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 وزيـر الخـارجـيـة ال�سـعـودي
فـي بـغــداد الـيــوم

بغداد/ المدى
اعلنت وزارة اخلارجية، اأم�س الأربعاء، اأن وزير اخلارجية ال�صعودي في�صل 
بن فرحان �صيزور بغداد اليوم. وقالت الوزارة يف بيان تلقت )املدى(، ن�صخة 
من���ه اإن "وزير اخلارجي���ة ال�صعودي في�صل بن فرحان �صيزور العراق اليوم 
اخلمي�س". واأ�صاف البيان، اأن "الزيارة �صوف تت�صمن عقد موؤمتر �صحفي 

بني وزير اخلارجية فوؤاد ح�صني ونظريه ال�صعودي يف مقر الوزارة".

 بغداد/ تميم الح�صن

تاأجي���ل  م���ن  الع���راق  يتمك���ن  ل  ان  يرج���ح 
ال�سروط المريكية املفرو�سة على حتويالت 
ال���دولر اىل اخل���ارج يف وق���ت اع���رف فيه 
رئي����س ال���وزراء لأول مرة بح���دوث عمليات 

تهريب للخارج.
رفي���ع  عراق���ي  وف���د  ي���زور  ان  ويفر����س 
وا�سنط���ن ال�سب���وع املقب���ل ملناق�س���ة ازم���ة 

ال���دولر فيما ب���داأت الدارة اجلدي���دة للبنك 
املرك���زي بو�س���ع اج���راءات لل�سيط���رة على 

ت�ساعد �سعر ال�سرف.
ومن اأبرز الجراءات اجلديدة للبنك املركزي 
ه���و منح م���ا يق���ارب مليون �سخ����س اجنبي 
يعمل يف العراق الدولر ا�سافة اىل تب�سيط 

متطلبات احل�سول على العملة ال�سعبة.
وارتفع���ت اأم����س مبيعات البن���ك املركزي من 
الدولر اىل ما فوق ال� 100 مليون دولر فيما 

كانت املبيعات يف الأي���ام املا�سية قد �سجلت 
اقل من 25 مليون دولر يوميا مقارنة باأكرث 
من 200 ملي���ون دولر يوميًا العام املا�سي. 
ويف هذا ال�س���اأن يقول م�سدر �سيا�سي مطلع 
يف حدي���ث ل�)امل���دى( ان: "الوليات املتحدة 
المريكية م�سرة على وق���ف تهريب الدولر 
وقد ل تر�سى بتاأجيل يوم واحد على تطبيق 

ال�سروط التي فر�ستها".
وب���داأ البن���ك الفي���درايل المريك���ي قبل اأكرث 

من �سه���ر باإن�س���اء من�س���ة الكروني���ة داخل 
البنك املرك���زي العراقي ملراقب���ة التحويالت 

اخلارجية وتدقيق فواتري ال�سترياد.
وبح�سب امل�س���در الذي طلب عدم ن�سر ا�سمه 
ان���ه "على الرغم من تطبي���ق املن�سة ودخول 
نح���و 20 م�سرفا اهليا من اأ�سل اأكرث من 80 
م�سرف���ا ال ان بع����س امل�سارف ا�ستمرت يف 

عمليات التهريب لكن املن�سة اكت�سفتها".
 التفا�صيل �س3

العراق يحاول تاأخير تطبيق المن�صة الأمريكية اإلى حزيران المقبل

وا�سنطن ترف�ض تاأجيل قيود تحويل الدوالر 
 بغداد/ فرا�س عدنانب�سبب اال�ستفزازات االإيرانية

ك�سفت وزارة الداخلية عن عزمها ت�سلم امللف الأمني 
يف حمافظ���ات جديدة منت�س���ف ال�سهر احلايل، لفتة 
اإىل امتالكه���ا قطع���ات ميداني���ة تفوق تل���ك التي لدى 

وزارة الدفاع.
ياأت���ي ذل���ك يف وق���ت، اأف���ادت جلن���ة الأم���ن والدف���اع 
النيابي���ة، ب���ان اإبعاد اجلي����س واحل�س���د ال�سعبي عن 
املناط���ق املح���ررة يحتاج اإىل مزيد م���ن الوقت، لفتة 
اإىل اأن ال�سرط���ة املحلي���ة ل ميكنه���ا اأن تت�سل���م امللف 
الأمن���ي بالكام���ل يف الوق���ت احلايل جلمي���ع مناطق 
البالد.  وي�سهد الو�سع الأمني ا�ستقرارًا ملحوظًا مع 
بع����س الهجمات الإرهابية الت���ي �سنها تنظيم داع�س 
الرهابي يف مناطق �سم���ايل بغداد ودياىل وكركوك 

م�ستخدمًا العبوات النا�سفة والأ�سلحة الر�سا�سة.
وق���ال املتح���دث با�س���م وزارة الداخلية خال���د املحنا، 
اإن "الوزارة كانت ق���د ت�سلمت امللف الأمني يف ثالث 

حمافظات، وهي املثنى والديوانية ووا�سط".
وتاب���ع املحن���ا، اأنه "منت�س���ف ال�سهر احل���ايل �سوف 
تلتح���ق حمافظات اأخرى به���ذا الجراء بعد اأن تكون 

هناك تقارير عن ن�سبة اجلاهزية".
واأ�سار، اإىل اأن "امللف الأمني يف جانب الكرخ �سوف 
ي�سل���م اأوًل اإىل وزارة الداخلية ومن ثم يلحقها قاطع 

الر�سافة بالن�سبة لبغداد".
واأو�س���ح املحن���ا، ان "التهدي���دات الإرهابية ما زالت 
م�ستم���رة، رغ���م اأن املتتب���ع بلغة الرق���ام �سوف يجد 
هناك انخفا�سا كبريا يف ن�سب العمليات الرهابية".
 التفا�صيل �س3

الداخلية تت�سلم االأمن لمحافظات 
جديدة منت�سف ال�سهر الحالي

 ترجمة: حامد اأحمد

اأف���اد تقرير اأمريكي ب���اأن اأداء احلكومة 
العراقي���ة خالل ال� 100 يوم املا�سية مل 
يك���ن مر�سيًا، م�س���ريًا اإىل خططها على 
امل�ستوى القت�سادي باأنها غري مقنعة، 
داعيًا املجتمع الدويل لل�سغط من اأجل 
النتخاب���ات  باإج���راء  اللت���زام  تنفي���ذ 

املبكرة.
تن���اول تقري���ر ملعه���د درا�س���ات ال�سرق 
الو�س���ط يف وا�سنط���ن تقييم���ا لف���رة 
املئ���ة ي���وم الوىل من حكوم���ة العراق 

اجلدي���دة، م�سريًا اإىل اأنها قد تركت يف 
امل���دة املا�سية خالل توليه���ا امل�سوؤولية 
موؤ�س���رات حتذي���ر ملا قد ت�سه���ده البالد 

م�ستقبال. 
وذك���ر التقرير الذي ترجمت���ه )املدى(، 
ت���زال  م���ا  اأنه���ا  "احلكوم���ة ورغ���م  اأن 
ق���د  افعاله���ا  ف���ان  املبك���رة  ايامه���ا  يف 
�سل���ت كثريا ع���ن الوعود الت���ي اأطلقها 
ال�س���وداين قب���ل توليه املن�س���ب ونتج 
عنها تراجع يف اقت�ساد وامن و�سيادة 

وحقوق ان�سان العراق".
"احلكوم���ة اجلدي���دة  اأن  واأ�س���ار، اإىل 

وبينم���ا ا�ستلم���ت املهم���ة يف ت�سري���ن 
الول املا�س���ي فان هن���اك بع�س احلق 
يف ان يعط���ى لها الوقت الكايف لإثبات 
نف�سها قب���ل ان نلقي الح���كام، ول�سوء 
احل���ظ فان احلكومة خالل ال� 100 يوم 
الوىل قدم���ت م�سال���ح منا�سريها على 

م�سالح العامة".
واأك���د التقري���ر، اأن "احلكوم���ة وع���دت 
يف برناجمها مبراجعة وتعديل قانون 
النتخابات خالل ثالثة اأ�سهر ا�ستعدادا 

لنتخابات جديدة يف غ�سون عام".
 التفا�صيل �س2

تقرير دولي: اأداء الحـكـومة العراقية 
يًا ـُر�سِ خـالل اأول 100 يـوم لـم يكـن م

 بغداد/ المدى

اأعلن���ت وزارة التجارة العراقية، طرح كميات كبرية من بي�س 
املائدة والدجاج واحللي���ب والطحني ال�سفر باأ�سعار تناف�سية 
مطل���ع الأ�سب���وع املقب���ل يف بغ���داد واملحافظات. وق���ال وزير 
التج���ارة، اأثري الغريري، يف بي���ان، اإن "مطلع ال�سبوع املقبل 
�سي�سه���د طرح كميات كبرية من بي����س املائدة وحلوم الدجاج 
والطح���ني ال�سفر واحللي���ب باأ�سعار مناف�س���ة لأ�سعار ال�سوق 
املحلية يف بغداد واملحافظات وعرب منافذ مواقعها وفروعها". 

واأ�س���اف الغري���ري، اأن "ال���وزارة قام���ت وعل���ى م���دى الأيام 
املا�سي���ة ب�س���خ كميات كبرية م���ن مواد بي����س املائدة وحلوم 
الدجاج والطحني ال�سفر، وباأ�سعار تناف�سية، ومبا يتالءم مع 
حاج���ة ال�سوق املحلي���ة وعرب منافذها يف بغ���داد واملحافظات 

بعد اأن لقت اإقباًل كبريًا عليها من قبل املواطنني".
واأ�سار، اإىل اأن "منافذ البيع املقررة هي �ستة منافذ يف بغداد، 
واأربع���ة منافذ يف كل من املو�س���ل والب�سرة، ومنفذان يف كل 
حمافظ���ة من املحافظ���ات الأخ���رى، والتي �ستك���ون يف فروع 

ومواقع الوزارة".

الـتـجـارة: طرح كميات كبيرة من 4 مــواد 
غـذائـيـة االأ�سـبـوع الـمـقـبـل

 بغداد/ المدى

وجه رئي����س كتلة امتداد النيابية هادي ال�سالمي 
�س���وؤاًل اإىل رئي����س جمل����س ال���وزراء، يطلب فيه 
الك�س���ف ع���ن هوي���ة امل�سوؤول���ني ع���ن الفوات���ري 
امل���زورة الت���ي تق���دم اإىل البنك املرك���زي من اأجل 

احل�سول على العملة وتهريبها.
وذك���ر ال�سالم���ي يف وثيق���ة ر�سمي���ة اإىل رئي����س 
جمل����س ال���وزراء، "يف املوؤمت���ر ال�سحفي خالل 
ب�سبك���ة  للم�سمول���ني  الغذائي���ة  ال�سل���ة  اإط���الق 

احلماية الجتماعية، قم���ت بالت�سريح باأن هناك 
فواتري ت�ستخدم لتهريب العملة خارج البلد".

وتابع���ت الوثيقة، "ما هي الإج���راءات القانونية 
الفوات���ري  م�ستخدم���ي  �س���د  اتخاذه���ا  مت  الت���ي 
املزورة؟، وه���ل هم جتار عادي���ون اأم م�سنودون 

من جهات �سيا�سية؟، ومن هي تلك اجلهات؟".
وكان���ت حرك���ة امت���داد ق���د انتق���دت خل���و جدول 
اأ�سع���ار  مناق�س���ة  م���ن  الن���واب  جمل����س  اأعم���ال 
�س���رف الدولر، فيما حمل���ت احلكومة م�سوؤولية 

ا�ستمرار ارتفاعه.

حركة امتداد تطالب بالك�سف عن مقدمي 
الفواتير المزورة للبنك المركزي

 بغداد/ المدى

�سي���اع  حمم���د  ال���وزراء  جمل����س  رئي����س  افتت���ح 
ال�س���وداين، اأم����س الأربع���اء، طريق���ًا حيوي���ًا يربط 
بغ���داد مبحافظ���ات الف���رات الأو�س���ط واجلنوبي���ة، 
وحت���دث ع���ن املبا�س���رة بتاأهيل م���ا ي�سم���ى ب�"طرق 

املوت" يف حمافظات اأخرى.
قال ال�سوداين، اإن���ه "مت اليوم افتتاح طريق الدورة 
– اليو�سفي���ة ال�سريع، بعدما كان هذا امل�سروع من 
امل�ساري���ع املتلكئ���ة، لك���ن بجهود ال���وزارة واجلهات 

ال�ساندة مت اإجناز هذا العمل بال�سكل املطلوب".
واأ�س���اف، خالل ت�سريح لعدد من و�سائل العالم من 
بينه���ا )املدى(، اأن "ه���ذا الطريق �سوف ي�سهم ب�سكل 

قطعي يف تخفيف الزخم املروري".
"الربنام���ج احلكوم���ي  واأ�س���ار ال�س���وداين، اإىل اأن 
يف حكومتن���ا ي�سم���ل �سمن حمور اخلدم���ات اإن�ساء 
طرق وجم�سرات وج�س���ور يف بغداد ملعاجلة الزخم 

املروري".
وحت���دث، ع���ن ق���رب "املبا�س���رة بتاأهي���ل م���ا ت�سمى 
بط���رق املوت م���ن خالل اإع���داد خطط عل���ى م�ستوى 

املحافظات".
منح���ت  "احلكوم���ة  اأن  ال�س���وداين،  وتاب���ع 
الإعم���ار  ل���وزارة  املطلوب���ة  املالي���ة  التخ�سي�س���ات 
والإ�سكان ومنح���ت ال�سالحيات و�ستبا�سر بالإعالن 

عن اأهم امل�ساريع املهمة لفك الزدحام".
 التفا�صيل �س4

افتتاح طريق حيوي يربط بغداد 
بالمحافظات الجنوبية

 بغداد/ ح�صين حاتم

مبناق�س���ة  النيابي���ة  املالي���ة  اللجن���ة  ب���داأت 
الجتماع���ي  ال�سم���ان  قان���ون  م�س���روع 
والقط���اع اخلا����س، يف  للعم���ال  والتقاع���د 
خط���وة متهيدية للم�سي مب�س���روع القانون 

ومتريره خالل الدورة الربملانية احلالية.
وميث���ل القان���ون اأهمي���ة كب���رية، اإذ يك���ون 
مبثاب���ة �سمان حلق���وق العاملني يف القطاع 
اخلا�س وم�ساواته���م مع القطاع احلكومي، 

وفق املالية النيابية.
وعق���دت اللجن���ة املالي���ة، اأم����س الربع���اء، 
اجتماعا ملناق�سة قانون ال�سمان الجتماعي 
والتقاع���د للعم���ال، وع���دد م���ن الق�سايا ذات 

الهتمام.
وبح�سب بيان �سادر ع���ن الدائرة العالمية 
ملجل�س الن���واب تلقته )امل���دى(، اأن "اللجنة 
اأكمل���ت قراءة عدد من فقرات قانون ال�سمان 
الجتماع���ي يف �سبي���ل تثبي���ت املالحظ���ات 
ال���واردة في���ه بغي���ة �سياغته���ا وتن�سيجها، 

بالتن�سيق مع جلن���ة العمل النيابية وتنظيم 
اآلية العم���ل يف القطاع اخلا����س، وال�سمول 
اخلدم���ة،  ونهاي���ة  الجتماع���ي،  بال�سم���ان 
وتاأم���ني  امل�سمون���ني  امل�سارك���ني  و�سل���ف 

العاملني".
ويقول ع�س���و اللجنة املالي���ة النيابية معني 
الكاظم���ي يف حديث ل�)امل���دى(، اإن "جلنتنا 
عق���دت جل�سته���ا الوىل بعد اكتم���ال اع�ساء 
اللجن���ة وانتخاب رئي�سها ونائبيه"، م�سيفا 
اأن "اللجن���ة ناق�ست م�سروع قانون ال�سمان 
والقط���اع  للعم���ال  والتقاع���د  الجتماع���ي 

اخلا�س".
واأ�س���اف ع�س���و اللجن���ة املالي���ة النيابي���ة، 
اأن "القان���ون يعت���رب بداية لتطوي���ر القطاع 
اخلا����س واأه���م ما ميي���زه هو و�س���ع راتب 

تقاعدي للقطاع اخلا�س".
يع���د  "القان���ون  اأن  اىل  الكاظم���ي،  وا�س���ار 
تاأمينا اجتماعيا للمواط���ن، و�سيكون هناك 
توجه لل�سب���اب العاطلني واخلريجني للعمل 
�سم���ن القط���اع اخلا�س لت���اليف الرهل يف 

القطاع احلكوم���ي". واأو�سح، اأن "م�سروع 
القانون ما يزال بحاجة اىل مراجعة من قبل 
اللجن���ة املالي���ة، ومناق�سته م���ع بقية اللجان 
املعنية، وعلى راأ�سها جلنة العمل ومنظمات 

املجتمع املدين".
ولف���ت الكاظم���ي، اىل اأن "م�س���روع قان���ون 
ال�سمان الجتماعي والتقاعد للعمال يحتاج 
اىل ح���وايل �سهر ليتم بعده���ا ادراجه �سمن 

جدول اعمال جل�سة جمل�س النواب".
وم�س���ى بالق���ول، "يف حال تزام���ن و�سول 
الجتماع���ي  ال�سم���ان  قان���ون  م�س���روع 
والتقاعد للعمال مع و�سول م�سروع موازنة 
2023، �سيتم الهتمام بالأخري حلاجة البلد 

املا�سة اليه".
وخت���م الكاظم���ي، اأن "هناك اإ�س���رارًا نيابيًا 
عل���ى متري���ر قان���ون ال�سم���ان الجتماع���ي 
خ���الل الدورة احلالية"، مبين���ا اأن "م�سروع 
القان���ون �سيك���ون اأح���د اجن���ازات ال���دورة 

اخلام�سة للربملان".
ب���دوره، يق���ول الع�س���و الخ���ر يف اللجن���ة 

اإن  ل�)امل���دى(،  حدي���ث  يف  كوج���ر،  جم���ال 
النيابي���ة ناق�سوا  املالي���ة  اللجن���ة  "اع�س���اء 
قانون ال�سمان الجتماعي والتقاعد للعمال 

والقطاع اخلا�س ب�سكل اأويل".
واأ�س���اف اأن "قان���ون ال�سم���ان الجتماع���ي 
والتقاع���د للعمال والقطاع اخلا�س له اهمية 
كبرية م���ن الناحية القت�سادي���ة، كما يهدف 
لتفعي���ل وتعزيز عمل القطاع اخلا�س ب�سكل 

كبري ليكون موازيًا للقطاع احلكومي".
واأو�س���ح كوجر، اأن "م�س���روع القانون مهم 
ج���دًا ال انه معطل م���ن ال���دورات الربملانية 
ال�سابق���ة"، مبينا ان "اللجن���ة املالية �ستعمل 
عل���ى ت�سري���ع قان���ون ال�سم���ان الجتماعي 
والتقاع���د للعم���ال والقط���اع اخلا����س خالل 

املرحلة املقبلة من الدورة احلالية".
بحاج���ة  ي���زال  م���ا  "القان���ون  اأن  وتاب���ع، 
اىل درا�س���ة ب�س���كل جي���د واخ���ذ مالحظ���ات 
الربملاني���ة  واللج���ان  الن���واب  ومقرح���ات 
املخت�س���ة، بالإ�سافة اىل منظم���ات املجتمع 

املدين".

المالية البرلمانية تبداأ بمناق�سة قانون تقاعد العمال تمهيدًا لتمريره

 ذي قار/ ح�صين العامل

ك�سف����ت قي����ادة �سرط����ة ذي قار ع����ن انخفا�س 
طفي����ف يف م�ستوى اجلرائ����م، وفيما ا�سارت 
اىل تراج����ع اخلطف وال�سروع بالقتل بن�سبة 
النتح����ار  مع����دلت  ارتف����اع  اك����دت   ،% 25

م����ن  اأك����رث  اىل  واملخ����درات  العم����د  والقت����ل 
.% 20

واأف����اد قائد �سرطة ذي ق����ار اللواء مكي �سناع 
حتلي����ل  موؤمت����ر  تروؤ�����س  خ����الل  اخلي����كاين 
الواق����ع المن����ي واجلنائ����ي العا�س����ر لقي����ادة 
�سرطة املحافظة بانخفا�س معدلت اجلرمية 

ال�سابق����ة. بالأع����وام  مقارن����ة   2022 ع����ام 
�سب����اط  جه����ود  عل����ى  اخلي����كاين  واأثن����ى 
ومنت�سبي القي����ادة وعلى التعاون البناء بني 

اجلهات التحقيقية واملحاكم املخت�سة.
واظه����رت بيان����ات املوؤمت����ر ال����ذي عق����د على 
قاعة الل����واء املهند�س ح�س����ن �سلمان الزيدي 

بح�س����ور رئي�����س حمكم����ة جناي����ات ذي ق����ار 
وقائ����د عملي����ات �سوم����ر ونائ����ب حمافظ ذي 
قار وعدد م����ن العالميني ومنظمات املجتمع 
امل����دين، انخفا�س����ا باجم����ايل اجلرائم بواقع 

2 % يف عام 2022 مقارنة بعام 2021 .
 التفا�صيل �س2

ذي قار: انخفا�ض ن�سبي للجرائم مع ارتفاع باالنتحار

عوائل في منتزهات ابو نوا�س مع بدء العطلة الربيعية.. عد�صة: محمود روؤوف
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وذكر التقرير الذي ترجمته )املدى(، اأن 
"احلكومة ورغم اأنها ما تزال يف ايامها 
املبك���رة فان افعالها قد �ش���لت كثريا عن 
الوع���ود الت���ي اأطلقه���ا ال�ش���وداين قبل 
تولي���ه املن�ش���ب ونتج عنه���ا تراجع يف 
اقت�شاد وامن و�ش���يادة وحقوق ان�شان 

العراق".
اجلدي���دة  "احلكوم���ة  اأن  اإىل  واأ�ش���ار، 
وبينما ا�شتلمت املهمة يف ت�شرين االول 
املا�ش���ي ف���ان هناك بع����س احلق يف ان 
يعط���ى لها الوقت الكايف الإثبات نف�ش���ها 
قب���ل ان نلقي االح���كام، ول�ش���وء احلظ 
ف���ان احلكومة خالل ال� 100 يوم االوىل 
قدمت م�ش���الح منا�ش���ريها على م�شالح 

العامة".
واأك���د التقري���ر، اأن "احلكوم���ة وع���دت 
يف برناجمها مبراجع���ة وتعديل قانون 
االنتخابات خالل ثالثة اأ�شهر ا�شتعدادا 

النتخابات جديدة يف غ�شون عام".

امل�ش���ار  الإرج���اع  "ذل���ك  اأن  واأورد، 
الدميقراطي اجلريح للعراق على ال�شكة 
بعد ما �ش���هدته انتخابات ت�شرين االول 

2021 من اأحداث".
وا�ش���تدرك التقري���ر اأن���ه "وبع���د مرور 
ا�ش���ابيع فقد ات�ش���ح ان م�شاندي رئي�س 
احلكوم���ة الرئي�ش���يني، زعي���م ائت���الف 
دول���ة القان���ون ن���وري املالك���ي وزعي���م 
حتال���ف الفت���ح ه���ادي العام���ري، غ���ري 
مهتمني باإقامة انتخابات مبكرة، وانهما 
م�شران على البقاء يف ال�شلطة واالبقاء 
عل���ى احلكوم���ة احلالي���ة ل���دورة اأرب���ع 

�شنوات كاملة".
ولفت، اإىل اأن "احلكومة ا�ش���تمرت على 
نهج االإ�شرار باالقت�ش���اد كما هو معتاد 
باالعتم���اد عل���ى عوائ���د النف���ط ب�ش���كل 
قيا�ش���ي مولدة خ���الل اال�ش���هر االخرية 
�شبكات حم�شوبية ثابتة نتج عنها قطاع 

عام مرتهل ومت�شخم اأكرث".
ويوا�ش���ل التقرير، اأن "هناك موؤ�شرات 
ا�ش���الحات  الإج���راء  حم���اوالت  ع���ن 
االنف���اق وتنوي���ع  لتقلي����س  �ش���رورية 

م�ش���ادر االقت�ش���اد املعتمد عل���ى النفط 
فقط".

