي 
ت���رد اىل الزاب العلى �سيتم خزنها يف بحرية الرثار 

والفائ�سة من حو�ض نهر دجلة«.
واأ�سار، اإىل »امطار �ست�سقط يومي الثاثاء والربعاء 
املنطق���ة  الع���راق خا�س���ة يف  عل���ى عم���وم  القادم���ني 
ال�سمالية وال�سمالي���ة ال�سرقية و�سيتم خزن اأكر كمية 
منه���ا يف �س���د املو�سل و�س���د دوكان وبح���رية الرثار 
لزيادة منا�سي���ب البحرية وال�ستفادة منها يف املو�سم 

ال�سيفي القادم«.

وب���ني ال�سف���ار، اأن »ن�سب���ة الزي���ادة تعتم���د على �سدة 
المط���ار الت���ي �ستق�س���ط ولكن م���ن الن���واء اجلوية 
الدولي���ة تب���ني ان هنال���ك �س���دة مطري���ة �ست�سه���م يف 
ارتف���اع اخلزين املائي بح���دود 10 اىل 15 % يف �سد 

دوكان واملو�سل وبحرية الرثار«.
ون���وه، اإىل اأن »بح���رية الرث���ار تعتم���د عل���ى اي���راد 
الزاب العلى وكلما يكون اليراد والمطار كثريًا يتم 

حتويله اإىل هذه البحرية«.
واأورد ال�سف���ار، اأن »المط���ار الت���ي �سقط���ت �سابق���ا 
اأنع�س���ت اله���وار ب�سكل جي���د ونح���ن م�ستمرون يف 
انعا�سه���ا من نه���ري دجل���ة والفرات مبنحه���ا احل�سة 
ان  عل���ى  م�س���ددًا  الف���رات«،  يف  خا�س���ة  املطلوب���ة 
»الي���رادات اىل ه���ور احلم���ار اأ�سبحت الي���وم بنحو 
جي���د حت���ى و�سل���ت اإىل ح���وايل 70 م���رتًا مكعبًا يف 

الثانية«.
وم�س���ى ال�سف���ار، اإىل اأن »واردات تاأت���ي م���ن مقدمة 
�سدة العمارة ويحول جزء منها اىل الهوار الو�سطى 
وجزء اخ���ر اىل هور احلوي���زة ا�ساف���ة اىل ال�سيولة 
الت���ي ترد من اإيران يف نهر دويري���ج والكرخة والتي 

ت�سب يف هور احلويزة اأي�سًا«.

الموارد المائية: �شن�شهد اأ�شبوعًا 
ممطرًا يرفع خزين ال�شدود

 بغداد/ المدى

دع���ت كتل���ة احل���زب الدميقراط���ي 
يف  الإ�س���راع  اإىل  الكرد�ست���اين 
ت�سريع ثاثة قوانني مهمة، موؤكدة 
رف�سه���ا ل�سيا�س���ة »التجوي���ع« �سد 

مواطني اإقليم كرد�ستان.
وذكرت رئي�سة الكتلة فيان �سري 
خ���ال موؤمت���ر �سحف���ي عقدته يف 
الرملان وح�سره مرا�سل )املدى(، 
ان »كتلة الدميقراطي الكرد�ستاين 
لق���رار  تع���رب ع���ن �سدي���د ا�سفه���ا 
املحكم���ة الحتادي���ة الأخ���ري مبنع 
�س���رف امل�ستحق���ات املالي���ة لإقليم 

كرد�ستان«.
»تك���ون  اأن  اإىل  �س���ري  ودع���ت 
جمي���ع موؤ�س�سات الدولة ومبا فيها 
الق�س���اء عوامل تقارب وتفاهم من 
اأجل دع���م ال�ستقرار ال�سيا�سي يف 

الباد«.
»املحكم���ة  اأن  اإىل  واأ�س���ارت، 
الحتادية م���ن املفرت�ض ان تراعي 
الظروف ال�سيا�سية الع�سيبة التي 

م���رت يف الباد، ودع���م التفاهمات 
واللتزام���ات والبيئ���ة اليجابي���ة 
بني احلكوم���ة الحتادية وحكومة 
القلي���م بق���رار تراعى في���ه حقوق 
روح  وعل���ى  املكون���ات  جمي���ع 
يك���ون  ان  ل  والعدال���ة  الد�ست���ور 
قرارا �س���كا وم�سمون���ا ي�ستهدف 
ق���وت وارزاق مواطنين���ا يف اقليم 

كرد�ستان«.
»احلكوم���ة  اأن  �س���ري،  وبين���ت 
اجلديدة ت�سكلت بدع���م من القوى 
ال�سيا�سي���ة املن�سوي���ة يف ائتاف 
تفاهم���ات  ووف���ق  الدول���ة  ادارة 
والتزام���ات مبنية عل���ى مبداأ تاأكيد 
التن�سيق ب���ني احلكومة الحتادية 
امللف���ات  ح���ول  القلي���م  وحكوم���ة 
اقلي���م  تخ����ض  الت���ي  والق���رارات 
كرد�ست���ان وجتن���ب اأي���ة اجراءات 
ت�سعيدي���ة �س���د القلي���م وان يت���م 
الت�سريعي���ة  املعاجل���ات  و�س���ع 
الد�ستوري���ة مب���ا يتعل���ق باملوازنة 

والنفط واملادة 140 وغريها«.
الخ���ري  »الق���رار  اأن  اإىل  ولفت���ت، 

التفاهم���ات  لتل���ك  خمالف���ا  ج���اء 
واللتزام���ات مم���ا ي�س���كل منعطفا 
خط���ريا عل���ى العملي���ة ال�سيا�سي���ة 

برمتها«.
وطالبت �س���ري اجلميع ب�«العمل 
داعي���ة  امل�س���ار«،  ت�سحي���ح  عل���ى 
اىل  ال�سيا�سي���ة  الق���وى  »جمي���ع 
توحي���د املواقف لدع���م اللتزامات 
العم���ل  ورق���ة  يف  عليه���ا  املتف���ق 
ال���وزاري  واملنه���اج  ال�سيا�سي���ة 
ورف����ض �سيا�س���ة التجوي���ع الت���ي 
متار����ض �س���د مواطنين���ا يف اقليم 

كرد�ستان«.
وحتدث���ت، ع���ن اأهمي���ة »ال�س���راع 
والغ���از  النف���ط  قان���ون  بت�سري���ع 
الحتادي���ة  املحكم���ة  وقان���ون 
وجمل����ض الحتاد وكم���ا وردت يف 

الد�ستور«.
طماأن���ة  اإىل  �س���ري،  وانته���ت 
باأنن���ا  كرد�ست���ان  يف  »املواطن���ني 
�سنداف���ع ع���ن حقوقه���م امل�سروعة 
وا�ستحقاقات القلي���م حتت �سقف 

الد�ستور«.

الديمقراطي الكرد�شتاني يدعو للإ�شراع 
 بغداد/ فرا�س عدنانب�شن 3 قوانين مهمة

طالب���ت اللجن���ة املالي���ة يف جمل����ض الن���واب، 
اأم����ض ال�سب���ت، مبعاقب���ة امل�س���ارف املمتنع���ة 
ع���ن امل�سارك���ة يف م���زاد العمل���ة حت���ى تتهرب 
م���ن تق���دمي فوات���ري حقيقي���ة وغ���ري م���زورة، 
ون�سح���ت احلكومة باتخاذ خم�س���ة اإجراءات 
ملواجه���ة الأزم���ة احلالي���ة، اأبرزه���ا الإ�س���راع 
يف ار�س���ال قان���ون املوازن���ة واإيق���اف تهريب 

ال���دولر اإىل دول اجل���وار، ف�سًا عن تخفي�ض 
موؤق���ت لل�سرائ���ب الكمركي���ة حل���ني ال�سرتاك 
اأن  يذك���ر  الدولي���ة.  »�سويف���ت«  منظوم���ة  يف 
العا�سمة بغداد �سهدت نهاية الأ�سبوع املا�سي 
احتجاجات ب�سب���ب الرتفاع الطارئ يف �سعر 
�س���رف ال���دولر. وق���ال ع�س���و اللجن���ة جمال 
كوجر، اإن »عودة ال���دولر اإىل �سعره الر�سمي 
مرتبطة بالت���زام امل�س���ارف امل�ساركة يف مزاد 
العمل���ة م���ع البنك املرك���زي العراق���ي باملن�سة 

اللكرتونية«. وتابع كوجر، اأن »البنك املركزي 
ينبغ���ي منه اي�سًا اأن يلت���زم مع النظام الدويل 
امل�سمى )�سويفت(، وه���و املن�سة اللكرتونية 
اي�س���ًا«. واأ�س���ار، اإىل اأن »ذلك يعت���ر الطريق 
ال���دولر  ا�ستق���رار  اإىل  للو�س���ول  الوحي���د 
وعودته اإىل ال�سعر الذي تتبناه احلكومة وقد 
ج���رى تثبيته بح�س���ب الت�سريح���ات الر�سمية 
يف موازن���ة العام احلايل التي مل ت�سلنا بعد«. 
واأو�س���ح كوج���ر، اأن »ما يتم الإع���ان عنه من 

خط���وات اأخ���رى، ه���ي ثانوي���ة وترقيعية، قد 
ت�سهم يف خف�ض �سعر الدولر اإىل حد ما ولكن 
بن�س���ب حم���دودة واآني���ة ولي�س���ت ذات تاأث���ري 
حقيقي«. وبني، اأن »احلكومة ينبغي اأن يكون 
لها موقف مع امل�سارف التي ل ت�سارك يف مزاد 
العمل���ة حاليًا«، م�ستغرب���ًا اأن »جميع امل�سارف 
كانت ت�سرتك قبل اأن تتخذ الإجراءات املتعلقة 

باملن�سة اللكرتونية«.
 التفا�صيل �س3

المالية النيابية تدعو لمعاقبة الم�شارف المقاطعة لمزاد العملة

 ترجمة: حامد اأحمد

حتدث قي���ادي يف ق���وات البي�سمرك���ة التابعة 
لإقلي���م كرد�ست���ان ع���ن اأهمي���ة بق���اء الق���وات 
الأمريكي���ة يف العراق، حم���ذرًا من بقاء الباد 
مك�سوف���ة لتنظي���م داع����ض الإرهاب���ي وتكرار 
جترب���ة اأفغان�ستان.وق���ال اجل���رال �سريوان 
ب���ارزاين، بح�سب تقرير ملوق���ع )ذي نا�سنال( 
»الق���وات  اإن  )امل���دى(،  ترجمت���ه  الخب���اري 
الأمريكية وقوات حلف الناتو اإذا ما ان�سحبت 
م���ن الع���راق ف���ان ع���ودة تدخله���ا م���رة اأخرى 

�ستكون اأ�سعب واأكر تكلفة اىل حد بعيد«.

داع����ض  »تنظي���م  ان  ب���ارزاين،  واأ�س���اف 
ع���دد م�سلحي���ه يف  يق���در  ال���ذي  الإرهاب���ي 
الع���راق مبا يقارب م���ن 7 اآلف �سخ�ض، يف 
حال���ة انتظ���ار الفر�س���ة الت���ي يتقل����ض فيها 

حجم القوات الأجنبية يف البلد«.
الق���وات  »حج���م  اأن  اإىل  التقري���ر،  واأ�س���ار 
الأمريكي���ة املتواجدة حالي���ا يف العراق رغم 
�سغط احلرب الدائ���رة يف اأوكرانيا ما يزال 
عند الفي جندي منت�سرين عند قاعدة الأ�سد 
اجلوي���ة غرب���ي الع���راق ومع�سك���ر )كام���ب 
فكتوري( يف بغ���داد ويف قاعدة اأخرى قرب 

اأربيل باإقليم كرد�ستان«.

وحت���دث التقري���ر، ع���ن »عدد ل باأ����ض به من 
ق���وات حل���ف النات���و يق���در بح���دود 4 اآلف 
جندي متواجدي���ن لأغرا�ض تدريب اجلي�ض 

العراقي«.
»كل  اإن  ليق���ول،  ب���ارزاين  اجل���رال  وع���اد 
م���ا حققن���اه �سيك���ون عر�سة للتف���كك، بدون 
دع���م م�ستمر م���ن الوليات املتح���دة وحلف 
الناتو«.وتابع بارزاين، اأن »م�سلحي داع�ض 
ق���د يكون���ون فق���دوا الأرا�س���ي الت���ي كانوا 
يحتلوها وقدرتهم عل���ى تنفيذ هجمات على 
الغرب، ولكنهم مل يفقدوا رغباتهم الدموية«.
 التفا�صيل �س2

قيادي في البيم�شركة يوؤّكد اأهمية بقاء القوات االأميركية

 ذي قار/ ح�صين العامل

يف وقت اعلن���ت او�ساط املتظاهرين يف 
ذي ق���ار ع���ن جن���اة النا�س���ط الت�سريني 
عبا�ض كامل اجلابري من حماولة اغتيال 
ال�سي���وخ  �س���وق  ق�س���اء  ا�ستهدفت���ه يف 
جنوب���ي النا�سري���ة، طال���ب متظاهرون 
بتخفي�ض �سعر �سرف الدولر والك�سف 

عن م�سري املغيب �سجاد العراقي.
ح���راك  يف  مطلع���ة  م�س���ادر  وذك���رت 
التظاه���رات، اإىل )امل���دى(، اأن »النا�سط 
كام���ل  عبا����ض  ق���ار  ذي  تظاه���رات  يف 
اجلابري جنا من حماولة اغتيال فا�سلة 
تعر�ض لها يف ق�ساء �سوق ال�سيوخ )29 

كم جنوب النا�سرية(«.
»�سخ�س���ني  اأن  امل�س���ادر،  وتابع���ت 
ي�ستق���ان دراجة نارية فتح���ا النار على 
اجلاب���ري م�ساء اجلمع���ة، ولذا بالفرار 

من دون ان يتمكنا من ا�سابته«.
تعر����ض  »اجلاب���ري  اأن  اإىل  واأ�س���ارت، 
فقط اىل ر�سو����ض ب�سيطة اثناء تفاديه 
الر�سا�ض عر رمي نف�سه على الأر�ض«.
ولفت���ت امل�س���ادر اىل، اأن »ال�سب���ب وراء 
حماول���ة الغتيال هو اإ�س���رار اجلابري 
قتل���ة  م���ن  الق�سا����ض  عل���ى  وعائلت���ه 
املتظاهرين ول�سيم���ا قتلة �سقيقه حمزة 
كام���ل ال���ذي ا�ست�سهد يف جم���زرة ج�سر 

الزيتون نهاية عام 2019«.
»حماول���ة  اأن  اإىل  امل�س���ادر،  وم�س���ت 
الغتي���ال تاأت���ي بع���د يوم���ني م���ن اإدلء 
اجلاب���ري ب�سهادت���ه �س���د اأح���د املتهمني 

بارتكاب املجزرة«.
 التفا�صيل �س2

نجاة نا�شط من 
اغتيال بعد �شهادته 

بق�شية مجزرة 
الزيتون

 بغداد/ ح�صين حاتم

تحاول وزارة الداخلية بالتعاون 
مع نا�صطين ومدونين، التخل�س من 

التوا�صل  مواقع  الهابط" عبر  "المحتوى 
الجتماعي، في خطوة لتعزيز الثقافة 

والمحافظة على القيم والعادات 
العراقية، وفق القانون.

ال�سه���ر  منت�س���ف  الداخلي���ة،  وزارة  واأعلن���ت 
اجل���اري، ت�سكيل جلنة ملتابع���ة املحتويات يف 
مواقع التوا�سل ومعاجلة الهابط منها وتقدمي 

�سانعيها للعدالة.

ون�س���ر ح�س���اب وزارة الداخلي���ة عل���ى موق���ع 
تويرت فيدي���و يظهر �سناع حمت���وى عراقيني، 
بينه���م م�ساه���ري، مع تعليق "املحت���وى الهابط 

اإىل اأين".
وبح�سب بيان لوزارة الداخلية تلقته )املدى(، 
اأن "الق�س���اء دع���م مقرتحات الأجه���زة الأمنية 
ح���ول مل���ف املحت���وى يف ال�سو�س���ل ميدي���ا"، 
واأن "اللجن���ة با�س���رت عمله���ا وحققت عما يف 
الو�سول اإىل �سناع املحتوى الهابط والقب�ض 

عليهم".
ويق���ول املتحدث با�س���م وزارة الداخلية اللواء 
خالد املحن���ا يف حديث ل�)امل���دى(، اإن "و�سائل 
التوا�سل الجتماعي اأ�سبح���ت مفرو�سة على 
واقعن���ا"، م�س���ريا اىل اأن "اجلمي���ع ي�ستخ���دم 
مواقع التوا�سل الجتماعي ل�ساعات متعددة".
وا�س���اف املحن���ا، اأن "وزارة الداخلي���ة عزمت 
على تخلي�ض مواق���ع التوا�سل الجتماعي من 
املحتوي���ات ال�س���ارة فيه���ا"، مبين���ا اأن "بع�ض 
املحتوي���ات منافي���ة للقوانني الت���ي ن�ض عليها 

الد�ستور العراقي".

واأ�س���ار، اىل ان "القان���ون العراق���ي �س���دد على 
العاري���ة  ال�س���ور  ذات  املحتوي���ات  حما�سب���ة 
اىل  ا�ساف���ة  البذيئ���ة  واللف���اظ  والفا�سح���ة، 
املحتوي���ات ذات الت�سه���ري والتحري����ض عل���ى 

العنف والطائفية )...(".
ولفت املحنا اىل، اأن "جميع املحتويات تعر�ض 
عل���ى جلنة خمت�س���ة، ويت���م احالته���ا اىل جهة 

ر�سمية لتعر�ض فيما بعد على الق�ساء".
ومل يع���ِط اح�سائي���ة بع���دد امللق���ى عليه���م اإثر 
مواق���ع  عل���ى  الهابط���ة،  "املحتوي���ات  تق���دمي 
التوا�سل الجتماعي"، لكن���ه اأكد "اعتقال عدد 
من مقدم���ي املحتوي���ات الهابطة خ���ال ال�سهر 
احل���ايل"، لفت���ا اىل اأن "الق�سي���ة ب���داأت تاأخذ 
جتاوب���ًا من قب���ل النا�سطني والطبق���ات املثقفة 
والكثري من افراد املجتمع، من خال الإباغات 

عن املحتويات ال�سارة".
واأو�سح املحن���ا، ان "كرة املحتويات الهابطة 
عل���ى مواقع التوا�س���ل الجتماعي ت���وؤدي اىل 
ان�ساء جيل فاقد للثقافة والقيم ومناٍف للعادات 

والتقاليد".

واأطلق���ت وزارة الداخلية من�س���ة اإليكرتونية 
للتبلي���غ عن "املحت���وى الهابط" تتي���ح للمبلغ 
من خاله���ا اإدراج روابط وو�س���ف للمحتوى 

املبلغ عنه.
من جانبه، يقول الع�سو ال�سابق يف مفو�سية 
حدي���ث  يف  البيات���ي  عل���ي  الإن�س���ان  حق���وق 
ل�)امل���دى(، اإن "اجلمي���ع ي�س���رتك يف �سرورة 
احلفاظ على الذوق العام يف مواقع التوا�سل 

الجتماعي وحمتوياته".
العراق���ي  "النظ���ام  اأن  البيات���ي،  واأ�س���اف 
دميقراط���ي تاأ�س����ض وف���ق د�ست���ور ين�ض على 
ع���دم التجاوز على حق���وق الخرين والخال 

بالآداب العامة".
و�سدد، على "�س���رورة تنظيم املحتويات التي 
تن�سر ع���ر مواقع التوا�س���ل الجتماعي وفق 
القان���ون والت�سريع���ات الت���ي يقره���ا جمل����ض 

النواب".
ب���دوره، يقول نقيب الفنان���ني العراقيني جبار 
"الع���راق يحت���اج اإىل اإج���راءات  ج���ودي، اإن 
ملتابع���ة املحت���وى الهاب���ط، �سيما بع���د حدوث 

انف���ات غ���ري م�سبوق مي����ض الأخ���اق العامة 
والآداب العام���ة م���ن �سناع حمت���وى هابطني 
يح�سبون م���رة على الفنانني ومرة اأخرى على 

الإعاميني، وهم لي�سوا هنا اأو هناك".
وب���ني ج���ودي، اأن "نقابة الفنان���ني هي ع�سو 
يف جلن���ة متابع���ة )املحت���وى الهاب���ط( والتي 
اأعلن���ت ت�سكيلها وزارة الداخلية، وتلك اللجنة 
ل حتم���ل خماوف على احلري���ات، وهي معنية 

مبحا�سبة املحتوى الهابط ح�سرًا".
كف���ل حري���ة  ق���د  "الد�ست���ور  اأن  اىل  واأ�س���ار، 
الإ�س���اءة  ع���دم  ب�س���رط  ال���راأي  ع���ن  التعب���ري 
لاآخري���ن والإ�ساءة للمجتم���ع، و�سوف تكون 
العقوب���ات بحق املخالفني بني ال�سجن وفر�ض 

غرامات مالية".
يذكر اأن ق���رار وزارة الداخلية اأثار اجلدل بني 
الداع���ني اإىل "حماية املجتمع" من املن�سورات 
"امل�سيئة"، والقلقني على حرية التعبري الذين 
يعتق���دون اأن وزارة الداخلي���ة "غ���ري موؤهلة" 
من�س���ات  عل���ى  املحت���وى  بتقيي���م  معني���ة  اأو 

التوا�سل.

اعتقاالت تطال اأ�شحاب "محتوى هابط" بعد "انفلت" غير م�شبوق

المعر�ض ال�سنوي لل�سورة الفوتوغرافية لجمعية الم�سورين العراقيين.. عد�سة: محمود روؤوف
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في وقت اعلنت او�ساط المتظاهرين 
في ذي قار عن نجاة النا�سط 

الت�سريني عبا�س كامل الجابري من 
محاولة اغتيال ا�ستهدفته في ق�ساء 

�س�ق ال�سي�خ جن�بي النا�سرية، طالب 
متظاهرون بتخفي�س �سعر �سرف 

الدوالر والك�سف عن م�سير المغيب 
�سجاد العراقي.

وذكرت م�سادر مطلعة في حراك 
التظاهرات، اإلى )المدى(، اأن "النا�سط 

في تظاهرات ذي قار عبا�س كامل 
الجابري نجا من محاولة اغتيال فا�سلة 
تعر�س لها في ق�ساء �س�ق ال�سي�خ )29 

كم جن�ب النا�سرية(".

ي�ش���تقالن  "�شخ�ش���ين  اأن  الم�ش���ادر،  وتابع���ت 
دراج���ة ناري���ة فتحا الن���ار على الجابري م�ش���اء 
يتمكن���ا  ان  دون  م���ن  بالف���رار  والذا  الجمع���ة، 
"الجاب���ري  اأن  اإل���ى  م���ن ا�ش���ابته". واأ�ش���ارت، 
تعر�س فقط الى ر�ش���و�س ب�ش���يطة اثناء تفاديه 

الر�شا�س عبر رمي نف�شه على االأر�س".

ولفتت الم�ش���ادر الى، اأن "ال�شبب وراء محاولة 
االغتي���ال ه���و اإ�ش���رار الجاب���ري وعائلت���ه على 
الق�ش���ا�س من قتل���ة المتظاهرين وال�ش���يما قتلة 
�ش���قيقه حم���زة كامل الذي ا�شت�ش���هد ف���ي مجزرة 

ج�شر الزيتون نهاية عام 2019".
وم�ش���ت الم�ش���ادر، اإل���ى اأن "محاول���ة االغتيال 
تاأت���ي بع���د يومين م���ن اإدالء الجابري ب�ش���هادته 

�شد اأحد المتهمين بارتكاب المجزرة".
وف���ي ذات ال�ش���ياق �ش���هد مي���دان التظاهرات في 
�ش���احة الحبوب���ي فعالي���ات مطلبية وت�ش���امنية 
تدع���و لتخفي����س �ش���عر �ش���رف ال���دوالر ودع���م 
البطاقة التموينية والك�ش���ف عن م�شير النا�شط 

المغيب �شجاد العراقي.
وقال النا�ش���ط ه�ش���ام ال�ش���ومري، في حديث مع 
)المدى(، اإن "المتظاهرين في �ش���احة الحبوبي 
طالب���وا بتخفي����س �ش���عر ال���دوالر والح���د م���ن 
عمليات تهريب العملة التي ا�ش���تنزفت االقت�شاد 

العراقي".
و�ش���دد ال�شومري، على "�شرورة اعتماد �شيا�شة 
نقدية �ش���ليمة تهدف لتعافي االقت�شاد وت�شتبعد 
الجه���ات المالي���ة والم�ش���رفية الم�ش���بوهة التي 
ت�ش���ببت بالخراب االقت�شادي وزعزعة ا�شتقرار 

ال�شوق".
ودع���ا، اإل���ى "دع���م مف���ردات البطاق���ة التموينية 
وانتظ���ام توزيعها بما ي�ش���هم في تخفيف معاناة 

ال�شرائح الفقيرة ومحدودي الدخل".
ولف���ت ال�ش���ومري، اإل���ى اأن "�ش���رائح عديدة من 
ال�ش���كان المحليين باتت تعاني كثيرًا جراء غالء 

المواد اال�شا�شية في اال�شواق المحلية".
وتحدث، عن "معاناة ال�ش���رائح اله�شة من جراء 
الغالء وعدم ا�ش���تقرار ا�شعار ال�ش���وق"، م�شيرا 

ال���ى ان "تل���ك ال�ش���رائح الت���ي ي�ش���كل معظمه���ا 
الفق���راء والعاطلون عن العم���ل باتت تقدر باأكثر 

من 40 بالمئة من �شكان المحافظة".
م���ن جانب���ه، ذك���ر النا�ش���ط عبا����س العراق���ي في 
حديث مع )الم���دى(، اأن "التظاهرة تاأتي اي�ش���ًا 
للمطالب���ة بالك�ش���ف عن م�ش���ير �ش���قيقي �ش���جاد 
العراقي، ومحا�ش���بة المتورطي���ن باختطافه بعد 

طرقنا جميع االأبواب لكن من دون جدوى".
بالوقف���ة  الم�ش���اركين  اأح���د  ت���اله  بي���ان  وذك���ر 
الت�ش���امنية نياب���ة ع���ن ا�ش���رة �ش���جاد العراق���ي 
ان���ه "بحلول ي���وم الجمعة يكون قد م�ش���ى على 
اختط���اف وتغيي���ب اخوك���م و�ش���ديقكم �ش���جاد 
العراق���ي )849( يوم���ا والى االن لم يك�ش���ف عن 
م�ش���يره رغم توف���ر كل االأدل���ة والمعلومات لدى 

االجهزة االمنية المعنية".
وتابع البي���ان، "ورغم منا�ش���داتنا ولقاءاتنا مع 
ممثلي المنظمات الدولية والقادة والم�ش���وؤولين 
الحكوميين وال�شيا�شيين الذين اأطلقوا لنا �شيال 
م���ن الوع���ود والتعه���دات والتطمين���ات في هذا 
المجال، لكن لالأ�شف لم يِف احد منهم بوعوده".
واأورد، "فال���كل يعل���م بتفا�ش���يل ق�ش���ية �ش���جاد 
وم���ا ج���رى له���ذا ال�ش���اب المظل���وم ال���ذي كر�س 
ج���ل حياته واهتمامه لخدمة وطنه و�ش���عبه عبر 
م�ش���اركته ال�ش���لمية في تظاهرات ت�ش���رين التي 

نادت بالمطالب الحقة لل�شعب العراقي".
وتاب���ع البي���ان، "وال يخفى عل���ى الجميع ان كل 
م�ش���اعي عائلة �شجاد وا�ش���دقائه التي توا�شلت 
الأكثر من عامين ون�ش���ف العام لم تف�س للك�ش���ف 
عن م�ش���يره واالفراج عنه، ال بل لم ت�ش���فر حتى 
ع���ن نتيجة وا�ش���حة ف���ي محا�ش���بة المتورطين 

باختطافه وتغييبه".

