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مكتب رئي�س الوزراء عن التواجد الأجنبي وهيكلة القوات الأمن ّية
�س�أل
َ

الربملان ينتظر تزويده بتقرير عن ن�سب
�إجناز الوزارات وفق ًا للربنامج احلكومي
 بغداد  /محمد �صباح
قال ��ت جلن ��ة مراقب ��ة تنفي ��ذ
الربنام ��ج احلكوم ��ي والتخطيط
ال�س�ت�راتيجي الربملانية �إن رئي�س احلكومة
ع ��ادل عب ��د امله ��دي غ�ي�ر متع ��اون معها ومل
يزوده ��ا بن�س ��ب الإجن ��از املتحقق ��ة يف
برناجمه احلكومي طيلة فرتة ال�س ��تة �أ�شهر
املا�ضية.
وا�س ��تكملت اللجن ��ة الربملاني ��ة امل�ش ��كلة
حديث ��ا مراجع ��ة املح ��اور الثالث ��ة م ��ن
الربنام ��ج احلكوم ��ي م ��ن �أ�ص ��ل خم�س ��ة
و�س ��جلت مالحظاته ��ا و�أر�س ��لتها �إىل مكتب
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء لطل ��ب معلومات
وتو�ضيحات ب�ش�أن هذه املالحظات.
ويقول ع�ض ��و جلنة مراقبة تنفيذ الربنامج

احلكوم ��ي والتخطي ��ط ال�س�ت�راتيجي
الربملاني ��ة حمم ��د �ش ��ياع ال�س ��وداين يف
ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) �إن جلنت ��ه "�أر�س ��لت
مالحظاتها عل ��ى فقرات الربنامج احلكومي
�إىل مكتب رئي�س جمل�س الوزراء" ،م�ش�ي�ر ًا
�إىل �أنها "مل ّ
تتلق �أي رد من رئي�س احلكومة
على طلباته ��ا التي قدمتها قبل �أربعة �أ�ش ��هر
ال�ست�ضافته من �أجل االطالع على املنجز من
الربنامج احلكومي".
ويف الراب ��ع والع�ش ��رين من �ش ��هر ت�ش ��رين
الأول م ��ن الع ��ام � 2018ص ��وت جمل� ��س
الن ��واب عل ��ى املنهاج احلكوم ��ي الذي قدمه
رئي� ��س احلكومة ع ��ادل عبد امله ��دي املكون
م ��ن خم� ��س مراحل ته ��دف يف جممله ��ا �إىل
ا�س ��تكمال بن ��اء الدول ��ة والقان ��ون وتعزيز
الأمن الداخلي واخلارجي على وفق �سقوف

زمنية حمددة.
وبعد �ش ��هرين من ت�ص ��ويت جمل�س النواب
عل ��ى املنه ��اج احلكومي وحتديد ًا يف �ش ��هر
كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي حترك ��ت جلن ��ة
تنفي ��ذ الربنام ��ج احلكوم ��ي والتخطي ��ط
ال�س�ت�راتيجي اىل مكت ��ب رئي� ��س جمل� ��س
الوزراء لتحديد موع ��د لقاء معه لبحث �آلية
تطبيق املنه ��اج الوزاري لكنها مل تتمكن من
عقد هذا اللقاء.
ومي�ض ��ي ال�س ��وداين بالق ��ول �إن "مكت ��ب
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء يق ��ول �إن ك�ث�رة
التزام ��ات عب ��د امله ��دي هي م ��ن حالت دون
حتقي ��ق ه ��ذا اللق ��اء" ،الفت ��ا �إىل ان "مكتب
رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء كان ق ��د حدد خالل
الأيام املا�ض ��ية موعدا مفاجئا للقاء �أع�ض ��اء
اللجن ��ة ،لكن االع�ض ��اء كانوا يف �س ��فر �إىل

املحافظات ما عاق عقد هذا االجتماع".
ويلف ��ت �إىل ان "االت�ص ��االت احلالي ��ة ب�ي�ن
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء وجلن ��ة تنفي ��ذ
الربنام ��ج احلكوم ��ي الربملاني ��ة تقت�ص ��ر
عل ��ى تب ��ادل الكتب من دون حتدي ��د مواعيد
لالجتم ��اع" ،معت�ب�ر ًا �أن "ه ��ذا �أث ��ر ب�ش ��كل
وا�ض ��ح على عم ��ل اللجن ��ة الربملاني ��ة التي
تري ��د معرف ��ة م ��ا حتقق م ��ن �إجن ��ازات من
الربنامج احلكومي".
وب�ّي�نّ النائب ع ��ن ائتالف دول ��ة القانون �أن
"الأمانة العامة ملجل�س الوزراء �أبلغت جلنة
تنفي ��ذ الربنام ��ج احلكوم ��ي ع ��دم امتالكها
تقارير تتحدث عن ن�سب الإجناز املقيدة يف
الربنامج احلكومي".
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طاقم وزاري يف �أربيل لتجاوز "العوائق" مع الإقليم

نيجريفان بارزاين لوفد احلكومة
االحتادية :االجتماعات امل�شرتكة دليل
�إمياننا بحلحلة امل�شكالت
 بغداد /المدى
�أك ��د رئي� ��س وزراء �إقليم
كرد�س ��تان نيجريف ��ان
ب ��ارزاين� ،أم� ��س الأح ��د ،خ�ل�ال
اجتماعه مع وف ��د وزاري رفيع من
احلكومة االحتادي ��ة �أهمية جتاوز
العوائق بني �أربيل وبغداد و�إيجاد
احلل ��ول لها ع�ب�ر احلوار امل�س ��تمر
على �أ�سا�س الد�ستور.
وقال ب ��ارزاين �إن "ه ��ذا االجتماع
امل�ش�ت�رك ه ��و الأول م ��ن نوع ��ه
ونحن �س ��عداء بعق ��ده ،لأن اللجنة
االقت�ص ��ادية الت ��ي كان ��ت حت ��دد
�سيا�س ��ة البالد االقت�ص ��ادية مل تكن
تعق ��د اجتماع ��ات يف �أربي ��ل ،ل ��ذا