و�ش���دد، عل���ى اأن "ذل���ك من خ���الل خلق 
فر����س عم���ل حقيقي���ة م�ش���تدامة ملئ���ات 
االآالف من ال�ش���باب الذين يدخلون حيز 

العمل �شنويا".
واأردف التقرير، ان "احلكومة اجلديدة 
ب���دال م���ن ذل���ك تخط���ط لزي���ادة االنفاق 
امل�ش���تمر عل���ى مرتب���ات القط���اع الع���ام 
لع���ام 2023 مبق���دار 20 تريليون دينار 

)13،71 مليار دوالر( اإ�شافية".
واأك���د، ان "االموال �شت�ش���تخدم لتعيني 
66 األف خريج جديد وو�ش���ع 360 األف 

عامل موؤقت اآخر يف �شلم الرواتب".
"احلكوم���ة  اأن  التقري���ر،  وي�شرت�ش���ل 
ركزت عل���ى اجراء حت�ش���ينات ترقيعية 
يتعل���ق  وفيم���ا  قليل���ة  جم���االت  يف 
باخلدم���ات، والن�ش���بة لبلد يبل���غ تعداد 
نفو�ش���ه 42 مليون ن�ش���مة فان مثل هذه 
املح���اوالت ال تفع���ل �ش���يئا باجتاه خلق 

تقدم ملمو�س حقيقي".
احلالي���ة  "احلكوم���ة  اأن  عل���ى  و�ش���دد، 

وعدت كباقي �شابقاتها مبحاربة الف�شاد 
ولكن حلد االن ال توجد موؤ�ش���رات تقدم 

يف هذا املجال".
ون���وه التقري���ر، اإىل اأن "املهم���ة االأوىل 
للحكوم���ة كان يف رده���ا عل���ى ما يعرف 
ب�ش���رقة الق���رن، انه���ا يف اواخ���ر �ش���هر 
ت�ش���رين الثاين ك�ش���فت عن اأحد امل�شتبه 

بهم الرئي�شيني يف ال�شرقة".
وتاب���ع، اأن "احلكومة قد عقدت �ش���فقة 
م���ع ه���ذا ال�ش���خ�س ال�ش���رتداد املبال���غ 

امل�شروقة يف غ�شون اأ�شبوعني".
وا�شتدرك التقرير، "بعد مرور اأكرث من 
�ش���هرين منذ اإطالق �شراح امل�شتبه به مل 
يتم ا�ش���رتجاع �ش���وى 8% م���ن جمموع 

االأموال".
وزاد، "وبينما ما تزال خريطة ال�ش���بكة 
االجرامية بانتظار الك�ش���ف عنها، فانها 
عل���ى ما يب���دو ت�ش���م حلقة وا�ش���عة من 
�شخ�ش���يات �شيا�ش���ية ب�ش���منهم اولئ���ك 
الذي���ن كانوا مقربني من رئي�س الوزراء 

ال�شابق".
"اال�ش���رتجاع  ب���اأن  التقري���ر،  واأف���اد 

املتوق���ف للمال الذي قالت احلكومة انها 
ب�ش���دد ا�ش���تعادته، ي�ش���ري اىل ان امل���ال 
حممي بغطاء �شيا�ش���ي و�شلطوي قوي 
يفوق قدرة رئي�س الوزراء على التعامل 

معه".
فيم���ا  احلكوم���ة  "اداء  التقري���ر،  وع���د 
يتعل���ق باجلان���ب االمن���ي والدف���اع عن 

�شيادة العراق بانه كان �شعيفًا اأي�شًا".
واأ�ش���اف، اأن "اإيران وتركيا وكما فعلتا 
يف ال�شنوات املا�شية فانهما م�شتمرتان 

بانتهاك �شيادة العراق".
و�ش���دد التقرير، عل���ى اأن "القائد العام، 
ومنذ ت�شلمه املن�ش���ب، مل يكن رده ازاء 
تلك االنتهاكات باأك���رث من اعرتا�س من 

قبله".
يف  ف�ش���لت  "احلكوم���ة  اأن  وي���رى، 
الت�ش���دي لهجم���ات اإي���ران بالطائ���رات 
اقلي���م  عل���ى  وال�ش���واريخ  امل�ش���رية 
كرد�ش���تان يف منت�ش���ف ت�شرين الثاين، 
وعندم���ا التق���ى بالق���ادة االيرانيني بعد 

ايام من هذه الهجمات االأخرية".
وذهب التقرير، اإىل اأن "ر�شالة احلكومة 
مل تكن اعرتا�ش���ا على افعاله���م، ولكنها 
عربت ع���ن امتنان لعر����س دعم اجلانب 

االيراين لتاأمني حدودها".
وطال���ب، "املجتم���ع الدويل ب���ان يكون 
متاأني���ا وح���ذرا يف التعام���ل م���ع بغداد 
وان يتبن���ى نهج���ا وا�ش���حا ومتوازن���ا 
بت�ش���جيع احلكوم���ة وتذكريه���ا انه من 
اجل احلفاظ على م�ش���داقيتها يف داخل 
الع���راق وخارج���ه عليه���ا ان ترك���ز على 
اج���راء حتقيق���ات جوهري���ة ومقا�ش���اة 
املتورطني بالف�ش���اد وانته���اكات حقوق 

االن�شان".
دع���م  اج���ل  م���ن  "ذل���ك  اأن  ويوا�ش���ل، 
تطلعات ال�ش���عب الذي ي�ش���تحق العي�س 
بكرام���ة ويتلقى تعليما جيدا وان يكون 
جزءا من اقت�ش���اد فعال وان ي�شرب ماء 

نظيفا واأن يحكم ال�شعب نف�شه".
وم�ش���ى التقري���ر، اإىل "مطالبة املجتمع 
الدويل اي�ش���ا بان ميار�س �ش���غطا على 
بغ���داد الإقام���ة انتخاب���ات ح���رة عادل���ة 
كم���ا ه���و خمط���ط ل���ه وان تق���ف بوج���ه 
املح���اوالت ملنع اال�ش���الحات يف قانون 
االنتخاب ال���ذي طرح بع���د احتجاجات 
ع���ام 2019 وال���ذي �ش���حى كث���ري م���ن 

العراقيني من اجله".
 عن: معهد ال�سرق الأو�سط للدرا�سات

 تقرير دولي: اأداء الحكومــة العراقيــة خــالل 
اأول 100 يوم لم يكن مر�ضيًا

 ذي قار/ ح�سين العامل

ك�سفت قيادة �سرطة ذي قار 
عن انخفا�س طفيف في 

م�ست�ى الجرائم، وفيما ا�سارت 
الى تراجع الخطف وال�سروع 

بالقتل بن�سبة 25%، اكدت 
ارتفاع معدالت االنتحار 

والقتل العمد والمخدرات 
الى اأكثر من 20%. واأفاد قائد 

�سرطة ذي قار الل�اء مكي 
�سناع الخيكاني خالل تروؤ�س 
م�ؤتمر تحليل ال�اقع االمني 

والجنائي العا�سر لقيادة �سرطة 
المحافظة بانخفا�س معدالت 

الجريمة عام 2022 مقارنة 
باالأع�ام ال�سابقة.

الخيكان���ي عل���ى جه���ود �ش���باط  واأثن���ى 
ومنت�ش���بي القيادة وعلى التع���اون البناء 
والمحاك���م  التحقيقي���ة  الجه���ات  بي���ن 

المخت�شة.

عق���د  ال���ذي  الموؤتم���ر  بيان���ات  واظه���رت 
على قاعة اللواء المهند�س ح�ش���ن �ش���لمان 
الزيدي بح�ش���ور رئي����س محكمة جنايات 
ذي ق���ار وقائ���د عملي���ات �ش���ومر ونائ���ب 
محاف���ظ ذي ق���ار وع���دد م���ن االعالميي���ن 
ومنظم���ات المجتم���ع المدني، انخفا�ش���ا 
باجمال���ي الجرائ���م بواق���ع 2% ف���ي ع���ام 

2022 مقارنة بعام 2021 .
ومن اأبرز الجرائم التي �شجلت انخفا�شا 
االختط���اف الت���ي انخف�ش���ت بواقع %29 
اذ �ش���هد ع���ام 2022 ت�ش���جيل 5 جرائ���م 
اختط���اف مقارن���ة ب� 7 جرائ���م عام 2021 
كم���ا انخف�ش���ت جرائ���م ال�ش���روع بالقت���ل 
بن�شبة 25% اذ �ُش���جلت )107( جرائم في 
عام 2022 مقابل 143 جريمة عام 2021 
وكذلك انخف�ش���ت جرائم االحتيال من 62 
جريم���ة ع���ام 2021 ال���ى 56 جريم���ة عام 

2022 وبانخفا�س قدره %10.
كم���ا �ش���مل انخفا����س مع���دالت الجريم���ة 
جرائم االغت�شاب واللواط بواقع 30% اذ 
بلغت )32( جريمة ع���ام 2022 مقابل 46 

جريمة عام 2021. 
وبالمقابل ك�ش���فت بيان���ات الموؤتمر التي 
اطلع���ت عليها )الم���دى( عن ارتف���اع كبير 
في مع���دالت جرائم خطي���رة كالقتل العمد 
وال�ش���رقات  والمخ���درات  واالنتح���ار 
واالعتداء على الموظفين اذ بلغت جرائم 
القت���ل العم���د )113( جريم���ة ع���ام 2022 

مقابل 94 جريمة قتل عام 2021 بارتفاع 
قدره 20%، فيما �ش���جلت حاالت االنتحار 
105 حالة عام 2022 مقابل 83 حالة عام 

2021 بارتفاع %27.
بينما ارتفع���ت جرائم ت���داول المخدرات 
الم�ش���جلة ل���دى دوائ���ر قيادة �ش���رطة ذي 
قار بواقع 29% وجرائم ال�ش���رقات بواقع 

ع���ام  �ش���رقة  جريم���ة   597 بلغ���ت  اذ   %9
2022، مقاب���ل 548 جريمة ع���ام 2021، 
فيما �ش���جل ع���ام 2022 ارتفاع���ا بجرائم 
االعت���داء عل���ى الموظفين بواق���ع 18% اذ 
بلغت 255 جريمة عام 2022 مقابل 217 

جريمة عام 2021.
كما �ش���جلت جرائم التهديد ارتفاعا طفيفا 

مق���داره 3% وبواق���ع 687 جريم���ة ع���ام 
2022 مقابل 666 جريمة.

بينما كانت جرائم القتل الخطاأ مت�ش���اوية 
ف���ي كال العامين وبواق���ع 11 جريمة لكل 

عام.
وفي ذات ال�ش���ياق ذكر بيان لقيادة �شرطة 
ذي ق���ار تابعت���ه )الم���دى(، اأن "مع���دالت 

الجريمة انخف�ش���ت بواقع 2% في ذي قار 
خالل عام 2022".

ف���ي  "الم�ش���اركين  اأن  البي���ان،  وتاب���ع 
الموؤتمر االمني العا�ش���ر ال���ذي عقد تحت 
�ش���عار )امن محافظ���ة ذي قار م�ش���وؤولية 
الجمي���ع( ناق�ش���وا اه���م الجوان���ب الت���ي 
ت�ش���هم بعمل القوات االمنية وت�ش���ب في 

م�شلحة تطوير االداء االأمني".
واأ�شار، اإلى "دور �شرطة ذي قار في ك�شف 
العديد من الجرائم الغام�ش���ة وانح�ش���ار 

البع�س منها".
واأكد البيان، اأن "رئي�س محكمة الجنايات 
ا�ش���اد بالدور الذي تقدمه القوات االمنية 
مثمن���ا جهوده���ا المتوا�ش���لة ف���ي حماية 

االرواح والممتلكات".
ولف���ت، اإل���ى اأن "الموؤتم���ر يعر����س اه���م 
الواجبات المنفذة ون�شب انجاز الق�شايا 
انخفا����س  ن�ش���ب  وتف���اوت  التحقيقي���ة 
انواعه���ا  بمختل���ف  الجريم���ة  وارتف���اع 
ا�ش���افة ال���ى اعداد تنفي���ذ اوام���ر القب�س 
بح���ق المطلوبي���ن ق�ش���ائيا ف���ي مختل���ف 
الق�ش���ايا الجنائية ومقارنتها مع االعوام 

الما�شية.
الموؤتم���ر  "انعق���اد  اأن  البي���ان،  واأك���د   
التحليلي يهدف الى الرقي مهنيا من خالل 

ت�شخي�س ال�شلبيات ومعالجتها امنيًا".
والقي���ادات  المحلي���ة  الحكوم���ة  وكان���ت 
االمني���ة والجهات الق�ش���ائية ف���ي ذي قار 

اعربت )مطلع �شباط 2022( عن قلقها من 
ارتف���اع مع���دالت الجريمة ف���ي المحافظة 
بواق���ع 17%، ودع���ت ال���ى اعتم���اد حلول 
اقت�ش���ادية وفنية لمعالجة تنامي معدالت 
الفقر والبطالة بين �شريحة ال�شباب ورفع 

الوعي المجتمعي.
وك�ش���فت بيانات الموؤتمر االمني التا�ش���ع 
لقي���ادة �ش���رطة ذي ق���ار الذي عق���د )مطلع 
�ش���باط 2022( عل���ى قاع���ة مرك���ز تدريب 
ال�ش���رطة وح�ش���ره عدد من الم�ش���وؤولين 
الحكوميي���ن والق���ادة االمنيي���ن وممثلين 
عن محكمة ا�ش���تئناف ذي ق���ار عن ارتفاع 
ف���ي مع���دالت الجريمة بواق���ع 17% خالل 
عام 2021، وفيما ا�ش���ارت الى ارتفاع في 
جرائم االنتح���ار والمخدرات وال�ش���رقة، 
وانخفا�س ف���ي جرائم القتل العمد. اكدت 
الك�ش���ف ع���ن 94% من الجرائم الم�ش���جلة 

لدى الدوائر االمنية ومراكز ال�شرطة.
وكان قائد �ش���رطة ذي قار اال�ش���بق العميد 
ح���ازم الوائلي ح���ذر في وقت �ش���ابق من 
ارتف���اع مع���دالت تعاطي المخ���درات بين 
او�شاط ال�ش���باب، وان معظم المتورطين 
بجرائ���م المخ���درات ه���م م���ن العاطلي���ن 
ع���ن العم���ل وباأعم���ار تت���راوح م���ا بي���ن 
18 – 25 عام���ا وه���و م���ا ي�ش���تدعي تبني 
برامج اقت�ش���ادية واجتماعية فاعلة للحد 
م���ن ت���ورط ال�ش���باب بتروي���ج وتعاط���ي 

المخدرات.

�ضرطة ذي قار: انخفا�ض ن�ضبي في الجرائم مع ارتفاع لمعدالت االنتحار

طالب بال�سغط لتنفيذ االلتزام باإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة

اأفــاد تقرير اأمريكي بــاأن اأداء احلك�مــة العراقية خالل الـــ 100 ي�م 
املا�سية مل يكن مر�سيًا، م�سرياً اإىل خططها على امل�ست�ى االقت�سادي 
باأنهــا غري مقنعــة، داعيــًا املجتمع الــدويل لل�سغط من اأجــل تنفيذ 

االلتزام باإجراء االنتخابات املبكرة.

تنــاول تقريــر ملعهــد درا�ســات ال�ســرق االو�ســط يف وا�سنطــن تقييما 
لفرتة املئة ي�م االوىل من حك�مــة العراق اجلديدة، م�سرياً اإىل اأنها 
قــد تركت يف املدة املا�سية خالل ت�ليها امل�س�ؤولية م�ؤ�سرات حتذير ملا 

قد ت�سهده البالد م�ستقبال.

اجتماع مجل�س الوزراء اأم�س الأول

المخدرات ما زالت تنت�سر في المحافظة

جانب من الموؤتمر الذي عقد في محافظة ذي قار

 بغداد/ املدى

وذك���ر بي���ان ملجل�س ال���وزراء تلقت���ه )امل���دى(، اأن "اجلهات املخت�ش���ة متكنت من 
ا�ش���رتداد مبلغ يزيد على 80 مليون دوالر، من االأموال امل�شروقة واإعادة اإدخالها 
يف خزينة الدولة". واأ�ش���اف البيان، اأنه "وفقا للمنهاج احلكومي و�ش���من �شعي 

احلكومة امل�شتمر ال�شرتداد اأموال العراق املهّربة للخارج".
م���ن جانبه، ذكر رئي�س هيئة النزاهة حيدر حن���ون، اأن "هيئة النزاهة متكنت من 

ا�شرتداد االأموال يف عدد من الدول".
واأ�ش���اف حنون، خالل موؤمتر �شحفي عقده اأم�س وتابعته )املدى(، اأن "�شندوق 

ا�شرتداد االأموال يهدف ال�شرتداد اأموال العراق املهربة وغريها".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "املرحلة املقبلة �شوف ت�ش���هد ا�شرتداد وجبة ثانية من االأموال"، 
مو�ش���حا اأن "هناك اأكرث من ثالثة ماليني دوالر �ش���يتم ا�شرتدادها يف اإحدى دول 
اجل���وار". وتابع حنون اأن "م�ش���احة الف�ش���اد وا�ش���عة ونعمل عل���ى احلد منها"، 

موؤكدا اأن "مكافحة الف�شاد من اأولويات املنهاج الوزاري".
واأو�ش���ح اىل اأن "مكافحة الف�ش���اد م�ش���وؤولية جماعية"، مبينا اأن "الق�ش���اء يقدم 
دعمًا كبريًا لهيئة النزاهة". وم�ش���ى حنون اإىل القول، اإن "حما�ش���رة الفا�ش���دين 

دوليًا تكون وتنجز من خالل عقد االتفاقيات الدولية".
وعل���ى �ش���عيد مت�ش���ل، ذكر بي���ان للهيئ���ة، اأن "حمكم���ة جنايات مكافحة الف�ش���اد 
ة اأ�شدرت حكمًا باحلب�س ح�شوريًا على وزير ال�شناعة واملعادن االأ�شبق". املركزيَّ

واأ�ش���اف البيان، ان "الق�ش���ية تتعلق مبا تداولته و�ش���ائل االإعالم من ت�شجيالٍت 
ن قيام���ه ب���اأداء مينٍي يف حال ت�ش���نُّمه من�ش���ب وزي���ر ال�ش���ناعة واملعادن  تت�ش���مَّ
بتم�ش���ية عم���ل واأمور ال���وزارة وفق تو�ش���يات وتوجيهات اأحد اأع�ش���اء جمل�س 

اب احلايل الذي يرتاأ�س حزبًا �شيا�شيًا معروفًا". النوَّ
ة اأ�شدرت القرار؛ ا�شتنادًا  واأ�شار، اإىل اأن "حمكمة جنايات ُمكافحة الف�شاد املركزيَّ
الأح���كام امل���ادة )331( من قان���ون العقوب���ات العراقّي رق���م )111 ل�ش���نة 1969( 
املعدل". وتن�س هذه املادة على اأنه "يعاقب باحلب�س وبالغرامة اأو باإحدى هاتني 
العقوبت���ني: كل موظ���ف اأو مكلف بخدمٍة عام���ٍة ارتكب عمدًا م���ا يخالف واجبات 
وظيفته اأو امتنع عن اأداء عمٍل من اأعمالها بق�ش���د االإ�شرار مب�شلحة اأحد االأفراد 

اأو بق�شد منفعة �شخ�ٍس على ح�شاب اآخر اأو على ح�شاب الدولة".
وكان بيان �شابق لهيئة النزاهة قد اأكد اأنها جادة يف رفع ما يقع على املخربين عن 

ق�شايا الف�شاد من حيف، وحماية حقوقهم التي كفلتها القوانني النافذة.
ي�ش���ار اإىل اأن جمل����س الوزراء كان قد و�ش���ع يف مقدمة منهاج���ه احلكومي الذي 
�ش���وت عليه جمل�س النواب ق�ش���ية مكافحة الف�ش���اد وا�ش���رتداد االأموال املهربة، 
فيما اأثري يف و�ش���ائل االعالم ملف خطري اأطلق عليه "�ش���رقة القرن"، وهو يتعلق 

ب�شرقة اأموال اأكرث من 3 مليارات دوالر من امانات الهيئة العامة لل�شرائب.

حكم ق�سائي بحق وزير �سابق 
اأق�سم بال�الء اإلى زعيم حزب

ا�ضتعادة 80 مليون دوالر.. 
والنزاهة: مكافحة الف�ضاد 

م�ضوؤولية جماعية

اأعلن جمل�س ال�زراء، اأم�س االأربعاء، عن ا�ستعادة 80 
ملي�ن دوالر م�سروقة اإىل خزينة الدولة، فيما ك�سفت 

هيئة النزاهة عن قرب ا�سرتداد 3 ماليني دوالر من 
دولة جارة، واأف�سحت عن �سدور حكم ق�سائي بحق 

وزير اق�سم بال�الء اإىل زعيم حزب �سيا�سي اثناء 
تاأديته مهامه ال�ظيفية.
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بغداد/ تميم الح�سن

يرج���ح ان ال يتمكن العراق من تاأجيل ال�ش���روط 
االمريكية املفرو�ش���ة على حتويالت الدوالر اىل 
اخلارج يف وقت اعرتف فيه رئي�س الوزراء الأول 

مرة بحدوث عمليات تهريب للخارج.
ويفرت����س ان ي���زور وفد عراقي رفي���ع وا�شنطن 
اال�شبوع املقبل ملناق�ش���ة ازمة الدوالر فيما بداأت 
االدارة اجلدي���دة للبنك املركزي بو�شع اجراءات 

لل�شيطرة على ت�شاعد �شعر ال�شرف.
وم���ن اأب���رز االج���راءات اجلديدة للبن���ك املركزي 
هو منح م���ا يقارب مليون �شخ����س اجنبي يعمل 
يف العراق ال���دوالر ا�شافة اىل تب�شيط متطلبات 

احل�شول على العملة ال�شعبة.
وارتفع���ت اأم����س مبيع���ات البن���ك املرك���زي م���ن 
ال���دوالر اىل ما ف���وق ال� 100 ملي���ون دوالر فيما 
كان���ت املبيعات يف االأي���ام املا�شية قد �شجلت اقل 
م���ن 25 ملي���ون دوالر يومي���ا مقارن���ة باأك���ر من 

200 مليون دوالر يوميًا العام املا�شي.
ويف ه���ذا ال�شاأن يقول م�ش���در �شيا�شي مطلع يف 
حديث ل�)املدى( ان: "الواليات املتحدة االمريكية 
م�ش���رة على وقف تهريب ال���دوالر وقد ال تر�شى 
بتاأجي���ل يوم واحد عل���ى تطبيق ال�ش���روط التي 

فر�شتها".
وب���داأ البن���ك الفي���درايل االمريكي قب���ل اأكر من 
�شه���ر باإن�ش���اء من�ش���ة الكرتوني���ة داخ���ل البن���ك 
املرك���زي العراقي ملراقب���ة التحويالت اخلارجية 

وتدقيق فواتري اال�شترياد.
وبح�ش���ب امل�شدر الذي طلب ع���دم ن�شر ا�شمه انه 
"عل���ى الرغم من تطبيق املن�شة ودخول نحو 20 
م�شرف���ا اهليا م���ن اأ�شل اأكر م���ن 80 م�شرفا اال 
ان بع�س امل�شارف ا�شتمرت يف عمليات التهريب 

لكن املن�شة اكت�شفتها".
ويح���اول الع���راق، بح�ش���ب امل�ش���در ان يوؤج���ل 
العم���ل باملن�ش���ة اجلديدة عدة اأ�شه���ر "على االقل 

ل�شهر حزيران املقبل".
الدخ���ول يف  ب���ان  يت���ذرع  "الع���راق  وي�شي���ف: 
املن�ش���ة يتطل���ب احل�شول على اجه���زة متطورة 
وتدري���ب كوادر عل���ى تلك االجه���زة وهو يحتاج 

لبع�س الوقت".
ويوؤكد امل�شدر وهو مطلع على ال�شيا�شة النقدية 
يف الع���راق ان "التعليم���ات االمريكي���ة ال تتعل���ق 
بالع���راق فق���ط وامن���ا مبحاول���ة معاقب���ة طهران 

امل�شتفيد االكرب من تهريب العملة".

ويتاب���ع: "لذل���ك امريكا غ���ري م�شتع���دة ان تعطل 
العم���ل باملنظوم���ة اجلدي���دة ول���و يوم���ا واحدا 
خ�شو�ش���ا وان ن�شاط���ات اإي���ران تت�ش���ع �شم���ن 
املح���ور املع���ادي للوالي���ات املتح���دة م���ن خ���الل 
م�شاعدة رو�شيا بالطائرات امل�شرية وتطويرها".
ويرج���ح ان عمليات تهري���ب العملة جتري يوميا 
ع���ن طري���ق �شبكة م���ن الو�شطاء املحلي���ن الذين 

ي�شرتون الدوالر باأي �شكل وباأي ثمن.
وي�شتفي���د امل�ش���رتون ال�شغ���ار م���ن ف���رق العملة 
الر�شم���ي ال���ذي يبيع���ه البنك املرك���زي وا�شعاره 
ملي���ون   170 حمقق���ن  ال�ش���وداء  ال�ش���وق  يف 

دينار مقابل كل مليون دوالر.
واالربع���اء بل���غ �شعر ال���دوالر يف ال�شوق 1680 
دين���ارا، يف حن اأن �شع���ره الر�شمي ال يزال على 

حاله عند 1470 دينارا.  

حمم���د  ال���وزراء  رئي����س  اع���رتف  اأم����س  واول 
اىل  ال���دوالر  بتهري���ب  م���رة  الأول  ال�ش���وداين 

اخلارج، فيما دعا املواطنن اىل اقتناء الدينار.
التلفزي���ون  ال�ش���وداين يف مقابل���ة عل���ى  وق���ال 
الر�شم���ي اإن: "التهري���ب )ويق�شد ال���دوالر( كان 
يتم ع���رب فواتري مزورة، وكان���ت االأموال تخرج 
ويت���م تهريبه���ا، وهذا واق���ع، واإال فم���ا الذي كنا 

ن�شتورده مقابل 300 مليون دوالر يوميا؟".
وبح�ش���ب رئي�س ال���وزراء فاإن عملي���ات التهريب 
ُك�شف���ت من خ���الل تطبي���ق نظام �شويف���ت، حيث 
كان البن���ك املركزي العراق���ي يبيع التجار كميات 
م���ن العملة اخل�شراء تف���وق باأ�شعاف ما يبيعهم 
اإياه���ا اليوم، ومع ذلك مل ُتفق���د اأي من ال�شلع يف 

االأ�شواق.
واأك���د رئي�س ال���وزراء اأن حكومت���ه نظمت "فرقا 

اأمني���ة خمت�شة" لك�شف املهربن و�شبط االأموال 
املهربة.

وق���ال ال�ش���وداين اإن "الو�شع امل���ايل يف العراق 
الي���وم يف اأف�ش���ل اأحوال���ه، الأن التج���ار ورج���ال 
ال�شحيح���ة  التج���ارة  عل���ى  تع���ودوا  االأعم���ال 

وال�شرعية".
الن  وادعوه���م  املواطن���ن  "اطمئ���ن  وا�ش���اف: 
ال يقتن���وا ال���دوالر، والدين���ار اق���وى. و�شنعي���د 
ال���دوالر اىل �شع���ره الر�شمي ونوف���ره و�شنعّود 
التجار ورجال االعمال على التجارة ال�شرعية".

واأك���د رئي�س ال���وزراء اأن وزي���ر اخلارجية فوؤاد 
ح�ش���ن واملحافظ اجلديد للبنك املركزي �شين�شم 
اإىل الوف���د ال���ذي �شيتوج���ه اإىل وا�شنط���ن يف 7 

�شباط ملناق�شة اآلية �شعر ال�شرف وتقلباته.
باملقاب���ل ف���ان ت�شريب���ات م���ن نواب تتح���دث عن 

العراق���ي  املرك���زي  البن���ك  ب���ن  اويل  اجتم���اع 
والفيدرايل االمريكي �شيجري اليوم يف تركيا.