واأ�ش���اف، "لق���د نف���ذ �ش���برنا وقل���ت حيلتنا ولم 
يب���ق امامنا �ش���وى ان نكرر منا�ش���دتنا لحكومة 
محمد �ش���ياع ال�ش���وداني وكل عراقي �شريف ان 
يق���ف معنا وي�ش���اندنا، بع���د ان يئ�ش���نا من كثرة 
المراجع���ات للموؤ�ش�ش���ات واالجه���زة الحكومية 

والمحاكم ومراكز ال�شرطة".
ودع���ا البي���ان، اإلى "جمي���ع االح���رار ان يدعموا 
مطالبنا بالك�ش���ف عن م�ش���ير �ش���جاد ومحا�شبة 
المت�شببين بماأ�شاته وماأ�ش���اة ا�شرته وا�شدقائه 
الفعالي���ات  ال���ى  ين�ش���موا  وان  ومحبي���ه 

والتظاهرات التي تطالب باالإفراج عنه".
وم�ش���ى البيان، اإل���ى اأنه "�ش���بق وان جربنا كل 
الخطوات ال�ش���لمية ف���ي هذا المج���ال فتظاهرنا 
وعقدنا موؤتمرا في بغداد بعنوان الحرية ل�شجاد 
العراق���ي بتاري���خ 24 حزي���ران 2022 وكان لنا 
بي���ان وا�ش���ح و�ش���ريح نطال���ب في���ه الحكوم���ة 
واجهزتها االمنية بالك�شف عن م�شير �شجاد لكن 

لالأ�شف لم ت�شتجب".
وكانت قيادة �ش���رطة محافظة ذي قار ك�شفت في 
اأيلول م���ن عام 2020 عن اختطاف النا�ش���ط في 
تظاه���رات النا�ش���رية �ش���جاد العراقي واإ�ش���ابة 
زميل���ه با�ش���م فلي���ح بجروح عل���ى يد م�ش���لحين 

مجهولين ي�شتقلون �شيارتين رباعيتي الدفع.
يذك���ر ان محكم���ة ا�ش���تئناف ذي ق���ار ا�ش���درت 
ف���ي اواخر ايل���ول 2020 مذكرت���ي اعتقال بحق 
اثنين م���ن المتهمين باختطاف �ش���جاد العراقي، 
هم���ا اإدري�س كريدي حم���دان اله�ش���اري واأحمد 
محمد عب���ود االإبراهيمي اللذان ت�ش���ير م�ش���ادر 
المتظاهري���ن ال���ى انتمائهما الى اأحد الف�ش���ائل 
الم�ش���لحة اال ان المتهمين لم يلق القب�س عليهما 

حتى االن.
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داع����س  "تنظي���م  ان  بارزان���ي،  واأ�ش���اف 
االإرهاب���ي ال���ذي يق���در ع���دد م�ش���لحيه في 
العراق بما يقارب من 7 اآالف �ش���خ�س، في 
حال���ة انتظ���ار الفر�ش���ة التي يتقل����س فيها 

حجم القوات االأجنبية في البلد".
واأ�ش���ار التقري���ر، اإل���ى اأن "حج���م الق���وات 
االأميركي���ة المتواج���دة حالي���ا ف���ي العراق 
رغم �ش���غط الحرب الدائرة في اأوكرانيا ما 
يزال عند الفي جندي منت�شرين عند قاعدة 
االأ�ش���د الجوي���ة غرب���ي الع���راق ومع�ش���كر 
)كام���ب فكت���وري( في بغ���داد وف���ي قاعدة 

اأخرى قرب اأربيل باإقليم كرد�شتان".
وتح���دث التقرير، عن "ع���دد ال باأ�س به من 
ق���وات حل���ف الناتو يق���در بح���دود 4 اآالف 
جندي متواجدين الأغرا�س تدريب الجي�س 

العراقي".
وع���اد الجن���رال بارزان���ي ليق���ول، اإن "كل 
ما حققناه �ش���يكون عر�ش���ة للتف���كك، بدون 
دعم م�ش���تمر من الواليات المتحدة وحلف 

الناتو".
داع����س  "م�ش���لحي  اأن  بارزان���ي،  وتاب���ع 
ق���د يكون���ون فقدوا االأرا�ش���ي الت���ي كانوا 
يحتلوه���ا وقدرته���م عل���ى تنفي���ذ هجم���ات 
عل���ى الغ���رب، ولكنهم ل���م يفق���دوا رغباتهم 

الدموية".
التنظي���م  "م�ش���لحي  اأن  بارزان���ي،  ويج���د 
يتميزون بال�شبر، فهم يعتقدون بان الغرب 
بداأ ب�شرف انتباهه وان الواليات المتحدة 

لم تعد تهتم بمنطقة ال�شرق االأو�شط."
وكان القائد الع�شكري في قوات البي�شمركة 
ق���د تقاعد ع���ن الجي����س ع���ام 2000 ولكنه 
ع���اد عام 2014 خ���الل غزو تنظي���م داع�س 
االإرهاب���ي لمناط���ق وا�ش���عة م���ن الع���راق، 
وقاد �شخ�ش���يا اأكثر من 150 مقاتل للدفاع 
عن اأربيل مت�شديا لتهديدات تنظيم داع�س 
وجعله���م يتراجع���ون بم�ش���اعدة �ش���ربات 

قوات التحالف الجوية.
لكن���ه يخ�ش���ى االن م���ن احتمالي���ة ان يعود 
الجن���رال  وق���ال  بق���وة،  داع����س  تنظي���م 
بارزان���ي متحدثا من مقر اقامته في اأربيل، 
اإن "م�ش���لحي داع�س ي�ش���تغلون وقتهم في 
اإعادة تنظيم �شفوفهم وتعزيز ت�شليحهم."

و�ش���دد التقري���ر، عل���ى اأن "هن���اك مخاوف 

في الع���راق من اإمكانية ان ت�ش���حب اأميركا 
قواتها كما فعلت في اأفغان�شتان عام 2021 
و�شيطرة التنظيم االإرهابي على الو�شع".

لكن الجن���رال بارزاني اأعرب ع���ن اعتقاده 
م���ن  االأميركي���ة  الق���وات  "ان�ش���حاب  ب���اأن 
العراق ع���ام 2011 كان له اأث���ر على تعزيز 
ق���وة داع�س في اإع���ادة تنظيم �ش���فوفه في 

العراق و�شوريا".
ويوا�شل بارزاني، اأن "الواليات المتحدة 
اإذا م���ا اخل���ت تواجده���ا في مي���دان القتال 
في الع���راق، ف���ان تنظيم داع�س �شي�ش���تغل 
الفر�ش���ة مما �ش���يعر�س الع���راق لخطر ان 
ي�ش���بح اأفغان�ش���تان ثاني���ة وي�ش���كل خطرا 

على المنطقة والعالم."
وي�شتر�ش���ل بارازن���ي، اأن "الق���وة الجوية 
والقوات الخا�ش���ة االأميركية �ش���اعدت في 
الح���اق الهزيم���ة بداع����س خ���الل التهدي���د 
ال�ش���ابق للتنظيم، وما تزال قوات التحالف 

ت�شكل امرا حيويا الأمن العراق".

االأ�ش���بوع  مع���ه  اجرته���ا  مقابل���ة  وخ���الل 
الما�شي �شحيفة، )وول �شتريت جورنال(، 
�ش���دد رئي�س الوزراء العراقي محمد �شياع 
ال�ش���وداني عل���ى "�ش���رورة بق���اء الق���وات 
الغربي���ة في الع���راق"، موؤك���دا ان "العراق 
بحاجة لقوات اجنبي���ة الن اجتثاث تنظيم 

داع�س يحتاج الى مزيد من الوقت."
الجن���رال بارزان���ي يتف���ق م���ع "م���ا ذك���ره 
ال�ش���وداني مبينا بان الدعم الغربي حيوي 

للحفاظ على امن العراق".
واأ�ش���اف بارزان���ي، ان "م�ش���لحي تنظي���م 
اأي���ة فر�ش���ة  داع����س �ش���يبقون ي�ش���تغلون 
يحتفظ���ون فيها بموطئ ق���دم ينطلقون من 

خالله بحملتهم االإرهابية."
بينم���ا  "العال���م  اأن  اإل���ى  التقري���ر،  ولف���ت 
يرك���ز االن اهتمام���ه عل���ى الح���رب الدائرة 
ف���ي اأوكراني���ا وبتركيز اقل نوع���ا ما تجاه 
ال�ش���ين، فان تركيزه على تنظيم داع�س قد 

تال�شى".

وم���ن جانب اآخ���ر، ذه���ب التقري���ر، اإلى اأن 
"التنظيم االإرهابي بداأ ي�ش���تعيد قوته في 
اأجزاء وا�ش���عة من غربي وو�شط وجنوبي 

افريقيا وكذلك موزمبيق".
وق���ال الجنرال بارزاني، اإن "تنظيم داع�س 
ي�ش���تغل مخابئه وقواعده للتخطيط و�شن 
هجم���ات اإرهابي���ة �ش���د حلف���اء الوالي���ات 
المتح���دة، وبينم���ا ما يزال تهدي���د التنظيم 
�ش���عيفا فان���ه م���ن االأف�ش���ل معالجت���ه االن 
والق�شاء عليه بدال من الحاجة لتدّخل اأكبر 

في الم�شتقبل."
وتح���دث بارزان���ي ف���ي الوق���ت ذات���ه، عن 
القوات  ان تبقى م�ش���اركة  ال���ى  "الحاج���ة 
االأميركية والغربية، لك���ون المهمة لم تنته 

بعد".
ويج���د بارزان���ي، اأن "هذا يعن���ي ان تتوفر 
هن���اك ق���وة قتالي���ة اأميركي���ة عل���ى االأر�س 
في العراق لت�ش���تمر بعملياتها للك�ش���ف عن 

م�شلحي داع�س والق�شاء عليهم".

واأ�شار بارزاني، اإلى اأن "قوات البي�شمركة 
بحاجة اأي�ش���ا الى تجهيزات ع�ش���كرية من 

عجالت مدرعة وا�شلحة".
ودع���ا الجنرال بارزان���ي، "القوى الغربية 
اإلى اأن تبق���ى مركزة اهتمامه���ا على تهديد 
االإره���اب لمنطق���ة ال�ش���رق االأو�ش���ط. على 
الرغم من وجود مع���ارك في مناطق اأخرى 

من العالم".
وم�ش���ى بارزاني، اإلى اأن "م�شلحي تنظيم 
داع�س طالما اأنهم طلقاء وينفذون هجمات 
فان تهديدهم �شي�شتمر، وانهم �شي�شتمرون 
بتجني���د واغ���واء الكثي���ر م���ن االتب���اع في 

الغرب."
وكان تنظي���م داع����س االإرهاب���ي ق���د احتل 
ع���ددًا م���ن المحافظ���ات ف���ي منت�ش���ف عام 
2014 قب���ل اأن تتمك���ن الق���وات العراقي���ة 
وبدعم م���ن التحالف الدول���ي على هزيمته 

في معركة ا�شتمرت حتى عام 2017.
عن م�قع )ذي نا�سنال( االإخباري

قيادي في البيم�شركة يوؤّكد اأهمية بقاء القوات 
الأميركية في العراق

نجاة نا�شط من اغتيال بعد يومين من �شهادته بق�شية مجزرة الزيتون

حت��دث قيادي يف ق�ات البي�سمركة التابع��ة الإقليم كرد�ستان 
ع��ن اأهمي��ة بق��اء الق���ات االأمريكي��ة يف العراق، حم��ذراً من 
بقاء البالد مك�س�فة لتنظيم داع�س االإرهابي وتكرار جتربة 
اأفغان�ست��ان. وقال اجلرنال �سريوان ب��ارزاين، بح�سب تقرير 

مل�قع )ذي نا�سن��ال( االخباري ترجمته )امل��دى(، اإن "الق�ات 
االأمريكية وق�ات حل��ف النات� اإذا ما ان�سحبت من العراق فان 
ع���دة تدخلها مرة اأخرى �ستك�ن اأ�سعب واأكرث تكلفة اىل حد 

بعيد".

ذي قار تتظاهر جمدداً للك�سف عن م�سري املغيب �سجاد العراقي

خواطر.. بدون منا�سبة
ال ح���دود ثابت���ة في ال�شيا�ش���ة، لك���ن لالعبين على حبالها �ش���معة 
غير طيبة، وخ�ش���رانات فادحة، اأحيانًا، بينه���ا ماء الوجه، وكان 
ميكافيلي يقول انك عندما تتجه الى التنازل في ميدان ال�شيا�ش���ة 
فال ت�ش���ع باعتب���ارك اعترا�ش���ات االخالق، وال تتمتر����س عند ما 
كن���ت تقول���ه في وقت �ش���ابق، فان الم�ش���لحة العلي���ا –يقول ابو 

البراغماتية- تبرر لك كل �شيء.
ا�ش���واأ ال�شيا�ش���يين، ف���ي النتيجة، ه���م الذين يغي���رون جلودهم 
بح�ش���ب انواء الم�ش���الح ومتطلبات ال�ش���وق. انه���م المتقلبون، 
المنكفئ���ون ع���ن اقواله���م ومواقفه���م، وال يزعجه���م التذكير بما 
كانوا يقولون باالم�س، اكثر من التذكير ب�ش���دقية المواقف، الأن 
ال�ش���دقية من متفرعات االخالق، والحال لم ت�شتطع كل تبريرات 

ميكافيلي انقاذ �شمعة �شيا�شي واحد بال م�شداقية.
 في الحديث عن االنتخابات، واالنتخابات الدورية، واال�شتباقية، 
والت�ش���ريعية، والمحلية، واالنتخابات المبكرة )التي جرى د�ّس 
التعهدات باجرائها تحت ال�شجادة( فان التحالفات ت�شاهي كلمة 
"ال�شفقات" وتنزل منزلة اخالق ال�شوق وفرو�س المنافع: لكل 
خطوة �شعرها اليوم، ويختلف �شعرها غدا، ثم يختلف بعد ايام، 
فيما يجري تداول مفردات غريبة عن حدود وا�ش���كال التنازالت، 

كما الحال بالن�شبة للب�شاعة: هات وخذ.
وثمة انباء عن تحالفات ُتطبخ في خارج الحدود، بع�ش���ها ب�شعر 
كبي���ر و"الدف���ع باالآج���ل" اأو ما ي�ش���به بيع ال�ش���مك قبل �ش���يده، 
واالنب���اء كثيرة ع���ن زحف مبكر ل���وكالء "الدول���ة العميقة" على 
مفاتي���ح الدولة الر�ش���مية، حتى لم تع���د امكانية تعيي���ن الحدود 
بي���ن الدولتي���ن، ويقول تقري���ر محدود الت���داول ان احدى نتائج 
الم�ش���اهرة بين الدولة العميقة والدولة الد�ش���تورية هي �ش���فقة 
)غي���ر معلنة( ُعق���دت بين جماعة الم�ش���يرات وال�ش���الح المنفلت 
وا�ش���حاب ال�ش���لطة، وهن���اك كالم كثي���ر عن محتويات ال�ش���فقة 

ورائحتها.
 وفيما تطرق انتخابات المجال�س االبواب فان الجدل والتوافقات 
واع���داد قوائم ا�ش���ماء المر�ش���حين تجري في اج���واء محمومة، 
ويت���داول المراقب���ون معلوم���ات تثير ف���زع احزاب ال�ش���لطة عن 
خيب���ات تنتظره���م، وهناك وكالء ين���ادون باعلى اال�ش���وات عن 
وج���وب التعجيل بعقد �ش���فقة ما، اأو �ش���رف النظ���ر عن اتفاقات 
بالية قبل ان ت�شبح بائرة ويذهب حلم الفوز ب�"االكثرية" ادراج 
الرياح، وهكذا �ش���اروا ي�ش���كلون اللجان، فلجنة لكل ملف، ولكل 
خالف، ولكل ف�ش���يحة، حتى �ش���ار ت�ش���كيل اللج���ان ُبدعة اخرى 
ُت�ش���اف الى ُبدع كثي���رة، والطريف ف���ي االمر ان بع����س اللجان 
�شارت تعقد اجتماعاتها وراء الحدود، وتوؤكد التجارب االدارية 
الحقيقة التالية: حين ت�ش���كل لجنة لكل م�ش���كلة فاأنك لن تحل اية 

م�شكلة..
وم���ن دون منا�ش���بة، وفج���اأة، بداأ كب���ار الم�ش���وؤولين يعلنون ان 
الو�شع م�ش���تتب، واالحوال جيدة، والجبهات والع�شائر ونقاط 
الح���دود كله���ا بخير. لك���ن اللجاج���ة المفرطة في تاأكيد �ش���يء ما 

تعني ان ال�شيء ال وجود له.. لو يعلمون.
ا�شتدراك:

ماتوا". اخت�شوا  "اللي 
مثل م�شري دارج

وثمة انباء عن تحالفات ُتطبخ في 
خارج الحدود، بع�سها ب�سعر كبير 

و"الدفع باالآجل" اأو ما ي�سبه بيع 
ال�سمك قبل �سيده، واالنباء كثيرة 

عن زحف مبكر ل�كالء "الدولة 
العميقة" على مفاتيح الدولة 

الر�سمية

 عبد املنعم االأع�سم 
جملة مفيدة

الجنرال �سيروان بارزاني ومعه عدد من عنا�سر البي�سمركة عند اأحدى المقرات الع�سكرية

رجل يرفع الفتة للمطالبة بالك�سف عن م�سير النا�سط �سجاد العراقي

حذر من اإبقاء البالد مفت�حة اأمام داع�س وتح�لها الأفغان�ستان ثانية
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احتفل الإطار التن�سيقي بما و�سفه 
»اأكبر اتفاقية« في غ�سون اأكثر من 

ن�سف قرن يبرمها العراق مع فرن�سا، 
فيما الحقيقة هي مجرد »مذكرات 

تفاهم« بح�سب بع�ض الم�سادر.

وبال���غ »الإط���ار« يف مديح الرئي����س الفرن�شي 
اميانوي���ل ماكرون فيما كان الع���ام املا�شي قد 

اتهمه ب� »التدخل يف �شوؤون العراق«.
ويرجح ان الفراط يف تو�شيف ما جرى خالل 
زيارة رئي�س احلكومة حممد �شياع ال�شوداين 
اىل باري�س وراءه القلق من الوليات املتحدة.
وع���رج ال�ش���وداين يف ت�شريحات على هام�س 
الزيارة عل���ى ازمة ال���دولر وم�شتقبل القوات 

الجنبية يف العراق.
وك�ش���ف العالم الر�شم���ي عن ان م���ا ا�شماه ب� 
»ال�شراك���ة ال�شرتاتيجية« م���ع فرن�شا ت�شمنت 

50 مادة واكرث من 60 بندًا.
ويقول م�شدر �شيا�ش���ي مطلع ل�)املدى( اإن »ما 
حدث يف فرن�شا هو مذكرات تفاهم مبعنى انها 

بدايات لل�شراكة«.
وا�ش���اف امل�شدر الذي طلب ع���دم ن�شر ا�شمه: 
املعادل���ة  مل���زاج  خا�شع���ة  التفاه���م  »مذك���رات 
ال�شيا�شي���ة الت���ي حتكمت يف تلك الف���رتة فاذا 
تغ���رت ه���ذه املعادل���ة يف وقت لحق ق���د يتم 

الغاء هذه التفاهمات او عدم امتامها«.
ويوؤك���د، ان »ع���دم ال�شتق���رار ال�شيا�ش���ي يف 
الع���راق هو ما مين���ع الدول من عق���د اتفاقيات 
طويلة الأمد والكتف���اء مبذكرات تفاهم وعلى 

اأ�شا�شها يتم تقييم الو�شع«.
وكان���ت مذكرات تفاه���م �شابق���ة ابرمها رئي�س 
احلكوم���ة ال�شاب���ق م�شطف���ى الكاظم���ي ع���ام 

يف  فرن�ش���ا  م���ع  دولر  ملي���ار   27 ب����   2021
م�ش���اريع طاقة ونقل مل يع���د اأحد يتحدث عنها 

بعد الن.
وا�ش���ار امل�ش���در املطل���ع اىل ان »الت�شخيم من 
حج���م الزي���ارة وال�ش���ارة اىل فق���رات كث���رة 
لل�شراكة مع فرن�شا هو ب�شبب القلق من �شدام 

قريب مع الوليات املتحدة«.
ويرج���ح امل�ش���در ان »الإط���ار التن�شيقي يفكر 
باإيجاد دولة اخرى للتفاهم معها او بوابة اىل 
الولي���ات املتح���دة التي مازالت غ���ر مطمئنة 

للتعامل حتى الن مع التحالف ال�شيعي«.
واختت���م رئي����س ال���وزراء حممد ال�ش���وداين، 
اأم����س ال�شب���ت، زي���ارة ا�شتم���رت يوم���ن اىل 
8 ج���ولت  العا�شم���ة الفرن�شي���ة باري����س يف 
خارجي���ة لرئي�س احلكومة منذ ت�شلمه ال�شلطة 

قبل اقل من 100 يوم.
وذك���ر املكت���ب الإعالم���ي لرئي�س ال���وزراء يف 
بيان اأن »ال�شوداين اختت���م زيارته اىل فرن�شا 
بع���د اأن �شهدت الزيارة توقي���ع اتفاق ال�شراكة 
ال�شرتاتيجي���ة ب���ن الع���راق وفرن�ش���ا وال���ذي 
للتع���اون  م���ادة   50 م���ن  اأك���رث  عل���ى  ا�شتم���ل 

والتبادل يف جمالت متعددة«.
واأ�ش���اف البي���ان اأن »الزي���ارة ت�شمنت توقيع 
ع���دد من مذك���رات التفاهم يف مكافح���ة الف�شاد 
وا�شرتداد الأم���وال العراقي���ة، وحماية الآثار 
ودعم البحث العلمي وتدريب الدبلوما�شين«.
ولف���ت البي���ان، اإىل اأن »الزيارة �شه���دت اأي�شًا 
عق���د لق���اءات م���ع ع���دد م���ن ممثل���ي كربي���ات 
ال�شركات الفرن�شية يف قطاعات الطاقة والنقل 

والت�شليح الع�شكري والبنى التحتية«.
وجاء توقيت الزيارة فيما يواجه العراق ازمة 
غ���ر م�شبوقة يف ارتفاع �شع���ر �شرف الدولر 
وتهديدات باحتجاج���ات جديدة �شد ال�شيا�شة 

النقدية.
وكان حمتج���ون ق���د اأمهل���وا احلكوم���ة ي���وم 
الربعاء املا�شي، ا�شبوع���ا واحدا قبل العودة 
لالعت�ش���ام امام البنك املرك���زي احتجاجا على 

ارتفاع الدولر.
وك���ررت من�شات ومدون���و الإط���ار التن�شيقي 
مب���ا ي�شب���ه اخلط���اب املوح���د، معلوم���ات عن 
تفا�شي���ل التفاهم���ات مع باري����س والكثر من 

املدح للرئي�س ماكرون.
وق���ال بع����س املدون���ن ان الرئي����س الفرن�شي 
»�شرب التقالي���د الدبلوما�شية« اثن���اء الزيارة 
غ���ر  حف���اوة  واظه���ر  بال�ش���وداين  لرح���ب 

م�شبوقة با�شتقبال رئي�س الوزراء.
وكان���ت نف�س هذه املن�شات قد انتقدت ترحيب 
وعالق���ة ماك���رون برئي����س ال���وزراء ال�شاب���ق 

م�شطفى الكاظمي ملواقف �شابقة من الخر.
يف  الع�شائ���ب  اخلزعلي زعي���م  قي����س  وق���ال 
موؤمتر ح���واري عقد يف بغ���داد العام املا�شي، 
ان »الرئي����س الفرن�ش���ي تدخ���ل ب�ش���كل مبا�شر 
وات�شل بالق���ادة العراقي���ن للتو�شط باختيار 

الكاظمي«.

وا�شاف، »نرف�س التدخالت الفرن�شية بال�شاأن 
العراق���ي«، م�شرًا اىل انه���ا »منذ فرتة وخالل 
احلكوم���ة احلالية اخذت م�شاح���ة اأكرث ودورا 
اأكرث من دورها، من خالل ا�شتثمار عالقتها مع 

�شخ�شيات ورجال الدولة«.
وه���دد اخلزعل���ي حينه���ا باري�س وق���ال: »على 
الرئا�ش���ة الفرن�شي���ة ان ت�شحح موقفها قبل ان 
تكون هن���اك تداعيات جتاه فرن�شا بعد ت�شكيل 
احلكوم���ة )يق�ش���د حكوم���ة ال�ش���وداين قب���ل 

ت�شكيلها(«.
وقبي���ل الزي���ارة كان���ت معلوم���ات ق���د وردت 
الزي���ارة  تت�شم���ن  ان  رجح���ت  ل�)امل���دى( 
يف الكوالي����س، احلدي���ث عن »ازم���ة الدولر« 
والتفاو����س عل���ى وج���ود الق���وات الجنبي���ة، 
وعر�س العراق و�شاطته بن دول متخا�شمة.

وخالل تواجد رئي�س احلكومة يف باري�س قال 
يف ت�شريحات �شحفي���ة اإن »العراق ل يحتاج 
اإىل ق���وات قتالي���ة اأجنبية، ب���ل اإىل تعاون مع 

التحالف الدويل الذي تقوده الوليات املتحدة 
اأو مع الدول خارج التحالف الدويل يف جمال 
مكافحة الرهاب و�شمان ال�شتقرار والأمن«.

وع���ن ملف الو�شاطات الدولي���ة اأكد ال�شوداين 
خ���الل لقائ���ه التلفزيوين م���ع جمموعة قنوات 
فرن�شي���ة اأنه »منذ اليوم الأول ملبا�شرتنا مبهام 
عملنا، كنا على درجة من احلر�س ملمار�شة دور 
التقريب بن اجلمهوري���ة الإ�شالمية اليرانية 
واململك���ة العربي���ة ال�شعودية وباق���ي الأ�شّقاء 
الع���رب لإدامة التق���ارب والتفاهم، و�شوًل اإىل 

الأمن وخف�س التوترات يف املنطقة«.
وبن »ح�شلن���ا على تاأكيدات م���ن هذه الدول، 
ونح���ن م�شتم���رون بامل�شاع���ي. هن���اك حر�س 
من الدولتن على ا�شتئن���اف هذه الجتماعات 
برعاية الع���راق، وقريبا ن�شاه���م بتحقيق لقاء 

يف بغداد«.
اما ع���ن ازمة الدولر فقد امل���ح رئي�س الوزراء 
ع���ن رغبة احلكومة يف التفاو�س مع الوليات 

املتحدة بهذا ال�شاأن.
وق���ال ال�ش���وداين اإن���ه »�شي���زور وف���د برئا�شة 
وزي���ر اخلارجي���ة وجمموع���ة م���ن املخت�شن 

وا�شنطن، يحمل معه عدة ملفات«.
وب���ن ان اأحد ه���ذه امللفات »�شيت���م تناولها مع 
البن���ك الفيدرايل الأمريك���ي ووزارة اخلزانة، 
للوق���وف عل���ى تداعيات تطبي���ق املعاير التي 
و�شعته���ا اخلزان���ة الأمريكي���ة بال�ش���كل الذي 

ي�شمن الهدف املرجو من كل الأطراف«.
الزم���ة  ان  مراقب���ون  باملقاب���ل  ويعتق���د 
القت�شادي���ة هي واحدة من حم���ركات الزيارة 
اىل فرن�ش���ا، بح�شب ما يقوله اح�شان ال�شمري 

رئي�س مركز التفكر ال�شيا�شي.
وي�شي���ف يف حدي���ث ل�)امل���دى( ان »احلكوم���ة 
تريد ايجاد معادل غربي جديد يكون فاعال يف 

الداخل العراقي وبوابة لالحتاد الأوروبي«.
وي�ش���ر الباح���ث يف ال�ش���اأن ال�شيا�شي اىل ان 
»فرن�شا ا�شتغلت النكفاء المريكي يف املنطقة 
فتم���ددت يف املنطق���ة والع���راق التق���ط الرغبة 

الفرن�شية يف التو�شع«.
وب���ن ال�شم���ري ان »فرن�شا لديه���ا تعاون قدمي 
مع الع���راق منذ ايام النظ���ام ال�شابق وخا�شة 

يف عقد �شفقات ال�شالح مع بغداد«.
 وا�ش���ار الباح���ث اىل ان »الزم���ة ال�شيا�شي���ة 
تدف���ع العراق للبحث عن اية م�شاحة ل�شتثمار 
العراق والتي �شتكون لها مردودات مهمة على 

امللف القت�شادي«.

عدنان علي 

 اأ�ش���ار تقري���ر اىل ان حمط���ة الإذاع���ة الربيطاني���ة BBC تعي���د عهد 
ال�شتعم���ار على الهند من خالل فيلم وثائقي ع���ن الهند يحمل عنوان 
"�شوؤال مودي" يتحدث عن احداث وقعت يف منطقة كوجارات عام 
2002 عندم���ا كان رئي����س الوزراء ناريندرا م���ودي يف حينها حاكما 
للمقاطع���ة ويحّم���ل الفيل���م م�شوؤوليت���ه عم���ا ح�ش���ل م���ن اعم���ال �شد 

امل�شلمن هناك يف ذلك الوقت.
يق���ول التقري���ر ان املحط���ة الربيطانية تث���ر احداث كوج���ارات الن 
كم���ا لو انها مثال اآخ���ر ل�شايلوك الذي يري���د ان يح�شل على رطل من 
حل���م ناريندرا مودي. انهم ينفخون يف بوق �شدئ لتحفيز ت�شاوؤلت 

وحتقيقات حول مظلومية امل�شلمن يف الهند.
ان الهن���د قد عا�ش���ت حكم ال�شتعمار الربيطاين بحج���ة انهم يريدون 
جل���ب احل�ش���ارة للهنود، ولكنه���م بدل من ذل���ك تركوا الهن���د مق�شمة 
واأ�ش���اوؤوا اليها و�شرقوها. ولهذا فان اعم���ال ال�شغب وال�شطرابات 
الت���ي زرعه���ا  ب���ذور احلق���د  ولي���دة  ه���ي  الهن���د  الت���ي حت�ش���ل يف 
الربيطاني���ون. ولكن الهن���د ت�شر قدما اليوم نحو هن���د اأف�شل وهند 

جديدة.
القان���ون يوؤم���ن مببداأ املتهم ب���ريء اىل ان تثبت ادانت���ه وان حمكمة 
الهن���د العليا قد ب���راأت مودي من كل التهامات التي وجهت �شده. ول 
ي�شتوجب من امل�شتمعن ان ي�شغوا للتحقيقات التي جتريها حمطات 

اإذاعية اأجنبية لي�شت لها عالقة بالأمر اأ�شال.
وي�ش���ر التقري���ر اىل ان الفيل���م الوثائق���ي ملحطة بي ب���ي �شي ينتقي 
احداث���ا معينة لغر�س الإ�ش���اءة للهند من خ���الل املبالغة يف مو�شوع 
ا�شطه���اد امل�شلمن وان من وراء ذلك اجندة تظهر فيها الهند على انها 
بل���د غر اآم���ن. ولكن الهند دائما م���ا تدافع عن ال�شل���م. وان كثرا من 
الذي���ن يركزون على حماية حقوق الأقليات الدينية يف الهند يغ�شون 
النظ���ر عندم���ا يتعلق المر بحماي���ة الهندو�س وال�شي���خ يف باك�شتان 

وبنغالد�س واأفغان�شتان.

الهند تنتقد برنامج 
وثائقي للبي بي �سي 

 بغداد/ فرا�ض عدناني�سيء لرئي�س الوزراء 

دعت اللجنة املالية يف جمل�س النواب، اأم�س ال�شبت، 
اإىل معاقبة امل�ش���ارف املمتنعة عن امل�شاركة يف مزاد 
العمل���ة حتى تتهرب من تق���دمي فواتر حقيقية وغر 
مزورة، ون�شحت احلكومة باتخاذ خم�شة اإجراءات 
يف  الإ�ش���راع  اأبرزه���ا  احلالي���ة،  الأزم���ة  ملواجه���ة 
ار�شال قان���ون املوازنة واإيقاف تهري���ب الدولر اإىل 
دول اجل���وار، ف�شاًل ع���ن تخفي�س موؤق���ت لل�شرائب 
الكمركي���ة حل���ن ال�ش���رتاك يف منظوم���ة »�شويفت« 

الدولية.
يذك���ر اأن العا�شم���ة بغ���داد �شه���دت نهاي���ة الأ�شب���وع 
املا�شي احتجاجات ب�شبب الرتفاع الطارئ يف �شعر 

�شرف الدولر.
وق���ال ع�شو اللجنة جمال كوج���ر، اإن »عودة الدولر 
امل�ش���ارف  بالت���زام  مرتبط���ة  الر�شم���ي  �شع���ره  اإىل 
امل�شاركة يف مزاد العمل���ة مع البنك املركزي العراقي 

باملن�شة اللكرتونية«.
وتاب���ع كوج���ر، اأن »البنك املركزي ينبغ���ي منه اي�شًا 
اأن يلتزم مع النظام الدويل امل�شمى )�شويفت(، وهو 

املن�شة اللكرتونية اي�شًا«.