ف�إنن ��ا نثم ��ن قرارك ��م ه ��ذا عالي ًا"،
مبين� � ًا" :ن ��ود الت�أكيد عل ��ى �أن عقد
ه ��ذا االجتماع بحد ذات ��ه دليل على
�إمياننا بحلحلة امل�شكالت باحلوار
والتفاهم امل�شرتك".
و�أ�ضاف" :الآن وكما كنا يف ال�سابق
ن�ؤمن باحلوار .ال�سرتاتيجية التي
ن�ؤم ��ن به ��ا تتمث ��ل ب�ض ��رورة ح ��ل
كل امل�س ��ائل ب�ي�ن �إقلي ��م كرد�س ��تان
واحلكوم ��ة االحتادي ��ة باحل ��وار
امل�س ��تمر ع ��ن طري ��ق بغ ��داد عل ��ى
�أ�سا�س الد�س ��تور العراقي انطالق ًا
م ��ن �إميانن ��ا بال�ش ��راكة البناءة يف
تنفيذ ق ��رارات احلكومة االحتادية
و�إدارة الدولة".
و�أو�ض ��ح �أن "�إخوتن ��ا يف �إقلي ��م

تظاهرات �أمام �سفارة
البحرين وقن�صل ّياتها
احتجاج ًا على �إ�ساءة
خارج ّيتها لل�صدر
بغداد /املدى

 التفا�صيل �ص2

نظ ��م املئات م ��ن �أتب ��اع التيار ال�ص ��دري،
�أم� ��س االح ��د ،تظاه ��رة ق ��رب ال�س ��فارة
البحريني ��ة و�س ��ط العا�ص ��مة بغ ��داد احتجاج ًا على
ت�ص ��ريحات وزي ��ر اخلارجي ��ة البحرين ��ي امل�س ��يئة
بح ��ق زعي ��م التيار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در .كما
تظاهر املئ ��ات �أمام قن�ص ��ليات البحرين يف النجف
والب�صرة.
وكان زعيم التيار ال�ص ��دري ،مقتدى ال�صدر ،قد دعا
�أتباعه �إىل �إهداء ال�سفارة البحرينية وردة لإي�صالها
�إىل ال�شعب البحريني .وت�أتي دعوة ال�صدر رد ًا على
تغريدت ��ي وزير اخلارجية البحريني خالد بن �أحمد
�آل خليفة التي اعتربت "م�سيئة" بحق ال�صدر.
وكتب ح�س ��اب �ص ��الح حمم ��د العراقي ،املق� � ّرب من
ال�ص ��در يف في�س ��بوك" ،يقول قائدي� :شكر ًا لكل َمن
�آزرن ��ا ،و�أدعو كل م ��ن يريد التظاهر �أمام ال�س ��فارة
�أو القن�ص ��لية البحرينية �أن ي�سلمهم (وردة) على �أن
يعطوها هدية لل�شعب البحريني".
و�أ�ض ��اف ،خالل دعوته التي �أرفقها ب�صورة ملقتدى
ال�ص ��در يف حديق ��ة يب ��دو �أنها منزلي ��ة وهو يقرتب
م ��ن الورود" :هذه الوردة هدية مني لهم و�أنتم �أيها
املتظاهرون متثلونني بذلك ..ف�شكر ًا لكم".
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�أوغلو من بغداد:
عازمون على
االرتقاء بالتبادل
التجاري لـ  20مليار
دوالر

3

فالح احلمراين
يكتب :ت�أمالت يف
م�شروعية ال�سلطة

6
رفع الكتل الكونكريتية مل ينه الزحامات يف بغداد  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

الأنواء اجلويّة :ت�ساقط �أمطار خفيفة حتى اخلمي�س املقبل
بغداد /املدى
توقع ��ت هيئ ��ة الأن ��واء
اجلوي ��ة� ،أم� ��س الأح ��د،
ت�س ��اقط �أمط ��ار خفيف ��ة رعدي ��ة
ابت ��دا ًء من اليوم الإثنني ،م�ش�ي�رة
اىل ان درج ��ات احلرارة �س�ت�رتفع
قليال.
وقال ��ت الهيئ ��ة يف بي ��ان تابعت ��ه
(امل ��دى) �إن "الطق�س �س ��يكون يف
املنطقت�ي�ن الو�س ��طى وال�ش ��مالية
الي ��وم الإثن�ي�ن �ص ��حو ًا اىل غائ ��م

جزئ ��ي و�أحيانا غائم ًا مع ت�س ��اقط
زخات مط ��ر متفرقة تك ��ون رعدية
�أحيان ��ا بع ��د الظه ��ر خا�ص ��ة يف
االق�س ��ام الغربي ��ة م ��ع ارتف ��اع
لدرج ��ات احل ��رارة قلي�ل�ا ،فيم ��ا
�س ��يكون الطق� ��س يف املنطق ��ة
اجلنوبي ��ة �ص ��حو ًا م ��ع قط ��ع من
الغيوم وترتفع درجات احلرارة".
وا�ض ��افت الهيئ ��ة ان "الطق� ��س
�سيكون يف املنطقة الو�سطى ليوم
الثالثاء �ص ��حو ًا وغائم ًا جزئي ًا يف
بع�ض االماكن مع فر�ص ��ة لت�ساقط