وخ�ش���ر الدين���ار العراق���ي يف غ�ش���ون ال�شهرين 
املا�شين اأكر من %10 من قيمته اأمام الدوالر، 
مم���ا دفع حمتجن اىل تنظيم تظاهرات االأ�شبوع 

املا�شي اأمام البنك املركزي يف بغداد.
وبح�ش���ب موقع اي���راين فانه اأك���د ح�شوله على 
معلومات ح�شرية م���ن اأحد عنا�شر فيلق القد�س 
وال���ذي  االإي���راين،  الث���وري  للحر����س  التاب���ع 
يق���وم بتهري���ب مالي���ن ال���دوالرات م���ن العراق 
اإىل ح�شاب���ات احلر����س يف اإي���ران بالتع���اون مع 

ال�شفارة االإيرانية يف بغداد.
ووفق���ا للمعلوم���ات الت���ي ح�شلت عليه���ا "اإيران 
اإنرتنا�شيون���ال"، فاإن حممد جت���ن جاري، املدير 
امل���ايل للوح���دة 400 يف فيل���ق القد����س التاب���ع 

للحر�س الثوري االإي���راين، يودع املبلغ املطلوب 
يف ح�ش���اب ه���ذه الوح���دة بف���رع "ال�شهي���د اآق���ا 
بابائ���ي" لبن���ك االأن�ش���ار، عل���ى طري���ق البا�شيج 

ال�شريع يف طهران.
ويف الع���راق، يدير هذه ال�شبك���ة حممود ح�شني 
زاده، اأح���د الن�شط���اء القدامى يف فيل���ق القد�س، 
مب�شاع���دة مواطَن���ن عراقي���ن هما ميث���م حمزة 

قا�شم دراجي، وميثم �شادقي.
الع���راق  يف  ج���اري  لتج���ن  املي���داين  وال���ذراع 
ه���و م�شطف���ى ب���اك باط���ن، موظ���ف يف �شف���ارة 
اإي���ران وع�ش���و يف فيل���ق القد�س، وال���ذي يتلقى 
الدوالرات م���ن مكاتب ال�شراف���ة يف العراق بعد 

اإ�شدار �شهادة اإيداع اأموال يف طهران.
وثيق���ة اإيداع اأموال حل�ش���اب ح�شن اآ�شينه، اأحد 
الن�شط���اء التجاري���ن املرتبطن بفيل���ق القد�س، 
والتي ح�شل���ت عليه���ا "اإي���ران اإنرتنا�شيونال"، 
تظه���ر ملخ�ش���ا لغ�شي���ل اأموال احلر����س الثوري 
االإيراين يف العراق، ما اأدى اإىل ا�شتنزاف راأ�س 

مال ال�شوق العراقي.
باملقابل بداأت االإدارة اجلديدة يف البنك املركزي 
بو�ش���ع اإج���راءات يف حماول���ة لل�شيط���رة عل���ى 

انهيار الدينار العراقي امام الدوالر.
وق���ال جم���ال كوج���ر ع�ش���و اللجن���ة املالي���ة يف 
الربمل���ان يف حديث ل�)امل���دى( ان "البنك املركزي 
متطلب���ات  تخفي����س  هم���ا:  باإجراءي���ن  �شيق���وم 
احل�ش���ول عل���ى ال���دوالر، وتو�شي���ع امل�شمول���ن 

باحل�شول على العملة ال�شعبة".
بتقلي����س  �شيق���وم  "البن���ك  ان  كوج���ر  وب���ن 
االإج���راءات الطويل���ة والروتيني���ة املطلوب���ة من 
التج���ار وامل�شتثمري���ن للح�ش���ول عل���ى ال���دوالر 
وه���ي تتمث���ل با�شتم���ارات ومعلوم���ات معق���دة 
جدا ولي�ش���ت لها عالقة مبا�ش���رة باحل�شول على 

العملة".
ام���ا ع���ن التو�شعة فاأكد ع�ش���و اللجن���ة املالية ان 
البن���ك املرك���زي ال���ذي زار رئي�ش���ه اجلدي���د علي 
العالق اول ام�س الربملان: "�شيقوم مبنح الدوالر 
اىل العاملن يف القطاع النفطي والزراعي ورمبا 

حتى العاملن يف جمال اال�شكان".
اىل  ال���دوالر  ملن���ح  خط���ة  "هن���اك  ان  وا�ش���اف 
االجان���ب العامل���ن يف العراق مث���ل البنغالد�س، 
وال���ذي يقدر عددهم بنحو ملي���ون �شخ�س، وهم 
يح�شل���ون عل���ى اأجورهم بالعراقي ث���م يقومون 
البن���ك  ل���ذا  بال���دوالر،  بلدانه���م  اىل  بتحويله���ا 

�شيعطيهم العملة ال�شعبة ب�شكل مبا�شر".

 بغداد/ فرا�س عدنان

ك�سفت وزارة الداخلية عن عزمها 
ت�سلم الملف الأمني في محافظات 

جديدة منت�سف ال�سهر الحالي، 
لفتة اإلى امتالكها قطعات 

ميدانية تفوق تلك التي لدى وزارة 
الدفاع.

ياأت���ي ذلك يف وقت، اأف���ادت جلنة االأمن 
والدف���اع النيابي���ة، بان اإبع���اد اجلي�س 
واحل�شد ال�شعبي ع���ن املناطق املحررة 
يحت���اج اإىل مزيد من الوق���ت، الفتة اإىل 
اأن ال�شرط���ة املحلية ال ميكنها اأن تت�شلم 
امللف االأمني بالكامل يف الوقت احلايل 

جلميع مناطق البالد. 
ا�شتق���رارًا  االأمن���ي  الو�ش���ع  وي�شه���د 
ملحوظًا مع بع����س الهجمات االإرهابية 
الت���ي �شنها تنظي���م داع�س االرهابي يف 
مناطق �شمايل بغ���داد ودياىل وكركوك 
م�شتخدمًا العب���وات النا�شفة واالأ�شلحة 

الر�شا�شة.
وق���ال املتح���دث با�ش���م وزارة الداخلية 
كان���ت  »ال���وزارة  اإن  املحن���ا،  خال���د 
ث���الث  االأمن���ي يف  املل���ف  ق���د ت�شلم���ت 

حمافظ���ات، وه���ي املثن���ى والديواني���ة 
ووا�شط«.

وتاب���ع املحن���ا، اأن���ه »منت�ش���ف ال�شه���ر 
احلايل �شوف تلتحق حمافظات اأخرى 
بهذا االجراء بعد اأن تكون هناك تقارير 

عن ن�شبة اجلاهزية«.
واأ�شار، اإىل اأن »امللف االأمني يف جانب 
وزارة  اإىل  اأواًل  ي�شل���م  �ش���وف  الك���رخ 
الداخلية ومن ثم يلحقها قاطع الر�شافة 

بالن�شبة لبغداد«.
»التهدي���دات  ان  املحن���ا،  واأو�ش���ح 

االإرهابي���ة م���ا زال���ت م�شتم���رة، رغم اأن 
املتتبع بلغ���ة االرقام �ش���وف يجد هناك 
انخفا�ش���ا كب���ريا يف ن�ش���ب العملي���ات 

االرهابية«.
ويوا�ش���ل املحنا، ان »تراج���ع االرهاب 
ج���اء نتيج���ة لعم���ل متوا�شل تق���وم به 
العراقي���ة مبختل���ف  الق���وات امل�شلح���ة 

ت�شكيالتها«.
و�شدد، عل���ى »�شرورة اإدام���ة التن�شيق 
امل�شرتك مع خمتل���ف القطعات من اأجل 
تعزي���ز االم���ن وتنفي���ذ اخلط���ة بانتقال 

امللف االأمني اإىل وزارة الداخلية بنحو 
�شل�س«.

واأردف املحنا، اأن »عملية االنتقال تاأتي 
بع���د التاأكد م���ن و�ش���ول جاهزية قوى 
االأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية 
اإىل ن�شبة %100«، وعد التجربة التي 
»ح�شل���ت يف املحافظ���ات الث���الث التي 
�شل���م املل���ف االأمن���ي فيه���ا اإىل ال�شرطة 

باأنها ناجحة بنحو تام«.
وي���رى، اأن »الق���وات التابع���ة ل���وزارة 
الداخلية لي�شت كما يف ال�شابق، بل اإنها 

ا�شبحت متتل���ك قطعات ع�شكرية تفوق 
تلك التي لدى وزارة الدفاع، من �شمنها 
خم����س فرق لل�شرط���ة االحتادية وقيادة 
ق���وات حر�س احل���دود وق���وات النخبة 

وقوات الرد ال�شريع«.
وم�شى املحنا، اإىل اأن »هذه الت�شكيالت 
االأمنية جاه���زة وخا�شت معارك كبرية 
�ش���د االرهاب طيلة ال�شن���وات املا�شية، 
واأ�شبح���ت اليوم لديها خ���ربة ميدانية 

عالية وت�شليح متطور«.
وتوؤك���د م�ش���ادر يف وزارة الدف���اع، اأن 

»ت�شلي���م املل���ف االأمن���ي يت���م حالي���ًا يف 
باب���ل والك���وت وال�شم���اوة والديوانية 
اإ�شاف���ة اإىل العا�شمة بغ���داد، وبعد ذلك 
للمحافظ���ات االأخرى عندما يتم االإعالن 

عن جاهزية قوات وزارة الداخلية«.
واأ�شافت امل�شادر، »قوات وزارة الدفاع 
التي �شتن�شحب �شتذهب اإىل مع�شكرات 
خا�شة و�شتك���ون فر�شة الأفراد اجلي�س 
واإع���ادة  التدري���ب  الإع���ادة  العراق���ي 
بناء الق���درات لك���ي يكونوا عل���ى اأهبة 
اال�شتع���داد يف ح���ال دع���ت احلاجة اإىل 

تدخلهم عند اأي طارئ«.
واأ�شارت، اإىل »وج���ود حتريك لعدد من 
قطع���ات اجلي�س وجاءت قطعات وزارة 
الداخلية من ال�شرطة االحتادية لتت�شلم 

املهمات يف بع�س املناطق«.
م���ن جانب���ه، ذك���ر رئي����س جلن���ة االأمن 
الزامل���ي،  عبا����س  النيابي���ة  والدف���اع 
وزارة  اإىل  االأمن���ي  املل���ف  »ت�شلي���م  اأن 
ت�شكي���ل  اتف���اق  يف  ج���اء  الداخلي���ة 

احلكومة لتحالف اإدارة الدولة«.
املطالب���ة  »ه���ذه  ان  الزامل���ي،  وتاب���ع 
جاءت م���ن اأجل عدم ع�شك���رة املجتمع، 
الداخل���ي  االأم���ن  ق���وى  متار����س  واأن 

اخت�شا�شها على اأمت وجه«.
ولفت، اإىل اأن »العديد من املحافظات ما 
زالت بحاجة اإىل اأكر من ت�شكيل اأمني 

وع�شكري بالنظر لطبيعة التهديدات«.
الداخلي���ة  اأن »وزارة  الزامل���ي،  واأورد 
بو�شعها احلايل واإمكانياتها املحدودة 
ل���ن ت�شتطيع فر����س االأم���ن بنحو كامل 

ال�شيما يف املناطق املحررة«.
واأع���رب ع���ن اعتق���اده، ب���اأن »الذه���اب 
وزارة  اإىل  االأمن���ي  املل���ف  ت�شلي���م  اإىل 
الداخلي���ة وخ���روج اجلي����س واحل�ش���د 
ال�شعب���ي، باأن���ه اإج���راء �ش���وف يتحقق 
يف بع����س املحافظات بالقريب العاجل، 
لكن���ه يف حمافظات اأخ���رى بحاجة اإىل 

مزيد من الوقت«.
وذك���ر الزاملي، اأن »الربمل���ان مقبل على 
مناق�ش���ة قان���ون املوازنة للع���ام احلايل 

بعد وروده من قبل جمل�س الوزراء«.
ب�ش���اأن  روؤي���ة  »امتالكن���ا  اإىل  ون���وه، 

وزارت���ي  ت�شكي���الت  دع���م  �ش���رورة 
الداخلية والدفاع بالتخ�شي�شات املالية 
املنا�شب���ة م���ن اأجل متكينه���ا وتوفري ما 

حتتاجه من معدات وتدريب«.
وزاد الزامل���ي، اأن »الكتل داخل جمل�س 
النواب حري�شة على توفري ما حتتاجه 
القطع���ات الع�شكرية واالأمنية من خالل 
لذل���ك  الكافي���ة  املالي���ة  امل���وارد  تاأم���ن 

و�شمها يف قانون املوازنة«.
ح���ذف  وج���ود  »ع���دم  ع���ن  وحت���دث، 
وا�شتح���داث وتطوع يف قوات ال�شرطة 
املحلية من���ذ ع�شر �شنوات، حتى اأ�شبح 
العديد م���ن عنا�شرها يف اأعمار متقدمة 

بنحو يوؤثر يف عمل هذه القوات«.
ونوه الزاملي، اإىل اأن »العديد من افراد 
ال�شرط���ة اأ�شبح معدل اأعم���اره بن 45 
اإىل 50 �شن���ة، يف وق���ت اأن هذا اجلهاز 
يحت���اج اإىل طاقات �شبابي���ة، وهو حتٍد 
كبري اأمام احلكومة يف املرحلة املقبلة«.
ويره���ن، »ا�شتتب���اب االأم���ن يف بع����س 
جوانبه باال�شتقرار ال�شيا�شي الذي بلغ 

اأعلى مراحله يف الوقت احلا�شر«.
وانته���ى الزامل���ي، اإىل اأن »اإدارة امللف 
االمن���ي يف كرك���وك ميث���ل بح���د ذات���ه 
حتدي���ًا كبريًا، ونحن نري���د اأن يدار هذا 

امللف باإرادة عراقية خال�شة«.
وعل���ى �شعيد مت�شل، ذكر ع�شو اللجنة 
نايف ال�شم���ري، اأن »االأمن الداخلي من 
مهام وزارة الداخلية وكذلك التعامل مع 
املواطن وهن���اك اإج���راءات لت�شلم ملف 
االأم���ن الداخلي من قبل وزارة الداخلية 

وهو �شيء اإيجابي«.
ولف���ت ال�شم���ري، اإىل اأن »جلن���ة االأم���ن 
والدف���اع التق���ت بوزي���ر الداخلية الذي 
املل���ف  مل�ش���ك  ال���وزارة  ا�شتع���داد  اأك���د 
بالت�شلي���ح  دعم���ه  ب�ش���رط  الداخل���ي 
والتجهي���ز واإع���داد مراك���ز �شرطة تليق 

بالوزارة«.
اإىل  االأمن���ي  املل���ف  ت�شلي���م  اأن  يذك���ر 
املطال���ب  ال�شرط���ة ج���اء �شم���ن ورق���ة 
ال�شنية لقاء ا�شرتاكها يف حتالف اإدارة 
الدولة، ومن اأجل ابعاد اجلي�س وقوات 

احل�شد ال�شعبي عن املناطق املحررة. 

الدفاع النيابية: الو�سع في المناطق المحررة بحاجة اإلى مزيد من الوقت

الداخلية تت�شلم الملف الأمني لمحافظات جديدة منت�شف ال�شهر الحالي

العراق يحاول تاأخير تطبيق المن�سة الأمريكية اإلى حزيران المقبل

الوليات المتحدة ترف�ض تاأجيل قيود تحويل الدولر ب�شبب ال�شتفزازات الإيرانية
 ال�سودان��ي يعت��رف بتهري��ب العمل��ة الخ�س��راء واإر�س��ال وفد رفي��ع اإلى و�سنط��ن الأ�سب��وع المقبل
ال�����س��ع��ب��ة  ال��ع��م��ل��ة  اأج��ن��ب��ي  ع��ام��ل  وم��ل��ي��ون  "البنغالد�س"  ل��م��ن��ح  ج���دي���دة  اإج��������راءات   

اجراءات ا�ستعادة ال�سعر الر�سمي للدوالر ما زالت دون الم�ستوى

عجالت تابعة لل�سرطة االتحادية اثناء واجب اأمني في بغداد



http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net العدد )5361( ال�شنة الع�شرون - اخلمي�س )2( �شباط 2023

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

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

املذكورين اآنفًا علمًا اإن املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني �شيعقد ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم االربعاء 2023/2/15.
مالحظة / يف حالة م�شادفة موعد الغلق عطلة ر�شمية يكون اليوم التايل للدوام الر�شمي هو اأخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more 
information against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its 
amounts more than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the 
bidder should attached, with presented offers, a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year 
and not released the a mount from bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents 
that issued by Government Banks , kindly note, the payment way will be (as per tender  conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed 
to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender will be relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like 
Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 
Wednesday  15 /2 /2023 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the 
tender.

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

املدير العام

No. of AnnouncementClosing dateOpening dateDescriptionInvitation No.No.

First time22 / 2 / 20232 / 2 / 2023(نبيذة أساسي) 111 / 2023 / 72مستلزمات اسنان

 بغداد/ المدى

افتت���ح رئي����س مجل����س ال���وزراء محم���د �ش���ياع 
ال�ش���وداني، اأم�س الأربعاء، طريقًا حيويًا يربط 
بغداد بمحافظات الفرات الأو�ش���ط والجنوبية، 
وتحدث عن المبا�ش���رة بتاأهيل ما ي�شمى ب�"طرق 

الموت" في محافظات اأخرى.
ق���ال ال�ش���وداني، اإن���ه "تم الي���وم افتت���اح طريق 
ال���دورة – اليو�ش���فية ال�ش���ريع، بعدم���ا كان هذا 
الم�ش���روع من الم�ش���اريع المتلكئ���ة، لكن بجهود 
الوزارة والجهات ال�ش���اندة تم اإنجاز هذا العمل 

بال�شكل المطلوب".
واأ�شاف، خالل ت�شريح لعدد من و�شائل العالم 
من بينها )المدى(، اأن "هذا الطريق �شوف ي�شهم 

ب�شكل قطعي في تخفيف الزخم المروري".
واأ�شار ال�شوداني، اإل���ى اأن "البرنامج الحكومي 
في حكومتنا ي�شمل �شمن محور الخدمات اإن�شاء 
ط���رق ومج�شرات وج�ش���ور في بغ���داد لمعالجة 

الزخم المروري".
وتح���دث، عن قرب "المبا�ش���رة بتاأهيل ما ت�شمى 
بط���رق الم���وت م���ن خ���الل اإع���داد خط���ط عل���ى 

م�شتوى المحافظات".
منح���ت  "الحكوم���ة  اأن  ال�شودان���ي،  وتاب���ع 
التخ�شي�ش���ات المالية المطلوبة لوزارة الإعمار 
و�شتبا�ش���ر  ال�شالحي���ات  ومنح���ت  والإ�ش���كان 
لف���ك  المهم���ة  الم�شاري���ع  اأه���م  ع���ن  بالإع���الن 

الزدحام".
وب�ش���اأن التجاوز عل���ى الأرا�ش���ي الزراعية، اأكد 
رئي����س الوزراء، اأن "هناك تجاوزًا وا�شحًا على 
الأرا�شي الزراعية التي ه���ي ملك للدولة"، لفتًا 
اإلى، اأنه "�شيتم اتخاذ الجراءات القانونية على 

المتجاوزين".
با�ش���م  المتح���دث  ق���ال  وعل���ى �شعي���د مت�ش���ل، 
الأمان���ة العام���ة لمجل����س الوزراء حي���در مجيد، 
ان "الطري���ق ع���د م���ن اأه���م الم�شاري���ع الحيوية 
وال�شتراتيجي���ة، وه���و اأحد الم�شاري���ع الخا�شة 
بمعالج���ة الختناق���ات المروري���ة ف���ي العا�شمة 

بغداد".
وتاب���ع مجي���د، اأن "الطري���ق يربط خ���ط �شريع 
باتج���اه   )1( رق���م  الدول���ي  بالطري���ق  ال���دورة 

المحافظات الجنوبية والفرات الأو�شط".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "ه���ذا الطريق �شي�شه���م في فكِّ 
الختناق���ات المروري���ة �شم���ن ال���دورة وعل���وة 
الر�شيد باتجاه مدخل بغداد الجنوبي في منطقة 

اليو�شفية ذهابًا واإيابًا".
واأورد مجي���د، ان "الطري���ق �ش���وف ي�شهم اي�شًا 
ف���ي �شهولة وان�شيابية حرك���ة العجالت الداخلة 
والمغ���ادرة لمدين���ة بغ���داد، باتج���اه محافظات 

الفرات الأو�شط والجنوب، وبالعك�س".
ك���م،  "الطري���ق يبل���غ طول���ه 14.5  اأن  واأردف، 
ويحتوي على اأربعة ممرات، اثنان منها رئي�شان 
بعر����س 15.5 م واثن���ان خدمي���ان بعر����س 9م، 
وتتو�ش���ط الطريق جزرة و�شطية بعر�س 10 م، 
اإ�شافة اإلى ج�شرين في الأعلى و�شتة ج�شور في 

الأ�شفل".
واأ�ش���اف مجي���د، ان "الطري���ق يحت���وي اي�ش���ًا 
�شمن تقاطع بغداد الجنوب���ي، مج�شرين بطول 
545 م و818 م، تتف���رع منهم���ا مقتربات باأربعة 

م�شارات".
واأكد اأن "الطريق تم تاأثيثه وتخطيطه مع وجود 

�شياج اأمني على طول الطريق من الجانبين".
وي�شتر�ش���ل مجي���د، اأن "الطريق، نفذت���ه �شركتا 
اآ�ش���ور وحمورابي العائدتان اإلى وزارة الإعمار 
القط���اع  م���ن  �شرك���ة  اإل���ى  اإ�شاف���ة  وال�ش���كان، 
الخا�س، حي���ث بذلت وزارة الإعم���ار والإ�شكان 
جه���دًا ا�شتثنائي���ا خ���الل مراحل العم���ل و�شرعة 

الإنجاز".
وم�شى مجي���د، اإلى اأن "الأمان���ة العامة لمجل�س 
ال���وزراء، اأ�شهمت بح���ل جمي���ع التعار�شات مع 
وزارات الكهرب���اء والنق���ل والم���وارد المائي���ة، 
اإ�شاف���ة اإل���ى الجه���ات القطاعية الأخ���رى بوقت 

ا�شتثنائي، من اأجل اإنهاء الم�شروع".

وق���ال مدير الم���رور العامة ط���ارق اإ�شماعيل، اإن 
بال�شريع  مرتبط  -اليو�شفية(  )ال���دورة  "طريق 

الدولي الجنوبي للعراق".
واأ�ش���اف اإ�شماعي���ل ف���ي ت�شريح نلقت���ه الوكالة 
الر�شمي���ة لالأنباء، اأن "الطريق �شيوفر لنا فر�شة 
كبي���رة ج���دًا وتخفيف الع���بء في منطق���ة ج�شر 

بغداد".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "م�شتخ���دم الطري���ق القادم من 
بغ���داد اأو من المناط���ق ال�شمالية م���رورًا ببغداد 
ال���ى جنوبي الع���راق �شي�شلك ه���ذا الطريق دون 
الم���رور بمنطقة عل���وة الدورة و�شيط���رة 75 "، 
لفت���ا ال���ى اأن "هذا الطريق �شيخف���ف العبء عن 

طريق بغداد -بابل القديم".
وتح���دث ا�شماعيل، عن "ق���رار �شدر بمنع مرور 

ال�شاحن���ات الكبيرة على الطري���ق حتى ل يكون 
هن���اك زخ���م على بغ���داد، اإذ �شيت���م تحويلها على 

�شيطرة 75 ودخولها بنف�س الطريق القديم".
واأو�ش���ح، "ام���ا خروجه���ا م���ن بغ���داد في�شم���ح 
بمروره���ا عل���ى الطري���ق م�شم���وح ب���ه باتج���اه 
جنوب���ي الب���الد، م���ا �شيوف���ر فر�شة كبي���رة جدًا 
لن�شيابية حركة المرور في الجنوب الغربي من 

بغداد".
وتاب���ع اإ�شماعيل اأن "هن���اك 19 م�شروعَا �شخما 
داخ���ل مدين���ة بغ���داد ومنه���ا اأنف���اق ومج�شرات 
واإع���ادة ال�شكل الهند�شي لل�شع���ود والنزول في 

مداخل بغداد ومخارجها".
ولف���ت، اإل���ى توج���ه نح���و "تو�شع���ة لل�ش���وارع 
الداخلية وتقوي����س للجزرات الو�شطية وعموم 

ال�شاحات في الكرخ والر�شافة".
وم�ش���ى اإ�شماعيل، اإل���ى اأن "المواطن البغدادي 
�شيلم����س فرق���ا كبي���را خ���الل الأ�شه���ر القادمة"، 
لفت���ًا ال���ى اأنه "�شيك���ون هناك ج�ش���ر يربط بين 
الرا�شدي���ة وال�شريع باتجاه ال�شم���ال في منطقة 

بوب ال�شام".
من جانبه، ذكر مدير عام دائرة الطرق والج�شور 
ف���ي وزارة الإعمار والإ�ش���كان والبلديات العامة 
ح�شي���ن جا�شم، اأن "هذا الطري���ق يربط الطريق 
الدول���ي رق���م 1 بطريق الدورة ال�شري���ع منه اإلى 
ج�ش���ر الطابقي���ن و�شيك���ون منفذًا جنوبي���ًا اآخر 
للعا�شم���ة بغداد ويخفف الزخ���م ب�شكل كبير عن 
المنفذ الحالي الذي يم���ر بعلوة الر�شيد والكثير 
م���ن الفعاليات التي �شبب���ت ازدحامات خانقة في 

ذلك المنفذ".
واأ�ش���اف جا�ش���م في ت�شري���ح للوكال���ة الر�شمية 
لالأنب���اء، اأن "العم���ل اكتم���ل بن�شب���ة  % 100، بعد 

اإنجاز اأعمال التاأثيث بالكامل".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "العمل تم بتقني���ات فنية عالية 
وبموجب موا�شفات معتمدة للطرق ال�شريعة".