واأ�شار، اإىل اأن »ذلك يعترب الطريق الوحيد للو�شول 
اإىل ا�شتقرار الدولر وعودته اإىل ال�شعر الذي تتبناه 
احلكوم���ة وقد ج���رى تثبيت���ه بح�ش���ب الت�شريحات 
الر�شمي���ة يف موازن���ة الع���ام احلايل الت���ي مل ت�شلنا 

بعد«.
واأو�ش���ح كوجر، اأن »ما يتم الإعالن عنه من خطوات 
اأخ���رى، ه���ي ثانوية وترقيعية، ق���د ت�شهم يف خف�س 
�شع���ر الدولر اإىل حد ما ولكن بن�شب حمدودة واآنية 

ولي�شت ذات تاأثر حقيقي«.
وب���ن، اأن »احلكوم���ة ينبغي اأن يك���ون لها موقف مع 
امل�ش���ارف الت���ي ل ت�شارك يف م���زاد العمل���ة حاليًا«، 
م�شتغرب���ًا اأن »جميع امل�ش���ارف كانت ت�شرتك قبل اأن 

تتخذ الإجراءات املتعلقة باملن�شة اللكرتونية«.
ولفت كوجر، اإىل اأن »هذه امل�شارف ترف�س امل�شاركة 
يف مزاد العملة الي���وم، من اأجل عدم تقدمي الفواتر 
احلقيقي���ة بخالف م���ا كان عليه الو�ش���ع يف ال�شابق 

عندما كانت تلك امل�شارف تقدم فواتر مزورة«.
ودع���ا، اإىل »ط���رد جمي���ع امل�ش���ارف الت���ي متتنع عن 
العمل���ة  م���زاد  م���ن  بالتعليم���ات اجلدي���دة  اللت���زام 

واإق�شاء ح�شاباتها«.
ون���وه كوجر، اإىل اأن »حمافظ البنك املركزي ال�شابق 

م�شطف���ى غال���ب خميف كان قد حت���دث اإىل اللجنتن 
املالي���ة والقت�شادي���ة يف جمل�س الن���واب عن وجود 
كمي���ات كب���رة من ال���دولر لك���ن امل�ش���ارف ل تقوم 

ب�شرائه، وهذا ما يح�شل فعليًا«.
ويوا�شل كوجر، اأن »الوليات املتحدة ممثلة ببنكها 
الفي���درايل تر�ش���ل ال���دولر اإىل العراق لك���ن ل تقبل 
بالفواتر املزورة«، موجها �شوؤاله اإىل احلكومة »هل 
اأن تق���دمي فواتر م���زورة اإىل البن���ك املركزي يخدم 

القت�شاد اأم يدمره؟«.
واأك���د، اأن »اللج���وء اإىل الفوات���ر غ���ر احلقيقية يف 
�ش���راء ال���دولر يعني اأنن���ا ن���زور القت�ش���اد وندمر 

امل�شتقبل املايل للبالد«.
واأورد كوج���ر، اأن »مواجهة ه���ذه الزمة يفر�س على 
احلكوم���ة اتخاذ ع���دد من الإج���راءات اأولها الإ�شراع 
يف ار�ش���ال قان���ون املوازنة التي تنط���وي على ارقام 

كبرة وتقدر ب� 200 تريليون«.
وي�شرت�ش���ل، ان »ه���ذه املبال���غ عندم���ا يت���م �شرفه���ا 
والقط���اع  وامل�شتثمري���ن  ال�ش���وق  اإىل  �شتذه���ب 
اخلا����س«، متابعًا اأن »الجراء الثاين يتمثل مبعاقبة 

امل�شارف التي ل ت�شارك حاليًا يف مزاد العملة«.
فت���ح  ه���و  الثال���ث  »الإج���راء  اأن  كوج���ر،  واأو�ش���ح 

كل  يف  املرك���زي  البن���ك  قب���ل  م���ن  مبا�ش���رة  مناف���ذ 
املحافظ���ات حتى يت���م التوا�شل مبا�ش���رة مع التجار 
وامل�شتثمرين«، م�شددًا على اأن »الإجراء اخلام�س هو 
اإيقاف تهريب الدولر من العراق اإىل دول اجلوار«.

تخفي����س  ه���و  اخلام����س  »الج���راء  اأن  واأردف، 
ال�شرائ���ب يف املناف���ذ احلدودي���ة، وميك���ن اأن نذهب 
اإىل ت�شفره���ا حتى تطبيق النظام اللكرتوين الذي 

ينبغي اأن يتم تطبيقه بجدية«.
وزاد كوجر، ان »املن�شة هي ال�شبيل الوحيد للدخول 
اإىل املجتم���ع الدويل، وحتى يتعام���ل معنا الآخرون 
بو�شفن���ا دولة، لأنن���ا لن نكون كذل���ك اإل بعد �شل�شلة 
من الإج���راءات عل���ى خمتل���ف الأ�شع���دة ال�شيا�شية 

والقت�شادية واملالية«.
من جانبه، ذكر ع�ش���و اللجنة الآخر م�شطفى خليل، 
اأن »الع���راق ما زال يعتمد على ال�شتراد بنحو كامل 
يف تاأم���ن احتياجات���ه اليومية ل�شيم���ا ال�شتهالكية 
منه���ا وياأتي ذل���ك بالتزامن م���ع عدم وج���ود �شناعة 

حملية«.
وتاب���ع خليل، اأن »ذل���ك اأدى اإىل نتيجة خطرة وهي 
اأن اأي تغي���ر على �شعر �شرف ال���دولر من �شاأنه اأن 

يوؤثر يف الأ�شواق املحلية واملواطن«.
بتقوي���ة  يك���ون  احلقيق���ي  »احل���ل  اأن  اإىل  ولف���ت، 
القت�ش���اد الداخل���ي للبالد بدعم ال�شناع���ة والزراعة 
والعتماد على التمويل الذاتي يف اغلب القطاعات«.
ويج���د خلي���ل، اأن »تاأمن تل���ك العوامل م���ن �شاأنه اأن 
يخف���ف حدة تاأثر تغير �شع���ر ال�شرف على الو�شع 

الداخلي«.
واأف���اد، ب���اأن »احل���ل اجلذري يب���داأ من بن���اء اقت�شاد 
داخل���ي ر�ش���ن، ومن ث���م التوج���ه اإىل اإن�ش���اء عالقة 

جتارية متبادلة مع الدول الأخرى«.
يقت�ش���ر  األ  علي���ه  »الع���راق  اأن  اإىل  خلي���ل،  ونب���ه 
باهتمامه عل���ى ال�شتراد، ويفكر اي�ش���ًا بالت�شدير، 
وبهذا ن�شمن م�شادر اأخ���رى لدخول العملة ال�شعبة 

ول يكون املمر الوحيد هو عائدات بيع النفط«.
واأك���د، اأن »عائدات النفط مرتبط���ة بالبنك الفيدرايل 
الأمرك���ي، وهذا ما جعلنا ندخل يف هذه الأزمة، يف 
حن لو كانت لدينا م�شادر اأخرى للدولر لكانت حدة 

الأزمة اقل وطاأة علينا«.
وانتهى خليل، اإىل اأن »الوقت قد حان للح�شول على 
ف�شح���ة اقت�شادية ت�شمح لن���ا بالتعامل مع الإيرادات 
الوطني���ة بعي���دًا ع���ن �شغوط���ات وحم���ددات البن���ك 

الفيدرايل التي توؤثر يف عائدات النفط«.
وكانت احلكوم���ة قد اتخذت �شل�شلة م���ن الإجراءات 
ملواجه���ة الرتفاع الطارئ يف �شع���ر �شرف الدولر، 
لكنه���ا مل تنج���ح لغاي���ة الوقت احل���ايل يف وقف هذا 

الرتفاع.

ن�سحت باتخاذ خم�سة اإجراءات لمواجهة اأزمة الدولر اأهمها الإ�سراع في اإر�سال الموازنة

المالية النيابية تدعو لمعاقبة الم�سارف الممتنعة عن الم�ساركة بمزاد العملة

»الإطار« يتجاهل 27 مليار دولر �سمن تفاهمات الكاظمي ال�سابقة مع باري�ض!

العراق ي�ستبدل الواليات المتحدة بفرن�سا و�سلة من مذكرات تفاهم قابلة للإلغاء
 كيف تراجع الإطار التن�ســيقي عن اتهامات ماكرون بـ»التدخل في ال�ساأن العراقي«؟!    م�سادر: عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يمنع دوًل من اإبرام اتفاقيات دائمة

ال�سوادني مع ماكرون في باري�س

تظاهرات للتنديد بارتفاع �سعر ال�سرف في بغداد نهاية اال�سبوع الما�سي
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 بغداد/ املدى

ك�شفت هيئة النزاهة االحتادية، 
اأم�س ال�شبت، عن وجود تالعب 

يف منح اإعفاءات ملعامل و�شركات 
وهمية، داعية اىل اإعـادة النظـر 

باالإعـفـاءات الكمـركيـة وال�شريبية 
يف قوانني اال�شتثمار. واأفادت الهيئة 

يف بيان لها، باأن "دائرة الوقاية يف 
الهيئة اأعدت تقريراً عن الزيارات 

التي قام بها فريقها امليدايُنّ اإىل 
ة  ة للتنمية ال�شناعَيّ ة العاَمّ املُديرَيّ

يف وزارة ال�شناعة واملعادن 
تني للكمارك  والهيئتني العاَمّ

ة وهياأة  وال�شرائب يف وزارة املالَيّ
ة". ملنافذ احلدودَيّ

منح  اآلية  على  "االطالع  اإىل  واأ���ش��ار، 
احل��دادة  ملعامل  الكمركَيّة  االإع��ف��اءات 
"الدائرة  اأن  م��ب��ي��ن��ًا  والنجارة"، 
وح�شرها  االإعفاءات  تقلي�ص  اقرتحت 
اإعفاءاٍت  منح  مع  احلكومّي،  بالقطاع 
ّ الإدخ�����ال  دٍة ل��ل��ق��ط��اع اخل����ا�����صِ ��������َدّ محُ
ون�شف  ٍة  اأولَيّ ومواّد  ٍة  اإنتاجَيّ خطوٍط 

عٍة". �شَنّ محُ
التي  االإع��ف��اءات  "قوانني  اأن  وت��اب��ع، 
�شتثمرين  للمحُ �شنواٍت   )10( اإىل  ت�شل 
والتي  واملحُ�����ش��ت��وردي��ن،  وال�شناعّيني 
بلغت ن�شبتها لالأعوام )2021-2019( 
على التوايل )16% ،12%،20%(، حرم 

خزينة الدولة من مبالغ كبريٍة".
اأو�شت يف  "الدائرة  اأن  واأورد البيان، 
تقريرها املحُر�شلة ن�شخٌة منه اإىل مكتب 
ة  رئي�ص جمل�ص الوزراء واالأمانة العاَمّ
ال�شناعة  ووزارت���ي  ال���وزراء  ملجل�ص 
بتاأليف جل��ان يف  ��ة،  وامل��ع��ادن وامل��ال��َيّ
وزارة ال�شناعة؛ لتدقيق كتب االإخراج 
الكمركّي التي مَتّ مبوجبها منح االإعفاء 
ل��ل��م�����ش��اري��ع وت��دق��ي��ق امل�����واد املحُ��ث��ب��ت��ة 

اتها واأنواعها". وكمَيّ

مَتّ  ان  ب��ع��د  "ذلك  اأن  وا����ش���ت���ط���رد، 
املوقعَيّة  الك�شوفات  ���ة  دَقّ ع��دم  ر���ش��د 
��ة  ال��ع��اَمّ ��ة  امل��دي��رَيّ ال��ت��ي جتريها جل��ان 
�شعف  اإىل  اإ�شافًة  ة،  ال�شناعَيّ للتنمية 
التي  �ة  ال�شناعَيّ للم�شاريع  تابعتها  محُ
عن  ف�شاًل  تاأ�شي�ٍص،  اإجازات  منحها  مَتّ 
بطبيعة  املحُخت�ِصّ  الفنِيّ  ال��دور  �شعف 
على  البيان،  و�شدد  امل�شروع".  ن�شاط 
ة  "�شرورة تفعيل احلوكمة االإلكرتونَيّ
��ة بني  ��ة االإل��ك��رتون��َيّ وت��و���ش��ي��ع امل��ن�����شَّ
ال�شناعَيّة  للتنمية  ��ة  ال��ع��اَمّ ��ة  )املحُ��دي��رَيّ
وال�شرائب  واملنافذ  الكمارك  وهيئات 
ودوائر كتاب العدول(؛ مبا ميكنها من 
املحُ�شتوردة  املواد  اإدخ��ال  ة  عملَيّ اإحكام 
وج����ود  دون  ل����الإع����ف����اء،  اخل���ا����ش���ع���ة 
��ة عدم  ��ال��ف��اٍت، م��ع درا���ش��ة اإم��ك��ان��َيّ محُ
من  د  التاأكحُّ بعد  اإال  االإع��ف��اءات،  اإط��الق 
يف  الداخلة  املحُ�شتوردة  امل���واد  دخ��ول 

�ة االإنتاج". عملَيّ
قيام  "�شرورة  ع��ن  ال��ب��ي��ان،  وحت���دث 
امل��واد  تابعة  مبحُ العالقة  ذات  اجل��ه��ات 
منذ  ب��االإع��ف��اء  امل�شمولة  املحُ�����ش��ت��وردة 
و�شولها  لغاية  امل��ن��اف��ذ  م��ن  خ��روج��ه��ا 

يف  ا�شتخدامها  راقبة  ومحُ مواقعها  اإىل 
بها اإىل االأ�شواق  تابعة ت�شرحُّ االإنتاج ومحُ
يف  ت��الع��ٍب  "وجود  واأك���د،  املحلَيّة". 
منح اإعفاءاٍت الإجازاٍت حتت التاأ�شي�ص 
��ٍة  ل��ب��ع�����ص امل��ع��ام��ل و����ش���رك���اٍت وه��م��َيّ
احلاجة  على  تزيد  فيها  بالٍغ  محُ اٍت  بكمَيّ
واملرمر  ال�شرياميك  م��واد  من  ة  الفعلَيّ
واخل�شب".  ال��ت�����ش��ل��ي��ح  و"�شي�ص" 
جدوى  درا�شة  ب�"عمل  البيان،  وطالب 
تاأ�شي�ٍص،  اإج���ازة  مينح  م�شروٍع  ل��ك��ِلّ 
هند�شٍيّ  مكتٍب  قبل  م��ن  م��ع��دًة  ت��ك��ون 
وم�شادق  التخطيط  وزارة  من  جم��اٍز 

عليها من وزارة االإعمار واالإ�شكان".
وذهب، اإىل اأن "اأغلب م�شاكل االإجازات 
للتنمية  ة  العاَمّ ة  املحُديرَيّ من  املمنوحة 
الك�شوفات  ة  دَقّ بعدم  تتمَثّل  ة  ال�شناعَيّ
ق���رارات  عليها  تعتمد  ال��ت��ي  ��ة  امل��وق��ع��َيّ

جلان الك�شف".
اال���ش��ت��ث��م��ار  "قانون  اأن  وي���وا����ش���ل، 
ال�������ش���ن���اع���ّي ���ش��خ��ي ج������دًا يف م��ن��ح 
وال�شريبَيّة"،  الكمركَيّة  االإع��ف��اءات 
وتقلي�ص  فيه  النظر  "اإعادة  اإىل  داعيًا 

االإعفاءات".

دور  "�شعف  اإىل  ال���ب���ي���ان،  وم�����ش��ى 
امل�شاريع  لكِلّ  ة  املحُديرَيّ قبل  املحُتابعة من 
وامل��ع��ام��ل حت���ت ال��ت��اأ���ش��ي�����ص وك��ام��ل��ة 
�شرطة  دور  فاعلَيّة  وع��دم  التاأ�شي�ص، 
امل�شتوردة  امل��واد  اإي�شال  يف  الكمرك 

باإعفاءاٍت كمركية اإىل مواقعها".
النزاهة  جلنة  ع�شو  ق��ال  جانبه،  م��ن 
يف ال���رمل���ان ه����ادي ال�����ش��الم��ي خ��الل 
موؤمتر �شحفي عقده يف مبنى جمل�ص 
اإن  )امل��دى(،  مرا�شل  وح�شره  النواب 
مبنى  يف  ن�شب  الذي  احلريق  "حادث 
بفعل  ك���ان  ال��ع��ام��ة،  ال�����ش��رائ��ب  هيئة 
التق�شي،  جل��ن��ة  ت��ق��ري��ر  ح�شب  ف��اع��ل 
ال�شرائب  هيئة  مدير  اأعلنه  ملا  خالفا 
متا�ص  ع��ن  ن��اجت  بانه  الزبيدي  �شاكر 

كهربائي".
كبريا  ت���واط���وؤا  "هناك  اأن  واأ����ش���اف 
وبع�ص  ال�شابق  املالية  وزي��ر  قبل  من 
اإخفاء هذا  ال��وزارة يف  امل�شوؤولني يف 

امللف".
ويف وق���ت ���ش��اب��ق، حت���دث م��دي��ر ع��ام 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ش��رائ��ب، ���ش��اك��ر 
الزبيدي، عن �شبب اندالع احلريق يف 
اأكد اخراج مبلغ 7  مبنى الدائرة، فيما 
مليارات دينار عراقي دون ا�شرار، اإىل 

مكان اآخر.
اإن  ب��ي��ان؛  يف  ال��زب��ي��دي،  �شاكر  وق���ال 
كان  الهيئة  مبنى  طال  الذي  "احلريق 
والن�شف  ال�شاد�شة  ال�شاعة  مت��ام  يف 
�شباحًا، بعد ت�شغيل املولدة الكهربائية 
�شبب  ال��ذي  االم��ر  ب��ال��دائ��رة،  اخلا�شة 
الثانوية  ال�شقوف  يف  كهربائيا  متا�شا 
يف الطابق اخلام�ص حيث مكتب املدير 

العام، والطابق الرابع".
النار  "األ�شنة  اأن  ال��زب��ي��دي،  واأ���ش��اف 
امل�شاحة  من  اأو���ش��ع  م��دى  تاأخذ  ب��داأت 
التي حدث فيها التما�ص، ولكن بجهود 
جبارة مع فرق االطفاء يف الدفاع املدين 
متت ال�شيطرة على احلريق واخماده". 
واأنظمة  �شريفرات  "جميع  اأن  وتابع، 
احل��ا���ش��وب وال����ه����اردات امل��خ��زن��ة يف 
كونها  لل�شرر،  تتعر�ص  مل  ال��دائ��رة، 
يف مكان بعيد عن مل حادث احلريق 
موؤكدًا  تامة"،  �شيطرة  عليها  وم�شيطر 
دينار عراقي  مليارات  "مبلغ 7  اإخراج 
اىل م��ك��ان اخ����ر ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل���ال 
موجود  "املبلغ  ان  اىل  م�شريا  العام"، 
يف م�شرف الرافدين التابع اىل االدارة 

العامة مل�شرف الرافدين".
الف�شائية  القنوات  الزبيدي،  وطالب 
ب�"اخذ  االجتماعي  التوا�شل  ومواقع 
وعدم  الر�شمية  م�شادرها  من  االأخبار 
واالأخ��ب��ار  ال�شائعات  بن�شر  امل�شاهمة 

غري الدقيقة".

النزاهة تطالب باإعادة النظر باالإعفاءات يف قوانني اال�ستثمار

معبر زرباطية الحدودي

لجنة نيابية: حريق هيئة ال�شرائب لم يكن عر�شيًا

 بغداد/ المدى

نف���ت وزارة الع���دل، وجود ح���االت تعذيب ف���ي �شجونه���ا، متوعدة 
باتخاذ االإجراءات ال�شارمة بحق منتهكي حقوق االن�شان.

وذك���ر بيان لل���وزارة تلقت )الم���دى(، ن�شخة منه، "ف���ي الوقت الذي 
تثم���ن في���ه وزارة العدل كل الجه���ود المبذولة في تحقي���ق المعايير 
الدولي���ة لحماية حقوق االن�شان وعلى جمي���ع اال�شعدة وخ�شو�شًا 
ف���ي االق�شام ال�شجني���ة، تتابع الوزارة ببال���غ االهمية في االدعاءات 

والمالحظات بكل ما يخ�ص ال�شجون التابعة لوزارة العدل".
واأك���د البي���ان، "عدم وجود ح���االت التعذي���ب في ال�شج���ون التابعة 
لالأق�ش���ام اال�شالحي���ة، وه���ي اتخ���ذت و�شتتخ���ذ اج���راءات �شارمة 
بح���ق كل من تثبت ادانته بخرق مبادئ حق���وق االن�شان في الدوائر 

االإ�شالحية".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن���ه "وم���ن باب حر����ص ال���وزارة على حماي���ة حقوق 
ال�شجن���اء والتحقي���ق ف���ي كل ادع���اء به���ذا ال�ش���اأن، �شتر�ش���ل لجانًا 
تحقيقي���ة الى �شج���ن النا�شرية للوقوف على تل���ك االدعاءات ومدى 

�شحتها".
ودعت البيان، "لجنة حقوق االن�شان النيابية والنائب رعد الدهلكي 
والمفو�شية العليا لحقوق االن�شان لزيارة �شجن النا�شرية للوقوف 
عل���ى �شحة هذه االدعاءات واالطالع عل���ى االجراءات التي اتخذتها 

وزارة العدل لردع كافة االنتهاكات".
واأ�ش���در الدهلك���ي بيان���ًا، دع���ا في���ه رئي����ص ال���وزراء محم���د �شياع 
ال�شودان���ي ووزير الع���دل خالد �شواني اإل���ى "التدخل العاجل وفتح 
تحقي���ق فيما يج���ري داخل �شجن الحوت، بمحافظ���ة النا�شرية، من 
عملية اإبادة ممنهجة من خالل التعذيب وحرمان ال�شجناء من اأب�شط 

مقومات الحياة". 
وتاب���ع الدهلك���ي، اأن "هن���اك العدي���د م���ن المنا�شدات الت���ي و�شلت 
اإلين���ا من ذوي ال�شجناء في �شج���ن الحوت، يتحدثون فيها عن رغبة 
اأبنائهم باالنتح���ار نتيجة ل�شوء المعامل���ة والتعذيب وغياب اأب�شط 

مقومات الحياة االإن�شانية من مياه �شرب اأو طعام".
واأ�شار اإلى اأن "الع���راق ع�شو في منظمات حقوق االإن�شان الدولية، 
وعلي���ه التزامات اأخالقية وقانونية واجب���ة التنفيذ في الحفاظ على 
حق���وق ال�شجناء، وكما هو معم���ول في جميع بروتوكوالت التعامل 

مع ال�شجناء في دول العالم".
و�ش���دد الدهلك���ي، على اأن "و�ش���ول مثل هذه ال�ش���كاوى بحاجة اإلى 
متابع���ة وفتح تحقيق عاج���ل فيها، خ�شو�ش���ا اأن ال�شجناء يخ�شون 
تقديم �شكاوى على االأ�شخا�ص الذين يمار�شون تلك االأعمال الب�شعة 

تجاههم، خوفا من العقاب واالنتقام".
واأف���اد ب���اأن "هذا المل���ف تنبغي متابعته م���ن اللج���ان المعنية داخل 
قب���ة البرلمان والتن�شي���ق مع الجهات ذات العالق���ة الإيجاد معالجات 

حقيقية له".
وعد الدهلكي، "ما يجري هو جريمة اإن�شانية تخالف جميع االأعراف 
ال�شماوية والقوانين الو�شعية في حال ثبتت �شحتها، ف�شال عن اأن 
وج���ود العديد م���ن ال�شجناء هم �شحي���ة للمخبر ال�ش���ري والو�شاية 

الكاذبة". 
م�ش���ى الدهلك���ي، اإل���ى اأن "اإع���ادة النظ���ر ف���ي جمي���ع تفا�شيل ملف 
ال�شجن���اء اأ�شبح���ت اأم���را ذا اأولوية كب���رى ينبغي الت�ش���دي له من 
جمي���ع القوى ال�شيا�شية الوطنية، وخالل وقت ال يتعدى �شتة اأ�شهر 

كحد اأق�شى لح�شمه ب�شكل نهائي".

العدل تفتح حتقيقًا 
 بادعاءات التعذيب 

يف �سجونها 

رقم الطلبية: ت / 3749
ممولة من الموازنة: ا�شتثماري محلي 

يسر )شركة المشاريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي 
الخبرة لتقديم عطاءاتهم بـ )القيام بأعمال التهيئة والتشغيل لمنظومة 
السيطرة واعمال Loop Test وتجهيز المخططات والوثائق الالزمة ومعايرة 
ــات والمضخات وتجهيز المواد المطلوبة  ــالت والمتحسس وفحص المرس
ــغيل لمحطة مأخذ الماء لحقل الصبة لمشروع التطوير  في اعمال التش
اإلضافي لحقلي الصبة واللحبس( علماً ان المناقصة ممولة من الموازنة / 
استثماري محلي وبكلفة تخمينية كلية قدرها )200.000.000( دينار عراقي 
ــغ )180 يوم( مائة وثمانون يوم  ــان مليون دينار عراقي( وبمدة تنفيذ تبل )مائت

تقويمي من تاريخ المباشرة مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1- على مقدمي العطاءات المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات 
إضافية زيارة مقر هيئة مشاريع بغداد الكائن في بغداد / المجمع النفطي 
ــابعة صباحاً الى  ــاعة الس / الدورة/ من يوم االحد الى يوم الخميس من الس
الساعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.

2- متطلبات )معايير( التأهيل المطلوبة: 
ــنوات األخيرة  ــر س ــال المماثلة )1( عمل واحد والمنجز لعش ــدد االعم أ- ع
ــذ بنظر االعتبار  ــات التعاقدية المعنية ويؤخ ــون مؤيدة من قبل الجه وتك
ــبة الى الكلفة التخمينية للمناقصة بمقدار )30%( من قيمة  مبلغها نس
ــة ونوع وحجم العمل  ــاس كلف ــة التخمينية على ان تقاس على أس الكلف
ــمح  ــي متطلبات المناقصة، وال يس ــي تم وصفها ف ــزات األخرى الت والمي
بجمع عدد من العقود لتلبية قيمة العمل المطلوب أي ينظر الى قيمة كل 
ــل مماثل على حدة( وتكون االعمال مصدقة ومعززة بكتاب من الجهات  عم

المتعاقد معها بحسن أداء العمل. 
ت- المنهاج الزمني المقترح )سير االعمال وتوزيع الموارد( لتنفيذ المقارنة. 

ث- توفر الكادر القيادي وحسب طبيعة المناقصة.
ج- توفر المعدات التخصصية لتنفيذ العمل. 

ــبة  ــاريع الحالية التي بعهدة المناقصين وكلفتها ونس ح- بيان عدد المش
اإلنجاز المتحققة لها ضمن االختصاص. 

خ- مدة تنفيذ العقد باأليام التقويمية المطلوبة في شروط المناقصة. 
ــيولة نقدية تبلغ  ــا يثبت امتالكه س ــدم مقدم العطاء م ـــ-  يجب ان يق ع

)40.000.000( )أربعون مليون دينار عراقي( من مصرف معتمد. 
و- تقديم الحسابات الختامية التي تظهر تحقق األرباح للسنتين األخيرتين 

مدققة من قبل محاسب قانوني معتمد. 
ــوم والضرائب بما فيها رسم الطابع  هـ- يتحمل مقدم العطاء كافة الرس

الهندسي. 
ــة المواصفات الفنية للعطاءات للمواصفات الفنية الموضوعة  ق- مطابق

من قبل جهة التعاقد وكما مبينة في الجزء الفني من الوثيقة. 
ــتركة بتقديم تعهد يقضي بعدم وجود  ــركة األجنبية المش ك- تلتزم الش
ــة خالل )30(  ــات العراقي ــومة باتجاه المؤسس ــة مالية غير محس مطالب
ــرط  ــوية ش ــن تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان اجراء التس ــون يوم م ثالث
ــركة األجنبية  ــتبعاد الش ــي إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم اس إلزام

المشتركة بالمناقصة.
ــركة األجنبية بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او إدارية على  ل- تتعهد الش
أي مديونية بحق المؤسسات العراقية بعد اإلحالة مباشرة أو غير مباشرة 

ــة رضائية أو  ــزء أو كل الدين بصف ــازل للغير عن ج ــع او التن ــن خالل البي م
ــركة المتقدمة او المشتركة للعمل  ــتمرار عالقة الش قضائية بمعنى اس
بالعراق بالمديونيات المتنازل عنها او المباعة للغير ويسعى المتقدم لبذل 

الجهود المطلوبة للمساهمة لتسوية تلك المطالبات.
ــي المناقصة تلتزم  ــركة األجنبية ف ــي حالة وجود مطالبات لدى الش ي- ف
ــق االتفاقية نادي  ــوية وف ــوية مرضية للطرفين )التس ــم تعهد بتس بتقدي
ــوية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014 أو شطب  باريس او التس
ــب مقتضى الحال( ألي منازعات او مطالبات سابقة خالل  الدين كلياً بحس
ــرط إلزامي  ــوية ش ــون يوم من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً ان التس ثالث

إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة األجنبية المشتركة.
3- بإمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب 
ــدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع  تحريري إلى العنوان المح
ــون ألف دينار عراقي(  للوثائق البالغة )250.000( دينار عراقي )مائتان وخمس

غير قابلة للرد.
ــاريع النفطية / هيئة  ــركة المش ــون مكان بيع وثائق المناقصة )ش 4- يك
ــاريع بغداد الكائن في بغداد / المجمع النفطي / الدورة( من االحد الى  مش

الخميس من الساعة )7:00 ص( لغاية )1:00 م(. 
ــليم العطاء )وزارة النفط / شركة المشاريع النفطية / هيئة  5- مكان تس
ــتالم وفتح  ــل المجمع النفطي في الدورة / لجنة اس ــاريع بغداد – داخ مش

العطاءات(. 
يكون موعد غلق المناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ )2023/2/20( حيث ان 
العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات 

او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي: 
ــي بغداد /  ــداد / الكائن ف ــاريع بغ ــاريع النفطية / هيئة مش ــركة المش ش

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

التقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح.
ــور مؤتمر ما قبل تقديم  ــوة مقدمي العطاءات المخولين بحض 6- يتم دع
ــون تاريخ االنعقاد قبل  ــارات ويك العطاء للتوضيح واالجابة على االستفس
ــاراته تحريرياً  ــبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدم العطاء تقديم استفس أس

قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد المؤتمر. 
ــة االجتماعات  ــي غرف ــكان: ف ــخ: 15/ 2 / 2023 الم ــت: )12:00 م( التاري الوق

العائدة لمكتب مدير الهيئة. 
7- تكون العطاءات المقدمة نافذة لمدة )120( مائة وعشرون يوم من تاريخ 

الغلق المحدد.
ــاه والتي ال يترتب  ــات المبينة في ادن ــتكمال البيان ــان التحليل اس 8- للج
عليها تغيير في أسعار الوحدات المسعرة من قبل مقدم العطاء بالزيادة او 
ــحة لإلحالة وفي حال عدم قيام مقدم  النقصان وللعطاءات الثالثة المرش

العطاء باستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات األولية. 
)البيانات الفنية غير الجوهرية او تصحيح األخطاء الحسابية(. 