زخات مط ��ر متفرقة تك ��ون رعدية
�أحيان ��ا ،فيما �س ��يكون الطق�س يف
املنطق ��ة ال�ش ��مالية غائم� � ًا جزئي� � ًا
م ��ع فر�ص ��ة لت�س ��اقط زخ ��ات مطر
خفيفة ومتفرقة يتحول بعد الظهر
اىل �ص ��حو" ،مبين ��ة ان "الطق� ��س
�س ��يكون يف املنطق ��ة اجلنوبي ��ة
�صحو ًا مع قطع من الغيوم".
وا�ش ��ارت الهيئ ��ة اىل ان "الطق�س
�س ��يكون يف املنطقت�ي�ن الو�س ��طى
وال�ش ��مالية لي ��وم االربع ��اء غائم ًا
جزئي ًا مع فر�ص ��ة لت�س ��اقط زخات

مط ��ر خفيف ��ة ومتفرقة �ص ��باحا ثم
يتح�سن تدريجيا ،يف حني �سيكون
الطق� ��س يف املنطق ��ة اجلنوبي ��ة
�ص ��حو ًا م ��ع قط ��ع من الغي ��وم وال
تغري يف درجات احلرارة".
وبينت الهيئة ان "الطق�س �سيكون
يف املنطقتني الو�سطى وال�شمالية
لي ��وم اخلمي� ��س غائم� � ًا جزئي� � ًا
م ��ع ت�س ��اقط زخ ��ات مط ��ر خفيفة
ومتفرقة ،فيما �سيكون الطق�س يف
املنطقة اجلنوبية �صحو ًا مع قطع
من الغيوم".

"وطنك بيتك" حملة لرفع ال�شعارات من املعامل الرتاثيّة يف بغداد
بغداد  /املدى
انطلقت يف بغ ��داد حملة توعوية حتت
يافط ��ة "وطن ��ك بيت ��ك" ت�س ��تهدف رفع
ال�ش ��عارات والكلم ��ات غ�ي�ر الالئقة عل ��ى جدران
املع ��امل الرتاثي ��ة يف العا�ص ��مة ،تنظمه ��ا كلي ��ة
الإع�ل�ام يف جامع ��ة بغداد بالتن�س ��يق مع الأمانة
العام ��ة ملجل�س الوزراء وحمافظ ��ة بغداد ودوائر
البلدية.

كرد�س ��تان امل�ش ��اركني يف حكوم ��ة
ع ��ادل عبداملهدي ي�ؤدون دور ًا مهم ًا
يف تنفيذ الر�ؤية امل�ش�ت�ركة و�إيجاد
احلل ��ول للم�ش ��كالت بالتع ��اون مع
رئي� ��س ال ��وزراء ،وم ��ن هن ��ا نثمن
عالي� � ًا قرار اللجنة بعق ��د االجتماع
يف �أربي ��ل وال�ش ��راكة م ��ع �إقلي ��م
كرد�ستان".
ولف ��ت �إىل �أن "االتف ��اق عل ��ى
توحي ��د التعرفة والر�س ��ومات كان
خط ��وة مهم ��ة يف ت�أطري ال�سيا�س ��ة
امل�ش�ت�ركة" ،متابع� � ًا" :م ��ن امله ��م
�إيج ��اد �إط ��ار للعم ��ل رغ ��م وج ��ود
بع� ��ض امل�ش ��كالت يف التنفي ��ذ ،لذا
ف�إن م ��ن واجبنا عرب التحلي بروح
التع ��اون امل�ش�ت�رك جت ��اوز ه ��ذه
العوائ ��ق و�إيجاد احلل ��ول لها على
�أ�سا�س الد�ستور الذي ن�ؤمن به".
و�ش ��دد على �أن ��ه "نح ��اول معاجلة
م�ش ��كالت مث ��ل النف ��ط وجمموع ��ة
كب�ي�رة م ��ن القوان�ي�ن الت ��ي حتكم
النظ ��ام االحت ��ادي � ،أي �أن �أمامن ��ا
الكث�ي�ر م ��ن العم ��ل امل�ش�ت�رك
وميكنن ��ا حل امل�س ��ائل عرب احلوار
والتفاه ��م" ،ذاك ��ر ًا �أن ��ه "ن�أم ��ل
�أن ي�ص ��بح ه ��ذا االجتم ��اع بداي ��ة
النط�ل�اق ح ��وار مثمر بينن ��ا وبني
احلكومة االحتادية".

ت�ستهدف احلملة �أي�ض ��ا تعزيز الوعي لدى جميع
�ش ��رائح املجتمع ب�أهمية املحافظة على املمتلكات
العام ��ة وغر� ��س ال�س ��لوكيات الإيجابي ��ة ل ��دى
ال�شباب.
وقال الدكتور علي ال�ش ��مري امل�س�ؤول عن الفريق
لـ(املدى) �إن "املمتلكات العامة برمتها مُلك للجميع
و�س ��واء كانت هذه املمتلكات خا�ضعة حتت مظلة
امل�ؤ�س�س ��ات العام ��ة �أو خارجه ��ا تبق ��ى � -أينم ��ا
وج ��دت  -رهن حاج ��ة اجلميع �أينم ��ا كانوا ويف

�أي زم ��ان ..وجودها مرتبط بوجود الإن�س ��ان �أي ًا
كانت مكانته".
و�أ�ض ��اف ال�ش ��مري" ،نعني باملمتلكات العامة كل
�شيء يدخل يف ح�سابات الدولة �أو بعبارة �أخرى
امل ��ال العام الذي لي� ��س مملوكا لأحد ملكا خا�ص ��ا
والذي ي�س ��تفيد منه املجتمع مث ��ل املرافق العامة
وامل�ؤ�س�سات وامل�س ��اجد واملدار�س وامل�ست�شفيات
والطرق واجل�سور وغريها".
 التفا�صيل �ص2