واأك���د جا�شم، "تاأثي���ث الطريق بكاف���ة العالمات 
التحذيرية والتنظيمي���ة والر�شادية والأ�شيجة 
الكونكريتي���ة وكذل���ك ط���رق الخدم���ة وج�ش���ور 
الم�ش���اة والج�ش���ور )الفوقاني���ة( الت���ي ت�شم���ح 
للمواطني���ن القاطنين عل���ى جوانب هذا الطريق 
م���ن ال�شير بحرية ب���دون ان يكون هنال���ك تاأثير 

على الطريق الرئي�س".
واأو�ش���ح جا�ش���م اأن "العوار����س كان���ت واحدة 
م���ن اأه���م اأ�شب���اب تلكوؤ الم�ش���روع وتاأخ���ره منذ 
الع���ام 2014 وذل���ك ب�شب���ب الق���رار 347 ال���ذي 
اأوقف���ت فيه جميع م�شاريع الخط���ة ال�شتثمارية 
في عم���وم البالد وتم ا�شتئناف���ه في العام 2019 
لك���ن كانت هنالك عوار�س عائ���دة لدوائر الدولة 
ولمواطنين وغيرها، تم تجاوزها بموجب لجنة 
الأم���ر الديوان���ي رق���م 62 ل�شن���ة 2021 برئا�شة 

الأمين العام لمجل�س الوزراء".
وق���ال مدير الم�ش���روع دريد ظاف���ر، اإن "الطريق 
�شيخف���ف الكثي���ر م���ن الزدحام���ات"، مبين���ا ان 

16 مليار دينار". من  اأكثر  بلغت  "كلفته 
فيما ذكر مدير م�شاريع �شركة حمورابي المنفذة 
للم�ش���روع حي���در عاج���ل ان "م�ش���روع الطري���ق 
عب���ارة عن مج�شرين كبيرين"، مو�شحا اأن "هذا 
الم�ش���روع �شي�شهم في فك الختناقات عن الجزء 

الجنوبي من مدخل بغداد".

افتتاح طريق حيوي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية ويخفف الزحامات
ي�شم 4 ممرات وج�شرين في االأعلى واأربعة في االأ�شفل

حركة وعي تعلن معار�سة حكومة الإطار وتتطلع لإنهاء اعتكاف ال�سدر 
متابعة المدى 

اعلن���ت حرك���ة وع���ي الوطني���ة، ام����س الربع���اء الول 
م���ن �شباط الجاري، ع���ن معار�شتها للحكوم���ة الحالية 
وتحال���ف ادارة الدول���ة الراعي لها، بع���د انق�شاء 100 

يوم على تكليفها دون تحقيق ما وعدت به.
وق���ال رئي����س الحرك���ة الدكتور �ش���الح العرب���اوي في 

موؤتم���ر �شحفي عقده ببغ���داد، "نحن ندرك ان المعادلة 
القديم���ة ل يمك���ن ان تنت���ج �شيئ���ًا جدي���دًا"، م�شيفًا ان 
"هذه الحكومة هي ن�شخة طبق الأ�شل من الحكومات 

ال�شابقة".
وتابع العرب���اوي، "قررنا ب���ارادة عراقية حرة الذهاب 
ولالئت���الف  للحكوم���ة  ال�شيا�شي���ة  المعار�ش���ة  ال���ى 
الحاك���م، وان معار�شتن���ا �شتك���ون ت�شخي�شية ولي�شت 

م�شخ�شن���ة، وت�شحيحية ولي�ش���ت ت�شقيطية، وواقعية 
ولي�ش���ت في�شبوكي���ة، ومنهجية ولي�ش���ت همجية، وان 
معار�شتن���ا ل ت�شتهدف ا�شقاط نظام الحكم، بل تغييره 

عبر ال�شتفتاء العام وبو�شائل �شلمية وديمقراطية".
وبخ�شو����س ا�شتم���رار �شم���ت ال�ش���در وع���دم تدخله 
من���ذ ان�شح���اب كتلته م���ن البرلم���ان قبل 3 �شه���ور، قال 
العرب���اوي، "وفي ظل الظ���روف الراهنة نوجه دعوتنا 

ال���ى الحنان���ة و�شخ�شي���ا ال���ى �شماح���ة ال�شي���د مقتدى 
ال�ش���در لإنه���اء اعتكاف���ه ال�شيا�ش���ي ولي����س اعتزال���ه، 
لأن الع���راق بحاجة ال���ى كل الم�شلحي���ن للت�شدي �شد 
ا�شتم���رار ه���ذه الخط���اء الت���ي ق���د ت���وؤدي ال���ى انهيار 

الدولة".
ووجه رئي����س حركة وعي الوطنية دعوت���ه الى القوى 
الوطني���ة، الجدي���دة والمعار�ش���ة لطبق���ة الحك���م، الى 

تنظيم �شفوفها وان تنتظم في م�شروع معار�س حقيقي 
حتى يت�شنى لها ان تكون بدياًل للقوى التقليدية.

وطال���ب العرب���اوي الحكوم���ة والبرلم���ان والق�ش���اء، 
باع���ادة الهيبة للدين���ار، واللتزام باج���راء النتخابات 
ق���رارات  وايق���اف  عليه���ا،  اللتف���اف  وع���دم  المبك���رة 
ال�شتبع���اد وال�شتبدال ال�شيا�شي التي يراد منها اعادة 

بة. تدوير الوجوه الفا�شلة والمجَرّ



 بغداد/ اإياد ال�صاحلي

ال��ري��ا���ض��ي حممد ه���ادي، ع�ضو  اأك���د اخل��ب��ر 
الريا�ضي،  ال�ضناعة  لنادي  الإداري���ة  الهيئة 
موؤ�ّض�ضات  اأغلب  يف  اجل��اري��ة  الفّعاليات  اأن 
النتائج  اأم��ا  البهرجة،  بدافع  تقام  الريا�ضة 
املنظورة وغر املنظورة يف امل�ضهد العام فهي 
اإ�ضافة  العراق،  ريا�ضة  تاريخ  مع  تتنا�ضب  ل 
وحت��ّول  القانونّية،  الت�ضريعات  ت�ضّوه  اىل 
"دكاكني" كبرة مقابل تراجع  الحتادات اىل 

امل�ضتويات الفنّية للريا�ضيني واألعابهم. 
وقال هادي يف حديث قّيم ل� )املدى( " ابتعدُت 
مكتفيًا   2017 عام  منذ  الريا�ضي  الإع��ام  عن 
اأغلب  لكون  وذل��ك  الريا�ضي  امل�ضهد  مبراقبة 
واأخ��ذْت  ر�ضالتها  غ��ّرت  الريا�ضّية  ال��رام��ج 
يتم  م��ا  ل�ضّحة  ت��ب��ايل  ول  ب��الآخ��ري��ن  تتهّكم 
تناوله من نقد اأو حتليل موقف ما، وتنتق�ص 

من البع�ص �ضواء كانوا جّيدين اأم �ضّيئني".
اأخذ ُي�ضهم يف ن�ضر  " الإعام املرئي  واأ�ضاف 
اأم  مّتهمني  اأم  كانوا  اأب��ري��اء  الآخ��ري��ن  غ�ضيل 
على  ع��اوة  غريبة،  عجيبة  بطريقة  ُم��دان��ني 
مل�ضاعر  املُنَتِقْد  ُم��راع��اة  ع��دم  م��ن  ا�ضتغرابي 
كان  �ضواء  وتاريخهم  وعوائلهم  ال�ضخ�ضّيات 
اأن  اح�ضا�ص  عندي  وّلد  ما  خطاأ،  اأم  �ضحيحًا 
ي�ضمت طويًا  اأن  مثلي  املُراقب  يفعلُه  ما  اأقّل 
يف  ت�ضعُه  رمب��ا  معمعة  يف  نف�ضه  ي���زجُّ  ول 
�ضد  اإيجابًا  اأو  �ضلبًا  باحلديث  حمرج  موقف 
اأو  جّيدًا  العام  �ضلوكهم  كان  واإن  اأ�ضخا�ص، 

بعيد عن ال�ضلوك الريا�ضي"!
ول��دي  ف��ق��دُت   2018 مت���وز   30 يف   " وزاد 
)م�����روان( مب���وت ال��ُف��ج��اأة، م��ا اأج����رين على 
يف  الُدنيا  �ضغرْت  حيث  الإع��ام  عن  البتعاد 

عيني كثرًا".

بطوالت وهمّية
وذك���ر " ل��اأ���ض��ف ت��راج��ع��ْت ري��ا���ض��ت��ن��ا خ��ال 
ال�ضنني ال�ضابقة وما تزال، واأطلقنا يف مرحلة 
�ضابقة و�ضف "الدكاكني" على اأنديتنا، وبرغم 
حماولتنا يف و�ضع فل�ضفة جديدة لها لتكون 
جهودنا  اأن  اإل  الريا�ضة  يف  �ضليمة  قواعدها 
من  اأكرث  ال�ضلبّية  احلالت  وانت�ضرت  �ضاعت 
و�ضفنا  انتقل  وبالتايل  الإي��ج��اب��ي،  تاأثرها 
التي متّثل م�ضتوى  الريا�ضّية  اىل الحتادات 
دكاكني   " بالفعل  واأ�ضبحت  العايل،  الإجن��از 
يقودها  الأن��دي��ة،  م��ن  اأك���ر  بحجم  ول��ك��ن   "
يبحثون  ال�ضبابيك،  خلف  ُمتكالبني  اأ�ضخا�ص 
وهمّية،  وب��ط��ولت  مناهج  وع��ن  اأم���وال  ع��ن 
اأوملبّية  خ��ط��وة  اأي���ة  الحت����ادات  ل��دى  ولي�ص 

واحدة �ضحيحة لاأمام".

م�صاكل قاهرة
ول��ف��ت اىل اأن " الحت����ادات ع��ان��ْت م��ن اأم��ور 
امل�ضّوه  قانونها  وم��ن  انتخابتها،  يف  غريبة 
ما  ك��ل  ن�����ض��ف  ال����ذي   ،2021 ل�ضنة   24 رق���م 
ع��م��ل��ن��اه لإي���ج���اد م��ن��ظ��وم��ة ق��ان��ون��ّي��ة ت��ط��ّور 
 10 برتاجعنا  نتفاجاأ  بنا  واإذا  الحت����ادات، 
عدم  على  بالحباط، عاوة  واأ�ضبنا  �ضنوات، 
ق���ادة الحت����ادات يف مواقعهم  ب��ق��اء  ج���دوى 
من  اأك��رث  بها  الت�ضّبث  على  يحر�ضون  لأنهم 
تكري�ص  ومت  العمل،  اآل��ي��ات  لتغير  �ضعيهم 
التاآمر يف انتخابات الحتادات باأ�ضوات تباع 

متهّرئة  وبرامج  الر�ضا،  طريق  عن  وت�ضرتى 
مع  خيالّية  مبالغ  و�ضرف  بائ�ضة  وم�ضاركات 
غياب الأهداف احلقيقّية يف الريا�ضة، وكذلك 
توّجه الريا�ضة نحو ال�ضيا�ضة ولي�ص العك�ص، 
كّل هذه م�ضاكل قاهرة توؤّدي بابتعاد الإن�ضان 

عن كّل �ضيء يتعّلق بالريا�ضة".

القوانني اجلديدة
الُكرى  اخلا�ضرة  هي  الريا�ضة  " اأن  وك�ضف 
-2019( الوطنّية  الأوملبّية  اللجنة  اأزم��ة  من 

م�ضتوى  تراجع  على  ذل��ك  وانعك�ص   )2021
الريا�ضة العراقّية، ف�ضًا عن ت�ضريع القوانني 
اإجنازها  على  عامًا  التي �ضرنا 20  اجلديدة 
لتغير وتعديل ما �ضدر قبل عام 2003، واإذا 
القوانني  من  اأ�ضعف  قوانني  على  ِلع  َنَطّ بنا 
ُت��ع��د اأرق���ى واأك���رث ر�ضانة من  ال��ب��اِئ��دة ال��ت��ي 

احلالية". 

ا�صتدانة اأع�صاء!
الحتادات  قانون  التاأ�ضي�ص يف  " مادة  وبنّي 
اأ�ضارت  اأ(   / ثالثًا   /  2(  2021 ل�ضنة   24 رقم 
الحت��ادات  تاأ�ضي�ص  د  ُي��ح��دِّ القانون  اأن،  اىل 
بعدد ل يقّل عن ثاثة اأندية بينما عدد اأع�ضاء 
البقّية،  ياأتي  اأي��ن  من   !13 التنفيذّية  الهيئة 
الأخ��رى  والنقطة  مثًا؟  ِا�ضتدانتهم  تتم  هل 
ُيبنّي القانون اأنه يف حالة ح�ضول اختاف ل 
يوؤخذ بالقانون الوطني، بل القوانني الدولّية، 
وال�ضحيح ل توجد قوانني دولّية، بل اأنظمة، 
فكيف  النظام،  فوق  القانون  اأن  يعرف  وُكّلنا 

يتّم حل الختاف يف هذه احلالة"!

القرار 140
بالقرار  العمل  ا�ضتمرار  عدم  اأ�ضباب  وب�ضاأن 
" اأنا على يقني لو مت  140 يف الريا�ضة، قال 
اأ�ضواأ  حول  الريا�ضيني  بني  ا�ضتفتاء  اإج��راء 
ال��ري��ا���ض��ة، �ضيختار  اأزم����ات  اأت��خ��ذ يف  ق���رار 

اىل  ينُظر  َمْن  القرار 140، يف حني  غالبّيتهم 
قرار  اأف�ضل  اأنه  �ضيقولون  الوطنّية  امل�ضلحة 
و�ضع  لأن��ه  العراقية  الريا�ضة  حلماية  �ضدر 
النقاط على احلروف، ولاأ�ضف مل يكن تنفيذه 
جّيدًا، علمًا اأن كّل ما طلبُه القرار من الحتادات 
ال�ضنوي لكي يتم تخ�ضي�ص  املنهاج  هو بيان 
م��ي��زان��ّي��ة يف ���ض��وء ذل���ك، ف��اأب��دى 99% ع��دم 
ر�ضاهم على الطلب! وقاموا باإثارة ُم�ضطنعة 
ال�����ض��ب��اب  وزارة  ن���واف���ذ  اأم�����ام  ب��ازدح��ام��ه��م 
والريا�ضة ُمّدعني تعّطل م�ضاحلهم! واملفارقة 
اأنهم غر را�ضني �ضابقًا على املكتب التنفيذي 
الأم��وال،  توزيعه  عملية  يف  الأوملبية  للجنة 
ير�ضوا  مل  واملراجعة  التدقيق  ح�ضر  وعندما 
حالة  توجد  اأن��ه  موؤ�ّضر  يعطينا  وه��ذا  اأي�ضًا، 
تدهور عالية جدًا يف مزاج العمل الريا�ضي". 
منهاج  يرد يف  اأن  يعقل  " هل  وت�ضاءل هادي 
الإداري���ة  ل��اأم��ور  التخ�ضي�ص  )ُثلثا  الحت���اد 
وثلث للن�ضاط الريا�ضي ورعاية الاعبني( هل 
ال�ضيا�ضّية  التغيرات  اأن  اأرى  اأنا  هذه عدالة؟ 
القرار  ���ض��دور  م��ع  تزامنت  وال��ت��ي  بلدنا  يف 
140 اأ�ضهمت يف ا�ضعافه، واأن ُعمر احلكومة 
القرار بحذافره،  تنفيذ  ُي�ضعفها يف  وقتها مل 
ذّوب��ت  اجل��م��اه��رّي��ة  ال��ت��ظ��اه��رات  نن�ضى  ول 

اهتمام احلكومة يف نف�ص املو�ضوع".

�صرط ال�صهادة الدرا�صّية
ملر�ّضحي  الدرا�ضية  ال�ضهادة  مو�ضوع  وع��ن 
الن���ت���خ���اب���ات، ق����ال " ق���ان���ون الحت������ادات 
الحت��اد  ع�ضو  يكون  اأن  ا���ض��رتط  الريا�ضّية 
الإع����دادّي����ة، وك��ان  ال��درا���ض��ة  ���ض��ه��ادة  يحمل 
)�ضهادة  القانون  على  الت�ضويت  قبل  املقرتح 
البكالوريو�ص(، وكذلك احلال بالن�ضبة لع�ضو 
النادي، وهو من ال�ضروط ال�ضائدة يف قوانني 
قانون  يف  بينما  الثمانينّيات،  منذ  الريا�ضة 
الأوملبية رقم 29 ل�ضنة 2019 مت اإعفاء رئي�ص 
من  التنفيذي  املكتب  وع�ضو  الأوملبية  اللجنة 

و�ضعنا  اأننا  اأي  الدرا�ضّية!  ال�ضهادة  �ضرط 
يف  الأمّية  ن�ضبة  كانت  يوم  الإع��دادّي��ة  �ضرط 
اليوم  ال�ضرط  واألغينا  هائلة،  باأعداد  العراق 
بوجود ن�ضبة كبرة يف املجتمع حتمل �ضهادة 
الدكتوراه، فماذا نف�ّضر ذلك غر تاأثر امل�ضالح 
ال�ضيغة  بهذه  ال�ضروط  مترير  لت  ف�ضّ التي 

على نا�ص معروفني؟ 

خروق اأوملبّية
وا�ضتدرك هادي " يف ثمانينّيات وت�ضعينّيات 
ال��ت��ف��ّرد ب�����ض��وؤون اللجنة  ال��ق��رن امل��ا���ض��ي، مت 
عمله  رافَقْت  واحد  �ضخ�ص  قبل  من  الأوملبّية 
الل��ت��زام  ع��دم  ثقافة  و�ضيوع  ك��ث��رة،  خ��روق 
اأ�ضحت  فقد   2003 ع��ام  بعد  اأم��ا  بالقوانني، 
اأّي���ًا  ل�ضخا�ص  جت���اري  كم�ضروع  الأومل��ب��ي��ة 
العاملني  جلميع  تقديري  مع  قدراتهم،  كانت 
هي  الأوملبّية  مفهوم  اإن  وحاليًا.  �ضابقًا  فيها 
املخّطط  ت��ر���ض��م  ���ض��غ��رة  ا�ضت�ضارية  ق��ي��ادة 
من  ولي�ص  العراقّية،  للريا�ضة  ال�ضرتاتيجي 
وموظفني  ُعّمال  تعيني  الأوملبية  اخت�ضا�ص 
ن�ضف  بتخ�ضي�ص  ُيلزمها  وغرهم  واأق���ارب 
لي�ضت  ه��ذه  ���ض��راح��ة  ك��روات��ب!!  ميزانّيتها 
اأو وكيل  دائ���رة وزي��ر  ب��ل ق�ضم يف  اأومل��ب��ّي��ة، 
دائ��رة  اأ�ضبحت  كاأنها   .. ع��ام  مدير  اأو  وزي��ر 

حكومية"!

ا�صتقاللّية االحتادات
ا�ضتقالّية  م��و���ض��وع  يف  راأي���ه  ه���ادي  وب���نّي 
الأوملبّية  اللجنة  ع��ن  الريا�ضّية  الحت���ادات 
اأخطاأ يف فهم ال�ضتقالّية،  " هناك من  بقوله 
فهي ل تعني حتّررها من اأي التزام، بل تكون 
اجلّيد  والختيار  والتدقيق  للرقابة  خا�ضعة 
لانفات،  اِل�ضتقالية  ت�ضتغّل  اأن  اأما  للنا�ص، 
والتهّرب من امل�ضوؤولّية، ومتزيق التعليمات، 
وع����دم ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���وان���ني، والن����ح����دار عن 
وغياب  العام،  املال  وهدر  الريا�ضة،  مبادىء 

امتاك  بل  ِا�ضتقالّية،  لي�ضت  فهذه  الرقابة 
موؤ�ّض�ضة  توجد  ل  معًا،  وال�ضخا�ص  للكيان 
وطبيعة  ع��ائ��دّي��ة،  دون  م��ن  ت��ع��م��ل  ب��ال��ع��امل 
عاقة  ب��وج��ود  ُع��ِرف��ْت  نعي�ضها  التي  احل��ي��اة 
لدميومة  واحلفيد  والبن  الأب  بني  مرتابطة 
مطالبته  يف  بالغ  البع�ص  ولاأ�ضف  الأجيال، 
احل��ك��وم��ي،  ال��ت��دّخ��ل  ب��ذري��ع��ة  بال�ضتقالّية 
بينما كّل حكومات العامل تتدّخل يف الريا�ضة، 
وقطر مثالنا الأقرب، فلول حكومتها مل تتمّكن 
من تنظيم ن�ضخة ممّيزة من مونديال 2022، 
وكاأ�ص اخلليج العربي 25 يف الب�ضرة مل يكن 
احلكومة  وّفرتها  التي  امليزانّية  لول  �ضينجح 

لحتاد كرة القدم؟ 

توحيد القوانني
م�ضايرة  ���ض��رورة   " الريا�ضي  اخلبر  ون��ّب��ه 
توحيد  اأي  ال��ري��ا���ض��ة،  يف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام 
احل��رك��ة  ي�ضبط  واح���د  ن��ظ��ام  يف  ال��ق��وان��ني 
القانونّية للموؤ�ّض�ضة الريا�ضّية اإن كانت وزارة 
الحتادات  اأم  الأوملبّية  اأم  والريا�ضة  ال�ضباب 
اأم  اجل��م��اه��رّي��ة  ال��ن�����ض��اط��ات  اأم  الأن���دي���ة  اأم 
مببادىء  توحيدها  ميكن  امل�ضّجعني،  رواب��ط 
قوانينها  ت�ضريع  مُتَنح �ضاحّية  ثم  م�ضرتكة، 
اأن  ل  عنها،  تخرج  ل  كي  املبادىء  لهذه  وفقًا 
ويبقى  والحت��ادات  الأوملبية  قانوين  ع  ُي�ضرَّ
قانون الأندية نف�ضه عام 1986، َمْن امل�ضوؤول 
نعلم،  ل  َم��ن؟  ُيحا�ضب  َم��ْن  نعلم،  ل  ذل��ك؟  عن 
ن��دري، ه��ذه م�ضكلة  ملَ��ْن؟ ل  من ُيعطي احل��ّق 

املوؤ�ّض�ضة الريا�ضية العراقية اليوم".

املوؤمتر العام
وختم حممد هادي حديثه ب�ضاأن املوؤمتر العام 
بغداد  يف  اإقامته  املزمع  والريا�ضة  لل�ضباب 
" منذ  ق��ائ��ًا  احل���ايل،  �ضباط  و25   24 يومي 
ريا�ضي يف  اأول موؤمتر  عام 2005  اأن عقدنا 
�ضاركنا  يومنا  وحتى  النفطي  الثقايف  املركز 
يف ع�����ض��رات امل���وؤمت���رات ال��ري��ا���ض��ّي��ة ال��ع��اّم��ة 
من  الكفاءات  اأف�ضل  بح�ضور  �ضّية  والتخ�ضّ
الر�ضينة،  وال��ت��ج��ارب  اخل����رات  ا���ض��ح��اب 
املوؤمترات؟  تلك  تو�ضيات  نتائج  كانت  فماذا 
من  اأي  مل��خ��رج��ات  ن��ع��م��ل  ومل  �����ص  ن��وؤ���ضّ مل 
لاأخ  التوفيق  واأمت��ّن��ى  املا�ضية،  امل��وؤمت��رات 
ل�ضوؤون  الوزراء  رئي�ص  م�ضت�ضار  كبيان  خالد 
ينجح يف  اأن  ا�ضتطاع  اإذا  والريا�ضة  ال�ضباب 
حتقيق انتقالة حتى لو كانت ب�ضيطة بتاأ�ضي�ص 

مبادىء جديدة للريا�ضة".
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محمد هادي ُي�صقط المتكالبين بقا�صية �صراحته:

دكاكين التحادات اأكبر من الأندية وا�شتقاللّيتها ت�شّجع 
على النفالت!   