أ- الشروط القانونية غير الجوهرية.
ب- الشروط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءاً مع استبعادها 

في حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءاً. 
9- المستمسكات المطلوبة: 

ــائي( نافذة  ــف المقاولين )انش ــارة نافذة وهوية تصني ــة غرفة التج أ- هوي
ــركة ومحضر التأسيس  ــيس الش صادرة من وزارة التخطيط مع )عقد تأس

ــهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل  والنظام الداخلي وش
الشركات في وزارة التجارة(.

ب- المستمسكات الثبوتية )شهادة الجنسية، البطاقة الوطنية الموحدة، 
ــكن، تأييد السكن مصدق اصولياً، عقد  هوية األحوال المدنية، بطاقة الس

ايجار او طابو للداللة على العنوان( للشركات العراقية. 
ــية وعنوان مركز عملها الفعلي إذا  ــركة الرئيس ــهادة تسجيل الش ج- ش
ــراق )مكتب إقليمي( مصدق  ــركة المقدمة للعطاء فرع في الع كانت الش
ــهادة تسجيل هذا الفرع والعنوان الفعلي للفرع مصدق  اصولياً وتقديم ش

أصولياً وفقاً لنظام فروع الشركات األجنبية رقم )2( لسنة 2017.
ــركة من  ــم الش ــة من دخول المناقصة صادر باس ــاب عدم الممانع د- كت
الهيئة العامة للضرائب ويكون نافذ وقت تقديم العطاء مبين فيه سالمة 
الموقف الضريبي والمالي للشركة ومعنون إلى شركة المشاريع النفطية. 
ــركة اجنبية لها فرع  ــركة عراقية او ش هـ- يلتزم مقدم العطاء اذا كان ش
في العراق او مكتب إقليمي بتقديم كتاب براءة ذمة صادر من دائرة الضمان 

االجتماعي يثبت اشتراكها بالضمان االجتماعي للعمال ونافذة. 
و- شهادة تأسيس الشركة األجنبية مصدقة من غرفة التجارة أو الصناعة 
ــك البلد ووزارة  ــفارة العراقية في ذل ــيس ومصدقة من الس ــي بلد التأس ف

الخارجية العراقية/ دائرة التصديقات إذا كان مقدم العطاء أجنبياً. 
ز- وثائق الخبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية المعنية.

ط- كافة الوثائق المطلوبة لغرض معايير التأهيل.
ك- تخويل من الشركة لممثليها عند الشراء. 

ل- وصل شراء وثائق المناقصة األصلي.
ــر واالعالن واألخر مرحلة  ــو عليه المناقصة أجور النش 10- يتحمل من ترس

من اإلعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد. 
ــتعين  ــا المناقصة ان تس ــي عليه ــتركة والتي ترس ــركة المش 11- للش
ــذ أعمال المقاولة  ــؤولية تنفي ــركة األخرى على ان تبقى مس بمعدات الش
ــة المطلوبة في  ــروط الفني ــق للمواصفات والش ــكل متكامل ومطاب بش

المقاولة على عاتقها اتجاه صاحب العمل. 
ــة بناًء على  ــل صدور كتاب اإلحال ــد الغاء المناقصة قب ــة التعاق 12- لجه
ــراء وثائق  ــاد ثمن ش ــاءات ويع ــض مقدمي العط ــررة دون تعوي ــباب مب أس
المناقصة فقط للمناقصين وكذلك يتم إعادة ثمن شراء وثائق المناقصات 

الى المناقصين في الحالتين االتيتين: 
ــرة او العطاء  ــلوب التنفيذ الى الدعوة المباش أ- الغاء المناقصة وتغير أس

االحتكاري عند توفر شروط اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبين. 
ب- عند الغاء المناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل 

جديد للعام الالحق. 
13- يتم مصادرة التأمينات األولية لصالح شركة المشاريع النفطية ويتم 

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

ب- اذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ 
غلق تقديم العطاءات. 

ــاباته الخاطئة والتي من الممكن  ت- اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حس
ان تؤثر على قرار اإلحالة. 

ــطب أو حك أي بند من بنود وثائق المناقصة  14- ال يجوز لمقدم العطاء ش
أو إجراء أي تعديل عليها.

ــعر المدون  ــعر المدون كتابة في حالة اختالفه مع الس 15- يعول على الس

رقماً كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
ــعر ازاءها في العطاء المقدم ففي  ــرة أو فقرات لم يدون س 16- إذا وردت فق
ــرات وبحدود الكميات المدونة  ــذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة أو الفق ه

ازاءها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
17- يتم تقديم العطاء في خمسة ظروف: 

األول- يحتوي على المستمسكات المطلوبة.
ــاج العمل + الجدول الزمني )يتم  ــي- يحتوي على العرض الفني + منه الثان
ــة وجود اختالف او  ــخة الورقية وفي حال ــخة الكترونية مع النس ارفاق نس

تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية(. 
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.

مالحظات المناقص مثبته على صيغة مسودة العقد. 
الرابع – يحتوي على العرض التجاري المسعر. 

* مالحظات المناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد. 
ــات األولية والبالغة )4.000.000( دينار )أربعة  الخامس- يحتوي على التأمين
ــاب ضمان أو صك مصدق  ــكل خط ماليين دينار عراقي( ويجب أن تكون بش
ــون نافذة لمدة  ــى ان تك ــرف عراقي معتمد عل ــادر من مص ــفتجة ص أو س
ــجل عليه  ــوم من تاريخ الغلق ويوضع في ظرف منفصل مغلق مس )120( ي
ــى قائمة بالمصارف  ــركة، باإلمكان الحصول عل ــم الش رقم الطلبية واس

المحظور التعامل معها حالياً من الهيئة المالية في شركة المشاريع. 
ــم الشخص المسؤول  18- يتم تدوين العنوان الكامل لمقدم العطاء واس
ــارات وتثبيت الموقع والبريد االلكتروني وعليه اشعار  عن متابعة االستفس
ــام من تاريخ حصول  ــر يطرأ على العنوان خالل )7( أي ــرف األول بأي تغيي الط

التغيير. 
19- تجديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن األداء )بعد 
ــد( لحين اصدار كتاب انتفاء الحاجة  ــتالم قرار اإلحالة وقبل توقيع العق اس

من شركتنا. 
20- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 

21- تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات المطلوبة والمعاير 
التأهيل. 

22- يمكن الرجوع الى مقر الهيئة على االنترنت 
BAGHDAD–IRAQ-DORA/bagh oper@scop.gov.iq

E-mail: bagh.oper@scop.go
23- توضع هذه االظرف المشار اليها في أعاله في ظرف واحد:

يجب ان تكون المغلفات الداخلية والخارجية 
أ( تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء. 

ــن تعليمات لمقدمي  ــب العمل وفقاً للفقرات )24-1( م ب( موجهة لصاح
العطاء. 

ــار اليه في الفقرة الفرعية )1-1( من  ج( يظهر عليها تعريف العطاء المش
تعليمات مقدمي العطاء او أي إشارة تعريفية مذكورة في بيانات العطاء. 

د( موعد الغلق. 
ــعر،  هـ( تتضمن الظروف المحتويات )العرض الفني، العرض التجاري المس
ــة، ضمان العطاء )كفالة  ــعر، والوثائق المطلوب العرض التجاري الغير مس

مصرفية((. 

و. مدير عام
�شركة الم�شاريع النفطية
عارف جعفر فعل 

اإعالن مناق�شة عامة رقم )3( ل�شنة 2023 
القيام باأعمال التهيئة والت�شغيل لمنظومة ال�شيطرة واعمال Test Loop وتجهيز المخططات والوثائق الالزمة ومعايرة وفح�س 

المر�شالت والمتح�ش�شات والم�شخات وتجهيز المواد المطلوبة في اعمال الت�شغيل لمحطة ماأخذ الماء لحقل ال�شبة 



 متابعة / املدى

الحت��اد  العمومية  اجلمعية  ج���ّددت 
غ�����رب اآ����س���ي���ا ل���ك���رة ال����ق����دم ث��ق��ت��ه��ا 
رئي�سًا  احل�����س��ن  ب��ن  ب��االأم��رع��ل��ي 
وعدنان  لالحتاد،  التنفيذّية  للجنة 
درج����ال رئ��ي�����س احت����اد ك���رة ال��ق��دم 
مل��ن�����س��ب ع�����س��و امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

لالحتاد االآ�سيوي عن غرب اآ�سيا.  
ج���اء ذل���ك خ���الل االج��ت��م��اع ال��ع��ادي 
العمومّية  للجمعية  ع�سر  ال��ث��ال��ث 
االأردنية  العا�سمة  احت�سنته  ال��ذي 
ع���ّم���ان، ي���وم اخل��م��ي�����س ٢٦ ك��ان��ون 
االأم���ر  واح��ت��ف��ظ  ال��ث��اين ٢٠٢٣.   
بعد  بالتزكية،  االحتاد  برئا�سة  علي 
الرئي�س  ملن�سب  وح��ي��دًا  ��ح��ه  ت��ر���سّ
التنفيذّية،  اللجنة  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
و���س��ه��دت ان��ت��خ��اب��ات ال��ل��ج��ن��ة ف��وز 
بالتزكية  ال��رج��وب  جربيل  الفريق 
تر�ّسحه  بعد  الرئي�س  نائب  ملن�سب 
املن�سب، وقبل ذلك كان  لهذا  وحيدًا 
خليفة  اآل  خليفة  ب��ن  ع��ل��ي  ال�سيخ 
واإبراهيم  البحريني  االحتاد  رئي�س 
ال�سعودي  االحتاد  عام  اأمن  القا�سم 
اأع���ل���ن���ا ان�����س��ح��اب��ه��م��ا م���ن خ��و���س 
انتخابات ع�سوية اللجنة التنفيذية 
فاز  وال��ت��ي  مقاعد   ٧ ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ 
يو�سف  من  ك��ّل  اأي�سًا  بالتزكية  بها 
ال�����س��ه��الوي م��ن االإم������ارات، �سالح 
ال�سيخ  �سوريا،  من  رم�سان  الدين 
اأحمد  ُعمان،  من  امل�سروري  حم�سن 
فليطح  حممد  قطر،  م��ن  البوعينن 
ال�����س��م��ري م���ن ال���ك���وي���ت، ���س��م��ع��ان 
با�سنفر  ح�سن  لبنان،  من  الدويهي 

من اليمن.
فوز  االنتخابات  اأف���رزت  وباملقابل 
ع���دن���ان درج������ال رئ��ي�����س االحت����اد 
ال����ع����راق����ي وب���ال���ت���زك���ي���ة ب��امل��ق��ع��د 
�س لع�سوّية املكتب التنفيذي  املخ�سّ
القدم،  لكرة  االآ���س��ي��وي  االحت���اد  يف 
اآ�سيا، وذلك  مندوبًا عن احتاد غرب 
ال�ساهن  ع��ب��دال��ل��ه  ان�����س��ح��اب  ب��ع��د 
)اليمن(  با�سنفر  وح�سن  )الكويت( 

وعبدالله اجلنيبي )االإمارات(.
لالحتاد  العامة  االأم��ان��ة  تت�سّلم  ومل 
الثاين  املن�سب  عن  تر�سيح  طلبات 
اأن��ث��ى،  وال��ع�����س��وة  للرئي�س  لنائب 
ل��ت��ق��وم ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة الح��ق��ًا 

علي  االأم��ر  تن�سيب  على  باملوافقة 
الحقًا باختيار ال�سيخ علي بن خليفة 
البحريني  االحتاد  رئي�س  خليفة  اآل 
بهيان  الرئي�س، وملياء  نائب  ملن�سب 
مديرة اإدارة كرة القدم الن�سوية يف 
الع�سو  ملن�سب  ال�سعودي  االحت��اد 

االأنثى.

الأمري علي : �سنعّزز 
ح�سورنا قارّيًا  

ب��ن احل�سن عن  االأم���ر علي  وع��رّب 
اجلمعية  بثقة  وت��ق��دي��ره  اع��ت��زازه 
العمومّية، واأكد اأن احتاد غرب اآ�سيا 
واحلما�سة  ال��وت��رة  ب��ذات  �سيعمل 
ليعّزز ح�سوره  يف القارة االآ�سيوية 

كاأّحد اأن�سط االحتادات االإقليمّية.  
واأ�����س����اد االأم������ر ع��ل��ي مب���ا ق��ّدم��ت��ه 
اأدوار كبرة  االأهلّية من  االحت��ادات 
اإىل  املا�سية،  ال�سنوات  امتداد  على 

ج��ان��ب دع��م��ه��ا مل��خ��ّط��ط��ات وب��رام��ج 
معها  وتفاعلها  اآ���س��ي��ا  غ��رب  احت���اد 
�����س����واًء ك����ان ذل����ك ع���رب امل�����س��ارك��ة 

باأن�سطته اأو ا�ست�سافتها، وهو االأمر 
الذي اأ�سهم مبا حتّقق من جناحات. 
التنفيذّية  اللجنة  اأّك���دت  وب��دوره��ا 
الحت�����اد غ����رب اآ���س��ي��ا ل���ك���رة ال��ق��دم 
دعم  �ستوا�سل  اأنها  حديثًا  املُنتخبة 
ال�ستمرارّية  ت��ه��دف  ت��وّج��ه��ات  اأّي���ة 
ت����اأدي����ة االحت������اد ل��ر���س��ال��ت��ه جت��اه 
االإقليم  يف  القدم  كرة  ودعم  تطوير 

واالإحتادات االأهلّية االأع�ساء.   
بحجم  التنفيذّية  اللجنة  واأ���س��ادت 

ال��ت��ط��ّور ال���ذي اأ���س��اب احت���اد غرب 
االإداري،  العمل  م�ستوى  على  اآ�سيا 
اإ�سافة اإىل النقلة النوعّية للن�ساطات 
البطوالت  �سعيد  على  ينّظمها  التي 
مل��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ول��ك��ال 
ال��ربام��ج  �سعيد  وع��ل��ى  اجل��ن�����س��ن 

والور�س التدريبية والتثقيفّية.

بطولة حتت 23 عامًا
غرب  احت���اد  م�سابقات  ���س��اأن  ويف 
اأعلن االحتاد عن  القدم،  لكرة  اآ�سيا 
امل�ساركة  طلبات  ا�ستقبال  باب  فتح 
الرابعة  عامًا   ٢٣ حتت  بطولة  يف 
يف  وامل����ق����ّررة   )٢٠٠١ )م���وال���ي���د 
حزيران   العراقي  االحت���اد  �سيافة 

.٢٠٢٣
وخ��اط��ب احت���اد غ���رب اآ���س��ي��ا كافة 
االحت������ادات االأه���ل���ّي���ة، الإخ��ط��اره��ا 

الن�سخة  وم���وع���د  م��ك��ان  ب��ت��ث��ب��ي��ت 
الرابعة من البطولة ر�سمّيًا، بحيث 
اأي��ام  تقام يف بغداد واأرب��ي��ل خ��الل 
 ٢٠ اإىل   ١٢ م��ن  ال��ف��رة  يف  )فيفا( 
من��اذج  تعميم  م��ع  املقبل،  ح��زي��ران 
تاأكيد امل�ساركة وفتح باب ا�ستقبالها 

حتى نهاية �سهر �سباط  ٢٠٢٣.
اآ�سيا واأن منح  و�سبق الحتاد غرب 
با�ست�سافة  االحتفاظ  ح��ّق  العراق 
نقل  تقّرر  بعدما  الرابعة،  الن�سخة 
الن�سخة الثالثة من هناك اإىل اململكة 
العربية ال�سعودية التي ا�ست�سافت 
بدورها الن�سخة االأخرة التي ذهب 
ال�سيافة.  ���س��اح��ب  ل�سالح  لقبها 
يف  الرابعة  البطولة  اإقامة  وتاأتي 
العراق امتدادًا ل�سل�سلة من بطوالت 
الحت����اد غ���رب اآ���س��ي��ا، ك��ان��ت ج��رت 
حت��ت ���س��ي��اف��ة االحت����اد ال��ع��راق��ي، 
 ٢٠٢١ عام  وا�ست�ساف  �سبق  الذي 
بطولة ال�سباب الثانية التي توّزعت 
م��ب��اري��ات��ه��ا ب��ن ال��ب�����س��رة واأرب��ي��ل 
ا�ست�سافت  ذل���ك  وق��ب��ل  وب���غ���داد، 
مناف�سات  واأرب��ي��ل  ك��رب��الء  مدينتا 
بطولة الرجال التا�سعة عام ٢٠١٩.

ت�سييف تايالند
ويف ال�سياق ذاته، ي�سارك املنتخب 
بطولة  ع��ل��ى  ك�سيف  ال��ت��اي��الن��دي 
للرجال  العا�سرة  اآ�سيا  غرب  احتاد 
االإم���ارات  دول��ة  يف  اإقامتها  امل��ق��ّرر 
العربية املتحدة للفرة من ٢٠ اآذار 

اإىل ٢ ني�سان ٢٠٢٣.
ووّج���ه احت���اد غ��رب اآ���س��ي��ا ال��دع��وة 
للم�ساركة  ال��ت��اي��الن��دي  للمنتخب 
تواجد  �ست�سهد  التي  البطولة  يف 
والبحرين  العراق  ُهم  منتخبًا   ١١
وال�����س��ع��ودي��ة وال���ك���وي���ت وُع��م��ان 
ولبنان  وفل�سطن  واالأردن  واليمن 

و�سوريا واالإمارات )امل�سّيف(.  
ورّح���ب االأم���ن ال��ع��ام الحت��اد غرب 
اآ���س��ي��ا خ��ل��ي��ل ال�������س���امل، مب�����س��ارك��ة 
البطولة  يف  ال��ت��اي��الن��دي  املنتخب 
ال���ت���ي ت���ع���دُّ م���ن اأك�����رب ال��ب��ط��والت 
االإق��ل��ي��م��ّي��ة يف ال��ق��اّرة االآ���س��ي��وّي��ة، 
التاريخّية  البطوالت  اأه��ّم  واإح��دى 
على  داأب  ال��ذي  اآ�سيا  غ��رب  الحت��اد 
تنظيمها منذ تاأ�سي�سه قبل نحو ٢١ 

عامًا.
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الحدث األولمبي

عمومّيته تجّدد الثقة لبن الح�سين وتزّكي درجال قارّيًا

 محمد حمدياتحاد غرب اآ�سيا يوا�سل ر�سالته لتطوير برامج كرة الإقليم
كلمة صدق

ب���داأ املو�س���م اجلديد لالحت���ادات الريا�س���ية واع���دًا مبا 
ي�س���رُّ وُيبهج للجميع من خالل مناهج ُمعّدة بعناية فاِئقة 
تت�س���ّمن اأدّق التفا�س���يل للبطوالت املحلّي���ة واخلارجّية 
عل���ى ح���دٍّ �س���واء، ومعها اأي�س���ًا مّت و�س���ع ما ي�س���توعُب 
فعالّي���ات الفئ���ات العمرّية. وللتذكر طامل���ا كّنا يف بداية 
املو�س���م فاإن االإلغاء والتاأجيل الذي ح�س���ل يف املوا�س���م 
ال�س���ابقة هو حالة ف�س���ل بالتاأكيد ملا مل يت���م تنفيذه، واإن 
تك���ّرر احلال فمعنى ذلك تكرار الف�س���ل، وهن���ا ياأتي دور 
اللجن���ة االأوملبي���ة الوطنّي���ة العراقّية بح�س���م ه���ذا امللف 
املتجّدد يف كّل مو�س���م، واأن ال ُتقبل اإطالقًا مبنهاج واعد 

وتنفيذ ال ي�سل اىل الن�سف.

عودة امليناء
اأف���رز املوؤمتر االنتخاب���ي لنادي امليناء الريا�س���ي والدة 
هي���اأة اإدارية جديدة بعد طول خما�س وانتظار اأو�س���ال 
النادي الب�س���ري العريق اىل م�س���تويات متدنّية بجميع 
االألعاب واأّولها كرة القدم التي �سهدت هبوط "ال�سفانة" 
اىل م�س���اف دوري املظالي���م، وهو ما ال يلي���ق بناٍد كبر 
مث���ل امليناء ممّثل الب�س���رة الوالدة للنج���وم، واأعتقد اأن 
الهي���اأة اجلديدة اأمام اختبارات �س���عبة من عّدة جوانب 
لع���ّل اأبرزه���ا االإداري���ة م���ع ت�س���وية اخلالف���ات واآخرها 
م�س���احلة اجلماهر املُحبطة جدًا من ح���ال النادي، نعم 
املهّمة �س���عبة، ولكنها لي�ست م�س���تحيلة، ُي�ساف اىل ذلك 
كّله جماهرّية الب�س���رة الريا�سّية وعنوانها الكبر بعد 
النج���اح املُذهل يف تنظي���م خليج���ي ٢5 وتعّهد املحافظ 
بدع���م النادي، وهو مك�س���ب بالتاأكيد الب���د اأن نرى بعده 

تاأّلق امليناء والعودة اىل �سابق عهده.  

مطّب الربامج
تعّدد وتنّوع الربامج الريا�س���ّية يف الف�سائّيات املحلّية 
وو�س���ولها اىل اأع���داد كب���رة، جعله���ا يف حال���ة تناف�س 
الكب���رة  واالإعالمّي���ة  الريا�س���ّية  اال�س���ماء  الجت���ذاب 
واملوؤّث���رة يف الو�س���ط، ف�س���اًل ع���ن البحث ع���ن اجلديد 
ومو�س���وع ال�س���اعة املث���ر، وتواف���ر املعلوم���ات ع���رب 
)ال�سو�س���يال ميديا( اأ�ساف ملُعّدي الربامج كّمًا هائاًل من 
اخلفايا واالأ�س���ئلة املُحرجة التي البّد لل�س���يف اأن يكون 
ُملّمًا بها حتى ال يكون �سحّية الإجابة خاِطئة اأو م�سّو�سة، 
جذبني هذا املو�س���وع عّدة م���ّرات واأحببُت اأن اأنّوه عنه 
وقد اأ�س���فقُت على حال اأّحد الزمالء ال���ذي اختلطت لديه 
معلومات���ه بعد ال�س���وؤال عن �س���الحّيات وزارة ال�س���باب 
املحلّي���ة  واحلكوم���ات  االأوملبّي���ة  واللجن���ة  والريا�س���ة 
للمحافظات، وكانت اإجاباته غر موّفقة اىل اأبعد احلدود 
وال ُتالم����س الواقع من بعيد اأو قريب اطالقًا، وامل�س���كلة 
اإننا نرى تكرار مثل هذه املواقف يومّيًا وال حّل اإزاء ذلك 
اإال بال�س���وؤال ُم�س���بقًا عن مو�س���وعة الربنام���ج واالإعداد 

للمقابلة جّيدًا اأو االعتذار منها كاأف�سل احللول.

احرتاف
اف�س���اح املجال اأمام الالعب العراقي املُغرب واملحرف 
مبختل���ف االألع���اب بات �س���رورة ُملّحة بجمي���ع االألعاب 
به���دف متثي���ل املنتخبات الوطنية عل���ى اأكمل وجه، وقد 
مل�س���نا ما فعلُه اأّحد الفر�س���ان العراقين وح�سده النتائج 
املتقّدم���ة يف بطول���ة بلجيكا، كذلك فوز اأحد امل�س���ارعن 
ببطولة اأوروبا على م�س���توى الفئ���ات العمرّية لالأندية، 
والق�سد اأن اأبناء العراق يف املهجر ثروات دفينة بحاجة 

اىل ا�ستثمارها باأكرب �سورة.

مناهج التحادات ومعّدو البرامج

تعّدد وتنّوع البرامج الريا�سّية 
في الف�سائّيات المحلّية وو�سولها 

الى اأعداد كبيرة، جعلها في حالة 
تناف�س لجتذاب ال�سماء الريا�سّية 

والإعالمّية الكبيرة والموؤّثرة في 
الو�سط، ف�ساًل عن البحث عن الجديد 

ومو�سوع ال�ساعة المثير، وتوافر 
المعلومات عبر )ال�سو�سيال ميديا(

 متابعة / المدى

جّدد اتحاد ال�س���باحة واالألعاب المائّية الثقة برئي�سه خالد كبيان لقيادة 
االتح���اد الأربع �س���نوات ُمقبل���ة، فيما انتخ���ب هفال عبد العزيز رئي�س���ًا 
لالتح���اد العراق���ي للري�س���ة الطائرة ف���ي االنتخابات التي ج���رت اأم�س 

ال�سبت.
و�س���هد مقر االتحاد العراقي لل�س���باحة واالألعاب المائية في العا�س���مة 
بغ���داد، اإقامة الموؤتم���ر االنتخابي للمكتب التنفيذي لالتحاد باإ�س���راف 

اأولمبي ووزاري.
وانتخبت الهيئة العامة خالد عبدالواحد كبيان رئي�سًا لدورة اإنتخابّية 
جدي���دة اأمدها اأربع���ة اأعوام من ٢٠٢٣ -٢٠٢٧، وفاز بمن�س���ب النائب 
االأّول ها�س���م محم���د كاظم، وبع�س���وية مجل����س اإدارة االتح���اد كل من 
ح�س���ن عريان خليل واإياد م�س���ير وعدنان عبد الجليل ومحمد م�سطفى 

محمد وع�سام ح�سن محمد وعن العن�سر الن�سوي د.والء طارق.  
وح�س���ر الموؤتم���ر االنتخاب���ي مع���اون مدير الدائ���رة القانوني���ة للجنة 
االأولمبية ليث خ�س���ر، ف�س���اًل عن ممثل وزارة ال�سباب والريا�سية اإياد 

زغير.
من جانب اآخر اأقيم بمقر اللجنة االأولمبية العراقية في العا�سمة بغداد 

الموؤتمر االنتخابي لمجل�س اإدارة االتحاد العراقي للري�سة الطائرة.
وانتخب���ت الهيئ���ة العامة هف���ال عب���د العزيز رئي�س���ًا ل���دورة اإنتخابّية 
جديدة اأمدها اأربع �سنوات، وفاز بمن�سب النائب االأّول د.ماجد عزيز، 
وبع�س���وية مجل����س اإدارة االتح���اد كل م���ن �س���الح رفيق محم���د وفان 
�س���وقي ومحمد دل�س���اد وحيدر عب���د الواحد واأحمد علي ال�س���عيد وعن 

العن�سر الن�سوي د.ندى نبهان اإ�سماعيل.  
وح�سر الموؤتمر االأمين العام للجنة االأولمبية هيثم عبد الحميد ومدير 
الدائرة القانونية للجنة االأولمبية علي البدري، ف�ساًل عن ممثل وزارة 

ال�سباب والريا�سية مهند عامر نوري.

 متابعة/ المدى  

ارتفعت وتي���رة التح�س���يرات لعقد اجتماع 
الجمعّي���ة العمومّي���ة ٣٣ لالتحاد االآ�س���يوي 
لكرة القدم الذي �س���ُيعقد في مملكة البحرين 
ي���وم االأربع���اء المقب���ل والذي �س���يتم خالله 
تزكية ال�س���يخ �س���لمان بن اإبراهيم اآل خليفة 
رئي�س االتحاد االآ�س���يوي لوالي���ة ثالثة على 
اإ�س���افة  ع���ام ٢٠٢٧  االتح���اد حت���ى  راأ����س 
اإل���ى انتخ���اب ممثلي الق���ارة االآ�س���يوية في 
مجل�س االتحاد الدولي لكرة القدم واأع�ساء 
المكتب التنفيذي لالتحاد االآ�س���يوي للدورة 

االإنتخابّية الجديدة.
وف���ي الوق���ت الذي و�س���ل فيه وف���د االإتحاد 
االآ�س���يوي لكرة القدم الى البحرين و�س���رع 
في اتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد االإجتماع، 
ف���ي  الم�س���اركة  الوف���ود  تب���داأ  اأن  ينتظ���ر 
الكونغر����س والت���ي تمثل 4٧ دولة اأع�س���اء 

في االتحاد االآ�سيوي بالتوافد اإلى العا�سمة 
البحرينية المنام���ة خالل اليومين القادمين 

للم�س���اركة ف���ي االإجتم���اع الذي يعق���د للمّرة 
جائح���ة  من���ذ  ح�س���وري  ب�س���كل  االأول���ى 

كورون���ا الت���ي اأجبرت االتح���اد القاري على 
عقد جمعيته العمومية عبر تقنية االإت�س���ال 

المرئي لثالث �سنوات متتالية.
وفيم���ا تتاأّهب اأ�س���رة ك���رة القدم االآ�س���يوية 
لمتابعة وقائع كونغر�س االإتحاد االآ�س���يوي 
٣٣ فاإنه���ا ت�ستح�س���ر المنج���زات الوا�س���عة 
الت���ي حّققه���ا االتح���اد الق���اري على �س���عيد 
االآ�س���يوية  الكروي���ة  الم�س���ابقات  تطوي���ر 
ف���ي عه���د  ال�س���يخ �س���لمان ب���ن ابراهي���م اآل 
خليفة رئي�س االتحاد االآ�س���يوي لكرة القدم 
ال���ذي ق���اد عملي���ة تحدي���ث �س���املة لمختلف 
الم�س���ابقات باعتباره���ا واجه���ة اللعب���ة في 
���ة  القارة واأداة قيا�س مدى تطّورها، ومن�سّ

اإظهار المواهب الكروية في اآ�سيا.
اتخ���ذ االتح���اد الق���اري ق���رارًا بزي���ادة عدد 
المنتخبات الم�ساركة في نهائيات كاأ�س اآ�سيا 
لت�س���بح ٢4 منتخبًا اعتبارًا من ن�س���خة عام 
٢٠١٩ الت���ي اأقيمت بدولة االإمارات العربية 

المتحدة، وهو ما اأعطى الفر�س���ة لمزيٍد من 
المنتخبات االآ�س���يوية للم�س���اركة، واأ�س���فى 
المزيد من االإثارة لهذه الم�سابقة وموا�سلة 
تطوير ك���رة الق���دم اأهمّية في جمي���ع اأنحاء 
القارة وزيادة المتابعة الجماهيرية وتعزيز 

المزايا الت�سويقية للبطولة.
ونّظم االتحاد االآ�سيوي لكرة القدم الن�سخة 
االأكب���ر لكاأ�س اآ�س���يا و�س���ط نج���اح تنظيمي 
تخ�س���ي�س  وت���م  النظي���ر،  منقط���ع  وفن���ي 
جوائ���ز مالية بقيم���ة ١5 مليون دوالر للمّرة 

االأولى في تاريخ البطولة.
كما تم دمج الت�س���فيات االأولّية لكاأ�س العالم 
٢٠١8 مع ت�س���فيات كاأ�س اآ�سيا ٢٠١٩ االأمر 
الذي ُي�س���هم في منح الت�س���فيات المزيد من 
االإن�س���يابّية، والعم���ل عل���ى تو�س���يع قاعدة 
الم�س���اركة في الت�س���فيات، بما ي�سمح لكافة 
المناف�س���ات  بخو����س  الق���ارة  منتخب���ات 

القوية.