اعتماد م�شاركة  8منتخبات يف
بطولة غرب �آ�سيا
بغداد  /املدى
اعتم ��د احت ��اد غ ��رب �آ�س ��يا لكرة
القدم م�ش ��اركة منتخبات العراق
والأردن وفل�سطني ولبنان و�سوريا واليمن
والكويت والبحرين ب�ص ��ورة ر�سمية يف
الن�س ��خة التا�س ��عة م ��ن بطولة غرب �آ�س ��يا
الت ��ي �س ��تقام خالل الفرتة ب�ي�ن � 14-2آب
املقبل يف مدينتي كربالء و�أربيل .
وذك ��ر م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف
ت�ص ��ريح للم ��دى � :إن ��ه �س ��يتم تق�س ��يم
املنتخب ��ات الثمانية امل�ش ��اركة يف البطولة
اىل جمموعتني بحيث ت�ض ��م كل جمموعة
�أربعة منها و�س ��يرت�أ�س منتخبنا الوطني
لكرة القدم املجموعة الأوىل التي �ستجري
مناف�س ��اتها عل ��ى ملع ��ب كرب�ل�اء الدويل
مبدين ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة بينم ��ا �س ��تقام
مناف�س ��ات املجموع ��ة الثاني ��ة عل ��ى ملعب
فران�س ��وا حريري يف مدين ��ة �أربيل ب�إقليم
ك ��ر د�س ��تان و تق ��رر اعتماد ملع ��ب كربالء
ال ��دويل ملباري ��ات دور ن�ص ��ف النهائ ��ي

وال ��دور النهائ ��ي  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �إنه �س ��يتم
حتديد موعد القرعة الر�سمية للبطولة بعد
تثبيت االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم ملوعد
قرعة ت�صفيات ك�أ�س العامل  2022وبطولة
ك�أ� ��س �آ�س ��يا  2023الت ��ي م ��ن املتوق ��ع �أن
تك ��ون يف الن�ص ��ف الثاين من �ش ��هر متوز
املقبل.
وك�ش ��ف � :أن وف ��د ًا من احتاد غرب �آ�س ��يا
لك ��رة القدم �س ��يقوم بزي ��ارة تفقدية ثانية
اىل ملعب فران�س ��و حري ��ري يف حمافظة
�أربي ��ل ب�إقلي ��م كرد�س ��تان وملع ��ب كربالء
الدويل يف حمافظة كربالء املقد�سة خالل
الف�ت�رة املقبل ��ة م ��ن �أج ��ل االط�ل�اع عل ��ى
توافر جمي ��ع التجهيزات واال�س ��تعدادات
الالزم ��ة الت ��ي ق ��ام بها احت ��اد ك ��رة القدم
لت�ضييف مناف�سات البطولة التي �ستجري
لأول م ��رة عل ��ى املالع ��ب العراقي ��ة حيث
�س ��تكون الزيارة الثانية للوفد بعد الزيارة
الأوىل التي قام بها خالل ال�ش ��هر املا�ض ��ي
ومت فيه ��ا الت�أكي ��د على اعتم ��اده للملعبني
ب�صورة ر�سمية.

�أحمد عبد الرزاق
�شكارة يكتب:
خيارات وفر�ص
جتاوز العراق ملنظومة
العقوبات
الأمريكية
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الربملان ينتظر تزويده بتقرير عن ن�سب �إجناز الوزارات
وفق ًا للربنامج احلكومي

 بغداد  /حممد �صباح
قال ��ت جلن ��ة مراقب ��ة تنفي ��ذ الربنام ��ج احلكومي
والتخطي ��ط ال�س�ت�راتيجي الربملاني ��ة �إن رئي� ��س
احلكومة عادل عب ��د املهدي غري متعاون معها ومل
يزوده ��ا بن�س ��ب الإجن ��از املتحقق ��ة يف برناجمه
احلكومي طيلة فرتة ال�ستة �أ�شهر املا�ضية.
وا�س ��تكملت اللجن ��ة الربملاني ��ة امل�ش ��كلة حديث ��ا
مراجع ��ة املحاور الثالثة م ��ن الربنامج احلكومي
من �أ�صل خم�س ��ة و�س ��جلت مالحظاتها و�أر�سلتها
�إىل مكتب رئي�س جمل�س الوزراء لطلب معلومات
وتو�ضيحات ب�ش�أن هذه املالحظات.
ويق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة مراقب ��ة تنفي ��ذ الربنام ��ج
احلكوم ��ي والتخطي ��ط ال�س�ت�راتيجي الربملاني ��ة
حممد �ش ��ياع ال�سوداين يف ت�ص ��ريح لـ(املدى) �إن
جلنته "�أر�س ��لت مالحظاتها على فقرات الربنامج
احلكوم ��ي �إىل مكت ��ب رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنه ��ا "مل تتل � ّ�ق �أي رد م ��ن رئي� ��س
احلكوم ��ة عل ��ى طلباتها الت ��ي قدمتها قب ��ل �أربعة
�أ�شهر ال�ست�ضافته من �أجل االطالع على املنجز من
الربنامج احلكومي".
ويف الرابع والع�شرين من �شهر ت�شرين الأول من
الع ��ام � 2018ص ��وت جمل�س الن ��واب على املنهاج
احلكومي ال ��ذي قدمه رئي�س احلكوم ��ة عادل عبد
املهدي املكون من خم�س مراحل تهدف يف جمملها
�إىل ا�ستكمال بناء الدولة والقانون وتعزيز الأمن
الداخل ��ي واخلارج ��ي عل ��ى وف ��ق �س ��قوف زمنية
حمددة .وبعد �شهرين من ت�صويت جمل�س النواب
على املنه ��اج احلكومي وحتديد ًا يف �ش ��هر كانون
الث ��اين املا�ض ��ي حترك ��ت جلن ��ة تنفي ��ذ الربنامج
احلكوم ��ي والتخطي ��ط ال�س�ت�راتيجي اىل مكتب
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء لتحديد موع ��د لقاء معه
لبحث �آلية تطبيق املنهاج الوزاري لكنها مل تتمكن
من عقد هذا اللقاء.
ومي�ض ��ي ال�س ��وداين بالق ��ول �إن "مكت ��ب رئي� ��س
جمل� ��س ال ��وزراء يق ��ول �إن ك�ث�رة التزام ��ات عبد
امله ��دي هي م ��ن حال ��ت دون حتقيق ه ��ذا اللقاء"،