 الم�صالح تالعبت ب�صرط ال�صهادة.. وتوحيد القوانين ي�صاير النظام العالمي

 عمـار �صـاطع
معالي الكلمة

�ضنح����ت يل الفر�ضة يف التواجد، اأم�����ص الأربعاء، يف 
موؤمت����ر الحت����اد الآ�ضيوي لك����رة القدم ال����ذي اأقيم يف 
العا�ضم����ة البحرينّي����ة املنام����ة، مب�ضارك����ة 46 ع�ض����وًا 
ميّثل����ون اجلمعّي����ة العمومّية لاحتاد وال����ذي اختاروا 
ال�ضيخ �ضلمان بن اإبراهي����م اآل خليفة للبقاء يف موقعه 

على راأ�ص الهرم القاّري للعبة ال�ضعبّية الأوىل.
وحينما اأق����ول الفر�ضة، لكونها ُتع����دُّ مبثابة النتقالّية 
احلقيقّي����ة لواق����ع كرة الق����دم مّما تواجه����ُه اىل �ضورة 
����ة واإن م����ا ينتظ����ر اللعب����ة م����ن  اأجم����ل واأكم����ل، خا�ضّ
روزنامة �ضيكون حاف����ًا باملنا�ضبات واملناف�ضات، بدءًا 
م����ن نهائّيات كاأ�ص اأمم اآ�ضي����ا يف دولة قطر املقبلة، وما 

بعدها يف اململكة العربّية ال�ضعودية عام 2027.
ه����ذا اىل جان����ب البطولت املعنّية يف الفئ����ات الُعمرّية 
والنا�ضئ����ني  وال�ضب����اب  م����رورًا  الأوملب����ي  م����ن  بداي����ة 
والنتهاء عند ُعمر ال�ضب����ال، ف�ضًا عن بطولت ُتعنى 
مبنتخبات ال�ض����الت وال�ضّيدات للخما�ضي وال�ضاحات 
املك�ضوف����ة وللفئت����ني، م����ع الرتكي����ز عل����ى �ضيغ����ة دعم 
بط����ولت الأندية واي�ضالها اىل عامل الحرتاف الفعلي 

مبا ي�ضمن حتقيق ال�ضقف الأعلى من الطموحات.
اعتق����د اأن كرة يف ق����ارة اآ�ضيا �ضت�ضمن تواج����دًا فريدًا 
م����ن نوع����ه يف مونديال ك����رة القدم ع����ام 2026، كونها 
�ضت�ضه����د ر�ض����م لوح����ة التناف�����ص الفعلي للجي����ل القادم 
لدوٍل تاأّثرت يف كاأ�ص العامل يف قطر 2022 وما حققته 
من نتائج متمّيزة، وهو ما �ضيدفع منتخبات اأخرى يف 
الق����اّرة اىل تطوير قابلياّتها الفنّية وم�ضتوياتها بهدف 

مقارعة الكبار و�ضوًل اىل ُحلم املونديال القادم.
ويف ت�ض����ّوري اأي�ض����ًا اأن التح����ّرك الذي اأ�ض����اب اللعبة 
يف دوٍل كان����ت غائب����ة ع����ن امل�ضهد الك����روي يف العقود 
املا�ضية، �ضي�ضيُب الهدف املُقبل، وهو اإيجاد مناف�ضات 
مهّمة �َضُتعَرف بوجود منتخبات لن تكون �ضهلة العبور 
اأو التج����اوز، اإذ اأن ك����رة القدم تط����ّورت وَفَعَلت فْعلُتها 
بقفزات نوعّية يف كّل من الفلبني وفيتنام واندوني�ضيا 
وتركمان�ضت����ان  طاجيك�ضت����ان  اىل  اإ�ضاف����ة  والهن����د 
وحت����ى دول اأخرى مث����ل ماليزيا و�ضنغاف����ورة، ناهيك 
ع����ن التف����ّوق الذي �ض����رب منتخب����ات يف غ����رب القاّرة 

وو�ضطها.
احل�ضيلة الأهم يف كونغر�ص الحتاد الآ�ضيوي 33 هو 
انت�ضار اقطاب حقيقيني يف متثيل القاّرة على ال�ضعيد 
الدويل، بعد مناف�ضات حُمتدمة اأتت بثمارها فيما بعد، 
اإثر فوز ممثلي قطر وال�ضعودية على ح�ضاب مناف�ضيها 
من ال�ضني وكوريا اجلنوبية، فيما حتّقق ن�ضاب كوتا 
ال�ضّيدات ببقاء ممثلة دولة فل�ضطني يف ت�ضكيلة املكتب 
التنفي����ذي الذي �ضه����د توزيع����ًا يف منا�ض����ب ا�ضتحّقها 

اأهلها خلرتهم وما ميلكونه من تواجد فّعال.
وهن����ا لبد من الإ�ض����ارة اىل ق�ضّية اأخ����ذُت وقتًا طويًا 
يف اإقن����اع امل�ضتف�ضري����ن عنه����ا اأو اأولئ����ك الباحثني عن 
موا�ضيع اله����دف منها هو النيل م����ن ا�ضحابها، �ضواء 
ع����رف اأهله����ا بالفك����رة اأو اأنه����م يري����دون امل�ضاركة يف 
ال�ض����وؤال اأو التعليق اأو مهاجمة م�ضاأل����ة ما لي�ص لديهم 
فيه����ا اأي رب����ط ل ِم����ن قريب ول ِم����ن بعي����د، وهي عدم 
وجود ا�ضم رئي�ص احتاد الكرة عدنان درجال يف قائمة 
املكت����ب التنفيذي لاحتاد الآ�ضيوي لك����رة القدم، وهنا 
اأجي����ب بكل جتّرد الكابنت درجال ف����از بع�ضوية املكتب 
التنفي����ذي لاحتاد الآ�ضيوي من ب����ني خم�ضة اأ�ضماء مت 
انتخابهم من قبل احتادات مناطقهم القاّرية، والكابنت 
درج����ال رف�����ص دخول����ه لنتخاب����ات املكت����ب التنفيذي 
لاحت����اد الآ�ضيوي كون����ه فاز قبل اأ�ضب����وع من الآن يف 
انتخاب����ات احتاد غ����رب اآ�ضيا ول يوجد م����ّرر قانوين 

لدخوله، كونه فاز يف هذا التمثيل.

اآ�شيا.. كرة الم�شتقبل

اعتقد اأن كرة في قارة اآ�صيا 
�صت�صمن تواجداً فريداً من نوعه في 
مونديال كرة القدم عام 2026، كونها 
�صت�صهد ر�صم لوحة التناف�س الفعلي 
للجيل القادم لدوٍل تاأّثرت في كاأ�س 
العالم في قطر 2022 وما حققته من 

نتائج متمّيزة

متابعة / المدى

اأعل���ن التح���اد الآ�ضي���وي لكرة الق���دم، اأم�ص الأربع���اء، عن ف���وز ال�ضعودية 
بتنظيم نهائيات كاأ�ص اآ�ضيا 2027.

وكان���ت قد انطلقت اأم�ص ف���ي العا�ضمة البحرينية المنام���ة، اأعمال الجمعية 
العمومي���ة 33 لاتح���اد الآ�ضيوي لك���رة القدم حيث تم اإع���ان بداية الولية 

الثالثة لل�ضيخ �ضلمان بن اإبراهيم اآل خليفة لرئا�ضة التحاد الآ�ضيوي.
كما انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الآ�ضيوي لكرة القدم رئي�ص التحاد 
ال�ضعودي يا�ضر ب���ن ح�ضن الم�ضحل ع�ضوًا في مجل�ص التحاد الدولي لكرة 
الق���دم "FIFA" للفت���رة 2027-2023، اإلى جانب رئي�ص التحاد القطري 

للعبة ال�ضيخ حمد بن خليفة اآل ثاني.
وكان���ت ال�ضعودي���ة المر�ّضح���ة الوحيدة ل�ضت�ضاف���ة كاأ�ص اآ�ضي���ا 2027 بعد 
ان�ضح���اب اأوزبك�ضت���ان والهند واإي���ران، ومنح قط���ر ا�ضت�ضافة كاأ����ص اآ�ضيا 

.2023

 بغداد/ المدى

اأكد حازم محمد علي م�ضرف مباراة فريقي 
ال���زوراء والق���ّوة الجوي���ة ف���ي كا�ضيكو 
الدوري للجول���ة 14 اأم�ص الأول الثاثاء، 
اإن الج���راءات الرقابّية والرادعة اأحبطت 
َحَملة )موؤ�ّضر اللي���زر( بين الجمهور، وتم 
اإلقاء القب�ص عليهم واإبعادهم عن الملعب.
 " للم���دى  ت�ضري���ح  ف���ي  ح���ازم  واأ�ض���اف 
وّجهن���ا بالتن�ضي���ق م���ع م�ضوؤول���ي الق���ّوة 
الأمنّي���ة المتواج���دة ف���ي ملع���ب ال�ضع���ب 
الدول���ي بارت���داء عنا�ض���ر الأم���ن اللبا�ص 
المدن���ي والتواجد بين الم�ضّجعين بالرغم 
من عدده���م الهائ���ل الذي تج���اوز 50 األف 
تمكن���وا من م�ضك �ضتة ا�ضخا�ص بحوزتهم 
موؤ�ّض���رات اللي���زر اأخفوه���ا ف���ي ماب�ضهم 

الداخلّية، وتم اإبعاده���م عن المباراة التي 
ل���م ي�ضهد �ضوطها الثان���ي اأي خرق من هذا 
الن���وع �ض���وى م���ن م�ضّجعي���ِن اأبِع���دا ُهما 

اأي�ضًا".
واأو�ض���ح " �ضيتم اتخاذ اإج���راءات م�ضّددة 
اعتب���ارًا م���ن الجول���ة 15 ف���ي حال���ة م�ضك 
اأي م�ضّج���ع لدي���ه )موؤ�ّضر لي���زر( كون ذلك 
ي�ضّكل خطرًا على عيون الطاقم التحكيمي 
والاعبي���ن وي���وؤّدي ال���ى تل���ف ال�ضبكّية، 
اإذا م���ا ا�ضتم���ّر ت�ضليط ال�ض���وء على وجه 

ال�ضخ�ص".
" تك���رار  اأن  ال���ى  الأنظ���ار  ولف���ت ح���ازم 
ا�ضتخ���دام )موؤ�ض���ر اللي���زر( الممن���وع من 
قب���ل الفيف���ا، يوؤّدي ال���ى خ���رق النظام في 
المب���اراة، م���ا يعن���ي تاأثي���ره عل���ى تقيي���م 
ماعبنا من قبل لجان التحادين الآ�ضيوي 

والدولي في وقت يب���ذل التحاد المركزي 
الم�ضّجعي���ن  رواب���ط  وحت���ى  والأندي���ة 
الأوفي���اء جه���ودًا طّيب���ة م���ن اأج���ل ع���ودة 
الحي���اة ال���ى ماعبن���ا التي عان���ت الحظر 

الدولي ل�ضنين طويلة".
وخت���م الم�ض���رف بقول���ه " ناأ�ض���ف ل�ضلوك 
بع�ّص المح�ضوبين على الجمهور العراقي 
الُملتزم الذي لم ي�ضع في ح�ضابه اأن خرق 
تنظي���م المب���اراة ب���� )موؤ�ّض���رات اللي���زر( 
ياأت���ي بع���د اأّول اختب���ار جماهي���ري كبير 
عق���ب انتهاء بطولة كاأ����ص الخليج العربي 
25 في الب�ض���رة، والتي �ضّجل���ْت ح�ضورًا 
ف���اق الن�ض���ف ملي���ون م�ضّجع���ًا ا�ضهم���وا 
ف���وق  وثقافته���م  ووعيه���م  بان�ضباطه���م 
المدّرج���ات باأعط���اء النطب���اع الرائع عن 
�ضامة اللعب في ماعب الكرة العراقية".

 ال�شعودية ُتنّظم 
كاأ�س اآ�شيا 2027

الليزر!   موؤ�ّشر  حملة  �شد  الردع  ت�شديد  الكال�شيكو:  م�شرف 

بغداد/  المدى

برعاي���ة اللجن���ة الأولمبي���ة الوطني���ة اأب���رم 
اتح���اد ك���رة ال�ضلة عقدًا تدريبي���ًا مع المدرب 
بموجب���ه  يتول���ى  ماه���ر خنفي���ر  التون�ض���ي 
ال�ض���راف عل���ى تدري���ب منتخب���ي النا�ضئين 
وال�ضب���اب. ورّح���ب رع���د حم���ودي رئي����ص 
بالم���درب  الوطني���ة  الأولمبي���ة  اللجن���ة 
التون�ض���ي، اآمًا له النجاح بعمله على �ضعيد 
المنتخب���ات، منّوه���ًا لتجربت���ه الناجحة مع 

فريق كرة ال�ضلة بنادي ال�ضرطة.
ودع���ا حمودي اإدارة التح���اد لتهيئة الظرف 

المائ���م لعم���ل خنفي���ر �ضعيًا لنج���اح مهّمته 
ف���ي خلق جيل �ضلوي ُمقبل يرتقي لما حّققته 
ال�ضلة العراقية. واأ�ضاد حمودي بعمل اإتحاد 
ال�ضل���ة في ال�ضن���وات الأخي���رة وا�ضفًا عمله 
ب���� "العملي والممنه���ج والمدرو�ص من خال 
ت�ضاع���د الأداء والحما�ض���ة والمتابعي���ن في 
ال���دوري المحّل���ي"، مطالبًا ف���ي الوقت ذاته 
التح���اد والمدرب الجديد ب� "اإ�ضتثمار نجاح 
التح���اد المحّل���ي وتوظيف���ه بنج���اح �ضلوي 
عراقي ف���ي المناف�ضات الخارجّي���ة الإقليمية 

والقارّية والدولّية".
م���ن جانب���ه بّي���ن رئي����ص اتح���اد ك���رة ال�ضلة 

د.ح�ضي���ن العميدي، اإن اإتح���اده تابع تجربة 
المدرب خنفير م���ع نادي ال�ضرطة الريا�ضي، 
واإ�ضتثمر تاأقلمه في الأجواء العراقية العامة 
وتفّهم���ه لطبائ���ع الاع���ب العراق���ي، �ضعي���ًا 
ل�ضناع���ة جيل �ضلوي مقبل. وق���ّدم العميدي 
�ضكره للجنة الأولمبي���ة الوطنية التي �ضعت 
لنت���داب ماكات تدريبّية كف���وءة لمنتخبات 
جمي���ع التح���ادات الريا�ضّي���ة الوطني���ة من 
اأج���ل الرتق���اء بم�ضتوي���ات الاعبي���ن ونقل 
الخبرات للمدربي���ن العراقيين. الى ذلك بّين 
رئي����ص لجنة المنتخبات ف���ي التحاد �ضبيح 
ال�ضايف "اإن التح���اد �ضي�ضّكل لجنة رباعّية 

م���ن ع�ض���و اتح���ادي واأّح���د اأع�ض���اء لجن���ة 
المنتخب���ات وخبي���ر �ضلوي اإ�ضاف���ة للمدرب 
خنفي���ر تتحّرك ف���ي جميع محافظ���ات الباد 
لكت�ض���اف المواهب ال�ضلوّي���ة والبحث عنها 
في جمي���ع الأندية من اأجل تمثيل دولي لئق 
لمنتخبات الفئات العمرية".   واأعرب خنفير 
عن �ضعادته بتوّلي مهّمته الجديدة مع ال�ضّلة 
العراقّي���ة على ال�ضعيد الوطن���ي هذه المّرة، 
موؤّك���دًا �ضعي���ه ليكون عند ُح�ض���ن ظّن رئي�ص 
اللجنة الأولمبّي���ة واتحاد كرة ال�ضلة، واعدًا 
بتقديم كّل ما لديه لي�ضع ب�ضمة بّينة في اإداء 

الاعب ال�ضلوي العراقي. 

التون�شي خنيفر يرتقي ب�شّلة النا�شئين وال�شباب
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�إع���������ان���������ات

جمهورية العراق / وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة ل�شوؤون ال�شرطة 

امرية قوات حفظ القانون / الوحدة التا�شعة – القانونية 
مذكرة قب�ض

الى المتهم الهارب المفوض )علي صدام حمد عباس الحس��ني( تنسب حضوركم أمام المجلس التحقيقي 
المش��كل بحقك مجلس تحقيقي بموجب الكتاب المرقم 84615 في 2022/11/15 وفي حالة عدم حضورك 
س��يتم اتخاذ اإلج��راءات القانونية بحقك عن ارتكابك جريمة الغياب الرس��مي )اله��روب( بتاريخ 2022/11/5 

وإصدار حكم غيابي بحقك في حالة عدم حضورك. 

العقيد فار�ض عزت خلف 
ر.م.ت

العدد : د. ق2 / 23/ 227 
التاريخ: 2023/1/24

م/ اإعـــــالن
مناق�شة ا�شتيرادية:  

 2/ م/ د ي ا / 2023 )تجهيز )50000( خمسون ألف سيت S.K.D  )20 – 80( طور واحد للمقاييس الكهربائية 
على ان يكون المنشأ آسيوي أو أوربي( وحسب المواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم.     

)معلنة للمرة األولى(    تاريخ الغلق )2023/3/5( 
يسر )وزارة الصناعة والمعادن / شركة ديالى العامة( بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق 

القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
1- على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال )ش��ركة ديالى العامة( وعبر البريد االلكتروني 

أو موقع االلكتروني للشركة الموضح في ادناه وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي: 
أ- الكلفة التخمينية للمناقصة هي )900000( دوالر )فقط تسعمائة ألف دوالر ال غيرها( واصل CIP مخازن شركة ديالى العامة.  

ب- مق��دار مبل��غ التأمينات األولية للمناقصة هو )27000( دوالر أمريكي )س��بعة وعش��رون ألف دوالر ال غيره��ا( والمطلوب تقديمها مع 
العطاء.

ج- ان س��عر بيع مس��تندات للمناقصة هو )200000( دينار عراقي )فقط مائتان ألف دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد إال في حال إلغاء 
المناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض لمقدمي العطاءات.

ه���- على مقدم العطاء ان يس��تخدم نم��وذج صيغة العطاء الموجود في القس��م الرابع )نماذج العطاء( ويج��ب أن يتم تعبئة النموذج 
بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات بالمعلومات المطلوبة. 

مالحظة: تعفى الش��ركات األجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع أو تمثيل رس��مي أو وكيل تجاري مس��جل في العراق من تقديم وصل 
شراء مستندات المناقصة. 

* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً. 
* في حال كانت طريقة الدفع )نقداً( فيتم الدفع ب� )الدينار العراقي( وبما يعادل قيمة الدوالر حس��ب نش��رة البنك المركزي العراقي ليوم 

إطالق المستحقات للمواد المجهزة. 
* تقديم تعهد خطي في القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني والمؤسسات والشركات التابعة لها. 

2- متطلبات التأهيل المطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(.
3- يت��م تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )ش��ركة ديالى العام��ة / طريق بغداد بعقوبة الجديد – قرب تقاط��ع القدس( وان آخر موعد 
لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهراً من تاريخ غلق المناقصة في 2023/3/5 وان العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح 
العط��اءات بحض��ور مقدمي العطاءات او ممثليه��م الراغبين بالحضور في العنوان اآلتي )مقر ش��ركتنا / غرفة لجنة فتح العروض( في 
الس��اعة التاس��عة صباحاً ليوم 2023/3/6 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد 

لتقديم العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير .
المهند�ض عبد ال�شتار مخلف عليوي
المدير العام )وكالة(
رئي�ض مجل�ض االدارة

ال�شركة العامة لتجارة الحبوب 
الق�شم القانوني 

م/ مزايدة 
تعلن الش��ركة العام��ة لتجارة الحبوب موق��ع / خان ضاري ع��ن بيع المواد 
المدرجة أدناه في المزايدة العلنية وفي قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 وستجري المزايدة الساعة العاشرة من صباح يوم )2023/2/21(. 
فعلى الراغبين بالش��راء الحضور بالمكان والزمان المعينين مس��تصحبين 
معهم التأمينات المبينة أدناه بصك ألمر الش��ركة وباسم المشتري حصراً 
والبطاقة التموينية أو بطاقة الس��كن وبراءة الذم��ة من الضريبة ويتحمل 
من ترسو عليه المزايدة أجور خزن بنسبة )1 / 2( % نصف من المئة من بدل 
البيع عن كل يوم تأخير ولمدة )30( ثالثون يوم على ان يتحمل من ترسو عليه 
المزاي��دة أجور النش��ر واالعالن واية مصاريف أخرى ورف��ع المواد خالل المدة 

المحددة. 
علماً أن البيع خاضع لكس��ر القرار لمدة )5( خمس��ة أي��ام اعتباراً من تاريخ 

اإلحالة.

التاأمينات بالدينارمدة الدفعموقع املزايدةالكميةاملادةت
180.000.000 مليون دينار 15 يوم مقر الشركة 2000 طنحنطة علفية 1

135.000.000 مليون دينار 15 يوم مقر الشركة 1500 طن حنطة علفية 2

90.000.000 مليون دينار 15 يوم مقر الشركة 1000 طن حنطة علفية 3

45.000.000 مليون دينار 15 يوم مقر الشركة 500 طن حنطة علفية 4

45.000.000 مليون دينار 15 يوم مقر الشركة 500 طنحنطة علفية 5

90.000.000 مليون دينار 15 يوم مقر الشركة1000 طن حنطة علفية 6

67.500.000 مليون دينار 15 يوم مقر الشركة 750 طنحنطة علفية 7

45.000.000 مليون دينار 15 يوم مقر الشركة 500 طنحنطة علفية 8

90.000.000 مليون دينار 15 يوم مقر الشركة 1000 طنحنطة علفية 9

22.500.000 مليون دينار 15 يوم مقر الشركة 250 طنحنطة علفية 10

ء/ المدير العام

كتب اأرن�شت بلوخ ) توفى 1977( في كتابه 
ال�شهير ) مبداأ االأمل( ، علينا االإيمان العميق 

باالأمل ، ال بو�شفه حلما متثاقال متكا�شال ، بل 
ل�شدوره عن مدى القدرة على التعبير ، والوعي 

بالم�شكالت ، اإنها اليقظة التي تقود نحو عالم 
اأف�شل ، والقدرة على االن�شجام والتوفيق بين 

الميول و الممكن ، تلك التي تتفاعل بين الواقع 
المعا�ض وقدرة االإن�شان على المبادرة  ، ممكن 

لم يتحقق بعد باعتبار الواقع المعا�ض الذي لم 
تكتمل �شروطه بعد . و هي الفكرة التي تقوم 

على اإعادة االرتباط مع الواقع.  

 ه���ل ثمة �شذاجة  تفر�س بثقله���ا على اجلملة التي تقول 
) ال�شب���اب عم���اد امل�شتقبل ( ، هل هو املك���رور و املعاد و 
امل�شتهل���ك و امل�شتن���زف ج���راء االف���راط يف اال�شتعمال. 
حت���ى حتول االأمر اإىل جمرد ل���وك �شعار م�شتباح بئي�س 
،  اأم اأن الطري���ق نحو امل�شتقبل يبقى منوطا  بهذه الفئة 
؟  لق���د كت���ب و �شيكتب املنظ���رون و املتخ�ش�شون حول 
مفه���وم تنمي���ة ال�شب���اب ، و اأعدوا و �شيع���دون اخلطط 
الكفيلة بالنهو�س بهذه الفئة ، فيما لو توجهنا بال�شوؤال 
املبا�ش���ر اإىل ال�شب���اب . لوجدنا حاال خمتلف���ا و اأو�شاعا 
تنبيُء عن املزي���د من اخللل و اخلروقات . حيث الواقع 
ال���ذي ما انفك ي�شري اإىل  اأحوال البطالة و انعدام فر�س 
التاأهيل و البريوقراطية و تكري�س امل�شالح ، و االإرهاب 
و الف�ش���اد ال�شيا�شي و االإداري ، و هجرة العقول . و اإذا 
كان احلدي���ث ع���ن التنمي���ة بو�شفه���ا الو�شيل���ة و املنهج 
املتطلع نح���و ا�شتثمار الطاقة ال�شاب���ة،  بو�شفها موردا 
و موئال �شديد االأهمية يف البناء املجتمعي و  كل تغيري 
ممكن نحو امل�شتقبل . فاإن املعطى االأ�شل يبقى يدور يف 
فل���ك التغيري والتفعي���ل الذي ال يعنى بفئ���ة على ح�شاب 
باقي الفئات اخلرى ز اأنه البحث عن التكامل ، و ال�شعي 
نحو دفع ال�شباب نحو امل�شاهمة يف ال�شراكة  املجتمعية 
، تلك التي تقوم على الوعي بالتدريب والتاأهيل والنهل 
م���ن التج���ارب و التحدي���ات ، و التطل���ع نح���و ت�شي���ري 
جم���ال الفع���ل ، ع���ر املب���ادرة الداخلي���ة ، ولي����س االأخذ 
ع���ن التجارب االأخرى اخلارجي���ة . اإنها اخلطوة االأ�شل 
تلك التي تتمث���ل يف ا�شتثمار مالديك من موارد متاحة ، 

وتوجييها نحو مواجهة التحديات و امل�شكالت . 
يحي���ل مو�شوع ال�شباب اإىل حق���ل التنمية ، حيث البناء 
املنهج���ي و املع���ريف الذي بذلت فيه اجله���ود احلثيثة و 
الدرا�ش���ات املعمق���ة اجل���ادة ، و توافر عل���ى املدار�س و 
املناه���ج و االجتاهات املعرفي���ة ال�شميم���ة و الرا�شخة، 
اإنه امل�شم���ون الذي يتوافر على التنظيم���ي و االإداري ، 

فيم���ا يبقى الفعل الكامن فيه يق���وم على طبيعة املعاجلة 
املقرتح���ة ، تل���ك التي ترتاوح ما ب���ني منهجية ) التمكني 
 ، ) Governance  ( اأو ) احلوكمة Empowerment
فيما تبقى املرتكزات االأ�شيلة لطبيعة التعاطي مع واقع 
) تنمي���ة ال�شب���اب ( ، حيث ال تقف عن���د حتديد  منهجي ، 
اأو نقط���ة �ش���روع جاه���زة ، اأو روؤية ثابت���ة مقننة . بقدر 
م���ا تقوم على جملة من املحددات الت���ي يفرزها الواقع ، 
ولي�س التطلع نحو تطبيق الو�شفة الراجمية اجلاهزة 

 .
 تنمي���ة ال�شب���اب ل���و كان���ت و�شفته���ا ال�شحري���ة تتعلق 
برنامج ما ، اأو نقل جتربة حتقق لها النجاح يف جمتمع 
م���ا  ، ل���كان االأمر يف غاية الي�شر وال�شهول���ة.   االأمر هنا 
يتعل���ق بجمل���ة م���ن امل�شتوي���ات تل���ك التي تتمث���ل يف ؛ 
ال�شي���اق  بو�شفه املج���ال الذي يحت���وي الن�شق القيمي 
والثقايف والعالماتي ،  باعتبار اأن لكل جمتمع �شياقاته 
و اأنظمة قيمه اخلا�شة به ، وتفاعالته التي متيزه . اإنها 
اخل�شو�شيات والتمثالت التي يعمل على اإنتاجها حول 
ه���ذه الظاهرة او تلك . وهي االأمن���اط التي يفرزها بناء 
عل���ى طريقة اإنتاج املعنى. اإنه �شياق التفاعل يف جمتمع 
منغلق اأم منفتح ، متع�شب اأم مت�شامح ، مديني اأم قبلي 
ع�شائ���ري ، موؤ�ش�ش���ي اأم قرابي.  فيم���ا يت�شكل امل�شتوى 
الث���اين ع���ر بواب���ة الرهان���ات ، تل���ك الت���ي تتمث���ل يف 
الوع���ي االجتماعي ال�شائد و م���ا ميكن اأن ي�شتوعبه هذا 
الف�ش���اء من دور ممك���ن لل�شباب و ا�شتيع���اب مللكاتهم و 
اإمكاناته���م و قدراتهم. اإنه رهان بن���اء الدولة املوؤ�ش�شية 
، عر حف���ز العالقات التي يتم �شياغته���ا بناء على روح 
ال�شرائ���ع و القوانني حي���ث العدل واحلري���ة وامل�شاواة 
، هو ره���ان املواطنة املتكافئ���ة  والع�شوية الكاملة غري 
املنقو�ش���ة  ، ره���ان ينط���وي على ال�شرعي���ة الد�شتورية 
، ره���ان يقوم عل���ى فهم الواقع من اأج���ل �شناعته  ، على 
ح���د تعب���ري اأنتوين جيدنز. اأم���ا على م�شت���وى الروؤية ، 
ف���اإن طريقة التعاط���ي مع ال�شباب  اإمنا يق���وم على النقد 
اجل���ذري والتفكري اخلالق ، و العمل عل���ى ف�شح املجال 
اأمام ال�شباب وحفزهم نحو امل�شاركة اجلادة و امل�شاهمة 
االإيجلبية يف بن���اء املجتمع . ويرز م�شتوى التحديات 
، يف  التطل���ع نحو دم���ج ال�شباب يف جمتم���ع ، والوعي 
العمي���ق بامل�شكالت التي تتفاع���ل يف الواقع ، عر الفهم 
اجل���اد و االأ�شي���ل للم�ش���كالت و ال�شع���ي نح���و فهمها و 
ا�شتيع���اب العالق���ات التي اأفرزته���ا ، و الوقوف  العميق 
عل���ى ا�شبابه���ا ، و التعاط���ي معه���ا ب���روح امل�شوؤولي���ة ، 
و ح���ث النظر نح���و اإب���راز مواطن الق���وة يف املجتمع ، 
ومتيي���ز مفا�ش���ل القدرة الكامن���ة ، والعم���ل على تثوير 
الطاق���ات وا�شتثمارها مبا يخدم التنمية املجتمعية . اأما 
على م�شتوى املتغ���ريات ، فاالأمر يبقى مرتبطا باالإميان 
ال�ش���ادر عن الذات حول قيمة ال�شباب ، بو�شفهم  حمرك 
الفع���ل و م�شدر قوة التغيري . ال �شيم���ا و اأن عامل اليوم 
و  واالت�شالي���ة  املعلوماتي���ة  الث���ورة  اأح���وال  يعي����س 
التقاني���ة ، والذي ما انفك يعي�س على احلراك والتجديد 
و االبت���كار  ، و ال�شباق املحم���وم نحو امل�شتقبل  ، حيث 
الواق���ع االفرتا�ش���ي و االقت�ش���اد الرم���زي ، و�شي���ادة 
العالقات الرقمية عر مواقع التوا�شل االجتماعي ، تلك 
الت���ي متكن من خاللها ال�شباب اإ�شقاط اأنظمة  ا�شتمراأت 

لعبة ال�شيطرة وال�شطوة والهيمنة .