اتحادان جديدان لل�سباحة 
والري�سة الطائرة

الآ���س��ي��وي  ت��ن��ف��ي��ذي  ي��ن��ت��خ��ب��ون  دول����ة   47 م��م��ث��ل��و 

 متابعة/ المدى

مدريد،  ريال  مران  اإلى  كارفاخال  داني  الالعب  عاد 
بعد تعافيه من اإ�سابة ع�سلية.

التدريبات،  في  ه��ازارد  واإيدين  رودريغو  و�سارك 
ال��دوري  في  �سو�سيداد،  ري��ال  لمواجهة  تح�سيرًا 
بتوقيت   ١١ ال�ساعة  بتمام  االأح��د  اليوم  االإ�سباني، 
واأوريلين  اأالب��ا  دافيد  عنها  يغيب  والتي  ب��غ��داد، 
ميندي.  وفيرالند  فا�سكيز  ولوكا�س  ت�سواميني 
ي�ستكمل  اأن  دون  حالت  التي  االآالم  تمنع  ول��ن 
اإ�سبانيا  كاأ�س ملك  ُربع نهائي  رودريغو مواجهة 
ريال  اأم��ام  الم�ساركة  من  مدريد،  اأتلتيكو  اأم��ام 
�سو�سيداد. وبجانب داني كارفاخال ورودريغو، 
اإيدين هازارد في المران تمهيدًا الإدراجه  �سارك 

من  تعافيه  عقب  �سو�سيداد  ري��ال  مواجهة  قائمة  في 
ريال  مران  عن  غاب  المقابل،  في  الكاحل.  في  اإلتواء 
مدريد بداعي االإ�سابة، الرباعي دافيد اأالبا واأوريلين 
ت�سواميني ولوكا�س فا�سكيز وفيرالند ميندي. واأعلن 
االإيطالي كارلو اأن�سيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، 
من  موؤّلفة  �سو�سيداد  ريال  لمواجهة  فريقه  قائمة  عن 
الدفاع:  لوبيز.   - لونين   - كورتوا  المرمى:  حرا�سة 
ميليتاو - فاييخو - نات�سو - اأودريوزوال - روديغر. 
الو�سط: كرو�س - مودريت�س - كامافينغا - فالفيردي 
ه���ازارد  ال��ه��ج��وم:  م��ارت��ن.  م��اري��و   - �سيبايو�س   -
 - رودري��غ��و   - فيني�سيو�س   - اأ�سين�سيو   - بنزيما   -
جدول  و�سافة  يحتّل  مدريد  ريال  اأن  يذكر  ماريانو. 
ترتيب الدوري االإ�سباني، بر�سيد 4١ نقطة، بفارق ٣ 

نقاط خلف بر�سلونة �ساحب ال�سدارة.

كارفاخال يعاود المران مع ريال مدريد

 بغداد / المدى

اأ�س���دل ال�ستار اأم�س ال�س���بت على مباريات 
الجول���ة ١٣ لل���دوري الممت���از لك���رة القدم 
التي �س���هدت �س���ّحة ف���ي ت�س���جيل االأهداف 

وانتهت ٧ منها بالتعادل.
وكان���ت البداي���ة في مباراة النفط و�س���يفه 
ال�س���ناعة اللذي���ن تعادال �س���لبيًا، وا�س���تمّر 
نزي���ف النق���اط للفريقي���ن، ويحت���ّل النفط 
المركز ١8 وال�س���ناعة بعده وُهما مهّددان 
م���ن مركزيهم���ا  ل���م يخرج���ا  اإذا  بالهب���وط 

الحاليين. وانتهت مباراة القا�سم والحدود 
بالتع���ادل ال�س���لبي اأي�س���ًا، وبرغ���م البداية 
الفريقي���ن  نتائ���ج  اأن  اإال  لهم���ا  االإيجابّي���ة 
تراجعت واحتّل الحدود المركز ٩ بر�س���يد 
نف���ط  نقط���ة والقا�س���م ١4.  وتقا�س���م   ٢٠
مي�س���ان و�س���يفه كرب���الء نق���اط المب���اراة 
بع���د التعادل االإيجاب���ي )١-١( حيث احتّل 
نف���ط مي�س���ان المرك���ز ٧ وكرب���الء المرك���ز 
١٣، وانته���ت مب���اراة الكهرب���اء والزوراء 
يرت���ِق  ل���م  اأداء  بع���د  ال�س���لبي  بالتع���ادل 
لم�س���توى الفريقين، وحاف���ظ الزوراء على 

المركز الثاني بر�س���يد ٢٦ نقطة والكهرباء 
بالمركز ٣( بر�سيد ٢5 نقطة.

وتعادل اأربيل و�سيفه نفط الب�سرة )١-١( 
وفق���د الفريق���ان نقاطًا كان���ا باأم�س الحاجة 
له���ا حيث تراج���ع اأربيل للمرك���ز ١5 ونفط 
الب�س���رة بالمرك���ز ١٠ بر�س���يد ١٩ نقط���ة، 
وانتهت مباراة نفط الو�سط و�سيفه الكرخ 
بالتعادل ال�سلبي، وحّل الكرخ بالمركز ١١ 
بر�س���يد ١8 نقط���ة ونفط الو�س���ط بالمركز 

١٢ بر�سيد ١5 نقطة.
واآخر تعادل �سجلته مباراة نوروز و�سيفه 

ال�س���رطة في ملعب اأربيل حيث انتهت )٢-
٢( ليحتل ال�س���رطة المركز ٦ بر�س���يد ٢٣( 
نقط���ة ون���وروز بالمرك���ز ١٦ بر�س���يد ١٣ 
نقط���ة و�س���هدت المباراة لغط���ًا كبيرًا حول 

مكان اإقامتها.
واكت�سح فريق زاخو م�ست�سيفه الديوانية 
بنتيج���ة )5-١( في المباراة التي جرت في 
ملعب الكوت االأولمب���ي، وبرغم الفوز فاإن 
زاخ���و م���ازال يحت���ل المرك���ز ١٧ بر�س���يد 
االأخي���ر  بالمرك���ز  والديواني���ة  نقط���ة   ١١

بنقطتين.

ونجح فريق دهوك ف���ي تحقيق الفوز على 
م�ست�سيفه النجف )١-٠( في المباراة التي 
جرت ف���ي ملعب النج���ف الدول���ي، واأحتّل 
النجف المركز 5 بر�سيد ٢4 نقطة ودهوك 

بالمركز 8 بر�سيد ٢١ نقطة.
وحاف���ظ فريق القوة الجوية على �س���دارة 
ج���دول الترتي���ب بع���د ح�س���مه مباراته مع 
غريم���ه فري���ق الطلب���ة )١-٠( ف���ي ملع���ب 
ال�س���عب الدول���ي، وارتف���ع ر�س���يد الق���وة 
االأول،  بالمرك���ز  نقط���ة   ٢8 ال���ى  الجوي���ة 

والطلبة بالمركز 4 بر�سيد ٢4 نقطة.

الممتاز  مناف�سات  من   13 الجولة  مة  �سِ التعادل 
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اإن اأنطالق اأكرب حملة لل�شمول باحلماية 
الجتماعية م�ش���األة حيوية اإ�شرتاتيجية 
تنتظره���ا بف���روغ ال�ش���رب املالي���ن م���ن 
املعر�ش���ة  اله�ش���ة  الجتماعي���ة  الفئ���ات 
يفرت����ض  والت���ي  الن�شاني���ة  للمخاط���ر 
اأن ترتق���ي مب�شت���وى حياته���م التنموية 
الن�شاني���ة م���ع الرتكي���ز بخا�ش���ة عل���ى 
الفئات املحرومة والفق���رة. حملة مهمة 
ج���دا اإن اأح�ش���ن تطبيقه���ا ولكنها لزالت 
متثل يف اإجتهانا املتوا�شع بداية الطريق 
نح���و �شوط طوي���ل المد زمني���ا و�شول 
الهادف���ة  التنموي���ة  ال�شتدام���ة  ملرحل���ة 
لإنقاذ املالين م���ن جمتمعنا العراقي من 
براثن الفقر املدق���ع واحلرمان املرير يف 
�شت���ى ميادين احلي���اة. من هن���ا تراودنا 
كمحلل���ن ومراقب���ن للم�شه���د العراق���ي 
املعق���د الذي مير حالي���ا مبرحلة غاية يف 
الهمية ت�ش���اوؤلت مهمة بحاجة لالجابة 
ترتك���ز حول طبيعة ال�ش���روط ال�شا�شية 
الت���ي مبكنتها اإجن���اح مثل ه���ذه احلملة 
الن�شاني���ة ال�شرتاتيجية التي اأطلقها يف 
اليام القليلة املا�شية ال�شيد حممد �شياع 
العراق���ي  ال���وزراء  رئي����ض  ال�ش���وداين 
ال���ذي ل���ه باع يف جم���ال متابع���ة وتطور 
والعم���ل  الجتماعي���ة  ال�ش���وؤون  م�ش���ار 
يف الع���راق نظ���را خلربت���ه يف وزارات 
انتاجية وخدمي���ة ب�شمنها وزارة العمل 
وال�شوؤون الجتماعية. ت�شتهدف احلملة 
عقب اأنتهائها تلبي���ة اإحتياجات ومطالب 
اإن�شاني���ة لأك���ر م���ن 1.7 ملي���ون اأ�ش���رة 
تقدم���ت عرب النافذة اللكرتونية بطلبات 
�شموله���ا مببلغ العان���ة )مل يحدد ب�شكل 
دقي���ق ق���د ي�ش���ل اإىل 7 ترلي���ون دينار(. 
احلملة جتي���ئ اأمتثال وتطبيقا للربنامج 
احلكوم���ي ال�شالح���ي حلكوم���ة ال�شيد 
ال�ش���وداين باأعتباره يرك���ز على معاجلة 
اأه���م الولوي���ات. املكت���ب  الفق���ر كاأح���د 
العالم���ي لل�شيد رئي�ض ال���وزراء ا�شاف 
عبارة مهمة مفادها �شرورة التخفيف من 
معان���اة الفئ���ات اله�شة والفق���رة اإت�شاقا 
م���ع توف���ر �شبل العي����ض الك���رمي م�شاألة 
ينتظ���ر اأن ترتج���م عم���ال وفق���ا ل�شياقات 
زمني���ة حمددة ك���ي تنعك����ض اإيجابا على 
نوعية وم�شت���وى حياة الفئ���ات الفقرة 
حلج���م  املعر�ش���ة  املهم�ش���ة  واملحروم���ة 
ليو�ش���ف م���ن املعان���اة الن�شاني���ة. من 
النق���اط املهم���ة الت���ي وردت يف م�شمون 
احلمل���ة املعلن���ة يف �شه���ر يناي���ر 2023 

م�شارك���ة 2000 باحث من هيئة احلماية 
الجتماعية يف وزارة العمل يفرت�ض اأن 
تغطي معطيات ونتائج بحوثهم ا�شتيفاء 
م���ا جمموعه 1746086 ا�ش���رة ل�شروط 
احلماي���ة الجتماعي���ة م�شاأل���ة يف نظرنا 
لي�ش���ت هينة طامل���ا �شجلت اع���داد كبرة 
ب���اللف م���ن املتجاوزي���ن عل���ى الرعاية 
الجتماعية الذين يجب اأن ت�شرتد اموال 
اكت�شب���ت بط���رق غر م�شروع���ة لت�شاف 
لربنام���ج الرعاي���ة الجتماعي���ة ب�شيغته 
ال�شمولية. مو�شوع حي���وي يحتاج اإىل 
باحثن متخ�ش�ش���ن متطوعن وباإعداد 
كب���رة لإج���راء الح�ش���اء الدقي���ق ع���ن 
او�ش���اع الفئ���ات الت���ي تق���ع حت���ت خط 
الفق���ر. علما ب���اإن اأعداد الباحث���ن حاليا 
حم���دود ج���دا )2000( قيا�ش���ا على كمية 
العمل البحث���ي – امليداين ال�شتق�شائي 
املناط بهم اإجرائه. اخذا بالعتباراأهمية 
م�شاركة وزير العم���ل واملالكات املتقدمة 
بالوزارة يف احلملة يبقى مثل هذا اجلهد 
املرح���ب ب���ه باإنتظ���ار فتح جم���ال اأو�شع 
لإن�شم���ام مزي���دا م���ن الباحث���ن الفنين 
والح�شائين م���ن خمتلف التخ�ش�شات 
احلكومي���ة  والدارات  املوؤ�ش�ش���ات  يف 
وغر احلكومية له���ذه احلملة الن�شانية 
الك���ربى. لعل مم���ا ي�شتوج���ب مزيدا من 
اأهتمامنا وت�شجيعنا لهذا اجلهد احليوي 
يتواف���ق مع عملي���ة اإدخال بيان���ات اأكر 
من مليون و)500( األ���ف ا�شرة م�شمولة 
ب�شبك���ة احلماي���ة الجتماعي���ة يف نظ���ام 
زيادة مف���ردات احل�ش���ة التموينية التي 
اقره���ا جمل����ض ال���وزراء ب�ش���ورة متكن 
م���ن ا�شتالمه���ا من قب���ل الفئ���ات الفقرة 
بدءا من �شهر يناير 2023. م�شار يرتكز 
 Action عل���ى تطبي���ق البح���ث الن�ش���ط
Research اأحد مناه���ج البحث العلمي 
 Qualitative Research الو�شف���ي 
م���ن خ���الل دور ت�شه���م به جل���ان البحث 
والتق�شي للبحث ع���ن الفئات امل�شتهدفة 
ت�ش���ل اعداده���ا اإىل 2 ملي���ون �شخ����ض. 
هذا وعقب النتهاء م���ن عملية التاأكد من 
اإدخال كافة البيانات املطلوبة الكرتونيا 
تنطلق حملة مو�شعة هدفها تلبية مطالب 
املناط���ق ال�شكنية املعني���ة يف املحافظات 
)الق�شي���ة  الفق���ر  م���ن  تع���اين  الت���ي 
والحي���اء  والق�شب���ات  والنواح���ي 
ال�شكنية(. من منظور مكمل ا�شار ال�شيد 
اأحم���د ال�شدي وزي���ر العم���ل وال�شوؤون 

الجتماعي���ة اإىل اأن احلمل���ة �شت�شمل 20 
ق�شاء 3 منها يف بغداد و2 يف النا�شرية 
الدي���ن  �ش���الح  يف  و2  نين���وى  يف  و2 
وق�شاء يف ال15 حمافظة املتبقية. عقب 
ه���ذه العملي���ة الولي���ة �شتتج���ه اجلهود 
احلكومي���ة اإىل 33 ق�شاء اأخ���ر م�شمولة 
هي الخ���رى بخ���ط الفقر)موؤ�ش���ر البنك 
ال���دويل للفقر املدقع = 1.90 دولر(. من 
هن���ا اأولوية اأعتماد �شروط جوهرية تقع 
م�شامينه���ا يف جمالت تنموي���ة اإن�شانيا 
للحماي���ة  حمل���ة  اأك���رب  اإجن���اح  هدفه���ا 

الجتماعية.
ع���ام  ت�شخي�ش���ا  من���ا  يحت���اج  الم���ر 
و�شع���ت  الت���ي  الن�شاني���ة  للتحدي���ات 
الع���راق يف من���اخ اأو حميط يف تقديري 
ميك���ن و�شف���ه ميك���ن »جيو�شيا�ش���ي – 
اإن�ش���اين   – اجتماع���ي   – اقت�ش���ادي 
م���اآزوم". علما ب���اإن التاري���خ ال�شيا�شي 
القت�شادي املعا�شر للعراق حمل اأزمات 
اأن�شاني���ة مثلته���ا حتدي���ات ك���ربى عل���ى 
ال�شعيد القت�شادي - اجليو�شرتاتيجي 
– الن�ش���اين. مايهمن���ا ا�شا�ش���ا ت�شليط 
ال�شوء عليها يف ظل مفارقة مهمة ميزت 
املرحل���ة مابعد 2003 مفاده���ا ا�شتمرار 
اعتم���اد الدول���ة عل���ى القت�ش���اد الريعي 
"النفط���ي" ب�شكل يكاد يكون كليا بينما 
الزراعي���ة،  التنمي���ة  جم���الت  لزال���ت 
ال�شناعي���ة واخلدمية ب�شت���ى م�شامينها 
تعاين م���ن اأزم���ات "بنيوي���ة تنموية – 
اإن�شاني���ة" جت�شده���ا اإت�ش���اع م�شاح���ات 
وا�شعة الفقر، البطال���ة، اجلهل واملر�ض 
يف بل���د لدي���ه اإمكان���ات ب�شري���ة ومادية 
حيوي���ة!. �شم���ن ه���ذا ال�شي���اق يذكرن���ا 
موؤل���ف كتاب اأزمة التوزيع واأداء النظام 
ال�شيا�ش���ي العراق���ي بع���د الع���ام 2003 
عب���د احل�شن ع�شف���ور ال�شمري بق�شاوة 
الو�شع الن�ش���اين الذي ت�شم���ن تفاوتا 
يف الدخ���ل وال���روة كبرا ب���ن الفئات 
املالكة لراأ�ض املال والخرى التي تعاين 
�شغ���ف العي����ض والت�ش���رد او التهمي����ض 
وهن���ا نقتب����ض : »لميكن اإغف���ال تفاوت 
الدخل والروة بن املناطق، املحافظات 
ويف ماب���ن وحداته���ا الداري���ة واأجزاء 
املدين���ة الواحدة وب���ن الريف واحل�شر 
ولزالت و�شائل معاجل���ة هذا النوع من 
التف���اوت �شعيفة اأو تنع���دم اأحيانا. كما 
تختل���ف اخلدم���ات العام���ة يف تغطيتها 
لل�ش���كان ونوعيته���ا ب���ن امل���دن واأحياء 

املدين���ة الواح���دة". الم���ر ال���ذي نتف���ق 
في���ه مع وجه���ة نظ���ر موؤل���ف الكتاب يف 
�شرورة »املبا�ش���رة بتاليف هذا التفاوت 
�شم���ن �شيا�ش���ة موح���دة وبالتزام���ن مع 
م�شوح���ات تف�شيلي���ة واإع���ادة ت�شمي���م 
امل���دن وت�شحي���ح اأو�شاعه���ا احلالي���ة«. 
علم���ا ب���اإن "الرياف كان���ت دائم���ا اأدنى 
احل�ش���ر  م���ن  املعي�ش���ة  م�شتوي���ات  يف 
ويف و�شولها للخدم���ات العامة ». احلل 
الف�ش���ل الذي اقرتحه الباحث " تن�شيق 
�شيا�ش���ة العدال���ة التوزيعية م���ع مهمات 
التنمي���ة الزراعي���ة«. اإ�شتجاب���ة �شليم���ة 
ول�شك نعززها من روؤيتنا ال�شرتاتيجية 
دائ���رة  تت�ش���ع  اأن  يف  الكام���ن  للح���ل 
التن�شي���ق لتغطي عملية �شامل���ة للتنمية 
مبختل���ف  – الن�شاني���ة  ال�شرتاتيجي���ة 
تفا�شيالته���ا وتداعياته���ا. ترتيب���ا عل���ى 
ماتقدم، لب���د من الرتقاء وبا�شرع وقت 
ممكن باملحيط املجتمعي – القت�شادي 
واخلدم���ي(  ال�شناع���ي  )الزراع���ي، 
املتخل���ف، ول���ن يت�شنى ذل���ك بي�شر دون 
معاجل���ة جذري���ة للملفات التالي���ة: اول: 
الف�ش���اد )الداري – ال�شيا�ش���ي – املايل 
ثاني���ا:  املجتمع���ي(،  والقت�ش���ادي- 
الحت���كام اإىل الدارة الر�شيدة من خالل 
الت���ي  املتخ�ش�ش���ة  الكف���اءات  اختي���ار 
تتمت���ع مب�شداقية مهني���ة واأخالقية يف 
ظل العالء من قيم���ة الولء للوطن اول 
وه���ذا ماج�ش���ده انت�شارالعراقي���ن يف 
�شت���ى ميادين احلي���اة العلمي���ة والفنية 
والريا�شي���ة ب�شمنها م���ا حققوه موؤخرا 
م���ن ن�شر رابع جميل يف بطولة خليجي 
25، ثالث���ا: تاأ�شي����ض دول���ة املوؤ�ش�ش���ات 
الد�شتورية – ال�شيا�شية امل�شتقرة اأمنيا 
وامل�شتدامة دميقراطيا بعيدا عن ظاهرة 
التوافقي���ة اأو املحا�ش�شة احلزبية التي 
ت�شم���ح باإنت�ش���ار م�شاح���ات وا�شعة من 
الف�شاد يف ظل مايعرف بالدولة العميقة 
او املوازي���ة يف حميط يت�شم بال�شبابية 
التفاق���ات  عق���د  يف  الع�شوائي���ة  و 
العرفي���ة او ال�شخ�شي���ة او العائلي���ة او 
القبلي���ة ب���ل واجلهوي���ة غ���ر القانونية 
الت���ي تت�شب���ب لي����ض فقط باإه���دار للمال 
العام ب���ل وبتداعيات �شلبي���ة ناجمة عن 
حالت م���ن العنف والتط���رف ال�شيا�شي 
– املجتمع���ي م���ا يبعد الب���الد كثرا عن 
بناء حمي���ط م�شت���دام ح�شاري���ا واأمنيا 
ي�شمح بعق���د �شداق���ات وحتالفات تفتح 

اب���واب لال�شتثم���ار املثم���ر يف جم���الت 
حياتية هدفها تنمي���ة بالدنا جمتمعيا – 
اقت�شادي���ا – ثقافي���ا - بيئي���ا و�شيا�شيا 
– اإ�شرتاتيجي���ا يف ظ���ل عالق���ات دولية 
مثم���رة وعادل���ة او من�شف���ة ن�شبي���ا. اإن 
حت�شن الواق���ع القت�شادي – ال�شيا�شي 
– املجتمع���ي كفيل بفتح املجال للقطاع 
جدي���دة  جم���الت  بفت���ح  احلكوم���ي 
لال�شتثم���ار الوطن���ي املنت���ج ت�شتقط���ب 
كفاءات عراقي���ة حتتاجها بالدنا هذا من 
جه���ة مع تنمية حقيقي���ة للقطاع اخلا�ض 
املنظ���م ك���ي ي�ش���ارك م���ع القط���اع العام 
وامل�شرتك بدور فاعل هدفه اأنعا�ض دورة 
ال�شناع���ة الوطنية احلديث���ة التي ت�شهم 
"�شغ���رى،  ببن���اء م�شروع���ات متنوع���ة 
اع���دادا  ت�شتقط���ب  وك���ربى«  متو�شط���ة 
كب���رة جدا م���ن ال�شكان خا�ش���ة من فئة 
ال�شب���اب او اجليل اجلدي���د الناه�ض من 
الطبقة الو�شطى او من الفئات الفقرة.

اأخرا فاأن العتم���اد الذاتي على النف�ض 
وت�شجي���ع م�شروع���ات مبدع���ة للتنمي���ة 
واملتج���ددة  "اخل�ش���راء  الن�شاني���ة 
الطاق���ة" �شتقل���ل »اإن اأح�ش���ن تطبيقها« 
م���ن حج���م املعان���اة الن�شاني���ة وع���دم 
العدال���ة ال�شائ���دة يف او�ش���اط الفئ���ات 
الفق���رة واملحروم���ة موؤ�ش�ش���ة مناخ���ا 
ل�شيا�ش���ات  مواتي���ا  وبيئي���ا  �شحي���ا 
تتكي���ف  م�شتقبلي���ة  اإ�شرتاتيجي���ة 
معه���ا موؤ�ش�ش���ات ومنظم���ات احلماي���ة 
او  الر�شم���ي  ب�شكله���ا   - الجتماعي���ة 
غ���ر احلكوم���ي- م���ع متغ���رات ع�شر 
تلبي���ة  العالي���ة  والتقني���ة  احلداث���ة 
للمطالب الن�شانية واإت�شاقا مع حتويل 
تنق���ل  منا�شب���ة  فر����ض  اإىل  التحدي���ات 
بالدنا اإن عاج���ال اأم اآجال ملرحلة متقدمة 
تليق ببلدنا و�شعبن���ا م�شمونها اإرتباط 
للتنمي���ة  حيوي���ة  مب�شروع���ات  ق���وي 
الن�شاني���ة امل�شتدام���ة تتمح���ور ح���ول 
بن���اء الن�شان م���ن خالل برام���ج �شليمة 
ترفع م���ن الوعي العام بعظم امل�شوؤولية 
الجتماعي���ة وترتق���ي مبناه���ج التعليم 
والرتبية وغرها من �شبل تن�شط العمل 
املنت���ج واملبدع. علما باإن وجود �شبكات 
احلماي���ة الجتماعي���ة �شت�شتم���ر ب���اإداء 
عمله���ا خدمة لفئ���ات ال�شع���ب املحرومة 
والفق���رة خا�ش���ة التي و�شل���ت ملرحلة 
متقدمة يف العمر با�شلوب ومنهج جديد 

ينمي طاقات الب�شر.

الرُّ�شايف �شاحب ن�شاأة متوا�شعة ل �شبيل 
فيه���ا اأو معها اإىل الفخر بح�ش���ب اأو ن�شب، 
ولذل���ك كان ل َيعت���دُّ ب�ش���يء ق���در اعت���داده 
ب�شاعريت���ه وحدها.. وق���د تاأثر باأّم���ه تاأثرًا 
كب���رًا يف جمي���ع مراح���ل حيات���ه. واإليه���ا 
يرجع الف�شل يف ت�شّبعه للعروبة والبداوة 
دائم���ًا  كان يختاره���ا  الت���ي  العزل���ة  وتل���ك 
لنف�شه كب���دوي ُيالزم ال�شح���راء يف �شجر 
م���ن املدينة رغ���م اأّن���ه كان من اأك���ر النا�ض 
حّب���ًا للحياة وا�شتغراق���ًا يف مفاتن املجتمع 

احلديث وا�شتمتاعًا مبباهجه.
�ش���ايف ل تقت�شر اأهميته على �شاعريته  فالرُّ
وامنا يتمّيز بانطالقته كمفكر حر ومنا�شل 
من اأ�شل���ب الذي���ن خا�شوا مع���رتك الكفاح 
للع���راق  الوطن���ي  ال�شتق���الل  �شبي���ل  يف 

والنهو�ض القومي لالأمة العربية جمعاء.
�ش���ايف نب���ت اأ�شي���ل م���ن اأبن���اء ال�شعب  الرُّ
العراق���ي.. كان وال���ده عب���د الغن���ي اأفندي 
جندي���ًا يف اجلندرم���ة، وكان���ت اأم���ه فاطمة 
بن���ت جا�شم ام���راأة عربية م���ن احدى قبائل 

البدو.
ولد ال�شاع���ر معروف الرُّ�شايف يف الن�شف 
ال�شرقي م���ن بغداد الذي ُيع���رف بالر�شافة 
ع���ام 1873 و�شهد وهو طف���ل ولية مدحت 
با�ش���ا عل���ى العراق م���ن قبل ال�شلط���ان عبد 
العزي���ز.. وهك���ذا تن�ّش���م يف �شب���اه هّب���ات 
احلرية التي حملها اأب���و الد�شتور اإىل كافة 
ولي���ات اآل عثم���ان. فلق���د كان مدح���ت م���ن 
اأك���ر ال���ولة الذي���ن عرفهم تاري���خ املنطقة 
حتّررًا، فلّما �شّب به الطوق دخل الكّتاب يف 
بغ���داد اإذ تفتحت ملكاته عل���ى درا�شة الدين 
والفق���ه واأدب اللغة العربي���ة.. لكنه �شرعان 
ما حتّول عن درا�شت���ه الدينية اإىل الدرا�شة 
املدنية فالتح���ق باإحدى املدار�ض الع�شكرية 
حت���ى يجد الوظيفة الت���ي ت�شمن له الرزق، 
ذل���ك اأّنه كان يعي����ض كل �شباه مع اأّمه بينما 
والده يج���وب القفار جندي���ًا فاأ�شبح بحكم 

هذا الو�شع امل�شوؤول عن اعالة الأ�شرة.
موهبة ال�شعر

وحن اكت�شف الر�ش���ايف موهبته يف ال�شعر 
ترك املدر�شة الع�شكرية واجته لدرا�شة الفقه 
من جديد.. وانك���ب يلتهم كتب الأدب يف نهم 
حت���ى ا�شتوف���ى حظه م���ن ال���رتاث ال�شعري 
ال�شام���خ، ومل يك���ن اأمام���ه لك���ي يك�شب قوته 
اإّل اأن ميته���ن تدري�ض اللغ���ة العربية فا�شتمر 
على هذه الوظيف���ة حتى عام 1908، وطوال 
ه���ذه الف���رتة عا�ض يقر����ض ال�شع���ر ويرا�شل 
ال�شح���ف العربية يف القاهرة ودم�شق ولكنه 
كان يعي����ض يف عن���اء وع�ش���ر �شديدين وهو 
ينه����ض باأعباء مالية ثق���ال يف �شبيل اأ�شرته، 
وبل���غ اخلام�ش���ة والثالثن وه���و يدر�ض يف 
اعدادي���ة بغ���داد وق���د ب���داأ اأ�شمه ُيع���رف بن 

ال�شعراء املرموقن.
ولكن على اأي اأ�شا�ض اأقام الر�شايف �شعره؟! 
ومن اأي نبع كان ي�شتقي فل�شفته؟! اإن ذلك ما 
قد ميّيزه حقًا عن بع�ض ال�شعراء املحدثن.. 
فق���د ن�ش���اأ على عك����ض �شوق���ي ن�ش���اأة �شعبية 
خال�ش���ة، ولهذا غلب علي���ه اجلنوح للواقعية 
كما غلبت على طبيعته الروح الثائرة وتدرج 
عل���ى عك�ض حافظ ابراهيم.. يف بيئة ل تتيح 
ل���ه اأدن���ى �شبي���ل اإىل العت���دال، ولذل���ك كان 
عقالني���ًا ل يع���ّول يف حكم���ه اإّل عل���ى منطق 
الواق���ع بقدر ما كان ثائ���رًا ل يطيق ال�شمت، 
وقد اأخذ عن ثقافته العربية العتداد بالنف�ض 
والكربي���اء الذي يبلغ ح���د ال�شلف.. كما اأخذ 
ع���ن ثقافته الغربي���ة الميان بالعل���م والتقدم 
امل���ادي وال�شتق���الل بال���راأي اإىل حد خمالفة 
الع���رف ال�شائد والتقالي���د املقررة واملجاهرة 
مبعتق���ده يف وج���ه كل مقّد����ض مهم���ا كان���ت 

قدا�شته..
اأحب �شراحتي قوًل وفعال... واأكره اأن اأميل 

اإىل الرياء
على اأن هذه الطالقة كلفته الكثر.