والتخطيط ال�س�ت�راتيجي الربملانية �آخر اجتماع
له ��ا ي ��وم ال�س ��بت املا�ض ��ي برئا�س ��ة النائب حممد
زيني (رئي�س ال�س ��ن) وتركز نقا�ش ��ها على املحور
الثالث يف الربنامج احلكومي املتعلق باال�ستثمار
الأمث ��ل للطاق ��ة وامل ��وارد املائي ��ة بعدم ��ا �أكمل ��ت
مراجعة وتقييم املحور الأول والثاين.
من جانبها ت�ؤكد الع�ض ��و الآخر يف اللجنة النائبة
ثورة احللفي �أن جلنتها "مازالت تتعامل مع رئي�س
جمل� ��س الوزراء �ض ��من ال�س ��ياقات الدبلوما�س ��ية
لتحقي ��ق االجتم ��اع الأول" ،مهددة بـ"ا�س ��تجواب
رئي� ��س احلكوم ��ة يف ح ��ال ع ��دم التزام ��ه ببن ��ود
وفقرات الربنامج احلكومي".
وبعد مرور �س ��تة �أ�ش ��هر عل ��ى عمر حكوم ��ة عادل
عب ��د امله ��دي �أجن ��زت �أول وعوده ��ا وه ��و فت ��ح
�أغل ��ب طرق بغ ��داد املغلقة منذ ع ��ام  ،2003ومنها
املنطقة اخل�ضراء ،وت�شكيل جمل�س �أعلى ملكافحة
الف�ساد.
وت�ضيف احللفي يف ت�صريح لـ(املدى) �أن "الربملان
ال ميتلك قاعدة بيانات عن ن�س ��ب �إجناز احلكومة
ومل يت�س ّلم تقارير عن �أداء وعمل كل الوزارات".
وتتابع النائبة عن كتلة وطن الربملانية ان "رئي�س
جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي ملزم بتطبيق كل
ما جاء يف الربنامج احلكومي" ،م�ؤكدة �أن جلنتها
"�أر�سلت طلب معلومات �إىل احلكومة تتعلق بعدد
من املالحظات على الربنامج احلكومي".
وتك�ش ��ف �أن جلنته ��ا "�أر�س ��لت كتاب�ي�ن �إىل مكتب
رئي�س جمل�س ال ��وزراء تطالب فيهما عقد اجتماع
ملناق�ش ��ة الربنامج احلكومي ثم �أعقبهما ات�صاالت
هاتفية للنائبني رائد فهمي وحممد ال�س ��وداين مع
مدي ��ر مكتب رئي�س جمل�س ال ��وزراء لكن من دون
نتيجة".
وت�ض ��يف ان "االت�ص ��االت الهاتفية الت ��ي �أجريت
(م ��ن قبل النائبني رائد فهمي وحممد ال�س ��وداين)
يف وقت �س ��ابق كانت مع امل�س� ��ؤول على الربنامج
احلكومي ليث كبة" الفتة �إىل ان "�سكرتري رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء مل ي ��رد على ات�ص ��االت �أع�ض ��اء
جلنتها".

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب..
ار�شيف
الفت ��ا �إىل ان "مكت ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء كان
ق ��د حدد خالل الأيام املا�ض ��ية موعدا مفاجئا للقاء
�أع�ض ��اء اللجنة ،لكن االع�ض ��اء كانوا يف �سفر �إىل
حمافظات ما عاق عقد هذا االجتماع".
ويلف ��ت �إىل ان "االت�ص ��االت احلالي ��ة ب�ي�ن رئي�س
جمل�س الوزراء وجلنة تنفيذ الربنامج احلكومي
الربملاني ��ة تقت�ص ��ر عل ��ى تب ��ادل الكت ��ب م ��ن دون
حتدي ��د مواعي ��د لالجتماع" ،معت�ب�ر ًا �أن "هذا �أثر
ب�ش ��كل وا�ض ��ح على عم ��ل اللجن ��ة الربملانية التي
تري ��د معرفة ما حتقق من �إجن ��ازات من الربنامج
احلكوم ��ي" .وب�ّي�نّ النائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف دول ��ة

القانون �أن "الأمانة العامة ملجل�س الوزراء �أبلغت
جلن ��ة تنفي ��ذ الربنام ��ج احلكوم ��ي ع ��دم امتالكها
تقاري ��ر تتح ��دث ع ��ن ن�س ��ب الإجن ��از املقي ��دة يف
الربنامج احلكومي" ،م�ض ��يفا �أن جلنته "ات�صلت
�أي�ض ��ا بعدد من ال ��وزارات ،ومل تتل � َّ�ق �أي رد منها
عن �إجنازاتها خالل الفرتة املا�ضية ".
ويتط ��رق ال�س ��وداين �إىل �أه ��م املالحظ ��ات الت ��ي
�أر�س ��لتها جلنته �إىل مكتب رئي�س جمل�س الوزراء
قائ�ل�ا "هن ��اك مالحظ ��ة مهم ��ة تتعل ��ق باملح ��ور
الث ��اين يف الربنام ��ج احلكومي الت ��ي تن�ص على
و�ض ��ع معايري لو�ص ��ف جميع الوظائ ��ف والعقود