يعرف القانون عادة باأنه : )مجموعة 
القواعد العامة المجردة التي تنظم 

�شلوك وعالقات اال�شخا�ض في 
المجتمع ويلزم مخالفها الجزاء(. 
ومن هذا التعريف يالحظ وجوب 

تمتع القاعدة القانونية باالخت�شا�ض 
ال�شامل والنفاذ المطلق لكي تعمل في 

الو�شط االجتماعي المزمع تنظيم 
العالقات فيه . وعندما نقول خ�شوع 

اال�شخا�ض فان المق�شود بذلك 
اال�شخا�ض الطبيعيين والمعنويين على 

حد �شواء وهذا يعني خ�شوع الدولة 
لحكم القانون باعتبارها �شخ�شا معنويا 

ا�شوة بخ�شوع االفراد وهذا الخ�شوع 
هو الذي يطلق عليه )�شيادة القانون(. 
لما تقدم ولما كانت القواعد القانونية 
معنية بتنظيم ال�شلوك فيجب والحالة 

هذه وجود �شلطة ت�شبط ايقاع ذلك 
ال�شلوك لكي يكون �شحيحا اي ان يكون 

من�شجما واالحكام التي ت�شمنتها 
وحددتها تلك القواعد القانونية وهذا 

ما يطلق عليه مبداأ )الم�شروعية( 
ويالحظ هنا ان الم�شروعية تتعلق 

بالقواعد القانونية ح�شرا وال ت�شمل 
القواعد االخرى )االخالقية او 

الدينية( الن االخيرتين لم ت�شنعهما 
الدولة وغير مقترنتين بجزاء 

قانوني.

عل���ى  امل���رور  يوج���ب  ال�شلط���ة  ممار�ش���ة 
عنا�شرها، وبيان الذي يقب�س على ال�شلطة 
والذي يخ�شع له���ا والو�شائل املتبعة النفاذ 
القواعد القانونية م���ن خالل الدوراملر�شوم 
حلركته���ا يف املجتم���ع ف�ش���ال ع���ن توزي���ع 
ال�شلطة )الف�ش���ل بني ال�شلطات( الت�شريعية 
والتنفيذية والق�شائية الذي يجب ان يقرتن 
بالت���وازن ب���ني ال�شلط���ات �ش���رط ان تك���ون 
ن�شاطاتها حمكمومة ب�شيادة القانون ولي�س 
حمكوم���ة بالقانون وح���ده الن بع�س النظم 
ال�شيا�شي���ة غ���ري الدميقراطي���ة ميار�س فيها 
ال�شيا�شي���ون ال�شلط���ة م���ن خ���الل القوانني 
يف حني اليخ�شع���ون انف�شهم لتلك القوانني 
ول�شيادة القانون ا�شرتاطاتها على امل�شتوى 
الوطني وه���ي : -1 ان يكون قانون ا�شا�س 
يح���دد ال�شلطات يف الدول���ة. 2 – الو�شوح 
يف الن�شو����س القانوني���ة وو�شولها للكافة 
حتقيق���ا ملب���داأ : )اليفرت�س جه���ل ال�شخ�س 
بالقان���ون(. 3 –على الرملانيني ان يجيدوا 
العملي���ة الت�شريعي���ة وال�شياغ���ة القانونية 
احلكوم���ة  تتج���اوز  ال  ان   –  4 والرقاب���ة 
�شلطاتها القانوني���ة. 5 – توزيع ال�شلطات. 
6 – تكون ال�شلطة الق�شائية م�شتقلة نزيهة 
يح���رتم  وان  ر�ش���ني  مهن���ي  �شل���وك  وذات 
ال�شيا�شي���ون اح���كام الق�ش���اء مبوا�شفات���ه 
تل���ك وان الو�ش���ول للعدال���ة يج���ب ان يت���م 
باق���ل التكالي���ف واق�ش���ر امل���دد. 7 – ميك���ن 
تخفيف حمل العبء عن املوؤ�ش�شة الق�شائية 
بايج���اد �شبل حلل النزاع���ات كالتحكيم مثال 
8. – على املوظف���ني املكلفني بانفاذ القانون 
تطبيق���ه عل���ى وفق م���ا ان�شرفت الي���ه ارادة 
ال�شلط���ة  ممار�ش���ة  �شب���ط   –  9 امل�ش���رع. 
لن�شاطه���ا ويت���م ذل���ك م���ن خ���الل خ�شوعها 

للقانون نف�شه وطاعته.
تطبي���ق  يف  ال�شلط���ة  ترتاخ���ى  ق���د  ولك���ن 
القانون، اوقد تخ�ش���ع تطبيقه اىل خيارات 
وروؤى خمالف���ة مل�شمون���ه او ال تطبق���ه يف 
ج���زء من���ه خالف���ا لوح���دة الت�شري���ع، او ان 
تطبق���ه ب�ش���كل معي���ب او منح���رف، او ان 
تت�شرف يف غياب القانون فتفر�س عقوبات 
او تعزي���رات ال مرجعي���ة قانوني���ة لها اوان 
متنح مزاي���ا وم�شالح من دون �شند قانوين 
وخال�ش���ة االم���ر ان مثل ه���ذه ال�شلطة التي 
تتخ���ذ معاي���ري خمالف���ة لالح���كام القانونية 
النافذة وتوغل يف ع���دم االكرتاث بالقانون 
وع���دم طاعت���ه تفقد �شفته���ا ال�شامن���ة لقوة 
نف���اذ القواع���د القانونية ال بل ق���د ي�شل بها 
االمر اىل ع���دم طاعة القانون. وهنا يتج�شد 
دور ال�شلط���ة الت�شريعية يف الرقابة وخالل 
االلي���ات املعتم���دة م���ن قبله���ا. وهن���ا اي�ش���ا 
ينه����س دور ال�شلط���ة الق�شائية النازع نحو 
اعادة تلك ال�شلطة اىل بيت الطاعة وبخالفه 

فان اخل���روج عن احكام القانون يف�شي اىل 
انهي���ار الدول���ة والعبث بحق���وق مواطنيها 
وه���در اأمواله���ا وانت�شار البطال���ة واجلوع 
وفقدان مقومات احلياة اال�شا�شية املطلوبة.

وكوقائ���ع على �شبيل املث���ال ال احل�شر نورد 
ثالثة امثلة متكن���ت فيها ال�شلطة من تعطيل 
ق���وة نف���اذ القواع���د القانوني���ة او التعطيل 

اجلزئي لها اوغيبت تطبيقها –
1 � ان قان���ون اأ�ش���ول املحا�شب���ات رق���م 28 
ل�شن���ة 1940 امللغ���ي وملحق���ه ال���ذي بق���ي 
نافذا مبوج���ب امر �شلطة االئت���الف املوؤقته 
رق���م 94 ل�شنة 4004 وقانون االدارة املالية 
رق���م 24 ل�شن���ة 2019 كله���ا تت�شم���ن لزوم 
تق���دمي احل�شابات اخلتامي���ة لالن�شطة التي 
ت�شمنته���ا قوانني املوازنة منذ العام ٢٠٠٣ 
وحل���د االن وه���ذا االل���زام ه���و م���ا ق�شد به 
)ق���وة نفاذ القاع���دة القانوني���ة( ومعلوم ان 
قوة نفاذه���ا معطلة لعدم تق���دمي احل�شابات 
اخلتامي���ة وه���ذا التعطي���ل اف�ش���ى اىل عدم 

ق���درة الدول���ة عل���ى تعق���ب االم���وال الت���ي 
اختف���ت بقدرة قادر وكانت �شببا يف الو�شع 

االقت�شادي املريع الذي نحن فيه.
2 � العقوبات الغليظ���ة يف نظامنا الق�شائي 
املتعلق���ة باجلرائ���م املخل���ة بالثق���ة العام���ة 
ال���واردة يف الب���اب اخلام����س م���ن قان���ون 
منه���ا   1969 ل�شن���ة   111 رق���م  العقوب���ات 
اجلرائ���م املا�شة باالقت�ش���اد الوطني والثقة 
املالي���ة للدولة ال���واردة يف الف�شل اخلام�س 
من الباب املذك���ور ف�شال عن الباب ال�شاد�س 
من القانون اذ ن�س ف�شله االول على جرمية 
الر�ش���وة والث���اين عل���ى جرمي���ة االختال�س 
والثالث على جرمية جتاوز املوظفني حدود 
وظائفه���م ف�ش���ال عن قان���ون هيئ���ة النزاهة 
والك�شب غري امل�شروع رقم 30 ل�شنة 2011 
املع���دل ال���ذي ع���رف ق�شي���ة الف�ش���اد بانها : 
)دعوى جزائي���ة يجري التحقيق فيها ب�شان 
جرمي���ة م���ن جرائم )�شرق���ة ام���وال الدولة، 
الر�شوة، االختال�س، جتاوز املوظفني حدود 
وظائفهم وف���ق املواد " 328 اىل املادة 331 
 341،  340  ،338  ،336 334 اىل  وامل���ادة 
" م���ن قان���ون العق���وات ( وفيه���ا اجلان���ب 
العقابي جلرائم الف�شاد �شواء كانت الر�شوة 
ام االختال����س ام جت���اوز املوظف���ني ح���دود 
وظائفه���م اال ان الف�ش���اد متك���ن وبا�ش���رار 
م���ن تعطي���ل ق���وة نف���اذ القواع���د القانونية 
املت�شدية لتل���ك اجلرائم بدليل وجود جي�س 
من الفا�شدين ي�شرح وميرح بوقاحة مطلقة 

امام اأعني النا�س .
3 � العق���ود : العق���ود ب�شف���ة عام���ة يحكمها 
الف�ش���ل االول من الب���اب االول م���ن الكتاب 
االول م���ن القان���ون امل���دين رق���م 40 ل�شن���ة 
امل���ادة  نهاي���ة  اىل   73 م���ن  )امل���واد   1951
183(. وق���در تعل���ق االم���ر بالعق���ود العامة 
فهن���اك ال�ش���روط العام���ة ملق���اوالت االعمال 
الهند�شي���ة املدنية بجزئ���ني وتعليمات تنفيذ 
العق���ود احلكومي���ة بجزئ���ني للع���ام ٢٠١٤ 
ف�ش���ال عن امر �شلطة االئتالف املوؤقتة املرقم 
تا�شي����س  مت  ومبوجب���ه   2004 ل�شن���ة   87
ه���ذه  العام���ة  احلكومي���ة  العق���ود  دائ���رة 
املنظومة الت�شريعية وتاجها القانون املدين 
املت�شم���ن احكاما حا�شمة لل���ذي يتخلف عن 
تنفيذ ما التزم به عقديا ف�شال عن قوة النفاذ 
الت���ي ج���اءت با�ش���م "امل�شوؤولي���ة التقاعدية 
االح���كام  اىل  اإ�شاف���ة   " العق���د(  )�شم���ان 
املتعلق���ة بف�شخ العقد واالث���ار املرتتبة عليه 
اذ ت�شم���ن يف العدي���د م���ن ن�شو�شه���ا )قوة 
نف���اذ القواعد القانونية(، وبج���ردة ب�شيطة 
ميك���ن الوقوف على عدد العق���ود احلكومية 
املرمة وامل�شحوبة مبالغها يف مقابل املنفذ 
منها لت�ش���ل اىل �شطوة الف�ش���اد املتمكن من 

التعطيل.

الف�شاد يعطل قوة نفاذ القواعد القانونيةال�شباب وال�شراكة المجتمعية 

 اإ�شماعيل نوري الربيعي
هادي عزيز علي

)دعوى جزائية يجري التحقيق فيها ب�شان 
جريمة من جرائم )�شرقة اموال الدولة، 

الر�شوة، االختال�س، تجاوز الموظفين حدود 
وظائفهم وفق المواد " 328 الى المادة 

331 والمادة 334 الى 336، 338، 340 
،341 " من قانون العقوات ( وفيها الجانب 
العقابي لجرائم الف�شاد �شواء كانت الر�شوة 

ام االختال�س ام تجاوز الموظفين حدود 
وظائفهم اال ان الف�شاد تمكن وبا�شرار من 
تعطيل قوة نفاذ القواعد القانونية المت�شدية 

لتلك الجرائم بدليل وجود جي�س من 
الفا�شدين ي�شرح ويمرح بوقاحة مطلقة امام 

اأعين النا�س .
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جتري اأح���داث هذا الفيل���م قبل قرن من 
الزمان، اأي عام ١٩٢٣،وهو من اإخراج  
ماكدوناه(،ال���ذي  )مارت���ن  الإيرلن���دي 
اأ�شف���ى طابع���ا اأ�شطوري���ا عل���ى جزيرة 
م���ن  له���ا  وج���ود  ل  )اإن�شرين(،الت���ي 
م���كان  اإنه���ا  اجلغرافية،ب���ل  الناحي���ة 
ُمَتَخّي���ل. وتنطل���ق الت�شمي���ة م���ن خالل 
اأغني���ة فولكلوري���ة يعزفه���ا املو�شيق���ي 
اأنثوي���ة  روح���ا  حتم���ل  )كومل(،حي���ث 

تهج�س املوت، وتتنباأ به.
  تب���داأ عقدة الفيلم م���ن انف�شام مفاجئ 
لعالق���ة �شداقة بني �شديق���ني حميمني ، 
حينم���ا يقرر )ك���ومل( ع���ازف الكمان،اأن 
وج���اره)  �شديق���ه  م���ع  عالقت���ه  يقط���ع 
بادري���ك(، دون مقدم���ات اأو اأ�شب���اب اأو 
دواف���ع موجبة �شوى �شع���وره باأن هذا 
ال�شديق القدمي،اأ�شب���ح ممال وثرثارا، 
ول يري���د اأن ي�شّي���ع وقت���ه معه،ه���ذا ما 
اع���رف ب���ه ك���ومل اإىل �شيوب���ان �شقيقة 
عل���ى  تعاتب���ه  ذهب���ت  بادريك،حينم���ا 
غرابة �شلوكه مع �شقيقها بادريك. ولكّن 
بدريك راعي البقر الو�شيم والذي مييل 
اإىل ال�شذاج���ة قد اأوجعه ه���ذا ال�شلوك، 
والذي مل ي�شدقه، حتى راودته الظنون 
عل���ى اأن �شلوك كومل معه ما هو اإل كذبة 
اأبريل التي �شادف���ت اأيام القطيعة، مما 
اإىل  مبا�ش���رة  ويذه���ب  ينت�ش���ي  جعل���ه 
كوخ �شديق���ه، لي�شرب ل���ه موعدا للقاء 
الت�شن���ج  يكت�ش���ي  وهن���ا  احلان���ة.  يف 
مرحل���ة متقدمة، فقد هدد ك���ومل �شديقه 
بادري���ك، باأن���ه اإذا مل يكف ع���ن مالحقته 
واإزعاج���ه، ف�شيق���وم ببر اأح���د اأ�شابع 
ي���ده احتجاج���ا. ولكّن الأخ���ري مل ياأخذ 
تهدي���د ك���ومل عل���ى حممل اجل���د، وبقي 

م�شّرا عل���ى راأب ال�شدع الذي طراأ على 
�شداقتهم���ا، وحماول���ة ا�شتمال���ة ك���ومل 
ب���كل الو�شائل املمكنة، مم���ا حدا بكومل 
فيق���وم  تهدي���ده،  ينف���ذ  اأن  املو�شيق���ي 
بقط���ع اإ�شبعه رغم اأهميت���ه يف العزف، 
ث���م يحم���ل ه���ذا الإ�شب���ع، ويق���ذف بها 
عل���ى ب���اب غرمي���ه بادريك ال���ذي تذهله 
و�شقيقته املفاجاأة. ومل تقف الأمور عند 
ه���ذا احل���د، ب���ل اأن اإحل���اح بادريك على 
راأب �شدع العالق���ة، قد �شاهم يف تعقيد 
الأم���ر، لأن ت�شب���ث كومل بعن���اده ،جعله 
يبر م���ا تبقى من اأ�شابع ي���ده اليمنى ، 
ويرميها على باب كوخ بادريك،كر�شالة 
نهائية لغرميه اأن يتوقف عن م�شايقته، 
وحينم���ا ع���اد بادري���ك اإىل كوخه، وجد 
حمارته ق���د ماتت لأنه���ا ازدردت اإحدى 
عل���ى  واملرمي���ة  املقطوع���ة  الأ�شاب���ع 
الب���اب، مم���ا يبع���ث ج���ّوا م���ن الوجوم 
واحل���زن، فقد ذهبت الأم���ور اإىل درجة 
الالعودة بينهما. فبعد دفن احلمارة من 
قب���ل بادري���ك ي�شعر برغبة م���ن النتقام 
م���ن �شديقه الق���دمي، في�ش���رم النار يف 
كوخ ك���ومل، فيحرق الكوخ ب���كل اآثاثه 

ومقتنياته. 
لق���د هيمنت �شخ�شيت���ا بادريك وغرميه 

ك���ومل عل���ى م�شاه���د الفيل���م م���ن بدايته 
حت���ى نهايت���ه. �شيوبان �شقيق���ة بادريك 
كان له���ا دور يف الأح���داث، فق���د كان���ت 
متتل���ك املوؤهالت الثقافي���ة التي جعلتها 
ل ُتطي���ق العي����س يف ه���ذا القح���ط يف 
الثقافة،وتطفل النا�س ب�شوؤون بع�شهم، 
ورتاب���ة احلي���اة، فتق���رر اأن تهاج���ر من 
�شقيقه���ا  تارك���ة  الأب���د،  اإىل  اجلزي���رة 
بادري���ك فري�شة لعنف اللحظ���ة الزمنية 
ل  جزي���رة  ويف  بالرتاب���ة،  امل�شحون���ة 
ُتنتج �شوى اأوهام املوت وال�شجر. كما 
ظه���رت �شخ�شي���ة ) دوميني���ك( الأهوك 
والب���ن غ���ري ال�شرع���ي لل�شرط���ي ح���اد 
النم���اذج  اأ�ش���واأ  الطباع،وال���ذي ميث���ل 

الب�شرية التي تنتجها العزلة. 
    ُي�شّنف الفيلم من ِقَبل الكثري من النقاد 
على اأنه ينتمي اإىل الكوميديا ال�شوداء، 
ولكنن���ي ل اأرى فيه اأي���ة م�شحة من تلك 
الكوميدي���ا، لأن���ه م�شح���ون بالقطيع���ة 
والكراهي���ة وحماولة تدم���ري الآخر،من 
خ���الل القطيعة غ���ري املربرة ب���ني اأبناء 
اجلل���د الواحد،حيث تقّطع���ت اخليوط 
الت���ي تربط ب���ني اأبن���اء تلك���م اجلزيرة 
الت���ي تقع على حافة املوت،حتى  حّولها 
املخ���رج اإىل اأ�شط���ورة اإيرلندية حتاول 

اأن تقتب����س من احل���رب الأهلي���ة بع�َس 
عبثيته���ا، من خالل ه���ذا العداء واحلقد 
ال���ذي مل يك���ن مقنع���ا، مما ح���دا ببع�س 
النق���اد الإيرلنديني وه���و ب�شدد حتليل 
ه���ذا الفيل���م يف اأن يق���ول  »ل اأحد يكره 

نف�شه مثل الإيرلنديني " 
   ورغ���م ب�شاع���ة ب���ر املو�شيق���ي ك���ومل 
لأ�شابعه، ال���ذي ي�شبه عم���ال انتحاريا، 
ولك���ّن املخ���رج مل يرك���ز عل���ى الأمل اأو 
الن���زف، ب���ل عل���ى ق���درة البط���ل عل���ى 
تنفي���ذ تعهده،اأو لنقل عن���اده واإ�شراره 
عل���ى موقف غ���ري م���ربر، مع م���ا ت�شكل 
له اأ�شاب���ع اليد اأهمي���ة يف العزف الذي 
يري���د اأن يكر�س وقته ل���ه، كما اأن حجته 
مل تكن مقنعة ، مما يجعل امل�شهد برمته 
ين���اأى ع���ن الواقعي���ة، ويرمت���ي يف فخ 
الرمزية،وقد تكررت تلك الرمزية بحرق 
بادريك لكوخ غرميه.  اإنه العنف الناعم 
ال���ذي جع���ل الأح���داث، وكاأنه���ا ر�شائل 
الأ�شط���ورة  فح���وى  تعان���ق  ُم�شّف���رة، 

الإيرلندية التي تتغنى مبوت قادم.  
         ورغ���م ذل���ك فق���د كان الفيلم مبثابة 
لوح���ة فنية مزدان���ة بالأل���وان والأفكار 
واحل���وارات الدافئ���ة، اإ�شاف���ة اإىل هذا 
ُيظه���ر  ال���ذي  البانورام���ي  الت�شوي���ر 
ل���ك جم���ال الطبيع���ة، حي���ث ال�شخور، 
واحلق���ول واملراعي، وجلة البحر الذي 
يحيط اجلزيرة،كما اأن الفيلم كان وديعا 
حتى يف اللحظ���ات امل�شحونة بالتوتر، 
م�شاه���د  ول   ، ج�شدي���ا  عنف���ا  ن���ر  فل���م 
جن�شي���ة اأو عاطفي���ة. اإنه فيل���م بتحدث 
ع���ن لغ���ز الأه���واء الب�شري���ة يف ح���دة 
املجن���ون،  العبث���ي  طباعها،و�شراعه���ا 
وال���ذي يك���ون ترب���ة منا�شب���ة لن�ش���وء 
ال�شراع���ات واحل���روب. لذل���ك فالفيل���م 
بحد ذاته حتفة فني���ة، فمن الطبيعي اأن 
يح�شد اجلوائز، وقد اأ�شبح من الأفالم 
املر�شحة للفوز بجوائ���ز الأو�شكار لهذا 

العام٢٠٢٣.  