فقد بلغ ب���ه احلال يف بع����ض هفواته اإن كان 

يرّبر املجون تربي���رًا فل�شفيًا على اأنَّه و�شيلة 
للتح���رر العقل���ي ومقاومة الري���اء والنفاق.. 
لك���ن احلق الذي يجب اأن ُيق���ال اأنَّ الّر�شايف 
كان �شابق���ًا لزمان���ه يف كث���ر م���ن معتقدات���ه 
بق���در ما كان مع���رّبًا عن بيئت���ه يف ت�شويره 
له���ذه النظ���رات.. م���ن ذل���ك اأنه مل يق���ف عند 
ح���د الدع���وة اإىل مقاومة ال�شتب���داد ول عند 
املحاكاة العقلي���ة يف التم�شك باأجماد املا�شي 

ومفاخره.
ولكن اأيها العربي اين

اأراك بغر ما يجدي مريدا
ف�شر العاملن ذوو حمول

اإذا فاخرتهم ذكروا اجلدودا
وخر النا�ض ذو حب قدمي
اقامة لنف�شه ح�شبًا جديدا

توجه وجه عزمك نحو اآت
ول تلفت اإىل املا�شن حيدا

اأرى م�شتقبل الأيام اأوىل
ل�شالح من يحاول اأن ي�شودا

نظرت���ه  يف  م�شتقبلي���ًا  اذن  الر�ش���ايف  كان 
وتطلعات���ه.. ول غ���رو فهو القائ���ل: „الع�شر 
وعل���م  راقي���ة  مدني���ة  ع�ش���ر  احلا�ش���ر 
وا�ش���ع واآث���ار باه���رة وخمرتع���ات عجيب���ة 
وم�شتك�شف���ات غريبة، كما اأن���ه ع�شر نفو�ض 

حمررة واأفكار طلقة ومدارك عالية«.
اأيها النا�ض هذا الع�شر ع�شر العلم واجلد يف 

العال واجلهاد
ع�ش���ر حك���م البخ���ار والكهرب���اء واملاكينات 

واملنطاد.
مدافعًا عن املراأة

اأما بالن�شبة للمجتمع فقد كان من اأكر �شعراء 
ع�ش���ره اهتمام���ًا باملجتمع ال���ذي عا�ض فيه. 
ويق���ول عن ذلك: »�شمع���ت بع�ض اأدباء الرتك 
يقول���ون اأن الأدب ل غاية له ويتو�شعون يف 
الق���ول حتى يعمموا به م���ا ُي�شمونه بالفنون 
والر�ش���م  واملو�شيق���ى  ال�شع���ر  اأي  اجلميل���ة 
والنح���ت.. ولق���د تاأملت هذا الق���ول فلم اأجد 

في���ه م���ا ينطبق عل���ى املعق���ول اإذ ل ري���ب اأن 
الغاي���ة ه���ي ما يك���ون لأجل���ه وج���ود ال�شيء 
وغاي���ة ال�شاع���ر من �شع���ره اث���ارة العواطف 
والتاأث���ر يف النفو����ض وب���ذا فان���ه ل ي�شع���ه 
بح���ال م���ن الأح���وال اأن يقول ال�شع���ر �شنعة 

لل�شنعة بل يقوله خلدمة املجتمع«.
�ش���ايف من زم���ن لأنه  ق�شي���ة ف�ش���ل فيه���ا الرُّ
كان �شديد الح�شا�ض بحي���اة النا�ض واآلمهم 
للت�شاقه باجلموع ال�شعبية. يقول هو نف�شه 
اأنَّ م�شاهد البوؤ�ض يف حياة النا�ض كانت اأ�شد 
دوافع���ه اإىل نظ���م ال�شع���ر. „ل حتركني اإىل 
الق�شيدة تلك النزوات الكاذبة من اأجل وردة 
ن�شرة، اأو ليل مقمر، اأو غزال �شارد نافر..". 
وه���ذه اأبيات من ق�شيد نظمه عن اأرملة لقيها 
ومعها ابنتها ت�ش���ران يف الطريق.. تنّم عن 

ان�شانيته.
لقيتها.. ليتني ما كنت األقاها

مت�شي وقد اأثقل المالق مم�شاها
اأثوابها رّثة والرجل حافية

والدمع تذرفه يف اخلد عيناها..
مات الذي كان يحميها وي�شعدها
فالدهر من بعده بالفقر اأ�شقاها..

اإىل اأن يقول..
حتى دنوت اإليها وهي ما�شية

واأدمعي اأو�شعت يف اخلد جمراها
وقلت: يا اأخت مهاًل انني رجل

اأ�شارك النا�ض طرًا يف بالياها
ل غرابة بعد هذا اأن يكون مو�شوعه املف�شل 
دائمًا الدف���اع عن املراأة، ول���ه يف ذلك ق�شائد 
ع���دة ن���ادى فيه���ا بتحري���ر امل���راأة، وتعليمها 
وتركه���ا لتعم���ل، وم�شاواتها التام���ة بالرجل 
ويف ذل���ك كان الر�ش���ايف اأ�شب���ق واأ�شجع من 

كافة معا�شريه.. بل ومن بع�ض من تلوه..
كم يف بيوت القوم من حّرة
تبكي من البوؤ�ض بعيني اأمه

عاب عليها قومها �شله
اأن تك�شب القوت واأن تطعمه

ويف ق�شيدة اأخرى..
هل يعلم ال�شرقي اأن حياته
تعلو اإذا ربى البنات وهذبا

وال�شرق لي�ض يناه�ض اإّل اإذا
اأدنى الن�شاء من الرجال وقربا

فاذا ادعيت تقدمًا لرجاله
جاء التاأخر يف الن�شاء مكذبا

من اأين ينه�ض قائمًا من ن�شفه
ي�شكو ال�شقام بفالج متو�شبا

الدعوة اإىل الوحدة
واإىل جان���ب ه���ذا الوعي الجتماع���ي البعيد 
الأوىل  بالدرج���ة  الر�ش���ايف  كان  الغ���ور، 
�شيا�ش���ي العقلي���ة يف�ّشر ذلك بقول���ه: „يجب 
اأن ميل���ك الع���رب اأمره���م يف ال�شيا�ش���ة حتى 
ال�ش���وؤون  جمي���ع  لأن  يرتق���وا  اأن  ميكنه���م 

واقت�شادي���ة  واجتماعي���ة  علمي���ة  احليوي���ة 
اإّل عل���ى حم���ور  الع�ش���ر  ه���ذا  ت���دور يف  ل 
ال�شيا�ش���ة، وي�شتحيل على اأم���ة اأن تتقدم يف 
ه���ذه ال�ش���وؤون وهي غ���ر مالك���ة لأمرها يف 

ال�شيا�شة«.
 1908 ع���ام  دع���ى  ي���وم  ي�شم���ه  مل  وكذل���ك 
اجلرائ���د  اح���دى  حتري���ر  يف  لال�ش���رتاك 
اإىل  يخ���ف  اأن  اإىل  الرتكي���ة  ال�شيا�شي���ة 
ال�شتان���ة ليلح���ق بقرين���ة ال�شاع���ر العراقي 
جمي���ل الزه���اوي وي�شاي���ع الحتادي���ن يف 
دعوته���م م���ن اأجل احلري���ة والد�شت���ور حتى 
اإذا اأغلق���ت اجلري���دة بع���د قلي���ل ا�شتم���ر يف 
تركي���ا وراح يطن���ب يف متجي���د الهّب���ة التي 
قاموا بها وانحاز اإىل �شفوفهم ب�شكل جارف 
فعين���وه ع�شوًا يف الربمل���ان الرتكي � جمل�ض 

املبعوثان.
واأق���ام الر�شايف يف الأ�شتان���ة طوال احلرب 
العاملي���ة الأوىل اإىل اأن انته���ت واأدرك اأخرًا 
اأن حرك���ة الحتادين مل تكن اإّل دعوة الق�شد 
منها احياء جمد تركي���ا على ح�شاب ولياتها 
امل�شتعب���دة حت���ت �شت���ار احلري���ة والد�شتور 

فانقلب يندد بالأتراك ويحنو على وطنه..
اأاأمنع عيني اأن جتود بدمعها

على وطني اين اذن لبخيل
ع���ن  تقاع�شه���م  عل���ى  اأهل���ه  يق���ّرع  راح  ث���م 
النق�شا����ض على الأتراك بع���د اأن تك�شفت له 
حقيق���ة احلك���م الرتك���ي �شواء ع���ن طريق اآل 

عثمان اأو طريق املخادعن من الحتادين.
برئت اإىل الأحرار من �شر اأمة

اأ�شرة حكام ثقال قيودها
عجبت لقوم يخ�شعون لدولة

ي�شو�شهم باملوبقات عميدها
واأعجب من ذا اأنهم يرهبونها

واأموالها منهم ومنهم جنودها
ن���زل يف �شوري���ا  الع���راق  اإىل  ويف طريق���ه 
حي���ث قامت حركة اجلامع���ة العربية الرامية 
اإىل ال�شتق���الل الت���ام عن تركي���ا.. و�شرعان 

م���ا اندف���ع يقظ���ًا اإىل اأح���داث الع���امل العربي 
فانط���وى حتت ل���واء ه���ذا ال�شع���ور العربي 

العام وراح يدعو اإىل الوحدة والت�شامن.
بني العروبة هّبوا من مراقدكم

اإلفى متى نحن ن�شكو �شولة النوب
فقد لعمري افرتقنا �شر مفرتق
وقد لعمري انقلبنا �شر منقلب

بل انه�شوا للمعايل خر نه�شتكم
وا�شتع�شموا باحتاد حمكم ال�شبب

من اأبرز املعار�شن
ا�شط���ر الر�ش���ايف اأن يقي���م يف �شوريا وهو 
يف حالة يرثى لها من البوؤ�ض والمالق حتى 
لقد باع معظم موؤلفاته باأبخ�ض الأثمان لياأكل 
م���ن عائده���ا ال�شئي���ل. وحن عر�ش���ت عليه 
الوظيف���ة للتدري����ض يف فل�شط���ن ذه���ب اإىل 
هناك واأقام فيه���ا اإىل اأن ا�شتتب الأمر بع�ض 
ال�شيء يف العراق، واأثناءها قد خلع العمامة 

وارتدى الزي الفرجني.
ويف ع���ام 1921 ع���اد اإىل اأر����ض الرافدي���ن 
وعن نائبًا لرئي����ض جلنة الرتجمة والتاأليف 
فا�شط���ر اإىل قب���ول املن�شب حلاجت���ه، ثم ما 

لبث اأن ا�شتقال.
كان الر�شايف م���ن اأبرز املعار�شن للمعاهدة 
النكليزية العراقية فقد اأعيد انتخابه للنيابة 
م���ن الأم���ة م���رات رغ���م �شالبت���ه و�شراحته 
وجمابهت���ه ال�شجاعة لالإنكلي���ز وعمالئهم يف 
الب���الد. وقال الكث���ر الذي ا�شتح���ال ن�شره. 
ذل���ك اأّنه كان جمنونًا باحلرية ول يعرف حدًا 
لطالقته و�شراحته.. ول���ذا �شرعان ما اأبعده 
فاعتزل ميدان  حظرتهم  الأمر" ع���ن  „اأولو 
ال�شيا�ش���ة وارتدى العب���اءة وراح يعي�ض يف 
ال�شح���راء، وبلغ به الأم���ر يف اأخريات اأيامه 
اأّن���ه كان ل يجُد القوت رغم معاونة الكثرين 
ل���ه، اإىل اأن ف���ارق احلي���اة يف ال�شاد�ض ع�شر 
وراَءه  ت���اركًا   1945 لع���ام  اآذار  �شه���ر  م���ن 
ثماني���ة ع�شر كتابًا يف جمموع���ة حما�شراته 

وتعليقاته ونظراته و�شعره..

�شافي عا�شقًا للغة.. ومد�فعًا عن �لمر�أة �لرُّ

قناطر

بين �لتانغو و�لخ�شابة

د. اأحمد عبد الرزاق �شكارة

 طالب عبد العزيز

�شروط �إنجاح �أكبر حملة لل�شمول بالحماية �الجتماعية

عبد الكرمي البليخ

بد�شدا�ش���ة بي�ش���اء واأ�شاب���ع مثل اأق���الم ال�شف�ش���اف انت�شل �شع���د الياب�ض، 
ع���ازف الطبلة ال�شهر يف الب�شرة فن اخل�شابة م���ن البتذال. هو وجمموعة 
م���ن زمالئ���ه الفنان���ن نقلوه م���ن ال�شخب واملج���ون اىل النظ���ام واحل�شمة، 
وكان ل�شم���ت الياب����ض وهدوئه واتزان���ه فعل ال�شحر يف تغي���ر وجهة نظر 
النا����ض ع���ن اخل�شابة، الفن الذي ن�شاأ يف ظروف واأمكن���ة ملتب�شة، وتعاملت 
طبقات املجتم���ع الب�شري معه منذ اأربعين���ات وخم�شينات و�شتينات وحتى 
ال�شبعينات من القرن املا�شي كما لو اأنه مرتبة منحطًة يف ال�شلوك الإن�شاين.
يق���ول بورخي����ض:" للتانغ���و جذٌر معي���ب" واخل�شابة لها جذٌر معي���ب اأي�شًا. 
فف���ي ال�شنوات تل���ك كان الكثر من جماع���ة اخل�شابة، من ال�ش���ود والبي�ض، 
يف الب�ش���رة القدمية والزبر وابو اخل�شيب ل�شو�شًا، ومتهمن بانحرافات 
اأخالقي���ة وجن�شية، ومعا�ش���رة ال�شبيان، لذا فهم غ���ر حمرتمن، وكثرا ما 
ن�ش���اأْت بينه���م خ�شومات و�شدام���ات تب���داأ بالع�شي، ول تنته���ي باخلناجر 
وال�شكاكن، لذا فهم رجاٌل اأ�شداء مبعنى ما، وذوي باأ�ض، وكثرًا ما �شاهدُت 
�شكاكينه���م تلك، حم�ش���ورة يف جيوبهم م���ع علب ال�شكائر وقن���اين اخلمرة. 
كنُت اأتلم�ض الفجوة ال�شيقة بن ما اأ�شمع من اأغاٍن والتماعات الن�شال التي 
���اُب مثل راق�ض التانغو الول  رمب���ا �شالت منها الدماء. حتى ليبدو يل اخل�شَّ
يف بيون����ض اآير�ض بالرجنتن، الذي ن�شاأ ب���ن اأو�شاط الزنوج، ويف بيوت 
�شيئ���ة ال�شمع���ة )الدعارة( حيث كانت ت�شهُر ال�شكاك���ن اي�شًا. هذا الفن الذي 
رف�شت���ه طبق���ات املجتمع هناك، م���ع اأنه كان يقام يف منا�شب���ات عقود القران 

والزواج.
اُب )خليف ال�شعيد( فك���رة ك�شر قحف الطبلة براأ�شه، اإذا  قب���ل اأْن يبتكر اخل�شَّ
اأخفق الولد الراق�ض معه ومل ياأت �شوُت الطبلة املك�شور من�شبطًا مع حركته 
يف الرق����ض )ينك�شر ال�شوت حن يخ�شف الطّبال جل���د الطبلة بيد وي�شرب 
ُق  عليها بالخرى( قبل الوقت ذاك كان ال�شجارياأتي على الطبول اأي�شًا، فتمزِّ
م قط���َع الفخاراأو تق���ذف بها يف  اجلماع���ُة ه���ذه جل���ود طبول الأخ���رى وته�شِّ
النه���ر.. هك���ذا مثلما ح���دث يف الرق�شة الت���ي �شخر فيها ع���ازف القيثارة من 
ُكرو����ض يف اح���دى الأما�ش���ي ببيون�ض اآير����ض. ومل ينتظر كرو����ض فقام من 
جهت���ه بقط���ع اوتار القيث���ارة باخلنجر، ثم دع���ا عازف القيث���ارة اىل مبارزة 
فقتله بوح�شية:" هناك تركُته مبعوَج الأح�شاء/ كما لو لي�شنع منها اأوتارًا«.

اإذا كان فن التانغوقد ن�شاأ يف اأحياء الزنوج الفقرة يف بيون�ض اآير�ض، وهو 
افرتا����ضٌ اعتم���ده بورخي�ض لي�ض اإل، فاأن ف���نَّ اخل�شابة مل ين�شاأ يف حمدان، 
ع النهاُر دروَبها، و�ش���ط غابة النخل، حيث كان  القري���ة ال�شغ���رة، التي تقطِّ
)ربي���ع خمي�ض و�شقيقه معتوق( وم���ن قبلهما العم )عنفو�ض( هناك، ومل تكن 
بلي���دة الزب���ر موطنًا له، حي���ث كان اأب���و دمل وحميد جميد يغم���رون رملتها 
باأ�شواته���م، كذل���ك ل ميكننا ان نن�شبه اىل حممد بت���ور يف الب�شرة القدمية، 
لك���نَّ الفنَّ امللتب�ض هذا حا�شر املدينة من جهاتها الثالث، واتن�شر مثل اأوراق 

كتاب ا�شطوري بعرته الريح.
يقول حممود مبارك بانَّ ال�شفن التي اأبحرت من مومبا�شا بتانزانيا هي التي 
حملت معها خليف ال�شعيد وح�شد ال�شوات ال�شجية تلك، فاأقول: ولعلها تلك 

التي اأقلعت من زجنبار وال�شاحل الفريقي.
بد�شدا�شت���ه البي�ش���اء وغرتت���ه احلم���راء خل�ض �شع���د الياب�ض ف���ن اخل�شابة 
م���ن دوني���ة ما�شيه، ون�شبه لون���ًا غنائيًا ب�شري���ًا خال�ش���ًا، اإذ، مل يعد النا�ُض 
يتحدث���ون ع���ن اخل�شابة اإل بو�شفه���ا الفن اجلميل الذي يط���رب له اجلميع، 
وبدون���ه ل حتلو منا�شبات عقود القران والتزوي���ج والنجاح. واإن مل يذهب 

اأحٌد به اىل باري�ض، كما فعل بالتانغو زنوُج بوين�ض اير�ض.
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حني نزلنا من ج�ش���ر اجلمهورية لن�شل اىل مبتغانا يف 
�شاحة التحري���ر وقف خليل الأ�ش���دي لي�شعل �شيجارته 
بينم���ا اأدرت راأ�ش���ي نح���و منقلة يف ف���رع جانبي تنبثق 
منه���ا روائ���ح �شواء، تب���ني يل لحقا اأنها جم���رد �شحوم 
حمرتق���ة جلذب الزبائن النادرين و�شط جوع �شامل يف 
بغ���داد 1994. قال يل الأ�شدي بع���د اأن اأ�شعل �شيجارته 
وراآين مت�شم���را اأمام امل�شهد الذي اأعجز عن النفاذ اإليه: 
عبئ ما ا�شتطعت من دخان امل�شويات فهو غداوؤك اليوم.
كان خلي���ل الأ�شدي مفل�ش���ا على ال���دوام. واعتياده ذلك 
جعل���ه ل يتوقف كثريا اأمام روائح امل�شويات التي كانت 
تطربني. يكفيه علب���ة �شجائر وكاأ�س يف اآخر الليل. يف 
ال�شن���وات التي تعرفت فيها اإلي���ه كان الأ�شدي قد و�شل 
اإىل الزهد الت���ام. مل تعد الدنيا تغريه. عجبت يوما لأنه 
ب���داأ ي�شتلطف فتاة متدربة يف اجلري���دة التي كنا نعمل 
فيها ب�شفة م�شححني لغوي���ني. دفع لها ق�شيدة �شاخنة 
كان كتبه���ا للتو. ابت�شم���ت املتدربة وم�شت يف طريقها. 
اأدرك ال�شاعر الذي فيه اإنه ل ي�شتطيع اأن يقدم لها �شوى 

الق�شيدة… وال�شمت. وهو ما كان.
وبالرغ���م م���ن اأن جتربته ال�شعري���ة حم�شوبة على جيل 
ال�شبعينيات اإل اأن ق�شيدت���ه، التي يكتبها وكنت اأقراأها 
يف الت�شعيني���ات، هي اأقرب ما تكون للق�شيدة التي كان 
يكتبها اأبناء جيلي، واأنا منهم طبعا. هل ال�شبب يف ذلك 
ح�شا�شية �شعرية تنتب���ه للجديد اأو اأن الو�شع العام يف 
الع���راق، ذل���ك الو�ش���ع املاأ�ش���اوي يف الت�شعينيات، هو 

الذي قاده ملا قادنا، واق�شد حتديدا الق�شيدة اليومية؟
رمب���ا ا�شتم���ر عملن���ا مع���ا يف جري���دة القاد�شي���ة، ويف 
ق�ش���م الت�شحي���ح اللغوي حتديدا، ملدة ع���ام كامل. ويف 
هذا الع���ام تعرف���ت اإىل مواهب خليل الأ�ش���دي اللغوية 
خمل����س  �شاع���ر  ال�شعري���ة.  ع���ن  ناهي���ك  واملعرفي���ة، 
لق�شيدته، مل يلوثها باأي طريقة كانت. ولقد كان التلوث 

يف تل���ك الأيام �شم���ة، فيما الرا�شخ���ون يف املع�شية قلة 
منب���وذة. كل واح���د م���ن ه���وؤلء يختفي خل���ف درع من 

اخلوف ال�شقيل.
قراأت ن�شو����س خليل الأ�شدي باهتمام بالرغم من اأنني 
كن���ت اأرفع راية القطيعة، وباملنا�شب���ة: من يتذكر اليوم 
مثل تلك امل�شطلحات؟ لقد كنا نتوقف كثريا اأمام جتارب 
القل���ة م���ن �شع���راء ال�شبعيني���ات ومل يك���ن الأ�شدي من 
هوؤلء القلة. مل���اذا؟ هل نلقي باللوم على النقد؟ الإعالم؟ 
ال�شيا�ش���ة؟ اأو اأن الأجيال الالحقة، ممثلة بي هنا، كانت 

عمياء اإىل هذه الدرجة؟
ومع اكت�ش���اف ق�شيدة الأ�شدي الزاهدة، وزهد �شاعرها 
بالطبع، كنت اأمترن على الإ�شغاء، وخا�شة يف ح�شرة 
ال�شعر الذي ياأ�شرين.. و�شيئ���ا ف�شيئا بداأت ابتعد كثري 
ع���ن �شع���ر البداي���ات ال���ذي انغم�ش���ت فيه �شابق���ا. ومن 
املوؤكد اأن املوؤثرات التي مرت علي، اإن�شانيا و�شعريا قد 

لعبت لعبها بي.
املوؤ�ش���ف اأن اأمث���ال خلي���ل الأ�ش���دي مي���رون يف حياتنا 
ب�شم���ت ب���اذخ ويغ���ادرون بال�شم���ت ذات���ه. ل اأريد هنا 
�شوى التلوي���ح لذكراه.. ذلك النحيل ال���ذي رثاين اأمام 
دخ���ان امل�شويات فعرفت حينها ك���م �شعبا اأن تعي�س يف 

احلرمان الدائم دون اأن ترم�س عينك.

2-1
اأ�شف���رت املرحلة ال�شعري���ة املعا�شرة عن جملة 
ظواه���ر فني���ة ووجداني���ة تفر����س عل���ى النقد 
مواكبته���ا واإع���ادة ترتي���ب بع����س البديهيات 
املتعلق���ة بال�شريورة والت���ذوق والوعي، وما 
اإىل ذلك من مفاهيم لها �شلة �شميمية بالإنتاج 
ال�شعري وعملية تلقيه. ومن الظواهر البادية 
عل���ى امل�شه���د ال�شع���ري احل���ايل غلب���ة النزعة 
الذاتية وخف���وت ال�شوت اجلماع���ي وطغيان 
ال�ش���ورة ال�شردية وبروز ق�شي���دة النرث ذات 
النف����س الق�شري وغياب التجريب ال�شعري يف 
الرتاث مقابل تقليد اأ�شكال �شعرية م�شتوردة.

وهذه الظواهر بالطبع لها تاأثريها يف الذائقة 
القرائي���ة لل�شعر اأيًا كانت الق�شيدة عمودية اأو 
ق�شي���دة تفعيل���ة اأو ق�شيدة ن���رث. واإذا كان من 
املعت���اد يف قوان���ني اخلربة الإن�شاني���ة اأن لكل 
قاع���دة ا�شتثناء، واأن هن���اك ما هو خا�س نادر 
يف كل م���ا هو عام �شائد، فاإن م���ن الطبيعي اأن 
ي�شه���د ال�شع���ر اإىل جانب ظواه���ره العمومية 
وال�شائع���ة ظاه���رة اأو اأك���رث خا�ش���ة وفريدة. 
وه���و م���ا ي�شتوج���ب م���ن النق���د اأن ي�شّخ�شها 
ويق���ول راأي���ه فيه���ا ك���ي ل يقت�ش���ر يف الر�شد 
والتدلي���ل عل���ى العام م���ن الظواه���ر فقط. فما 
هذه الظاهرة اخلا�شة التي تربز يف الق�شيدة 

املعا�شرة اليوم ؟
اإنه���ا ظاهرة “”الق�شي���دة الأثر”” التي حتمل 
خ�شو�شيته���ا  عل���ى  وتدل���ل  معه���ا،  فرادته���ا 
كتجربة وممار�شة من نواح عدة، منها ارتهانها 
ال�شع���ري بق���وة النف����س الواعي���ة الت���ي متنح 
ال�شاعر دفقًا لغوي���ًا يجعله ��� بح�شب كولردج ��� 
يعزل نف�ش���ه عن الطبيعة فال يحاكي ظواهرها 
اخلارجي���ة واإمنا يوّل���د بال�شعر ما به يعرب عن 
الطبيع���ة اخلارجية، و�شرب مث���ال ب�شك�شبري 
ال���ذي ج�ّش���د الطبيع���ة الإن�شانية لأن���ه عمل ما 
تعمل���ه الطبيع���ة بق���وة التخيل. ومثل���ه ادجار 
ال���ن ب���و الذي ره���ن ال�شع���ر بالنف����س وجعلها 
امل�شوؤولة عن ال�شعر. وبهذا تكون خ�شو�شية 
ال�شع���ر هي خ�شو�شي���ة ال�شاعر واأّي تغري يف 

اإحداهما يعني تغيريا يف الأخرى.
وم���ا يتول���د ع���ن ق���وة النف�س ه���و اأث���ر يرتكه 
ال�شاع���ر يف الق�شيدة ليدل علي���ه ويتجلى فيه 
�شوت���ه و�شورت���ه وذاكرت���ه وهمت���ه وحزن���ه 
وتفاوؤل���ه وخط���ه وكل م���ا ي���دل علي���ه وعل���ى 
تاريخ���ه. وم���ا يعني���ه الأث���ر ه���و اأن يف كتابة 
الق�شيدة دليل وظيفتها ال�شعرية يف ما حتويه 
من تقانات واإيقاعات واأن�شاق تت�شامن فتغدو 
وتركي���ب  مف���ردة  كل  اإىل  م�ش���رية  الق�شي���دة 
و�شياغ���ة فيه���ا، وكربهان اأو عالم���ة على اأنها 

تعود اإىل الق�شيدة وحدها ل اإىل غريها.
ول تك���ون الق�شيدة اأث���رًا ب�شعرية ال�شورة اأو 
بدللته���ا الجتماعي���ة اأو النف�شي���ة اأو الثورية 
ح�ش���ب، فهذه كلها معام���الت الأثر و�شروراته 
التي تفر�شها الكفاءة الإبداعية والوعي الفني 
باحلياة، واإمن���ا الذي يجعل الق�شيدة اأثرًا هو 
جمموعها الل�شاين ككيان لغوي له خ�شو�شية 
جتع���ل منه ظاهرة لها فرادتها يف عامل ال�شعر؛ 
فال تكون دالة اإل عل���ى �شاعرها الذي ل ُيعرف 
اإل بق�شيدته الأثر وتكون هي الأثرية بالن�شبة 

اإليه.
ول بد للق�شيدة الأثر من امتالك معجم �شعري 
خا�س، ولي�س املعجم جمموع كلمات يتوا�شل 
بها اأع�شاء جمموعة ل�شانية اأو جمموع األفاظ 

ي�شتعملها متكلم معني يف ظروف معينة

، ب���ل املعجم ح�شيلة خما�س تفاعلي وتداويل 
والتمرئي���ات  والتغ���ريات  التوت���رات  م���ن 
واملتوالي���ات  والت�شوي���رات  والتح�شي���الت 
تع���رتف  قاع���دة ل  عل���ى  املتما�شك���ة  اللفظي���ة 
مبعايري اخلطاب املتداول والعتيادي، بل هي 
لوحده���ا معيار فيه املتان���ة والنجاعة والرفعة 

وال�شال�شة.. الخ.
واأهمية امتالك املعجم هي من اأهمية �شريورة 
الق�شي���دة اأثرًا، والثن���ان اأي املعجم والأثر ل 
واعتم���الت  مقدم���ات  ب���ال  فج���اأة  يتحقق���ان 
وارتهانات اإبداعية بها يكون للق�شيدة �شياقها 
الل�شاين اخلا�س. ولي����س ال�شعر �شوى اإبداع 
ل�ش���اين وب���ه يتميز ع���ن ال�شرد، فيك���ون قادرا 
على قول م���ا ل ت�شتطيع اللغة اأن تقوله، ل من 
ناحي���ة الرتاكي���ب والقواعد واإمنا م���ن ناحية 
التعب���ري الذي ب���ه يتج���اوز ال�شاع���ر اللغة يف 