واخلرائ ��ط والإجازات الت ��ي تتعار�ض مع قانون
جمل� ��س اخلدم ��ة االحتادية رقم ( )4ل�س ��نة 2009
وحتديد ًا يف املادة التا�سعة" .
ً
وتن�ص املادة (التا�سعة /الفقرة �ساد�سا) من قانون
اخلدم ��ة االحتادي ��ة ،عل ��ى � ّأن و�ص ��ف الوظائ ��ف
العامة و�ش ��روط �إ�شغالها بالتن�س ��يق مع الأجهزة
املعني ��ة املخت�ص ��ة يف وزارة التخطيط والتعاون
الإمنائي واجلهات ذات العالقة".
ويتابع ان "الربنامج احلكومي حدد فرتات طويلة
�اف نفطية ت�صل �إىل ثماين �سنوات يف
لبناء م�ص � ٍ
الوقت ال ��ذي تقوم به احلكومة با�س ��ترياد كميات

كب�ي�رة م ��ن امل�ش ��تقات النفطي ��ة تكلفن ��ا ملي ��ارات
ال ��دوالرات" ،م�ض ��يفا �أن "م ��ن �ض ��من مالحظات
جلنت ��ه هو م ��ا يتعل ��ق باملح ��ور الأمن ��ي وحتديد
و�ض ��ع القوات الأجنبية على الأرا�ض ��ي العراقية،
وكذلك �إعادة هيكلة القوات الأمنية العراقية ".
خال من هذه
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "الربنامج احلكومي ٍ
الفقرات املهمة التي حتدد م�صري القوات الأجنبية
على الأرا�ض ��ي العراقي ��ة وتواجده ��ا" ،م�ؤكدا �أن
"هذه املالحظات �أر�سلت �إىل مكتب رئي�س جمل�س
الوزراء وننتظر الرد عليها".
وعق ��دت جلنة مراقب ��ة تنفيذ الربنام ��ج احلكومي

تظاهرة �أمام �سفارة البحرين احتجاج ًا جمل�س نينوى ّ
يتوقع تقدمي ّ 60
مر�شح ًا ملن�صب املحافظ

على �إ�ساءة وزير خارج ّيتها لل�صدر

 بغداد /املدى
نظم املئات من �أتباع التيار ال�صدري،
�أم� ��س االحد ،تظاهرة قرب ال�س ��فارة
البحريني ��ة و�س ��ط العا�ص ��مة بغ ��داد
احتجاج� � ًا عل ��ى ت�ص ��ريحات وزي ��ر
اخلارجي ��ة البحريني امل�س ��يئة بحق
زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر.
وكان زعيم التيار ال�ص ��دري ،مقتدى
ال�ص ��در،قد دع ��ا �أتباع ��ه �إىل �إه ��داء
ال�س ��فارة البحرينية وردة لإي�ص ��الها
�إىل ال�ش ��عب البحريني .وت�أتي دعوة
ال�ص ��در رد ًا عل ��ى تغريدت ��ي وزي ��ر
اخلارجية البحرين ��ي خالد بن �أحمد
�آل خليف ��ة الت ��ي اعت�ب�رت "م�س ��يئة"
بح ��ق ال�ص ��در .كم ��ا تظاه ��ر م�ؤيدو
ال�ص ��در �أمام قن�ص ��ليتي البحرين يف
النجف والب�صرة .
وكتب ح�ساب �صالح حممد العراقي،
املق� � ّرب م ��ن ال�ص ��در يف في�س ��بوك،
"يقول قائدي� :شكر ًا لكل مَن �آزرنا،
و�أدع ��و كل م ��ن يري ��د التظاه ��ر �أمام
ال�س ��فارة �أو القن�ص ��لية البحريني ��ة
�أن ي�س ��لمهم (وردة) على �أن يعطوها
هدية لل�شعب البحريني".
و�أ�ض ��اف ،خالل دعوته الت ��ي �أرفقها
ب�ص ��ورة ملقت ��دى ال�ص ��در يف حديقة
يب ��دو �أنه ��ا منزلي ��ة وه ��و يقرتب من