 

ق���ال تايلر )يق���وم بال���دور نيكول�س 
هول���ت( للفت���اة الت���ي يواعده���ا على 
الع�ش���اء مارجوت )ت���وؤدي الدور اأنيا 
تايل���ور ج���وي(: "اإن���ه لي����س جم���رد 
يتح���دث  حكوات���ي."  "اإن���ه  ط���اٍه". 
تايل���ر ع���ن جولي���ان �شلوي���ك )يوؤدي 
ال���دور رال���ف فيني����س( ، وه���و ط���اٍه 
رئي�ش���ي �شه���ري يف مطعمه احل�شري 
"هوث���ورن" ، الذي يقع على جزيرة 
حتمل ال�شم نف�ش���ه، وقد اأتى الثنان 
عل���ى منت ق���ارب م���ع ع���دد �شغري من 
رواد املطع���م الأثري���اء لق�ش���اء وق���ت 
ممتع. - وجب���ة بالطبع من املفر�س 
اأي�ش���ًا اأن تكون جترب���ة و�شردًا، كما 
يق���رح تايل���ر ذو ال���ذوق املف���رط . 
اًل على  اأج���رى �شلوي���ك بحث���ًا مف�شّ
جميع �شيوف���ه، و�شّمم كل عن�شر 
ليك���ون  خ�شي�ش���ًا  قائمت���ه  يف 
ودر�ش���ًا  ومواجه���ة  ا�شتف���زازًا 
يف احلي���اة وامل���وت م���ن �شاأن���ه 
اأن يخ���دع �شمائره���م بق���در م���ا 
ي�شاي���ق اأذواقه���م. وم���ع ذلك ، 
ف���اإن الفتاة مارج���وت ، البديلة 
يف اللحظ���ة الأخ���رية ل�شريكة 
تايلر ال�شابقة ، هي – كجانب 
غري مع���روف - مفت���اح ربط 
يثب���ت  مم���ا  الأعم���ال،  يف 
مقاومته���ا لربنامج �شلويك 
للي���ل.  بعناي���ة  امل�شم���م 

وهك���ذا ب���داأ �شريع���ًا يف التعرف على 
مارجوت حقًا وما هو مكانها املنا�شب 

على طاولته.
متتد القائم���ة على م���دى ليلة واحدة 
م���ن الت���ذوق وه���ي اأي�ش���ًا ك�شف يف 
�ش���ورة م�شغرة عن احلي���اة الأو�شع 
ل�شخ�شياته���ا - رغباته���م وخيباتهم ، 
واأوجه غرورهم ورذائلهم. مع حلول 
امل�ش���اء ، يتح���ول امل���زاج اإىل تهديد ، 
ويح���دث ت�شعي���د متوت���ر يف الفزع؛ 
اأ�شبح من الوا�شح اأكرث من اأي وقت 
م�شى اأن جميع هذه الأطباق )جماًزا( 
تق���دم ب���اردة ، املخ���رج م���ارك ميلود 
)املعروف باإخراج حلقات عديدة 

م���ن 

 )Succession - 2018- م�شل�ش���ل 
ق���دم مالحظ���ات ثاقبة ع���ن ا�شتحقاق 
الطبقة. لكن ميزت���ه تهتم اأي�شًا بالفن 
املره���ق  واإبداع���ه  مفهوم���ه  نف�ش���ه: 
، وامل���وؤمل غالب���ًا ، وتلقي���ه ونق���ده ، 
وت�شليع���ه وا�شتغالله. هنا الفن لي�س 
فق���ط قائم���ة "�شلوي���ك" واإدراكها من 
قبل م�شيفت���ه املخل�ش���ة اإل�شا )هونغ 
م���ن  متحم�ش���ة  وجمموع���ة  ت�ش���او( 
الطه���اة والن���وادل ، بل فيل���م املخرج 
"ميلود" نف�شه اأي�شًا اإذ يروي كالهما 
����س الفن���ان واجلمهور  ق�ش�ش���ًا ُتعرَّ
تخف���ي  و  للمحاكم���ة،  واح���د  اآن  يف 
اأ�شطحه���ا الت���ي ي�شي���ل له���ا اللع���اب 
وعر�شها النظيف فو�شى من النق�س 

والت�شحية.
البط���يء  �شلوي���ك  انتق���ام  اإن 
�ش���د عدم امل�ش���اواة الجتماعية 
والذوق ال���رديء والنقد القا�شي 
والتظاه���ر بالطهي وحتى �شينما 
مقلق  ال�شريع���ة" اأمر  "الوجبات 
بذل���ك  ي�شب���ه  وه���و  واتهام���ي. 
ن�شخ���ة مو�شعة م���ن م�شاهد تناول 
"�شح���ر  فيل���م  يف  النخب���ة  طع���ام 
" للوي����س بونوي���ل  البورجوازي���ة 
اأو "الل����س والطب���اخ1989- لبي���ر 
غرين���اأوي وحتى اآخر فيل���م للمخرج 
روبن اأو�شتلند مثلث احلزن 2022-  
  " وبذل���ك يق���دم فيل���م "قائم���ة الطعام
ع���امل  لالإن�شاني���ة يف  ق�ش���ة �شري���رة 
م�شغ���ر ، مما يتي���ح )تقريبًا( للجميع 

احل�شول على ما يحلو لهم منها.

 عالء املفرجي
كالكيت

رحيل ايقونة ال�سينما الإيطالية
���ب امل���وت الأ�شب���وع املا�ش���ي املمثل���ة الإيطالية ال�شه���رية جينا  غيَّ
لولوبريجي���دا،  ع���ن عم���ر يناه���ز 95 عام���ًا، ح�شبما ذك���رت وكالة 

الأنباء الإيطالية )اأن�شا(.
ولدت لولوبريجيدا يف 4 يوليو )متوز( 1927، يف منطقة جبلية 
فقرية �ش���رق روما، ودر�شت النحت يف اأكادميي���ة الفنون اجلميلة 

يف العا�شمة.
وت�ش���درت لولوبريجي���دا، اإىل جان���ب �شوفي���ا لوري���ن وكالوديا 
كاردين���ايل، امل�شه���د ال�شينمائ���ي الإيط���ايل من خم�شين���ات وحتى 
ت�شعينات القرن املا�شي، قبل اأن تتجه اإىل الت�شوير الفوتوغرايف 

والنحت، بعد البتعاد عن عامل ال�شينما.
وتعت���رب اىل جان���ب املمث���الت: بريجي���ت ب���اردو، ونات���ايل وود، 
وموطناته���ا �شوفي���ا لوري���ن وكالوديا كاردين���ايل، والالتي برزن 
ب�ش���كل خا�س يف �شن���وات ال�شتينييات من الق���رن املن�شرم، رموز 
للحداث���ة ال�شينمائية، واأي�شا كر�شن جنومي���ة ح�شور اجل�شد يف 
ال�شينما، م���ن دون اأن يوؤثر ذلك على موهبتهن ال�شينمائية، فكانت 
الأف���الم التي �شاركن فيها متث���ل مباراة يف الإداء بينهن، ف�شال عن 

دورهن يف اإعالء �شاأن ال�شينما �شعبيا. 
ومن اأ�شهر الأف���الم التي �شاركت فيها: »اأح���دب نوتردام«، و»اهزم 
ال�شيط���ان«، وفيلم »جميلة لكن خطرية«. ول���دى لولوبريجيدا ابن 
وحي���د يدع���ى ميلك���و �شكوفيت�س )66 عام���ًا(، اأجنبت���ه من زوجها 
الطبي���ب اليوغو�ش���اليف ميلك���و �شكوفيت����س ال���ذي تزوجت���ه عام 

.1950
وت�ش���درت املمثل���ة عناوي���ن ال�شح���ف عل���ى نطاق وا�ش���ع يف عام 
2006، عندم���ا اأعلن���ت، وهي يف �شن 79، اأنه���ا �شتتزوج من رجل 
ي�شغره���ا ب�34 عام���ًا. اإل اأن لولوبريجيدا األغ���ت حفل الزفاف يف 

وقت لحق، واألقت باللوم على و�شائل الإعالم يف اإف�شاده.
وقال���ت يف مقابل���ة �شه���رية اأجرتها عندم���ا كان���ت يف الثمانني من 
عمره���ا: »ط���وال حياتي كن���ت اأرغب يف حب حقيق���ي؛ لكن مل يكن 

لدي اأي حب قط. مل يحبني اأحد حقًا. اأنا امراأة مرهقة«.
ويف ع���ام 2013، عندم���ا كان���ت تبل���غ من العم���ر 85 عام���ًا، باعت 
»�شوذبي���ز«  دار  ع���رب  م���ن جموهراته���ا  لولوبريجي���دا جمموع���ة 
للمزادات يف جنيف، مقابل 3 ماليني دولر، تربعت بها اإىل اأبحاث 

اخلاليا اجلذع ية.
ح�شلت على عدد من اجلوائز والتكرميات التى لقيت بها موهبتها 
التمثيلي���ة، كم���ل هي ابدع���ت يف خمتلف املجالت الت���ى عملت بها 
عل���ى مدار حياته���ا ال�شينمائية والفنية، حي���ث حا�شلة على جائزة 
مهرجان روما ال�شينمائي، وجائزة مهرجان كارلوفيفاري  وجائزة 
ديفيد دونالتل���و كاأف�شل ممثلة، وجائزة اجلولدن جلوب، وجائزة 
ال�شري���ط الف�شي لأف�شل ممثلة ، وجائزة جائزة فاليانو ، وجائزة 
جائزة جوزيف بالتو ، وهي حا�شلة على و�شام جوقه ال�شرف من 
رتب���ة فار�س، وني�شان الفن���ون والآداب من رتبة �شابط، بال�شافة 
اىل ح�شولها على ني�شان ا�شتحقاق اجلمهورية الإيطالية من رتبة 

�شابط اأكرب، وجنمة على ممر ال�شهرة يف هوليوود.
يذك���ر ان لها دور بارز يف املجال الفن���ي، حيث �شاركت قي خمتلف 
امل�شل�شالت والفالم الوروبية، ولها تاريخ مميز يف عامل ال�شينما 
والفن الوروبي، كما ان جينا لولو لها عدد من امل�شاركات الفنية.

وح�شل���ت جين���ا عل���ى العديد م���ن الألق���اب والأو�شمة املمي���زة، اإذ 
ان�شم���ت اإىل قائمة النجوم يف مم���ر هوليوود للم�شاهري، ومنحت 
ني�ش���ان ا�شتحق���اق اجلمهوري���ة الإيطالي���ة من رتبة �شاب���ط اأكرب، 

وجائزة نا�شرو دي اأرجنتو لأف�شل ممثلة.

وت�صدرت لولوبريجيدا، اإلى جانب 
�صوفيا لورين وكالوديا كاردينالي، 

الم�صهد ال�صينمائي الإيطالي من 
خم�صينات وحتى ت�صعينات القرن 

الما�صي، قبل اأن تتجه اإلى الت�صوير 
الفوتوغرافي والنحت، بعد البتعاد 

عن عالم ال�صينما.
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الحبكة
على جزي���رة مبفردهما اإيف���ا روزنربغ مع 
ج���ان روزن���ربغ املو�شيقي���ان �شابقًا)لي���ف 
اأوملان وماك�س فون �شيدو( ، يعي�شان حياة 
متوا�شع���ة على تل���ك جزي���رة ، غافلني عن 
�شائعات احلرب التي كانت موجودة دائًما 
بالن�شب���ة لهما ، ولكن بعيًدا. و يف يوم من 
الأي���ام و�شل���ت ه���ذه احل���رب اإىل اأعتابهم 
ومل يع���د باإمكانهم التظاهر باأنها ل تعنيهم 
.. كان���ا يعي�ش���ان بعي���دًا ع���ن الع���امل ولكن 
يف حال���ة الفو�ش���ى النف�شية الت���ي �شببتها 
احل���رب يف دواخالهم���ا والت���ي اندلع���ت 
لتدخلهم���ا يف عامل  يبدو معزوًل ومتماهيًا 
مع ع���امل الفو�شى واخليان���ة والتهديدات 
وال�شتج���واب  والعتق���ال  والتعذي���ب 

والرحيل ومتغريات احلياة.
عم���ر  بريغم���ان  بل���غ   1968 �شن���ة  يف 
اخلم�ش���ون عام���ًا و" الع���ار" ه���و فيلم���ه 
التا�ش���ع والع�شري���ن . اقت�ش���م حياته بني 
امل�ش���رح وال�شينم���ا  التق���ى بلي���ف اأوملان 
املمثلة الرنوجية ال�شابة التي �شبق لها اأن 
مثلت فيلمني معه واأ�شبحت والدة اإحدى 
بناته . ولقد اأتاح فيلم العار  لبريغمان اأن  
يعي���د  الرتباط م���ع هواج�ش���ه التقليدية 
ولك���ن يف ظ���رف خمتل���ف ع���ن اإجنازاته 
الع���ار  ال�شابق���ة. ي�شم���ح فيل���م  الفيلمي���ة 
لبريغمان باإع���ادة التوا�شل مع هواج�شه 
املعت���ادة ، لك���ن يف �شي���اق خمتل���ف ع���ن 
اإجنازات���ه ال�شابق���ة. تدور اأح���داث ق�شة 
الفيل���م يف خ�ش���م احل���رب. كان بريغمان 
ق���د ولد �شنة 1918 . وكانت ال�شويد تقف 
عل���ى احلي���اد يف احلرب���ني العامليتني ومل 
يع����س بريغم���ان �شخ�شيًا اأه���وال احلرب 
عل���ى نح���و مبا�شر فلم���اذا و�ش���ع اأحداث 
فيلم���ه يف و�شط ظ���رف تراجي���دي وملاذا 
اأعط���ى اإط���ارًا ا�شتعرا�شيًا ملفت���ًا  ل�شرده 
الفيلم���ي، فبع���د اأن ابتع���دت ال�شوي���د عن 
يخت���رب  مل   ، الثاني���ة  العاملي���ة  احل���رب 
بريغم���ان هذا النوع من ال�ش���راع. فلماذا 
و�ش���ع موؤامرات���ه يف مث���ل ه���ذا ال�شي���اق 
املاأ�ش���اوي؟ مل���اذا اأعطي مثل ه���ذا الإعداد 

املذهل لق�شته؟
يب���دو اأن بريغم���ان كان يبح���ث عن تكملة 
�ش���كل  ال���ذي  بري�شون���ا"1965   " لفيل���م 
الفني���ة  م�شريت���ه  يف  حا�شم���ة  انعطاف���ة 
والإخراجية وكان مبثابة نقطة حتول يف 
حيات���ه املهنية. ففي غ�شون عامني 1968 
و 1969�شور بريغم���ان  اأربعة اأفالم من 
بينه���ا �شاعة الذئ���ب 1968 والعار 1968 
و �شغ���ف اأو العاطف���ة 1969 التي تتناول 
نف����س اله���م والن�شغ���ال الوج���ودي م���ن 
خ���الل ثيمة الزوج���ني التدمريية املتكررة 
الت���ي متتل���ك هواج�ش���ه والت���ي تتن���اول 
نف�س املو�شوع امل���وؤمل واملتكرر للزوجني 

وتدمريهما الذي ل ميكن كبته.
الفيلم الراب���ع لهذه الف���رة الق�شرية كان 
ال���ذي   The Rite الطقو����س   بعن���وان 

Ingrid Thu�  ششوره مع اإنغري���د تولني
 Gunnar بيورن�شران���د  غون���ار  و   lin
�شيكولوجي���ًا  اق���ل  وكان   Björnstrand
م�شح���ة  ذا  كان  اأو  �شيا�شي���ًا  ه���و  مم���ا 
اأق���ل نف�شي���ة واأك���رث �شيا�شي���ة. وينبغ���ي 
اعتب���اره مرتبط���ًا بتاري���خ ال�شوي���د اإبان 
تل���ك الف���رة. ي���روي الفيلم ق�ش���ة مدعي 
عام ي�شتج���وب ويتحام���ل وي�شطهد �شد 
جمموع���ة م���ن الكوميدي���ني يف فرق���ة من 
املمثل���ني ويطالبه���م الك�ش���ف ع���ن خباي���ا 
حيواته���م اخلا�ش���ة وخياراتهم اجلن�شية 
والعاطفي���ة والأخالقي���ة. م���ن املمك���ن اأن 
يكون فيلم الطقو�س "The Rite" وفيلم 
بالن�شب���ة   "Shame"الع���ار  la Honte
لبريغم���ان طريقة او و�شيل���ة لريوي فيها 
عل���ى نح���و خمتل���ف ماأ�شات���ه ال�شخ�شية 
خالل �شنوات ال�شبعين���ات والتي �شردها 
م���ن خ���الل املقاب���الت الت���ي اأجراه���ا م���ع 
الناقد الفرن�ش���ي اأوليفيه ا�شيا�س و�شتيج 
 Stig و   Olivier Assayas بوكم���ان 
"فج���اأة  بريغم���ان:  يق���ول   .Bjökman
وجمي���ع  ال�شوي���د  يف  الث���ورة  و�شل���ت 
ال�شب���اب واجلميع يعتقد فق���ط مباو. يف 
الوق���ت ال���ذي كن���ت اأدر����س فيه هن���ا ، يف 
مدر�ش���ة امل�ش���رح قلت له���م: "حاول���وا اأن 
تفهم���وا ، يج���ب اأن تتعلم���وا التقنية. اإذا 
مل تتعلم���وا الإلقاء ، لتكون���وا على خ�شبة 
امل�ش���رح ، لتلعبوا اأدوارك���م ، فلن تكونوا 
قادري���ن على نق���ل ثورتك���م اإىل اجلمهور 
 ، �شف���روا   )...( ي�شمعوك���م.  ل���ن  لأنه���م 
ولوحوا بالكتاب الأحمر ال�شغري ، قالوا: 
كان هذا  ماو".  لنا  يقوله  ما  نقراأ  "دعونا 
ه���و الو�شع ... لذلك مت ط���ردي )...( كان 
اأم���ًرا ل ي�ش���دق. كان���وا يف كل مكان ، يف 
جميع اأنح���اء الب���الد. )...( وكانت كارثة 
حقيقي���ة على حياتنا الثقافي���ة ، فاملدار�س 
امل�شرحي���ة ل ت���زال تعاين م���ن العواقب. 
)...( يف اإح���دى املجالت الثقافية الكربى 
ل�شن���ق  الوق���ت  "ح���ان  كتب���وا حرفي���ًا:   ،
اإنغم���ار بريغم���ان واألف �شيوب���ريغ  على 
 )...( نيربوب���الن".  يف  ال�شاع���ة  م���دار 
بالن�شب���ة يل ، كان عه���د اجلنون وبالطبع 
�شاهدت تدم���ري هذا املنزل وه���ذا جعلني 
غري �شعيد للغاية. لقد كنت مديًرا ، خلفني 
اإرلن���د جوزيف�ش���ون وحارب مث���ل الأ�شد 
للحف���اظ على امل�شتوى. لك���ن كان ذلك من 
امل�شتحي���ل. فج���اأة اأ�شب���ح التقلي���د �شيًئ���ا 
م�شكوًكا فيه للغاي���ة ، وكان التقليد خارج 
 ASSAYAS Olivier((" ... ال�ش���ورة
و BJÖRKMAN Stig ، حمادث���ة م���ع 
Editions Ca� ، باري����س ، Bergman
ال�شفح���ة   ،  hier du cinema ، 1990
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الفيل���م الرابع م���ن هذه الف���رة الق�شرية 
 ،  )The Rite" )1969" بعن���وان 
و   Ingrid Thulin م���ع  ت�شوي���ره  مت 
Gunnar Björnstrand ، اأق���ل نف�شي���ة 
بتاري���خ  اإن���ه مرتب���ط  �شيا�شي���ة.  واأك���رث 
ال�شوي���د خالل ه���ذه الفرة. ي���روي فيلم 

ي�شتجوب  ع���ام  مدع  "الطقو����س" ق�ش���ة 
الكوميدي���ني  م���ن  جمموع���ة  وي�شطه���د 
ويطالب بامل�شاءلة عن حياتهم وخياراتهم 
اجلن�شية والأخالقية. من املمكن اأن يكون 
"Shame" ، بالن�شبة  "The Rite" مثل 
لربغم���ان ، و�شيلة لرواية خمتلفة للدراما 
ال�شخ�شية التي عا�شها خالل ال�شبعينيات 
والت���ي يرويه���ا يف كت���اب املقاب���الت م���ع 
Stig Bjök� و   Olivier Assayas
man يقول بريغم���ان: : " ففجاأة و�شلت 
النا����س  يع���د  ومل  ال�شوي���د  اإىل  الث���ورة 
وال�شباب على نحو خا�س يفكرون �شوى 
مباوت�ش���ي تونغ وكنت اآن���ذاك اأدّر�س هنا 
يف مدر�شة امل�شرح وقل���ت لهم حاولوا اأن 
تفهم���وا وعليكم تعلم التكني���ك اأو التقنية 
واإذا ل تتعلمون النطق ال�شحيح والإلقاء 
واأن تقفوا فوق خ�شب���ة امل�شرح  وتوؤدون 
اأدواركم  فلن تكونوا قادرين نقل  ثورتكم 
للجمهور لأنه لي�شمعكم. اأثاروا ال�شجيج 
وال�شف���ري والحتج���اج ورفع���وا الكت���اب 
الأحم���ر  مطالبني بقراءة م���او  ومايقوله 
لنا . كان الو�شع على هذا النحو. لذلك مت 
ط���ردي ورموين خارج �شالة املحا�شرات 
كان���وا منت�شري���ن يف جميع اأنح���اء البالد 
على نحو لي�شدق  وكانت اأ�شبه بالكارثة 
بل حت���ى ميكنني القول اإنه���ا كانت كارثة 
حقيقي���ة عل���ى حياتنا الثقافي���ة. ومازالت 
مدار����س امل�شرح والفن تع���اين من تبعات 
تل���ك املرحل���ة وم���ن عواقبه���ا. يف اإح���دى 
املجالت الثقافية الك���ربى ، كتبوا حرفيًا: 
بريغمان  اإنغم���ار  ل�شن���ق  الوق���ت  "ح���ان 
واأل���ف �شيوب���ريغ 4 عل���ى م���دار ال�شاع���ة 
يف نيربوب���الن". )...( بالن�شب���ة يل ، كان 
عهد اجلنون وبالطبع �شاهدت تدمري هذا 
املنزل وهذا جعلني غري �شعيد للغاية. لقد 
كن���ت مديًرا ، خلفني اإرلن���د جوزيف�شون 

عل���ى  للحف���اظ  الأ�ش���د  مث���ل  وح���ارب 
امل�شت���وى. لكن كان م���ن امل�شتحيل. فجاأة 
اأ�شبح التقلي���د �شيًئا م�شكوًكا فيه للغاية ، 
AS�(("  ككان التقليد خارج ال�شورة ...

 BJÖRKMAN و SAYAS Olivier
Stig ، حمادثة م���ع Bergman ، باري�س 
 Editions Cahier du cinema ،  ،

1990 ، ال�شفحة 86((.
بريغم���ان ، �شان���ع اأف���الم م�شه���ور ورجل 
م�ش���رح وثقافة ميث���ل ما ميك���ن اأن تقدمه 
ال�شويد يف اأك���رث �شورها اإبداًعا وحداثة 
ال�شب���اب  خ���الل  م���ن  دوره  يت�شاع���ف   ،
واحلداث���ة. حداث���ة اأكرث فظاع���ة بالن�شبة 
ل���ه لأنه���ا ل ت�ش���ارك يف ح���وار واأن���ه م���ن 
اأ�شب���ح  معه���ا.  التفاو����س  امل�شتحي���ل 
املا�ش���ي".  م���ن  "كان  فج���اأة  بريغم���ان 
ال�شخ����س ال���ذي ج�ش���د الت���وازن الناجح 
بني التقلي���د واحلداثة يتم ت�شويه �شمعته 
ورف�شه وت�شويهه. فجاأة، يظهر بريغمان 
م�شاًب���ا بكدم���ات �شديدة وحتم���ل اأفالمه 

اآثار تلك العالمات.
"الع���ار" هو اأحد اأجن���ح اأفالم بريغمان. 
لقد اأظهر اإتقاًنا ل مثيل له ومعرفة بكفاءة 
هائل���ة. ل يزال وجه اإيفا روزنربغ ، الذي 
دمره الأمل والذه���ول ، مي�شي بني اجلثث 
اأحد اأقوى م�شاهد ال�شينما. على امل�شتوى 
ال�شخ�ش���ي ه���و اأك���رث من جم���رد فيلم يف 
قائم���ة اأفالم���ه، العار هو تقدي���ر بريغمان 
املحرم والإعج���اب احل�شي للم���راأة ذات 
اجلم���ال املذه���ل واحليوية املذهل���ة التي 
ت�ش���ع يف ه���ذا الفيلم كما عا�ش���ت حياتها ، 

ليف اأوملان.
الع���ار ه���و الفيل���م الثال���ث ال���ذي �ش���وره 
بريغم���ان يف جزي���رة ف���ارو )يف الواق���ع 
بعد بري�شونا قرر ال�شتقرار هناك ، حيث 
�شب���ق اأن ا�شت�شاف���ت ت�شوي���ر فيل���م م���ن 

خالل الزج���اج( والث���اين ، ترتيًبا زمنًيا ، 
لالأفالم الثالث���ة التي تعر�س زوجان فون 
�شي���دو - اأومل���ان )بعد �شاع���ة الذئب وقبل 
الآلم(. اإذا كان م���ن ال�ش���روري اأن جن���د 
فيه �شفة مميزة ، وهو ما مييزه عن اأقرب 
جريانه يف جم���ال الت�شوير ال�شينمائي ، 
فه���و بال �شك النطباع باأنه مرتبط ب�شياق 
تاريخ���ي دقي���ق ، ول يكون موج���وًدا يف 
ج���وار ميك���ن حتدي���ده جغرافًي���ا. وم���ع 
ذل���ك ، ف���اإن ه���ذا النطب���اع ع���ن الإر�ش���اء 
الزمن���ي م�شل���ل. بريغم���ان ، عل���ى الرغم 
من مهاجمت���ه ال�شديدة قب���ل واأثناء وبعد 
الت�شوير لغياب اأي اأيديولوجية �شيا�شية 
يف اأفالم���ه )1( ، تعام���ل ب�ش���كل اأق���ل م���ع 
مو�شوع على ات�شال بوقته )حرب فيتنام 
التي مت الإعالن عنها( التي حددت ديكوًرا 
عاًما ، �شبه جمردة ، تف�شي اإىل املالحظة. 
املالحظ���ة التي ، كما يف كثري من الأحيان 
مع���ه ، تركز عل���ى الزوجني ، ه���ذه النواة 
ال�شغ���رية املاألوف���ة والعائلية تب���دو اأكرث 
ن���واة لتك���ون عل���ى جزي���رة ، وه���و جهاز 
يحافظ عليه���ا ويعر�شها للخطر يف نف�س 
الوقت - ويخ���دم الغر�س من فيلم �شرنى 
قريبا. لأن���ه اأثناء الإ�ش���ارة اإليها �شمنًيا ، 
ف���اإن وجهة نظر بريغمان لي�شت اأن الدمار 
مرئي لن���ا بكل قوته. اأدار ظه���ره لل�شينما 
ذات التاأثريات الت���ي ت�شتخدم اإعادة بناء 
�شاملة اأكرث من املظاهرات ، ويدعونا اإىل 
اتب���اع م�شار كائن���ني عادي���ني حما�شرين 
يف ظروف غري عادي���ة ، وحماولة النجاة 
منه���ا )2(. ويف الوق���ت نف�شه ، تعمل اأداة 
���ا كاإ�شقاط  التلميح ه���ذه اإىل احلرب اأي�شً
عقل���ي وعاطف���ي لعالق���ات الزوجني ، مما 
ي�شم���ح لنا بق���راءة �شراعاتهم���ا احلميمة 

.)3(

النقد التحليلي:
افتتاح الفيلم كان �شمعيًا بحتًا ، على خلفية 
من العتمادات: ن�شمع ات�شالت ل�شلكية 
نف�شه���ا  طفيلياته���م  وتب���دو   ، م�شو�ش���ة 
عدواني���ة ، ويت���م التعب���ري ع���ن الأ�شوات 
القتالي���ة بع���دة لغ���ات )ندرك عن���د مترير 
ا�ش���م Adenauer ، م�شت�ش���ار FRG يف 
ذلك الوق���ت(. ن�شهد عل���ى الفور الزوجني 
ي�شتيقظان: ت�ش���ل اإيفا اإىل مرحا�شها يف 
غم�ش���ة عني ، ويبدو جان على الفور اأبطاأ 
واأك���رث ت���ردًدا. يتحدث معها ع���ن امل�شاعر 
التي اأثارها احللم ، وتطلب منه اأن يحلق 
؛ بعد ذلك كانت ترت���دي مالب�شها بالكامل 
، حت�شب الأم���وال التي �شيحتاجونها يف 
القري���ة ، ت�شحبه مرتدًي���ا بيجاما وت�شكو 
م���ن اأمل يف الأ�شن���ان ؛ بع���د ذل���ك بقلي���ل ، 
تدو����س يف ال�شاحنة ، نفد �شربها لإجناز 
مه���ام الي���وم ، وه���و م�شتاء م���ن مالحظة 
حي���ة اإىل حد ما ويلج���اأ اإىل املنزل للبكاء. 
الأدوار را�شخ���ة ، فهو حامل مراقي ، وهي 
براغماتي���ة يف احلركة. يب���دو اأن اأ�شرتهم 
متما�شكة ب�شكل اأ�شا�شي من خالل ال�شرب 
ال���ذي تبديه اإيف���ا للتعوي�س عن ت�شرفات 
زوجها اخلرقاء و�شهوه ، وبالتملق الذي 

تبذله عليه عندما ل يكفي ال�شرب.
ل ت�شم���ع �شًرا ، ول ترى �ش���ًرا ، ول تتكلم 

ب�شرًا

�ل�سينما �لوجودية �إنغمار بيرغمان نموذجًا
اإعداد وتقدمي وترجمة د. جواد ب�صارة

جديد الشاشة

فيلم »قائمة �لطعام« .. كوميديا �سود�ء 
بمذ�قات قاتلة

)bunshes of inisherin( لفيلم �لأيرلندي� 

ترجمة: جناح اجلبيلي

رحمن خ�صري عبا�س



 بغداد / نب�أ م�شرق

وقالت طالـــب يف حديث لـ)املدى(، 
باأنهـــا "علـــى و�شـــك االنتهـــاء مـــن 
ت�شـــوير م�شل�شـــل مل يتحدد ا�شمه 
حلـــد االن ولكـــن قـــد يكـــون ا�شـــمه 

)�شماء �شافية(".
وبينـــت ان "العمل درامي م�شـــوق 
يتخللـــه غمو�ض و�شـــك وت�شـــويق 
كبري، وتكنيك كتابة الن�ض خمتلفة 
وهذا مـــا مييز الن�ض عـــن االعمال 
االأخرى، ا�شـــافة ايل روؤية املخرج 
يف  امل�شـــاركني  الكبـــار  واملمثلـــني 

"اختيـــاري  اأن  م�شـــيقة  العمـــل"، 
للعمـــل الفنـــي يعتمـــد علـــى التفرد 
واالبتعـــاد عـــن االعمـــال التقليدية 
وجـــود  اىل  باالإ�شـــافة  والنمطيـــة 
اجلانـــب الفنـــي واالبداعي �شـــواء 

كان لل�شينما او امل�شرح".
العراقيـــة  "االعمـــال  اأن  وراأت، 
ال�شـــاحة  علـــى  حا�شـــرة  �شـــتكون 
العربيـــة بدليـــل االغنيـــة العراقيـــة 
التـــي حققـــت انت�شـــارا وح�شـــورا 
كبـــريا، واللهجـــة العراقيـــة اأثـــرت 
على املتلقي العربي"، م�شـــرية اىل 
ان "لدينـــا انفتاحـــا علـــى الدرامـــا 
و�شتكون يف مو�شـــم �شهر رم�شان 

وفرة يف االإنتاج الدرامي".
�شـــنة،   42 طالـــب،  اإينا�ـــض  وتعـــد 
العراقيـــات،  املمثـــات  اأ�شـــهر  مـــن 
ولديهـــا ت�شـــعة مايـــني متابع على 

اإن�شتغرام.