تو�شيل ما يريد تو�شيله من اأفكار.
وتتجلى هذه الإبداعية الل�شانية يف الق�شيدة 
الأث���ر ب�ش���كل م�شاعف ح���ني تك���ون الق�شيدة 
م�شاوي���ة ملجم���وع �شع���ر ال�شاع���ر، وجمم���وع 
�شعره مت�شاوقا معه���ا كمعادلة ل تقبل اجلدل. 
ول�شاني���ة الق�شي���دة الأثر تعن���ي اأن معجمها �� 
ال���ذي ينتج لها فرادتها �� ه���و الهادي اإىل نبوغ 
�شاعره���ا. وه���و اأم���ر ل يح�ش���ل يف ال�شعر اإل 
ملام���ا، ف���ال ينب���غ يف ال�شع���ر �شمن اجلي���ل اأو 
اجليلني ال�شعريني اإل نف���ر قليل. ولي�شت هذه 
املي���زة يف ال�شعر باحلديثة، بل هي قدمية قدم 
تل���ك اللحظ���ة التي فيه���ا وعى الن�ش���ان نف�شه 
ق���ادرا عل���ى اأن ي�شنع م���ن اللغة م���ا ل ت�شنعه 
هي، ف�شمن لنف�شه لغة �شعرية خا�شة، ابتدعها 
كحرف وحرف���ني وكلمة وكلمتني، و�شاعت من 
بعده، ور�شخت، فكانت دالة عليه عرب الأزمان 

وعلى اختالف الأمم واحل�شارات.
ولأن ال�شاع���ر ه���و ال���ذي ي�شنع اللغ���ة ولي�س 
العك�س، غدا التفاوت بني ال�شعراء يف اخليال 
طبيعي���ا كن�شاط ذهن���ي يتولد من خ���الل اللغة 
للمواه���ب  واملنمي���ة  للقرائ���ح  املوق���دة  فه���ي 
وال�شانع���ة لالخيلة التي به���ا تو�شف الأ�شياء 
وت�شتحث الحا�شي�س فتغ���دو النف�س منت�شية 
يف  م�شتع���رة  اأو  فرادي����س  م���ن  ملك���وت  يف 

ح�شي�س من جحيم.
ول يتحقق للغ���ة ال�شعرية معجم ما ملجرد اأنها 
ت�شن���ع الأخيل���ة، بل ل بد م���ن اأن تتجاوز هذه 
اللغ���ة بالأخيل���ة العامل ال���ذي �شي���ده الإن�شان، 
وحتل���ق بعيدا عن���ه، ذاهب���ة اىل ع���امل ل يراه 
�ش���وى ال�شاع���ر. واإخال�س ال�شاع���ر للغته هو 

الذي يحقق له ميزة امتالك معجم �شعري.
ولي����س �شه���ال حتقي���ق ه���ذه املي���زة عن���د م���ن 
ت�ش���ور اأن ال�شع���ر كلم���ات، م���ا اأن يبحث عنها 
حت���ى ي�شنع م���ن خالله���ا الف���كار اأو بالعك�س 
اأن ال�شع���ر اأف���كار ينبغ���ي اأن يج���د له���ا اأوعية 
من األف���اظ، فتكون مهمت���ه اجلمالية ك�شاعر قد 
مت���ت وانتهت، واإمنا ال�شعر هو مطاوعة اللغة 
�شاعره���ا، فتكون له وحده، ي���رى وي�شور من 
خالله���ا، موؤ�ش�شًا اأبع���اد عامله عل���ى اإحداثيات 

وعيه بها.
واإذا كانت اللغة هي ال�شانعة للمعجم واملعجم 
هو الذي يجعل الق�شي���دة اأثرًا، فاإن ذلك يعني 
ال�شتم���ال يف جترب���ة ال�شاع���ر والتعمي���م يف 
توف���ر معجمه ال�شع���ري داخ���ل كل ق�شيدة من 
ق�شائ���ده. فاملعج���م حا�شن���ة ل�شاني���ة وم�شرد 
ا�شتعمالت لفظية وموئ���ل تاأليفات خطابية ل 
ي�شتعملها غري ال�شاعر، لأنه وحده م�شتخدمها� 
وهي معروفة به وهو معروف بها. ول يت�شكل 
املعج���م لأي �شاعر بل هو خم�شو�س مبن حاز 
عل���ى اللغ���ة، فاأدركت���ه مي���زة ال�شع���ر و�شارت 

ق�شيدته دالة عليه من الوهلة الأوىل والنظرة 
اخلاطفة.

ال�شع���ري  املعج���م  ب���ني  ط���ردي  والتنا�ش���ب 
متمرئي���ًا  املعج���م  كان  فكلم���ا  والق�شي���دة، 
بو�ش���وح، كان���ت عالماتي���ة الق�شي���دة ������ كاأثر 
����� ب���ارزة و�شاخ�ش���ة. واأي تغيي���ب ل�شاح���ب 
الق�شيدة اأو تهمي����س اأو تغريب �شيتال�شى مع 
ح�شور الق�شي���دة اأثرًا يوؤ�شر على معجم، يدل 
بدوره عل���ى �شانعه. وت�شفر هذه العالئقية ما 
بني الق�شيدة واملعجم عن خ�شو�شية الدللت 
الت���ي يبغ���ي ال�شاع���ر تو�شيله���ا اإىل املتلقني. 
فاملعج���م ال�شع���ري بالن�شب���ة اإىل ال�شاع���ر هو 
حي���اة اأخ���رى؛ ف���اذا ح�ش���رت الق�شي���دة، فاإن 
ال�شاع���ر يح�شر معها ويوؤ�ش���ر عليه من خاللها 
كم���ا اأن وج���ود معجم ذي خ�شو�شي���ة ل�شانية 
���د مزاع���م حماة  دال���ة عل���ى �شاع���ر بعين���ه، يفنِّ
البني���ة وحرا����س الن�ش���ق يف اأن ال�شاعر ما اأن 
يوؤل���ف ق�شيدته حتى يك���ون مف�شول عنها فال 
ه���ي جزء من���ه، ول عالقة تربطهم���ا �شوى من 

ناحية ال�شم موؤلفا.
فال�شاع���ر موؤل���ف مي���ت يف ُع���رف البنيوي���ني، 
والن�شو����س وحدها الباقية وه���ي ��� كما اأعلن 
بارت عام 1968 ��� )ل تعرف ذاتا ول �شخ�شا( 
وعار�ش���ه مي�شيل فوكو عام 1969 مبقالته)ما 
املوؤل���ف ؟( وفيه���ا اأك���د اأن املوؤل���ف وظيف���ة من 
تنظي���م ع���امل اخلطاب���ات وا�ش���م املوؤل���ف ه���و 

ال�شمة املميزة له بو�شفه اأجنز فعال.
وح���ني نق���ول اإن لل�شاع���ر معجم���ا، ف���ان ذل���ك 
يعن���ي اأنه حا�ش���ر يف الق�شيدة روح���ا وكيانا 
بو�شفه ممول كالمي���ا احلا�شنة الل�شانية بكل 
ما يدخره من مرجعي���ات قرائية وما يتمتع به 
م���ن قدرات اإبداعية. وكم���ا اأن لي�س متاحا لكل 
�شاع���ر اأن يك���ون له معجم���ه اخلا����س، فكذلك 

لي�س لكل معجم اأن يجعل الق�شيدة اأثرًا.
ومن هنا ل يت�شكل املعجم ال�شعري من جمموع 
�شع���راء جتمعه���م م�ش���رتكات اللغ���ة والزم���ان 
وامل���كان كم���ا ل يت�ش���كل مبج���رد اأن يقت�ش���ر 
ال�شاع���ر يف ق�شائده عل���ى مو�شوع بعينه، بل 
هو يت�ش���كل ك�شناعة ل�شاني���ة يبتدعها ال�شاعر 
ل يف جمم���وع �شعره وحده، ب���ل اأي�شا يف كل 
ق�شي���دة من ق�شائده، فتتحقق ل���ه لغة خا�شة، 
به���ا يتفرد عل���ى �شائر املجم���وع ال�شعري. وما 
ق���ال مونت���ني: )اإنني امتلك معجم���ا خا�شا بي 
للغاية( اإل لأنه اأدرك اأن ال�شعر لغة. ومن كانت 
له لغته اخلا�شة، غدا له معجم، فيه الدليل على 

اأن لق�شيدته اأثرًا.
لي����س منوط���ا بالخت���الف  املعج���م  وامت���الك 
يف ا�شتعم���ال اللغ���ة، وامن���ا ه���و اختالف يف 
طريق���ة التواف���ق والختالف داخ���ل الق�شيدة 
الواحدة، وما ينتج عن ذلك من �شور تت�شاوق 
يف طريقة انتقاء تراكيبه���ا وتن�شيق مفرداتها 

والتعبري ع���ن مدلولته���ا. فتتعار�س التعابري 
وتتناغ���م ال�ش���ور وتتق���ارب الرم���وز وتك���رث 
املج���ازات والإيح���اءات. وم���ن جمم���وع ه���ذا 
التواف���ق والت�ش���اد تت�ش���كل ال���دللت فتت�شع 

التاأويالت الل�شانية وال�شيميائية.
واإذا كان للق�شي���دة اأن تك���ون اأث���رًا، ف���ان م���ن 
امله���م الوق���وف عل���ى طبيعة معجمه���ا، ور�شد 
خ�شو�شيات هذا املعجم نقديا كرتاكيب ن�شية 
اأو مف���ردات ل�شاني���ة اأو موؤ�ش���رات دللية. وما 
يتب���ع هذا الر�شد النقدي من مقاي�شات �شعرية 
به���ا يحدد م�شتوى ما ي�شتم���ل عليه املعجم من 

�شمات وما يقبله من اإ�شافات اأو حذوفات.
وه���و م���ا جن���ده متمث���ال يف �شع���ر �شاعري���ن 
عراقي���ني معا�شري���ن كتب���ا العم���ود والتفعيلة 
والن���رث هما حمم���ود الربيكان وعب���د الرحمن 
طهم���ازي. والثن���ان يتقارب���ان ل يف كتابتهما 
للق�شيدة الأث���ر ممتلكني معجما �شعريا خا�شا 
ب���كل واح���د منهم���ا ح�شب، ب���ل هم���ا يتقاربان 
اإىل  ينظ���ران  به���ا  الت���ي  الطريق���ة  اأي�ش���ا يف 
ال�شعر كثقافة يف�شي الإخال�س لها اإىل ال�شعر 
ولي�س العك�س. ولعل هذا التقارب هو ما جعل 
ال�شاع���ر طهم���ازي يكت���ب درا�شة ع���ن ال�شاعر 
الربي���كان يف �شتينيات الق���رن املا�شي، وفيها 
ك�شف عن مكمن �شاعري���ة �شاحبه فهو الأدرى 
ب�شعابها وا�شت�شراف قادمها، فقال: )اإن خالف 
ال�شاعر مع اأغل���ب �شعراء جيله واجليل التايل 
ه���و خ���الف يتج���اوز ال�شع���ر اإىل الثقافة التي 
تتطل���ب موقفًا حرًا قاباًل للرتويج. اإنه يتجنب 

ادعاءات الألفاظ التي تتفاوت مع احلقيقة.(
وعلى الرغ���م من اأن ال�شاعري���ن كتبا الق�شيدة 
كتجرب���ة �شوفي���ة وروؤي���ة فل�شفي���ة جتع���الن 
م���ن الق�شيدة اأث���رًا، فاإن �شمري الأن���ا والنزعة 
العاطفي���ة هم���ا اللذان �ش���ّكال معج���م الربيكان 
ال�شع���ري وفيه ل ت���كاد الق�شي���دة تطول حتى 
تنته���ي. والأم���ر نف�ش���ه ينطب���ق عل���ى �شط���ره 
ال�شع���ري فه���و ق�ش���ري النف����س اأي�ش���ا كما يف 

ق�شيدة “من اأغاين العزلة«:
ي���ا وحدت���ي والق���در/ لعنت���ه والق�ش���اء/ وما 
في���ك  ال�شم���اء/  تق���ول  الب�ش���ر/ وم���ا  يح���وك 
ا�شتحال���ت هب���اء/ ويف �شم���ريي اأث���ر. ولعل 
ه���ي  متح���ول(  مرك���ز  ذات  ق�شيدته)ق�شي���دة 
الأط���ول ب���ني ق�شائ���د الربي���كان كاف���ة، وفيها 
تهيم���ن لغة الأن���ا والعاطف���ة هيمن���ة اأ�شلوبية 
تطب���ع معجم الربيكان ال�شعري بطابع خا�س، 

ومما قال فيها:
ادح���ر بال�شعر ه���ذا الظالم ال���ذي يتمدد داخل 

روحي
اأح���اول اأن اأجع���ل الفق���د اأجم���ل ح���ني اأ�شوغ 

املراثي
اأتثب���ت  اأن  درج���ات اأح���اول  م���ن 

واأن  اأت�شبثالو�ش���وح. 

بالزائالت. اأحاول اأن اأتعرف ما ل يباح واأن
اأتق�شى حدود العوامل.

و�شرنج���ئ احلدي���ث ع���ن الق�شي���دة الأثر عند 
ال�شاعر حممود الربيكان وما فيها من مهيمنات 
الأن���ا والعاطفة، ونتناول الق�شي���دة الأثر عند 
ال�شاعر عبد الرحمن طهمازي املعنونة)هروب 
مع امل�شري( املن�شورة يف جريدة املدى بتاريخ 
19 /2023/1، وه���ي من���وذج ق���وي ملفه���وم 

الق�شيدة الأثر وخ�شو�شية املعجم ال�شعري.
والق�شيدة نرثية وتتاألف من مئة واأربعة ع�شر 
�شطرا �شعري���ا ومكتنزة مبعجم �شعري خا�س 
بال�شاعر، يتم���راأى للقارئ م���ن الوهلة الأوىل 
اأث���رًا. وتت�ش���كل مترئي���ات  الق�شي���دة  فتب���دو 
هذا املعجم م���ن مكونات توليفي���ة ل�شانية هي 
عبارة ع���ن تبئريات لفظية، تلتقي عندها ثالث 
مهيمن���ات دللي���ة طرفي���ة. وفيما ياأت���ي عر�س 
حتليلي له���ذه التمرئي���ات يف ق�شيدة )هروب 

مع امل�شري(:
التمرئي املركزي/ اإن ال�شورة ال�شعرية بوؤرة 
البن���اء ال�شع���ري وفواعل���ه  ن�شقي���ة لأط���راف 
وعوامل���ه، فتنعك����س اإ�شعاع���ات ذبذباتها على 
الن����س ال�شعري كله. وهي تت���وزع على ج�شد 
)ه���روب م���ع امل�ش���ري( يف ثماني���ة موا�ش���ع، 
هي)/1الرمية املتما�شكة �شتفتح لك ال�شورة. 
2 / واقل���ْب ال�ش���ورة دائم���ًا 3/ واإذا اأخ���ذت 
ال�ش���ورة 4/ وكان���ت ال�ش���ورة واقف���ة تلتفت 
اإىل اأ�شله���ا /5 ُيبَعث���ون يوم تر�ش���ل ال�شورة 
معه���ا  وتكَلّ���ْم  ال�ش���ورة   /6 اإىل..  اأ�شرعته���ا 
كالم الأن���داد وامن���ع7 / ويف الإط���ار الراجف 
الزاحف على ال�ش���ورة 8 / حياكة الألوان من 

عط�س ال�شورة(
وت�شنع ه���ذه البوؤرة مركزا ب���ه تنتظم ن�شقية 
الق�شيدة فتغ���دو كال واحدا غري قابل للتجزئة 
لالأط���راف  امل�شتجم���ع  املرك���ز  وبرتاتبي���ة 
باأبعاده���ا املتغاي���رة عل���ى امل�شت���وى الباطني 
وعالقاتها املت�شادة عل���ى امل�شتوى الظاهري، 
بدءا م���ن العنوان)هروب م���ع امل�شري( والذي 
في���ه يت�ش���اوى الإدب���ار او الفرار م���ع احلل اأو 
امل���اآل حيث العود هو الرج���وع كمحطة نهائية 
فيه���ا الق���رار يك���ون متحقق���ا بامل�شاحبة)مع( 
ويف ه���ذا احلرف تلتم ال�شورة/ العتبة فتمهد 
ول���وج الق�شيدة التي بدت مب���اأرة يف ت�شادها 
وتوافقه���ا. وه���ذا التمرئي العتبات���ي للعنوان 
الن����س  م���ن  عل���ى  مرك���زي  ب�ش���كل  ينعك����س 
ال�شع���ري كرتاكي���ب و�ش���ور ودللت، فتكون 
الوظيفة اجلمالي���ة للمعجم ال�شعري قد حققت 

اأوىل خطواتها باجتاه ولوج املن ال�شعري.
وعل���ى الرغم م���ن اأن بنية العن���وان قد عك�شت 
يك���ون  ان  املعت���اد  اإذ  ماألوف���ة،  غ���ري  �ش���ورة 
الهروب م���ن امل�شري ولي�س مع���ه، فان ذلك هو 
جزء م���ن عمل الق�شيدة الأث���ر الذي فيه توؤدي 
ال�شورة دوره���ا كبوؤرة هي مت�ش���ادة ظاهريا 
لكنه���ا داخليا تعك����س توافقا تام���ا كمثل املراآة 
جتم���ع ت�شتت���ات ال�ش���وء وتلمه���ا ث���م تعك�شها 
�ش���ورة متما�شكة وموؤط���رة اأو كمثل البندول 
يتواف���ق يف حركت���ه مع انه���ا متعاك�ش���ة جيئة 
وذهاب���ا. ولق���د ق���ال اب���ن عرب���ي ع���ن مركزية 

ال�شورة قوله املاأثور:
لقد �ش���ار قلبي قابال كل �شورة فمرعى لغزلن 

ودير لرهبان
واإذ تتع���دد فاعلية ال�شورة فهي)تتقلب وتاأخذ 
وتند ومتنع وترجتف وتزحف عط�شى(، فذلك 
م���ا يحقق لها هيمنة، تتمراأى من خاللها مركزا 
�شابط���ا لإيقاعية الق�شيدة يف توايل تراكيبها 
ودللته���ا، فيك���ون اأمر تاألي���ف املعجم متحققا 

وخا�شا.

مل ي���اأت القرن التا�ش���ع ع�شر ومطلع 
مو�شيقي���ة  ب�شخ�شي���ة  الع�شري���ن 
ف���ذة ومثقف متن���وع الإهتم���ام مثل 
امل���ال عثمان املو�شل���ي. نتذكره كلما 
ا�شتمعن���ا اإىل عدد من اأجمل الأغاين 
العربية واأكرثه���ا انت�شارًا لي�س يف 
املحي���ط الناط���ق بالعربي���ة فح�شب، 
ب���ل و�شلت اأحلان���ه اجلميل���ة بلدانًا 
تتكل���م لغة مو�شيقي���ة م�شابهة للغتنا 
واليون���ان،  واإي���ران  تركي���ا  مث���ل 
واأخ���رى مو�شيقاه���ا خمتلف���ة مث���ل 

الهند وفرن�شا.
لو كان املو�شل���ي اأوروبيًا لأحتفلوا 
بذك���رى وفات���ه املئوي���ة بتخ�شي�س 
الع���ام 2023 كل���ه با�شم���ه، واأقاموا 
املهرجانات املو�شيقية لتقدمي اأعماله 
واملوؤمت���رات العلمي���ة لتق���دمي اآخ���ر 
البح���وث والدرا�ش���ات الت���ي تتعلق 
بفن���ه و�شريته وحيات���ه ال�شخ�شية، 
ولرمب���ا ظهرت �شورت���ه وهو يلب�س 
املت�شوف���ني  وطربو����س  عب���اءة 
عل���ى واحدة م���ن الُعم���ل النقدية اأو 

الطوابع الربيدية التذكارية.
ذكرت املال عثمان املو�شلي يف كتابة 
�شابق���ة عن���د احلدي���ث ع���ن ذكريات 
�شين�شان�س عن الإ�شماعيلية )املدى 

لق���اء  واحتم���ال   ،)2022/5/22
الرجلني هناك اأثناء زيارة املال مل�شر 
�شنة 1895، وا�شتعمال �شين�شان�س 
ملو�شيقى مو�شح “يا عذويل ل تلمني 
فالهوى قّتال” يف عمله املذكور. هذا 
ي���دل على اأ�شال���ة وعذوب���ة الأحلان 
الت���ي اأبدعها املو�شل���ي بحيث اأّثرت 
يف فن���ان متمي���ز مث���ل �شين�شان�س. 
واإذا ا�شتعر�شن���ا اأعم���ال املو�شل���ي 
ف�شنجد اأن الكثري م���ن اأحلانه تت�شم 
به���ذه ال�شف���ات وه���ي اأح���د اأ�شباب 
يف  ودميومته���ا  الفائ���ق  جناحه���ا 
الذاكرة اجلمعي���ة حتى بعد مئة عام 
من وف���اة موؤلفها، وميكنن���ا و�شعها 
الأعم���ال  م�ش���اف  يف  ت���ردد  دون 
املو�شيقية الأوروبي���ة اخلالدة التي 

تراكمت على مر القرون.
ت���راث و�شرية حي���اة ه���ذا العبقري 
الب�ش���ري ال���ذي م���الأ �شيت���ه املو�شل 
وبغداد وحلب وا�شطنبول والقاهرة 
ل تزال حتتاج البحث العلمي، يكفي 
هن���ا ذكر تكرار خطاأ واحد يف جميع 
ال�شري وم���ن قبل باحث���ني معروفني 
عل���ى  انرتن���ت  مواق���ع  واأ�شح���اب 
ال�شواء. تقول ال�شرية: “ولد عثمان 
املو�شل���ي ع���ام 1854م يف املو�شل 
ال�شابعة  يف  وهو  والده  … تويف 
م���ن عمره … ف�شم���ه جاره حممود 
اأولده  اإىل  العم���ري  �شليم���ان  ب���ن 

… وعندم���ا ت���ويف حمم���ود اأفندي 
ت���رك عثم���ان   1865 ع���ام  العم���ري 
وكان  بغ���داد  اإىل  املو�ش���ل  مدين���ة 
يف العق���د الثالث من عم���ره، وتلقاه 
بالتك���رمي اأحم���د عزة با�ش���ا العمري 
ابن حمم���ود اأفن���دي، واأ�شكنه عنده 
وا�شتهر هن���اك بق���راءة املولد فحّف 
ب���ه النا����س”. فكي���ف كان يف العق���د 
الثالث م���ن عمره وه���و يف احلادية 
ع�شرة؟ هذا ما دفع اأحد الباحثني اإىل 
احلديث عن احتمال ولدة املو�شلي 

قبل 1854 بعقد على الأقل.
وحت���ى ذل���ك احل���ني لنتذك���ر اأحلان 
ومو�شح���ات  ومدائ���ح  ابته���الت 
الرائع���ة  ال�شوفي���ة  املو�شل���ي 
“زوروين كل �شن���ة م���رة” و”فوق 
النا خ���ل فوق” و”البن���ت ال�شلبية” 
و”طلع���ت ي���ا حم���ال نوره���ا” و”يا 
ع���ذويل ل تلمني” و”ق���دك امليا�س” 
اأو ن�شتم���ع اإىل الت�شجيالت الرتكية 
ب�شوت���ه وغريه���ا الكث���ري. وت�ش���ري 
ه���ذه الأحل���ان اإىل من���ط جدي���د من 
دروي����س  �شي���د  تلقف���ه  املو�شيق���ى 
تلمي���ذ املو�شل���ي، وه���و م���ا بث يف 
املو�شيق���ى امل�شري���ة روح���ًا جديدة 
الق�شبج���ي  مث���ل  عباق���رة  طوره���ا 
وعبد الوهاب وزمالئهم قبل اأن يبداأ 
النح���دار نح���و ال���رداءة يف العقود 

الأخرية.

 لطفية الدليمي
قناديل

 امل�شه���د اخلتامي من فلم )اإنقاذ اجلندي رايان( قطعة فنية م�شنوعة 
بق�شدي���ة وا�شحة،هذا امل�شهد هو خال�شة حكاية من احلرب العاملية 
الثاني���ة: ي�شاأل اجلندي رايان - الذي يب���دو يف طور كهولة متاأخرة 
- زوجت���ه: هل كن���ُت اإن�شانًا �شاحل���ًا عزيزتي؟ ه���ل ت�شتحق حياتي 
الت���ي ع�شتها ت�شحيات جمموعة م���ن اأولئك ال�شب���اب البطال الذين 
فق���دوا حياتهم لإنقاذي؟ ثّم يق���ف والدموع متالأ عينيه - يف م�شهدية 
تعّززه���ا مو�شيق���ى درامي���ة - ليحي���ي العل���م المريك���ي اخلفاق وقد 
تخللت���ه اأ�شع���ة �شم����س �شاطع���ة. ه���ل كان �شتيف���ن �شبيلبريغ خمرج 
الفل���م �شاذج���ًا يف �شنعت���ه ال�شينمائية ليق���ّدم لنا م�شه���دًا يوؤّكُد قيمة 
الوطني���ة التي قد تب���دو لبع�شنا قيمة مرتاجع���ة يف ع�شر العوملات؟ 
اأب���دًا. يعرف �شبيلبريغ – وهو مفّكر �شينمائي ولي�س حم�س �شانع 
�شور �شينمائية مبهرة - ماذا يفعل، وَمْن يخاطب، واأية ر�شالة يريد 

متريرها.
 قد تكون عبارة )الن�شان الكوين( من العبارات املحّببة اإىل الروح؛ 
اإذ نلم���ح فيها �شحنة �شعرية عاطفي���ة تتعاىل على حمدوديات الزمان 
وامل���كان والبيئة. كّل ذي ن���زوع للحداثة والعقلن���ة وال�شالم العاملي 
والتق���ّدم الن�شاين لبّد اأن تكون فك���رة )الن�شان الكوين( قد داعبت 
خيالته يف بواكري حياته. العبارة ذاتها لي�شت اإبتداعًا حديثًا بل يف 
مقدورن���ا اأن نتلّم�س بداياتها يف ع�شر �شي���وع النزعة الن�شانية يف 
اأعق���اب ثورة ال�شالح الديني الوربية. الفكرة جميلة يف متبنياتها 
وغاياتها: كلنا اأنا�ٌس خملوق���ون بالكيفية البيولوجية ذاتها، وعلينا 
اأن لندع اإعتبارات قومية اأو عرقية اأو �شيا�شية اأو،،، تخّرب نزوعنا 
نح���و اأ�شل الف���رع الن�شاين. الأ�شل هو ال�ش���ري يف التيار الن�شاين 
الداف���ق ب���دًل من الغ���رق يف روافد �شيق���ة حتت م�شّميات ع���ّدة منها 

القومية والدين واعتبارات التاريخ واجلغرافيا وال�شيا�شة.
 لك���ّن واق���ع احلال يخربن���ا اأّن الن���زوع الرغائبي �ش���يء، ومتطلبات 
عي����س حي���اة قابل���ة لال�شتمراري���ة �شيء اآخ���ر. لي�س مّنا م���ن هو فرٌد 
هالم���ي من غري �شف���ات، معّلق ب���ني اأر�س و�شماء. لب���ّد من جمتمع 
حمّدد وم�شوؤوليات حم���ّددة يحكمها قانون. لبّد من دولة ينتمي لها 
املرء ب���كّل �شروطها املحّددة يف نهاية المر. هذا هو واقع احلال كما 

ن�شهده ونعي�شه.
 ميك���ن فهم التطور الب�شري - عرب �ش���كل التنظيمات الب�شرية - باأنه 
ارتقاء من ال�شغري اإىل الكبري، وتخلٍّ عن بع�س احلقوق )الطبيعية( 
لل�شغ���ري دعم���ًا ل�شط���وة الكب���ري. ال�شغ���ر والك���رب هن���ا ه���ي حم�س 
مقارن���ات يف احلجوم العددية. ال�شغري ه���و الفرد الواحد، والكبري 
ه���و كل ماع���داه م���ن ترتيب���ات تنظيمي���ة. ت���دّرج الكبري م���ن العائلة 
والقبيلة حت���ى اإنتهينا اإىل �شكل الدولة احلديث���ة. كّل �شكل تنظيمي 
يفر����س �شروطًا وحتديدات على الفرد، وك���ذا تفعل الدولة احلديثة. 

الوطنية واحدة من هذه ال�شروط.
 الوطني���ة كمف���ردة لُتْذَك���ُر اإل وت�شتث���ري زوبع���ة م���ن ال�شكالي���ات 
معه���ا. حتى جذرها اللغ���وي ينطوي على التبا����س. ت�شيع يف ف�شاء 
الثقافة النكلو�شاك�شوني���ة مفردة Nationalism كمقابل للوطنية، 
وقد ي���راد منها اأي�ش���ًا القومية. يري���د الوربيون م�ش���اواة الوطنية 
بالقومي���ة لأنهم هم من اإبتدعوا مفهوم المة – الدولة؛ بينما ليقبل 
المريكيون هذا ؛ فاأمريكا ت�شّكلت من قوميات متعّددة اإىل حّد ماعاد 
التعوي���ل على معي���ار القومي���ة ي�شلح مقيا�ش���ًا للوطني���ة؛ فابتدعوا 
مف���ردة Patriotism - ال���ولء كمقاب���ل للوطني���ة. اخلي���ط اجلام���ع 
ل���كّل اأ�شكال الوطنية ه���و )الولء( والخال�س للدول���ة بكّل متثالتها 

الرمزية والقانونية.
 �شيتح���دث البع����س ع���ن العومل���ات باعتباره���ا اأم���رًا عاب���رًا للدول���ة 
ومتج���اوزًا له���ا. ه���ذه اأكذوبة خال�ش���ة. مل نبتدع حتى الي���وم �شكاًل 
م���ن التجّم���ع الب�شري يتجاوز فك���رة الدولة. العومل���ات ابتداٌع خلقه 
املتنفذون املاليون والتقني���ون لكي يحكموا �شيطرتهم على املفا�شل 
العاملي���ة الت���ي مل يتحكم���وا به���ا بع���د، ومت���ى ماا�شتنف���دوا الفوائد 
املجتن���اة من تلك العوملات �شيغادرونها ب���ال رجعة. المر ذاته ي�شحُّ 
عل���ى الحت���ادات )مثل الحت���اد الوربي(: يدخل���ه البع�س طمعًا يف 
منافع منتظرة اأو رغبة يف تعزيز ال�شطوة ال�شيا�شية والقت�شادية. 
تبقى الدولة وقوانينها هي الرت�شيمة احلاكمة يف عاملنا الذي نعرف.