 بغداد /املدى

متظاهرون امام القن�صلية البحرينية يف النجف
الورود" :هذه الوردة هدية مني لهم حكامها يف احلال والعمل على تدخل
و�أنت ��م �أيه ��ا املتظاه ��رون متثلونني الأمم املتح ��دة من �أجل الإ�س ��راع يف
بذلك ..ف�شكر ًا لكم".
ا�س ��تتباب الأم ��ن فيه ��ا والتح�ض�ي�ر
وكان وزي ��ر خارجي ��ة البحرين خالد النتخاب ��ات نزيهة بعيدة عن تدخالت
بن �أحمد �آل خليفة قد رد على مقرتح الدول �أجمع وحمايته ��ا من الإرهاب
زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،الداع�شي وغريه".
بتنح ��ي ح ��كام اليم ��ن والبحري ��ن وكانت مملكة البحرين قد ا�س ��تدعت
و�سوريا فور ًا.
ال�س ��فري العراق ��ي لديه ��ا ،وذل ��ك
وق ��ال �آل خليف ��ة يف تغري ��دة عل ��ى احتجاج ًا على بيان مقتدى ال�ص ��در.
ح�س ��ابه مبوقع التوا�صل االجتماعي وقال ��ت اخلارجي ��ة البحريني ��ة� ،إن
"توي�ت�ر"" :مقت ��دى يب ��دي قلق ��ه بيان ال�ص ��در ي�ش ��كل �إ�س ��اءة لطبيعة
م ��ن تزاي ��د التدخ�ل�ات يف ال�ش� ��أن العالق ��ات ب�ي�ن البحري ��ن والع ��راق،
العراق ��ي ..وب ��دل �أن ي�ض ��ع �إ�ص ��بعه بح�س ��ب وكال ��ة الأنب ��اء البحريني ��ة،
عل ��ى ج ��رح الع ��راق بتوجي ��ه كالمه معت�ب�رة �أن البي ��ان ميث ��ل تدخال يف
للنظ ��ام الإيراين الذي ي�س ��يطر على �ش� ��ؤون البحري ��ن .بدوره ��ا ،طالبت
بلده ،اخت ��ار طريق ال�س�ل�امة ووجه وزارة اخلارجي ��ة العراقي ��ة دول ��ة
كالمه للبحري ��ن" .وتابع�" :أعان الله البحرين باعتذار ر�س ��مي عن �إ�س ��اءة
العراق عليه وعلى �أمثاله من احلمقى وزير خارجيتها للع ��راق الذي تتعدد
املت�سلطني".
فيه الر�ؤى ،وتت�سع فيه حرية التعبري
كم ��ا وجّ ��ه الوزي ��ر البحرين ��ي يف للرم ��وز ،وال�شخ�ص ��يات ،والق ��وى
تغري ��دة ثاني ��ة انتقاد ًا الذع� � ًا ملقتدى ال�سيا�س ��ية ،وجلمي ��ع املواطن�ي�ن.
ال�ص ��در م�ست�ش ��هد ًا ببيت �شعر لـ"�أبو وقال الناطق با�سم وزارة اخلارجية
اليم ��ن الكن ��دي" ومذي�ل�ا تغريدت ��ه العراقي ��ة �أحمد ال�ص ��حاف�" :س ��يتم
بو�سم #مقتدى.
ا�ستدعاء �س ��فري البحرين لدى بغداد
ون�ش ��ر مقتدى ال�صدر� ،أم�س ال�سبت ،لت�س ��ليمه مذكرة احتجاج على خلفية
وثيق ��ة ت�ض ��منت  10مقرتح ��ات م ��ن ت�ص ��ريحات وزي ��ر خارجي ��ة ب�ل�اده
بينه ��ا "�إيق ��اف احل ��رب يف اليم ��ن بحق مقت ��دى ال�ص ��در ،وتقدمي طلب
والبحري ��ن و�س ��وريا ف ��ورا وتنحي ر�سمي من البحرين لالعتذار".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

�أعلن رئي�س جمل�س حمافظة نينوى �س ��يدو
جت ��و ،تق ��دم � 40شخ�ص� � ًا ل�ش ��غل من�ص ��ب
املحاف ��ظ حتى الآن ،متوقع ًا �أن يرتفع العدد
�إىل  60م ��ع �إغ�ل�اق باب الرت�ش ��ح يف مطلع
ال�شهر املقبل.
وقال جتو يف ت�صريح �صحفي ،ان "تن�صيب
حمافظ جدي ��د يخدم املحافظة ،و�إن جمل�س
نينوى �س ��ي�ؤدي دوره الرقاب ��ي على تنفيذ
م�شاريع �إعادة الإعمار".
و�أك ��د رئي� ��س جمل� ��س نين ��وى "متديد فتح
باب الرت�شيح للمحافظ ونائبيه حتى � 2أيار
املقبل ،و�إذا ح�سم الق�ضاء الإداري املو�ضوع
ف�إننا �سنعقد جل�سة الختيار حمافظ جديد".
وتاب ��ع �أن "هن ��اك  40مر�ش ��ح ًا حت ��ى الآن
والعدد قد ي�صل �إىل  60مر�شح ًا مع غلق باب
الرت�ش ��يح" ،مو�ضح ًا�" :سنختار من تتوافر
في ��ه ال�ش ��روط املطلوب ��ة ويحظ ��ى بقب ��ول
املواطن�ي�ن ويك ��ون ق ��ادر ًا عل ��ى خدمتهم".

ويف �س ��ياق �آخر ،قال "زار ال�سفري الرتكي الدم ��ار الكبري ال توج ��د �إح�ص ��ائية للمبالغ
نينوى قبل �أ�س ��بوع و�أكد فتح قن�ص ��لية يف املطلوبة لإعمار املو�ص ��ل لكنها تخمينات..
املو�ص ��ل قريب ًا وم�ش ��اركة ب�ل�اده يف �إعادة نين ��وى ث ��اين �أك�ب�ر حمافظ ��ة يف الع ��راق،
�إعم ��ار املدينة والع ��راق عموم ًا دون حتديد اجلانب الأمين وبع�ض الأق�ضية والنواحي
مبلغ مايل لذلك" .و�أ�ض ��اف" :ب�س ��بب حجم مث ��ل �س ��نجار م�ص ��نفة �ض ��من املحافظ ��ات