ب�بل/ جليل الغزي

التي  اجللدية  االأمرا�ض  وبرغم 
تت�شبب بها عملية جمع امللح اإال 
اأن هوؤالء الن�شوة جمربات على 

العمل لتوفري لقمة العي�ض.
من  جمع  امـــراأة  كــل  وت�شتطيع 
املــلــح  مـــن  كــيــ�ــشــًا   15 اإىل   10
الواحد  الكي�ض  ويباع  اخل�شن 
الكي�ض  زنة  وتبلغ  دينار،  باألف 

الواحد 50 كغم.
انني  لـــ)املــدى(،  خريية  وتقول 
"اأعمل بهذه املهنة منذ اأكرث من 
اإىل  واأتــعــر�ــض  �ــشــنــوات  �شبع 

لكني  كــثــرية  جلدية  م�شاكل 
اأجل  من  للعمل  م�شطرة 

لقمة العي�ض وم�شاعدة 
يعمل  ــــذي  ال زوجــــي 
الـــبـــنـــاء  جمــــــال  يف 
اأفــراد يف  الإعالة 10 

العائلة".
وتوؤكد اأن "جمع امللح من املهن 
عليها  جمــربات  لكّننا  ال�شعبة، 
من اأجل توفري القليل من املال، 
ورفيقاتي  اين  خــا�ــشــة 
راتــب  اأي  منــلــك  ال 
اننا  مع  حكومي 
نعي�ض اأو�شاعًا 
�شعبة للغاية".

ــــــد  ــــــم ــــــت ــــــع وت

عــلــى  ورفـــيـــقـــاتـــهـــا  "خريية" 
الطر�شي  مهنة �شناعة  اأ�شحاب 
يف تــ�ــشــريــف مـــا يــجــمــعــن من 

امللح.
من  تبلغ  التي  "نعيمة"  وتقول 
الكميات  "ن�شع  عاما   45 العمل 
اأكـــيـــا�ـــض  ــا يف  الـــتـــي جنــمــعــه
ونــبــيــعــهــا لــلــمــتــعــهــد )املــــــّاح(، 
معامل  اإىل  يبيعها  بــدوره  وهو 
واحللة  الديوانية  يف  الطر�شي 

وال�شوملي".
كــان  ــابــق  ــ�ــش ال "يف  وتــ�ــشــيــف 
الــعــمــل جمــديــا حــني كـــان امللح 
الذي جنمعه ي�شتخدم يف جميع 
الطبخ  املــجــاالت وحتــديــدًا يف 
بات  اإذ  متامًا  اليوم  عك�ض  على 
امللح امل�شتورد هو االأكرث رواجًا 

يف ال�شوق".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�شـــدر عن دار املدى كتـــاب "الرحلة اىل اأيكو �شـــربينغ.. عن 
الكتـــاب وال�شـــراب" تاأليـــف اأوليفيـــا الينـــغ ترجمـــة عبا�ض 
املفرجـــي.. يف كتابهـــا جتمع الينـــغ اأجزاء خريطـــة للكّتاب 
وعاقتهم بال�شـــراب، وهي تت�شـــاءل ملاذا كان كّتاب عديدون 
ذوو اأعمـــال عظيمـــة يف االأدب ُي�شـــتهلكون بالكحولية؟ يف 
الرحلة اإىل اأيكو �شربينغ تاأخذنا املوؤلفة عرب اأمريكا، لت�شرب 
الروابط بني االإبداع واالإ�شـــراف يف اأعمال وحيوات �شـــتة 
كتاب ا�شـــتثنائيني وهـــم فيتزجريالد، همنغواي، تني�شـــي 
ويليامـــز، جون بريميان، جـــون �شـــيفر وراميوند كارفر. 

حيث تك�شف للقراء تفا�شيل مده�شة ومثرية لاإعجاب. 

يبدو اأن املوؤامرة التي تفودها 
االإمربيالية �شد جتربتنا 

الدميقراطية الرائدة تتخذ اأ�شكااًل 
جديدة، فبعد حماوالت فا�شلة 

للح�شول على خربة عبا�ض البياتي 
يف اال�شتن�شاخ، وحماولة الربملان 

االوربي الدنيئة ل�شرقة حذاء 
عالية ن�شيف الذي قذفته داخل قبة 
الربملان، قررت الدوائر االإمربيالية 

اإر�شال املمثلة "الكافرة" "اأجنلينا 
جويل" للتجول يف ق�شاء �شنجار 

واجللو�ض مع عوائل االإيزيديني 
واال�شتماع اإىل معاناتهم، ومل 

تكتف بذلك؛ بل اأ�شرت على اأن 
تلتقط  �شورًا وهي تتحدث مع 

اأطفال فقدوا عوائلهم .املمثلة 
باأنها  توهمنا  اأن  "اللعينة" تريد 

�شاحبة ر�شالة اإن�شانية، لكن 
احلقيقة اأنها تغار من نوابنا 

الذين يثبتون كل يوم اأنهم يف واد 
وال�شعب امل�شكني يف واد اآخر.  

اإذن املوؤامرة حتاك يف الظام 
�شد هذا ال�شعب، والبع�ض يريد 

اأن ي�شّور للعامل اأّن �شيا�شيينا 
"االأكارم"  "االأفا�شل" وم�شوؤولينا 

ونّوابنا "االأجّاء" عاجزون عن 
الذهاب اإىل �شنجار، وهم الذين 

�شّحوا بالغايل والنفي�ض من 
اأجل عيون هذا ال�شعب "الناكر 

للجميل".
بالفعل، تتعر�ض جتربتنا 

الدميقراطية اإىل موؤامرة كبرية، 
ت�شارك فيها قوى دولية، وم�شاهري 

هوليوود، واإعام ال يخاف الله، 
ين�شى اأن يلتقط �شورة للنائبة 

حنان الفتاوي وهي تتجول مع 
النائبة وحدة اجلميلي و�شط قرى 

�شنجار وهما تذرفان الدموع.
املوؤامرة كانت حا�شرًة يف تغا�شي 
املدعّوة اأجنلينا جويل عن االإ�شادة 

مبلّف مهّم وخطري واأعني به 
ملّف االإعمار الذي تفّوقنا به على 

�شنغافورة، وملّف التعليم الذي 
حت�شدنا عليه اليابان. نعم هي 

موؤامرة ال يكفي معها تكذيب 
واعتذار، بل اأن تكّفر اأجنلينا 
جويل عن ذنبها وترتك اأبناء 

�شنجار الذين يحظون برعاية 
يح�شدهم عليها اأطفال ال�شويد.
مع هذه ال�شورة للممثلة التي 

وال  احلجاب  تلب�ض  "لاأ�شف" ال 
تكتب على �شفحتها اأهازيج ثورية،  

تذكر كيف يرف�ض م�شوؤولونا 
يف  النا�ض  يراهم  "االأفا�شل" اأن 

حلظة �شدق ب�شري.. فكيف ميكن 
ملن ح�شل على الكر�شي من خال 
مزاد عقده اأبو مازن، اأن يجل�ض 

على االأر�ض حتيط به عوائل 
�شهداء االنتفا�شة؟!

�شيدتي اأجنيليا.. من هذه الباد 
املليئة باالأ�شى واملوت والكذابني، 

اأرفع اإليك التحية والتقدير،  
األي�شت اللم�شة االإن�شانية، اأعظم 

من ال�شوت الفارغ؟ األي�شت يد 
حانية ن�شعها على راأ�ض طفل 

مهَجر ويتيم، اأطيب عطرًا من كل 
�شعارات االإرادة وهلو�شات الكتلة 

االأكرب؟ 
مرة اأخرى من هنا، من هذه الباد 

املليئة ب�شقم ال�شا�شة وتهتكهم، 
اأرفع لك التحية، الأنك �شجاعة 

وامراأة �شدق وحمبة واإن�شانية، 
وحدهم االأنقياء يتجاوزون 

اخلوف على م�شاحلهم وحياتهم، 
من اأجل اخلوف على حياة 

ال�شعفاء وامل�شت�شعفني.
ايها ال�شادة ..امل�شكلة مل تكن 

يف �شور اجنلينا جويل ر، وال 
يف معاناة اهايل �شنجار بل يف 

ال�شعارات التي متا قاعة الربملان 
العراقي والتي يطلقها البع�ض، 

ويف اخلداع، ، وخداع النا�ض مرة 
ومرتني وع�شرًا .

�صورة اجنلينا جويل 

الرحلة اىل اأيكو �شربينغ 

 علي ح�شني

الطقس

اأعلنـــت الهيئـــة العامة لاأنواء اجلويـــة العراقية حالة الطق�ض لهـــذا اليوم )اخلمي�ض( حيث اأكـــدت اأن الطق�ض 
يف املنطقة الو�شـــطى �شـــيكون �شـــحوا مع بع�ـــض الغيوم املتفرقـــة، ودرجات احلرارة ترتفـــع قليا عن اليوم 
ال�شـــابق، اأما مناطق اإقليم كرد�شـــتان وماجاورها فالطق�ض �شـــيكون ممطرا وغائما، ودرجات احلرارة معادلة 

لليوم ال�شابق، فيما �شيكون الطق�ض يف املنطقة اجلنوبية �شحوا ودرجات احلرارة تنخف�ض  قليًا.
C°  8 -C°  17  / النجف           C°  8 -  C° 11   /اأربيل

C°  9 -C°  19  / الب�شرة       C°  9 -    C° 16  /بغداد

C°   9 -C°  15  / الرم�دي          C°  8 -   C° 12   /املو�شل

بغداد / املدى

اقامت جمعية الفنانني الت�شـــكيليني وعلى مدى 
ايـــام معر�شـــا ت�شـــكيليا مب�شـــاركة )66( فنانـــًا مـــن خمتلف 
مناطـــق العـــراق لرت�شـــيخ املناف�شـــة اجلماليـــة القائمة على 
النـــوع الفنـــي. وقـــال �شـــمري مـــرزه، م�شـــوؤول العاقـــات 
واالعـــام يف جمعية الفنانـــني الت�شـــكيليني العراقيني، يف 
حديـــث لـ)املـــدى(، اإن " املعر�ض اقت�شـــر على الر�شـــم دون 
االجنا�ض االخرى و�شـــوال نحو التخ�ش�شـــية يف العر�ض، 
اإذ �شـــبقه يف العام املا�شي معر�شان للخزف واآخر للنحت"، 

م�شـــيفًا "و�شـــلنا خال املعر�ـــض اىل درجـــة االطمئنان باأن 
الت�شـــكيل العراقـــي ال ميكـــن اأن يتوقـــف، واأن قـــوة االأعمـــال 

املعرو�شـــة �شت�شـــفي قيمة جمالية وتربر �شعورنا بذلك". وبني 
مـــرزه، ان "جتـــاور التجـــارب اجلديدة من خمتلـــف االأجيال هو 
تكري�ـــض لبع�ـــض التجـــارب ال�شـــابقة يف �شـــخ الدمـــاء اجلديدة 
اىل امل�شـــهد الب�شـــري العراقي الـــذي يحلق بعيدا يف ف�شـــاءات 
التجريب واالبداع الحتواء اجلميع حتت خيمة املحبة الفائ�شة 

باللون الناب�ض باحلياة يف ف�شاء حمدد".

جمعية الفن�نني الت�شكيليني تقيم 
معر�شً� لرت�شيخ املن�ف�شة اجلم�لية 

 2 February 2023

»كادحات امللح«.. ن�صاء يقبلن العمل خارج املدن مقابل اأجور زهيدة

اإين��س ط�لب لـ)املدى(: اأبتعد عن الأعم�ل التقليدية ورم�ش�ن 
�شي�شهد وفرة يف الإنت�ج 

تبحث الفن�نة، اين��س 
ط�لب، عن العم�ل 

املتفردة وغري 
التقليدية يف انتق�ء 

اعم�له� الفنية، مبينة 
ان املو�شم الرم�ش�ين 

�شي�شهد وفرة يف 
العم�ل الدرامية.

�شــــمن فعاليات "چــــاي توك" يقيم بيــــت المدى للثقافة والفنــــون بالتعاون 
مــــع معهد غوته، ندوة بعنــــوان "بغداد مدينة الف ليلة وليلة"، ت�شت�شــــيف 
الندوة البرفي�شــــورة المترجمــــة كاوديا اوت، التي �شــــتتحدث عن ترجمة 
الف ليلة وليلة الى اللغة االلمانية وعاقتها بمدينة بغداد مع اال�شتماع الى 
مقطوعات مو�شــــيقية تراثيــــة.   الفعالية تقام يوم الجمعــــة 03/02/2023 
فــــي بيــــت المدى �شــــارع المتنبــــي ال�شــــاعة الحادية ع�شــــرة �شــــباحا. يذكر 
ان الم�شت�شــــرقة  كاوديــــا اأوت ح�شــــلت علــــى الدكتــــوراه فــــي الدرا�شــــات 
العربيــــة باأطروحة حــــول الماحم العربية من جامعــــة برلين واقامت فترة 
في  القاهرة لدرا�شــــة المو�شــــيقى العربية والبحث المو�شــــيقي وقد رافقت 
زيارات الكاتب االلماني الحائز على جائزة نوبل لاداب غونتر غرا�ض اإلى 
اليمن في عامي 2001 و2004. ح�شلت على جائزة يوهان فريدري�ض فون 

غوته لاأدب والترجمة من مدينة �شتوتغارت. 

زارت النا�شـــطة االيزيدية نادية مراد رفقة النجمة 
العاملية اجنلينا جويل وال�شـــفري الفرن�شـــي ايريك 

�شـــوفالييه قريـــة كوجو يف ق�شـــاء �شـــنجار والتي 
تعر�شـــت الإبادة جماعية على يد تنظيم داع�ض عام 
2014. وقال النا�شـــط ماهر �شـــنجار يف ت�شـــريح 
�شـــحفي تابعته )املدى( اإن "نادية مـــراد واجنلينا 
جـــويل زارتا اليوم قرية كوجو حيث التقتا باأهايل 
القرية ومن ثم تفقدتا مقربة كوجو التي ت�شم رفات 
ايزيديني قتلوا على يد م�شـــلحي تنظيم داع�ض عام 
2014". وا�شـــاف �شـــنجار ان "ال�شـــفري الفرن�شي 
كان من �شمن الوفد الزائر". واعلنت حكومة اقليم 
كرد�شـــتان، يـــوم االحد املا�شـــي )29 كانون الثاين 
2023(، اأن اأعداد االإيزيديني ال�شاكنني يف مناطقهم 
تبلـــغ 550 األف �شـــخ�ض فيمـــا يبلغ عـــدد النازحني 
360 األف �شـــخ�ض. وا�شـــافت ان "عدد االيزيديني 
العائدين اىل �شـــنجار يبلغ 150 األف �شخ�ض بينما 
يبلغ عدد املغرتبني العائ�شني يف اخلارج 100 األف 

�شـــخ�ض". ويف اآب 2014 بداأ تنظيم داع�ض بحملة 
�شـــد االأقلية االإيزيدية بعد �شـــيطرته على عدة مدن 
عراقيـــة ت�شـــمنت احلملة تطهريا عرقيا على �شـــكل 
عمليات اإعدام جماعية واإجبارا على تغيري الديانة 
وعنفا جن�شيا وا�شع االنت�شـــار، باالإ�شافة اإىل ذبح 
االآالف منهـــم. وعمـــد داع�ـــض اإىل ا�شـــرتقاق اأكـــرث 
مـــن 6،500 من الن�شـــاء واالأطفال وت�شـــبب العنف 
بت�شـــريد اأكرث مـــن 350،000 يف خميمات النزوح 
وفقًا لبيانات اأممية. ويف عام 2019، �شّوت برملان 
كرد�شـــتان علـــى اعتبار مـــا تعر�ض لـــه االإيزيديون 
اإبادة جماعية، وقرر اعتبار الثالث من كل اآب يومًا 
الإحياء احلدث املاأ�شـــاوي. واختارت االأمم املتحدة 
مـــراد �شـــفرية للنوايا احل�شـــنة عام 2016 ب�شـــبب 
دفاعهـــا عـــن اأبناء جلدتهـــا، وبعد ذلـــك بعامني فقط 

ح�شلت على جائزة نوبل لل�شام.

اأجنلين� جويل ون�دية مراد تزوران قرية "كوجو" يف �شنج�ر

 بغداد / املدى
اأّن  اإىل  جديــــدة  درا�شــــة  ــــلت  تو�شّ
ال�شــــماح لاأطفال مب�شاهدة االأجهزة 
اللوحية و�شا�شة التلفاز قد ُي�شعف 
و�شــــامتهم  االأكادميي،  حت�شــــيلهم 

العاطفية الحقا.
واأفــــادت الدرا�شــــة املن�شــــورة يف جملــــة 
"JAMA Pediatrics"، اأّن الباحثــــني 
لوقــــت  ال�شا�شــــة  م�شــــاهدة  اأّن  وجــــدوا 
يرتبــــط  الطفولــــة،  مرحلــــة  يف  طويــــل 
ب�شــــعف االأداء التنفيــــذي، مــــا اأن يبلــــغ 

الطفل الـ9 �شنوات من عمره.
وبح�شــــب مركز جامعة هارفــــارد لتنمية 
الطفل، فاإّن مهارات االأداء التنفيذي هي 
عمليــــات ذهنية "متّكننا مــــن التخطيط، 
وتركيــــز االنتبــــاه، وتذّكــــر التعليمــــات، 

والتوفيق بني املهام املتعددة بنجاح".
ووفقا ملــــا ذكرته الدرا�شــــة، ُتعد مهارات 
االأداء التنفيــــذي مهمــــة لــــاإدراك عــــايل 
العاطفــــي،  التنظيــــم  مثــــل  امل�شــــتوى، 
االأكادميــــي،  والتح�شــــيل  والتعّلــــم، 
الدكتــــورة  العقليــــة. وقالــــت  وال�شــــحة 

اإريــــكا �شــــيابيني، االأ�شــــتاذة امل�شــــاعدة 
يف الطــــب النف�شــــي والعلوم ال�شــــلوكية 
بكليــــة الطب يف جامعــــة جونز هوبكنز 
مبدينــــة بالتيمــــور االأمريكيــــة، اإن هــــذه 
املهــــارات توؤثر على جناحنــــا اجتماعيا، 
كيفيــــة  ويف  ومهنيــــا،  واأكادمييــــا، 
اهتمامنــــا باأنف�شــــنا. ولفتت �شــــيابيني، 
اأّنــــه  اإىل  الدرا�شــــة،  امل�شــــاركة يف  غــــري 
رغــــم اأّن هذه العمليــــات املعرفية تتطّور 
ب�شــــكل طبيعي من الطفولة حتى مرحلة 
البلــــوغ، اإال اأنها تتاأّثر اأي�شــــا بالتجارب 

التــــي نختربهــــا، ومتــــى كان ذلــــك خال 
تطّورنا". واأ�شــــارت الدكتــــورة جوي�ض 
هاري�شون، االأ�شتاذة امل�شاعدة يف الطب 
النف�شي والعلوم ال�شلوكية بكلية الطب 
يف جامعة جونز هوبكنز، غري امل�شاركة 
تدعــــم  النتائــــج  اأّن  اإىل  البحــــث،  يف 
التو�شــــيات ال�شــــادرة عــــن االأكادمييــــة 
االأمريكيــــة لطــــب االأطفال، التي تف�شــــل 
عــــدم تعري�ــــض االأطفــــال لل�شا�شــــة قبــــل 
بلوغهم الـ18 �شهرا، با�شتثناء الدرد�شة 

بتقنية الفيديو.

درا�شة: جن�ح طفلك الأك�دميي يت�أثر مبدى تعّر�شه لل�ش��شة عندم� ك�ن ر�شيعً�

تبداأ )خريية �شلم�ن( الب�لغة من العمر 55 ع�مً�، ن�ش�طه� يف �ش�ع�ت 
الفجر الأوىل �شب�ح كل يوم، برفقة ن�ش�ء اأخري�ت جلمع اأكي��س امللح، 

وجتهيزه� للبيع يف اأ�شواق ب�بل والديوانية، حيث يق�شدن ن�حية 
الإم�م، قرب الطريق الدويل الرابط بني حم�فظتي ب�بل وبغداد، اإذ 

تتكون بقع ملحية متفرقة، يف تلك الرباري.

"بغداد 
مدينة 

األف 
ليلة 

وليلة"

مت�بعة / املدى
يعكف علمـــاء بريطانيون واأمريكيون، على تطويـــر طريقة علمية "ثورية" 
رمبا ت�شـــمح باإعـــادة طائر منقر�ـــض اإىل احليـــاة، رغم انتهـــاء وجوده على 
االأر�ض منذ القرن ال�شـــابع ع�شر. وبح�شب تقارير علمية، فاإن هذه الدرا�شة 
تعتمد على درا�شـــة احلم�ض النووي للطائر املعروف بـ"دودو"، الذي عا�ض 
يف جزيـــرة موري�شـــيو�ض و�شـــط املحيـــط الهنـــدي اإىل غاية اأواخـــر القرن 
ال�شـــابع ع�شـــر، ومل يكن قادرا على التحليـــق. ورمبا يبدو االأمر �شـــربا من 
اخليال، الأن احليوان منقر�ض منذ قرون، لكن العلماء يو�شحون اأن �شعيهم 
ي�شـــتند اإىل خطـــوات مدرو�شـــة بعناية فائقـــة. يعتمد هذا امل�شـــروع العلمي 
الطمـــوح، علـــى درا�شـــة احلم�ض النـــووي للطائـــر، اإىل جانـــب التدقيق يف 
متوالياتـــه اجلينوميـــة، ثم اإيجاد الطائر االأقرب اإليه من حيث ال�شـــالة، يف 
وقتنا احلايل. واأحرز العلم تقدما ملمو�شا يف هذا املجال، ففي وقت �شابق، 
متـــت جتربة ناجحة، عندما جرى حقن جنـــني طائر البط، بخايا جرثومية 
من الدجاج، فاأ�شـــحى لديه حم�ض نووي �شبيه بالديك. وكان طائر "دودو" 
موجودا بكرثة يف موري�شـــيو�ض، لكن مع و�شـــول البحـــارة، انقلبت حياته 
راأ�شـــا علـــى عقب، ب�شـــبب االإقدام على �شـــيده، وكرثة اجلـــرذان. وكان هذا 
احليوان م�شـــاملا للغاية، ومل يكن يخ�شى االقرتاب من االإن�شان، وهذا االأمر 
جعله اأكرث عر�شة ل�شيد جائر، فانقر�ض من اجلزيرة يف غ�شون عقود فقط.

احلم�س النووي يعيد ط�ئراً 
منقر�شً� منذ قرون للحي�ة
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