 اإ�شكالي���ة كبرية تلك التي نعانيها يف فهم الوطنية العراقية. لبّد من 
الق���ول اأّن الوطني���ة العراقية مفهوم منّفر لكون���ه يتطلب من املواطن 
ت�شحي���ات لنهائي���ة تت���ّوُج بال�شه���ادة يف �شبيل وط���ن مل ينجح يف 
�شناعة دولة )لن نق���ول دولة حديثة(. ثم اأّن مو�شوعة الولءات يف 
الع���راق لتنتظم يف �شياغة قانونية تخرُجه���ا من عباءة النتماءات 
الفرعي���ة. الأهّم من كل هذا اأن ي�شود فهٌم جمعي باأّن الوطنية مفهوم 
عملي ينتفع منه الفرد يف تي�شري �شوؤون حياته ولي�شت �شيئًا يفر�ُس 
مبفاهي���م ق�شرية تدعمها قوان���ني جائرة. مازال���ت وطنيتنا العراقية 
)املاأمول���ة( غري مت�شكلة على اأ�ش�س قانوني���ة �شابطة. كّل مانراه من 
)هو�شات( تنادي بالوطنية لي����س �شوى زعيق اأجوف ي�شتجدي يف 
الغال���ب مطلبًا من م�ش���وؤول حكومي. �شارت الوطني���ة م�شهودة يف 
متثالت القوة املقرتنة مب�ش���وؤول حكومي بدًل من العراق / الوطن. 
ميك���ن اأن ن�شّمي هذا فلكلورًا يف ال�شتعرا�ش���ات الوطنية. مل ي�شعر 
العراقي يومًا اأّن وطنيته هي التي يجب اأن حتّدد مقدار ُرقّي عي�شه. 
وطنيتن���ا العراقية م�شهديات ا�شتعرا�شية جتري وقائعها املعلنة من 

قبل منافقني اأو مرتزقة حلزب اأو متنفذ �شيا�شي اأو حكومي.
 لي����س مثال )الن�شباطية( الذين يالحق���ون اجلنود الهاربني ببعيد. 
ثنائي���ة الن�شباطي���ة / الفرارية مثاٌل على تهاف���ت وفلكلورية مفهوم 
الوطني���ة لدينا. لطاملا ك���ره النا�س رجال الن�شب���اط الع�شكري رغم 
اأنهم يف العرف القانوين ميثلون اأحد اأذرع تنفيذ القانون؛ وحتولت 
كراهيته���م اإىل مو�شوٍع للتنّدر والفكاه���ة. جرى ت�شييق احلياة يف 
ع���راق مابع���د 1958 واعتب���ار اخلدم���ة الع�شكري���ة اللزامي���ة املثال 

املعياري الأعلى للوطنية.
النا����س يف عامل اليوم تدرك قيمة نزعته���ا الوطنية عندما ترى هيبة 
عملته���ا، و�شطوة ج���واز �شفرها، وذي���وع �شيت جامعاته���ا ونظمها 
التعليمية، و�شالم���ة هوائها، ور�شانة منظومته���ا ال�شحية، ومتانة 

ونزاهة ق�شائها.
 الوطني���ة ه���ي اأن تعي����س حياة طيب���ة يف دولة حمرتم���ة، دولة اأمٍن 
وخدم���ات تكف���ُل لك اإطالق مواهب���ك - متى �شئ���ت اإطالقها - من غري 
عوائ���ق، ولتفر�س علي���ك التزامات خ���ارج نطاق القوان���ني العاملية 
املحرتم���ة ؛ اأما م���ن يريد ح�شر الوطنية يف مث���ال جثة ملفوفة بعلم 
اأو با�شتعرا�شات فلكلورية خائبة فلي�س لنا اإل اأن نقول له: الوطنية 
احلقيقية اأكرب م���ن مثال واحد �شغري ترت�شيه لالآخرين ولترت�شيه 
لنف�ش���ك. دْع وطنيت���ك ه���ذه ل���ك ولأولدك ولأقربائ���ك ولقبيلت���ك. لك 

وطنيتك ولنا وطنيتنا.

 لك وطنيتك ولنا وطنيتنا

 يمكن فهم التطور الب�شري - عبر �شكل 
التنظيمات الب�شرية - باأنه ارتقاء من 

ال�شغير اإلى الكبير، وتخلٍّ عن بع�ض 
الحقوق )الطبيعية( لل�شغير دعمًا ل�شطوة 

الكبير. ال�شغر والكبر هنا هي مح�ض 
مقارنات في الحجوم العددية. ال�شغير هو 

الفرد الواحد، والكبير هو كل ماعداه من 
ترتيبات تنظيمية.

المعجم ال�شعري وتمرئيات الق�شيدة الأثر

معاينة نقدية في ق�صيدة "الهروب مع الم�صير" لـ عبد الرحمن طهمازي
د. نادية هناوي

عبد اخلالق كيطان

ثائر �شالح

موسيقى االحدالأ�صــــــدي

في مئوية المال عثمان المو�صلي



�أعلن���ت �سرك���ة "تويرت" �أن���ه �سيكون 
باإمكان م�ستخدم���ي موقع �لتو��سل 
�عتبارً� من �لأول م���ن �سباط �لطعن 
عل���ى تعلي���ق ح�سابه���م عل���ى �ملوق���ع 
وتقييمهم مبوج���ب �ملعايري �جلديدة 
ملن�سة �لتو��س���ل �لجتماعي من �أجل 

�إعادة تفعيل �حل�ساب.
ووفق���ًا للمعايري �جلدي���دة، �لتي تلت 
�سر�ء �مللياردير �إيلون ما�سك لل�سركة 
يت���م  ل���ن  فاإن���ه  �لأول،  ت�سري���ن  يف 
تعلي���ق �حل�ساب���ات عل���ى "تويرت" 
�إل يف حال���ة �لنته���اكات �جل�سيمة 
�أو �مل�ستمرة و�ملتك���ررة ل�سيا�سات 

�ملن�سة.
�جل�سيم���ة  �لنته���اكات  وت�سم���ل 
�لنخر�ط يف حمت���وى �أو ن�ساط 

غ���ري قان���وين، و�لتحري����ض �أو �لتهديد 
يف  و�مل�سارك���ة  �لأذى،  �أو  بالعن���ف 
�مل�سايق���ات �لتي ت�سته���دف م�ستخدمني 

�آخرين وغري ذلك.
وقال���ت "توي���رت" �إنها �ستتخ���ذ من �لآن 

باملقارن���ة  �أق���ل ح���دة  �إج���ر�ء  ف�ساع���د� 
بتعليق �حل�ساب مث���ل �حلد من و�سول 
�لتغري���د�ت �لت���ي تنته���ك �سيا�ساتها �أو 
�لتغريد�ت  باإز�ل���ة  مطالبة �مل�ستخدمني 

قبل �ل�ستمر�ر يف ��ستخد�م �حل�ساب.

من���ذ �أ�سبوع���ني حت���ى �لآن، كان���ت �أ�سم���اء �ساكري� 
وج���ري�رد بيكي���ه وكالر� �سيا على �سف���اه �جلميع، 
بع���د �أن هاجم���ت �ساكري� و�لد طفليه���ا، و�سديقته 
�جلديدة، قبل �أيام قليلة من بلوغ �ساكري� �سن 46، 
وقب���ل �أن يبلغ و�ل���د طفليها 36 عام���ًا، مت �لك�سف 
عن �أن �ملغنية �لكولومبية لديها "�لهدية �ملثالية" 

ملو��سلة تعذيب حبيبها �ل�سابق. 
حي���ث ذكرت �ل�سحاف���ة �ل�سباني���ة �أن �ساكري�، 
�لت���ي �ستحتف���ل بي���وم ميالده���ا يف نف����ض يوم 
ميالد �سريكها �ل�سابق يف 2 �سباط، قد خططت 
بالفع���ل ملزي���د من �لنتق���ام. �سُت�س���در �ساكري� 
�أغنيته���ا �جلدي���دة م���ع �ملغني���ة �لكولومبي���ة 
كارول ج���ي، حي���ث ُت�س���ري �ل�سائع���ات �إىل �أن 
�أغنية �ساكري� �جلديدة قد حتتوي �أي�سًا على 
�إ�س���ار�ت �إىل بيكي���ه بطريقة �أك���ر دقة و�أقل 

مبا�سرة.

 ب�سام عبد الرزاق

فنان  ع��ن  جل�ستنا  "�ليوم  �ن��ه  و����س��اف 
ي���رتدد كثري�  ��سمه  ك��ان  ف��ط��ري  ع��ر�ق��ي 
يف  و�لفنية  �مل�سرحية  �لأو���س��اط  �سمن 
�ملا�سي،  �لقرن  ع�سرينيات  منذ  �لعر�ق 
�خلم�سينيات  ن��ه��اي��ة  �خ��ب��اره  و�ن��ت��ه��ت 
عهد  و�نتهى  �ل�����س��الت  ت��ط��ورت  عندما 
عن  نتحدث  �ل��ع��ر�ق،  يف  �لفنية  �ملقاهي 
لقلق  �غا  "جعفر  �ملن�سي  �لعر�قي  �لفنان 
ز�ده" وهذه و�حدة من كناياته، لكنه كما 

م�سجل ��سمه كامل عبد �ملهدي".
منطقة  مو�ليد  م��ن  �ن��ه  "قيل  �ن��ه  وب��ني 
�ل��ك��اظ��م��ي��ة وق����ال �خ����رون �ن ل��ق��ب��ه هو 
�نه من  فيما بعد  لكني عرفت  �لقزويني، 
��سول غري عربية ولكنه �ُسغف يف �لفن 
مبا  بد�ئية  فنية  �سخ�سية  �درك  ك��ون��ه 
ف�سول  يقدم  �ل��ذي  بالإخباري  ي�سمونه 

هزلية �ساحكة �مام �لنا�ض".
�ن  �ل��ب��دء  يف  ذك��ر  مهدي  عقيل  �لدكتور 
�ملدى تو��سل ب�سكل جاد ونوعي ت�سليط 
�ل�سوء على �ل�سخ�سيات �لعر�قية �ملهمة، 

وهذ� دور كبري ل ين�سى.
وقال �ن "هناك �جتاهات بظاهرة �لتمثيل 
�لخباري  بينها  ومن  �لعر�ق،  يف  لدينا 
�لذي عرفه �لبغد�ديون باأفعاله �لتمثيلية 
حيث يدور حو�ر بني �سخ�سني ويتحول 
�حدهما �ىل �ستم �لخر و�لن�سب عليه".

و�و�سح �ن "لقلق ز�ده كان يقدم فقر�ته 
يفتقر  وك��ان  �لفقر�ت،  و�سط  �مللهى  يف 

للثقافة، تعلم �لفعاليات �لهزلية �لخبارية 
يف بغد�د".

من جهته قال د. �سعد عزيز عبد �ل�ساحب 
�لذ�كرة  �نتاج  تعيد  �لتي  للمدى  "�سكر� 
�ع��ادة  خ��الل  م��ن  �سافية  بعني  �لعر�قية 
�غ��ا،  جعفر  �لول  �ل��ه��زيل  �ملمثل  ق���ر�ءة 
�مل�ساألة �لتي �ريد �حلديث فيها هي كيف 
�نتاج  يعيد  �ن  �لعر�قي  �مل�سرح  ��ستطاع 
ما  خالل  من  �غا  جلعفر  �لذ�تية  �ل�سرية 

كتب �لر�حل �لكبري عادل كاظم".
عادل  �ملوؤلف  �نفتاح  "عملية  �ن  و��ساف 
كاظم على م�ساألة �ل�سرية �لذ�تية، و�لذي 
�غ��ا  جعفر  ع��ل��ى  لينفتح  �مل���وؤل���ف  �سغل 
�لكبرية )ندميكم هذ�  وليكتب م�سرحيته 
�مل�ساء( �عتقد �ن �ل�سر�ع بني هذ� �ملمثل 
�لهزيل و�ل�سلطة �لعثمانية هو �لذي �تى 

بهذه �ل�سخ�سية يف ذهن عادل كاظم".
هذ�  )ندميكم  م�سرحية  "يف  �ن��ه  وت��اب��ع 
�ل�سيا�سي ل ميكن  �ل�سقاط  كان  �مل�ساء( 
�مل��وؤل��ف  ف��رّح��ل  زم���ن ���س��د�م ح�سني  يف 
ع����ادل ك��اظ��م ه���ذه �مل�����س��األ��ة �ىل �ل��دول��ة 
�مل�سرحية  ع��ن��و�ن  وح��ت��ى  �ل��ع��ث��م��ان��ي��ة، 
لكن  ز�ده(  لقلق  �غ��ا  )جعفر  ��سمه  ك��ان 
�ي  �لي��ر�ن��ي��ة  �لعر�قية  �حل���رب  ب�سبب 
به و�ملفارقة  �لبوح  �ير�ين ل ميكن  ��سم 
قدمت  �جل��م��ي��ل��ة  �ل��ف��ن��ون  �ك��ادمي��ي��ة  �ن 
للتمثيل،  �لقومية  �لفرقة  قبل  �مل�سرحية 
قبل  من  �خر�جية  بفو�عل  و��ستطاعت 
ريا�ض  �لدكتور  وقتها  �ملاج�ستري  طالب 
�آن��ذ�ك  �لرئي�سة  �ل�سخ�سية  ومثل  �سهيد 

�لعبا�ض  �ب���و  �مل��ع��روف حم��م��ود  �مل��م��ث��ل 
�ور�ق  ق��دم  �مل�سرحية  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
 – و�مل�سرح  �ل�سينما  د�ئ��رة  �ىل  �عتماد 
�لفرقة  للتمثيل وُقبل يف  �لقومية  �لفرقة 

�لكبرية".
�لتي  �لفنية  �ل��روؤي��ة  "�ي�سا  �ن��ه  و�أك��م��ل 
جلاأ �ليها �ملوؤلف عادل كاظم �رتكزت على 
معا�سر  ممثل  بني  مفرت�ض  لقاء  �بتكار 
و�ملمثل لقلق ز�ده ومن خالل هذ� �للقاء 
�لذي تباينت فيه �لروؤى للحياة و�لفن يتم 

��ستدعاء ذ�كرة �ملا�سي ذ�تيا ومو�سوعيا 
على   كاظم  �عتمد  �ل�ستدعاء  ه��ذ�  ويف 
وعلى  �لربختي،  �مل�سهدي  �لبناء  تقنيات 
�مل�سرحيات  �ه��م  م��ن  ه��ي  �مل�سرحية  ك��ل 

�مللحمية �لغنائية �لعر�قية".
"�لكثري  �ن  �لبياتي  زهري  د.  قال  ب��دوره 
من �ل�سماء �ملبدعة �لتي عملت يف جمال 
�لفن و�لبد�ع ��سبحت معروفة، و�لكر 
منهم مت ن�سيانهم ومن بينهم �لفنان جعفر 
�غا لقلق ز�ده �لذي عا�ض حياة بائ�سة يف 
�سغره، حيث عمل بائعا لق�سايا ب�سيطة 
ب�سفة  �لبار�ت  �حد  يف  عمل  بعدها  جد� 
�مل����اء وبع�ض  ت��ق��دمي��ه  ���س��اق��ي و�ث���ن���اء 
�حلركات  ببع�ض  يقوم  �لخرى  �ل�سياء 
�مللهى  �ساحب  �نظار  جذب  مما  �لهزلية 
وبعدها جعله يعمل يف �مللهى �خلا�ض به 
و�لخباري  �حلكو�تي  تقاليد  �خذ  وفيه 

و�لذين �سبقوهما".
"لقلق ز�ده فيما بعد خرج من  وتابع �ن 
�ملفرحة  �ملنا�سبات  يعمل يف  وبد�أ  �مللهى 
�متاز  وق��د  و�ل��ط��ه��ور،  �لع��ر����ض  ومنها 
مبيزتني، �لوىل �للتز�م بالوقت و�غلب 
�لعاملني معه �ذ� تاأخرو� يقوم مبعاقبتهم 
�لالذع  �لنقد  هي  �لثانية  و�مليزة  بالفلقة 
وبعد  �ل�سلطة  حفيظة  �ث��ار  مما  لل�سلطة 
فكان  ب�سجنه  ي��ق��وم��ون  ف��ق��رت��ه  ت��ق��دمي 
ي�����س��ط��ح��ب ف���ر�����س���ه م��ع��ه مل��ع��رف��ت��ه مبا 

�سيح�سل معه".
غرفة  يف  بائ�سة  ميتة  م���ات  �ن���ه  وذك���ر 
ي��ك��ن مي��ت��ل��ك من  مب��ن��ط��ق��ة �مل���ي���د�ن ومل 

�لمو�ل �ل �لقليل جد�.

�نه  قال  �لتلفزيوين جمال حممد  �ملخرج 
"نعرف �ن �لعرب و�لعر�قيني ل يوثقون 
ملحنها  يعرف  ل  �غ��اين  ولدينا  لالأ�سف 
وموؤلفها رغم بقائها لليوم، ونف�ض �ل�سيء 
وهو  ز�ده،  لقلق  جعفر  للفنان  بالن�سبة 
�ل�ستينيات  ��سبح ظاهرة، وحتى �جيال 
ب��اأدو�ر  يقوم  �سخ�ض  هناك  يكون  حني 
بت�سميته  �لنا�ض  يقوم  معينة  كوميدية 

جعفر �غا لقلق ز�ده".
�لتاريخ  كتب  م��ن  "هناك  �ن  �ىل  ولفت 
لقلق  جتاهل  مت  لكن  �ل��ع��ر�ق  يف  �لفني 

ز�ده ومل تتم �لكتابة عنه، وكان �ملفرو�ض 
�لكتابة عنه".

�غا  "جعفر  �ن  ق��ال  �لتكمجي  ح�سني  د. 
�ير�ن و�سكن  جاء من منطقة قزوين يف 
يف �ح�����دى خ���ان���ات �ل��ك��اظ��م��ي��ة وع��م��ل 
ب��ب��ي��ع �لم�����س��اط وط���ني �خل�����اوة وك���ان 
ببع�ض  متاأثر�  وك��ان  بال�سقندحي  يلقب 
�مل��اله��ي،  يف  تعمل  �ل��ت��ي  �ل�سخ�سيات 
�حليدر  خ��ان��ات  �ح���دى  يف  يبيت  وك���ان 

خانة".
ميتلكه  م��ل��ه��ى  يف  "��ستغل  �ن���ه  وذك����ر 
وطوره  ��سم  له  و��سبح  �رمني  �سخ�ض 
كر  مريدون  لديه  و��سبح  كبري،  ب�سكل 
�ك���ر م��ن مقهى يف  وق���دم ع��رو���س��ا يف 
جمموعة  م��ن  عمل  ف��ري��ق  و�سكل  ب��غ��د�د 
ثريا،  ��سبح  وب��ع��ده��ا  �ل��ر�ق�����س��ات،  م��ن 
تركيا  يف  عرو�سه  يقدم  �ن  و��ستطاع 
و�ل�سام، وقدم �كر من 300 عمل در�مي 

يف بغد�د".
�لع�سر �لخرية من  "�ل�سنو�ت  وتابع �ن 
حياته كانت موؤملة و�نح�سر عمله بظهور 
فنانني جدد ف�سال عن قيام �لو�سط �لفني 
مهياأ  ه��و  يكن  مل  ج��دي��دة  �ع��م��ال  بتقدمي 
يتوقف  فبد�أ  نف�سه،  تطوير  �و  لتقدميها 
غري  فعل  ردود  ل��ه  و��سبحت  وي�سعف 

طبيعية فبد�أت �ملقاهي ل ت�ستقبله".
"يف �ستينيات  و�نهى قوله باحلديث �نه 
ملهى  يف  حار�سا  عمل  �لع�سرين  �لقرن 
به  و��ست�سرى  ب�سيط  �ج��ر  مقابل  ليلي 

مر�ض �ل�سلل".
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�سدر ع���ن د�ر �مل���دى كتاب "هولي���وود و�حلل���م �لمريكي.. 
�ل�سينم���ا و�لآيديولوجي���ا يف �لوليات �ملتح���دة" تاأليف �آن 
م���اري بيدو، ترجمة نبيل �لدب�ض. �لكتاب يتناول �لعالقة ما 
بني �ل�سينما �لهوليوودية و�لآيديولوجيا �لأمريكية و�لتي 
تب���دو ح�س���ب ق���ول �ملوؤلف���ة و��سح���ة. ويف �لكت���اب ت�سلط 
�لكاتب���ة �ل�س���وء على لعب���ة �لتفاعالت �ملتبادل���ة بني �حللم 
�لأمريكي، و�حلدود �لدقيقة �لتي ر�سمتها له هوليوود حني 
ج�سدت���ه �سورً� وم�ساهد متثيلية. و�ملوؤلفة تقول �إن كتابها 
ل تري���ده �أن يك���ون مذك���رة �إد�ن���ة �أو �تهام، و�إمن���ا �إجر�ء 
�س���ورة �سعاعي���ة على تاري���خ �لفيلم �لأمريك���ي و�لق�سايا 

�لتي مت تناولها.

يف خ�سم �لأخبار عن 
�أ�سعار�لدولر�لتي تبدو مفرحة 
لل�سيا�سيني، وحمزنة للمو�طن  
، وو�سط فو�سى �سيا�سية، ثمة 
�أفعال و�أخبار تبدو �ساذجة، �إل 

�أنها تدعو �إىل �ل�سحك و�لرتفيه 
عن �لنف�ض.

على ر�أ�ض هذه �لأخبار رف�ض 
�لربملان مناق�سة �لرتفاع �حلاد 

بعملة "�لعم �سام": هل يبقى �حلال 
على ما عليه، �أم ن�ستعني بالعالمة 

�لقت�سادي حمد �ملو�سوي �لذي 
لفلف علينا �ستة مليار�ت دولر؟ 

وكافاأناه باأن �أجل�سناه على كر�سي 
�لربملان و�سلمناه جلنة �لنز�هة.
�أعتذر لكل �لقر�ء لأنني حاولت 
يومًا �أن �أوهمهم باأن هناك يف 

�لعر�ق جتربة دميقر�طية متخ�ض 
عنها جمل�ض نو�ب منتخب، و�أن 

هذ� �ملجل�ض ميار�ض دوره �لرقابي 
بكل �لإخال�ض و�ملثابرة.

كنا جميعًا قد ع�سنا من قبل حلقات 
مثرية من م�سل�سل �لإ�سالح 

و�لتغيري و�ملجرب ل يجرب �أبطاله 
يت�سببون عرقًا وهم ي�سرخون 

�جلملة  نن�سى  عر�قاه" ولن  "و� 
�ل�سهرية للنائب �ل�سابق م�سعان 

�جلبوري �لذي قال لن متر 
�ملحا�س�سة �إل على جثتي، طبعًا مل 

تن�ض �ل�سيدة عالية ن�سيف �آنذ�ك 
�أن تذرف �لدموع على �لدميقر�طية 

�لتي يريد �ل�سعب �أن يهدرها.. 
�ليوم مل يقل لنا �أحد �أين �أ�سبحت 

�سعار�ت �لإ�سالح.
�سيقولون لنا �إن �حلكومة ومعها 

رئا�سة �جلمهورية وجمل�ض �لنو�ب 
��ستجابت لرغبات �جلماهري 

بدليل �أنها عينت �ألف م�ست�سار 
وم�ست�سار، و�أن �ملو�طنني حتمًا 

قامو� بالتظاهر يف �ساحات �لوطن 
من �أجل �أن ل تتخلى �لدولة عن 

�لعقول �لعظيمة �لتي ل يريدون 
لها �أن تغادر �لكر��سي. 

ما يجري �ليوم هو نتاج �سيا�سات 
مق�سودة�سارك فيها �جلميع، 

كل و�حد كان له دور يف حتويل 
�لعر�ق �إىل �ساحة للمحا�س�سة 

�لطائفية و�لف�ساد �لإد�ري و�ملايل 
و�لنتهازية �ل�سيا�سية.

يف كتيب �لعر�ق عن �لدميقر�طية، 
نقر�أ هذ� �خلرب �ملثري �لذي ن�سره 

موقع "�لوكالة �لوطنية" و�لذي 
يقول : �إن قا�سي حمكمة حتقيق 

�لكرخ �سياء جعفر ب�سرنا باأن 
بت�سديد  قام  زهري  بوب" نور  "�حلَّ

ما يقارب �ل�400 مليار دينار من 
�أ�سل تريليون و600 مليار دينار"، 
و�أن "�لفهامة" هيثم �جلبوري �سدد 

من  دينار  مليار�ت  "ياولد�ه" 4 
�أ�سل �ملبلغ "17 مليار دينار. و�أن 

�لأخوة توم وجريي �سي�سددون ما 
تبقى من �أمو�ل وفق جدول زمني، 

فالعر�ق رحيم باأبناءه مينحهم 
�ملليار�ت لكي ي�ساربو� بها يف 

�لأ�سو�ق ويهربوها �إىل �خلارج 
ثم يق�سطها عليهم، طبع من �إطالق 

�سر�حهم. فكيف لدولة عاقة ت�سجن 
مفكرً� بحجم هيثم �جلبوري 

وتعاقب �أحد رجال �لربجو�زية 
�لوطنية نور زهري، هذ� �لأمر ل 

يجوز حتى يف كتاب �لعد�لة �لذي 
و�سعه �ملرحوم �أفالطون قبل 25 

قرنًا.
يف بلد �آخر غري �لعر�ق، و�سعب 

مغلوب على �أمره غري هذ� �ل�سعب 
�مل�سكني، ل ميكن ملقاول �أو تاجر 
�أن ي�ستويل على كل هذه �لأمو�ل 
ولكن هذ� ل ينطبق على �أثريائنا 

�لذين �سيطرو� على كل �سيء.. 
هذ� ع�سر يريد �جلميع �أن ي�سعه 

حتت �إبطه.

نور وهيثم يف م�سل�سل 
وجريي" "توم 

هوليوود واحللم الأمريكي 

 علي ح�سني

الطقس

�أعلن���ت �لهيئة �لعامة لالأن���و�ء �جلوية �لعر�قية حالة �لطق�ض لهذ� �ليوم )�لأحد( حيث �أكدت �أن �لطق�ض يف 
�ملنطق���ة �لو�سط���ى �سيكون �سحوً� م���ع بع�ض �لغيوم، ودرج���ات �حلر�رة �سرتتفع عن �لي���وم �ل�سابق، �أما 
مناطق �إقليم كرد�ستان وماجاورها فالطق�ض �سيكون غائمًا، ودرجات �حلر�رة مقاربة لليوم �ل�سابق، فيما 

�سيكون �لطق�ض يف �ملنطقة �جلنوبية �سبابيًا ودرجات �حلر�رة ترتفع قلياًل.
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بيت املدى ي�ستذكر الفنان الهزيل املن�سي "لقلق زاده"

"الطعن"  مل�ستخدميه  "تويرت" يتيح 
على تعليق ح�ساباتهم

�ساكريا جتهز مفاجاأة 
لبيكيه يف يوم ميالده  يو�سف العاني 

�لفن����ان �لكبي����ر �لر�ح����ل، �فتتح����ت 
نقاب����ة �لفناني����ن �لعر�قيي����ن تمثال 
ل����ه للنحات �لعر�ق����ي فا�سل م�سير، 
بح�س����ور وزي����ر �لثقاف����ة �لعر�ق����ي 
�لبدر�ن����ي  ف����كاك  �أحم����د  �لدكت����ور 
ونقيب �لفنانين �لعر�قيين �لدكتور 
جب����ار ج����ودي وع����دد م����ن �لفنانين 
و�لإعالميين. وق����ال وزير �لثقافة: 
�لفنانين  نقاب����ة  "�فتتحن����ا في مقر 
�لعر�قيي����ن تمث����اًل تذكاري����ًا للفنان 
�لعر�ق����ي �لكبي����ر �لر�ح����ل يو�س����ف 
�لعان����ي، ه����ذ� �لفن����ان لطالم����ا رف����د 
�لفن باأعماله وب�سماته �لفنية �لتي 

ماز�لت ر��سخة في ذ�كرة �لفن". 

  ليث مجيد ح�سين
لالآث����ار  �لعام����ة  �لهيئ����ة  رئي�����ض 
و�لت����ر�ث ف����ي وز�رة �لثقافة، �علن 
عن عملية مرتقب����ة ل�سترد�د �لآثار 
�لمهرب����ة م����ن �لمتح����ف �لبريطاني 
�أك����د  فيم����ا  �لمتح����دة،  و�لولي����ات 
وج����ود �إ�س����ر�ر عل����ى �إع����ادة �آخ����ر 
خ����ارج  موج����ودة  �أثري����ة  قطع����ة 

�لعر�ق. وقال ح�سين: �إن "عمليات 
و�سن�ساه����د  م�ستم����رة  �ل�ست����رد�د 
عملي����ة ��ست����رد�د �أخ����رى لالآثار من 
و�لولي����ات  �لبريطان����ي  �لمتح����ف 

�لمتحدة �لأمريكية".

 �سافرة جميل حافظ 
�لقا�س����ة و�لديبة، �قام����ت �حتفال 
بمنا�سبة �لذك����رى �لثالثة لتاأ�سي�ض 
مكتب����ة "�سم�����ض �لأموم����ة" و�لت����ي 
تع����د و�ح����د� م����ن �لم�ساري����ع �لت����ي 
ترفد �لثقاف����ة، و�لمكتبة �لتي قامت 
�ل�سي����دة  م����ن  �سخ�سي����ة  بجه����ود 
�ساف����رة تقدم �لكثير م����ن �لفعاليات 

�لمتميزة. 

اق��ام بيت امل��دى يف �سارع املتنبي، ام���س الول اجلمعة، جل�سة ا�ست��ذكار للفنان الهزيل 
املن�س��ي جعفر اغ��ا لقل��ق زاده، مب�سارك��ة نخبة م��ن الكادمييني واملخت�س��ني يف جمال 
امل�س��رح والفن. يف بداية اجلل�سة التي ادارها الباح��ث رفعت عبد الرزاق، الذي حتدث 
عن تاريخ امل�سرح العراقي قائال اإنه "حديث طويل وقد كتب عنه الكثري، ولكن تبقى 

هناك �سفحات مطوية ومن�سية من هذا امل�سرح لأ�سماء كانت ملء العني وال�سمع".
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