املنكوب ��ة" .و�أ�ش ��ار �إىل "تخ�ص ��ي�ص 135
ملياردين ��ار م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة العراقي ��ة
لإر�س ��اء اال�س ��تقرار لكنن ��ا مل نتل ��ق �ش ��يئ ًا
منه ��ا" ،مبين� � ًا �أن "م�س� ��ؤول خلي ��ة الأزم ��ة
مزاح ��م اخلياط �أر�س ��ل مدي ��ر البلديات �إىل
بغ ��داد لت�س� � ّلم الأموال وتوزيعه ��ا على عدة
جه ��ات" .وذك ��ر �أن املبالغ موزعة بال�ش ��كل
الآتي 41 :مليار للطرق واجل�سور (اجل�سر
الثالث وتل عبطة و�سلطان عبدالله وطريق
املو�صل �سنجار ،املو�صل بدرية – دهوك)،
و 26مليار ًا لبلدية املو�ص ��ل منها  21مليار ًا
لتبلي ��ط الطرق ،و 12ملي ��ار ًا و 400مليون
للمجاري ،و 12مليار ًا ل�صحة نينوى ،و11
ملي ��ار ًا و 700ملي ��ون ل�ل��إدارة املحلية ،و9
مليارات و 500مليون للكهرباء" .و�أو�ضح
�أن "ه ��ذه املبال ��غ قليلة مقارن ��ة باحتياجات
املحافظة ،ونحن نطالب احلكومة العراقية
ب�إر�سال الأموال املخ�ص�صة لنينوى بح�سب
املوازنة وتنمية الأقاليم والبرتودوالر �إىل
جانب الدعم الدويل يف هذا الإطار".

"وطنك بيتك" حملة لرفع ال�شعارات من املعامل الرتاث ّية يف بغداد
 بغداد  /املدى
تبقى � -أينم ��ا وجدت  -رهن حاجة
اجلميع �أينما كانوا ويف �أي زمان..
انطلق ��ت يف بغ ��داد حمل ��ة توعوية وجوده ��ا مرتبط بوجود الإن�س ��ان
حت ��ت يافط ��ة "وطن ��ك بيت ��ك" �أي ًا كانت مكانته".
ت�س ��تهدف رفع ال�شعارات والكلمات و�أ�ضاف ال�شمري" ،نعني باملمتلكات
غ�ي�ر الالئق ��ة عل ��ى ج ��دران املعامل العامة كل �شيء يدخل يف ح�سابات
الرتاثية يف العا�صمة ،تنظمها كلية الدول ��ة �أو بعب ��ارة �أخ ��رى امل ��ال
الإعالم يف جامعة بغداد بالتن�سيق العام الذي لي� ��س مملوكا لأحد ملكا
م ��ع الأمانة العام ��ة ملجل�س الوزراء خا�ص ��ا والذي ي�ستفيد منه املجتمع
وحمافظة بغ ��داد ودوائ ��ر البلدية .مث ��ل املراف ��ق العامة وامل�ؤ�س�س ��ات
ت�س ��تهدف احلمل ��ة �أي�ض ��ا تعزي ��ز وامل�ساجد واملدار�س وامل�ست�شفيات
الوعي لدى جميع �ش ��رائح املجتمع والط ��رق واجل�س ��ور وغريه ��ا".
ب�أهمي ��ة املحافظ ��ة عل ��ى املمتل ��كات وتاب ��ع" :من هن ��ا كان لزام� � ًا علينا
العام ��ة وغر� ��س ال�س ��لوكيات املحافظ ��ة عليه ��ا والتعاط ��ي معه ��ا
الإيجابية لدى ال�شباب.
كالتعاطي م ��ع ممتلكاتنا اخلا�ص ��ة
وقال الدكتور علي ال�شمري امل�س�ؤول متام ��ا لأنها الأخ ��رى تعترب �أي�ض ��ا
عن الفري ��ق لـ(املدى) �إن "املمتلكات م ��ن ممتلكاتنا العامة ..نت�ص ��ور �أن
العامة برمتها مُلك للجميع و�س ��واء الوع ��ي اجلي ��د ي�أتي م ��ن البيت من
كانت هذه املمتلكات خا�ض ��عة حتت خ�ل�ال تربي ��ة الأبن ��اء عل ��ى �أهمي ��ة
مظلة امل�ؤ�س�سات العامة �أو خارجها احلف ��اظ عل ��ى ه ��ذه املمتل ��كات؛

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

فالطف ��ل يب ��د�أ حيات ��ه بالتوجه �إىل
املدر�س ��ة ،ف� ��إن كان واعي� � ًا ب�أهمي ��ة
احلف ��اظ عل ��ى مدر�س ��ته ونظافته ��ا
وع ��دم العبث بها ف�إنه �سين�ش� ��أ على
هذا املب ��د�أ طوال حيات ��ه .ي�أتي بعد
البي ��ت دور املدر�س ��ة واجلامع ��ة
يف التعري ��ف ب�أهمي ��ة املمتل ��كات
العامة و�ض ��رورة حمايته ��ا من �أي
�إف�س ��اد؛ لأن ه ��ذه املحافظ ��ة يج ��ب
�أن تكون تربية وثقافة لدى الن�شء
وال�ش ��باب ،لأنه ��م من نع ��ول عليهم
م�ستقبال �أن يكونوا فاعلني للحفاظ
على امل�ص ��الح العامة واخلا�ص ��ة".
ولفت ال�ش ��مري وهو تدري�س ��ي يف
كلية الإعالم بجامع ��ة بغداد اىل ان
"العناية باملمتلكات العامة وبجمال
الطبيع ��ة واملحافظة عليه ��ا هو �أمر
يف غاي ��ة الأهمية ...له ��ذا يجب �أن
يك ��ون اهتمامن ��ا ب� ��أي ممتل ��ك �آخر
كاهتمامن ��ا مبمتلكاتن ��ا" .ويق ��ول

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

ال�ش ��مري �إن حملته ��م ت�س ��تهدف
"االماكن امل�شمولة حتت �إطار امللكية
العام ��ة ه ��ي ال�ش ��وارع ،االر�ص ��فة،
اجلامعات ،اجل�سور ،دور العبادة،
احلدائ ��ق العامة،املدار�س ،الهيئات
احلكومية ،املراكز العامة" .وبر�أي
ال�ش ��مري ان اطالق هك ��ذا حملة من
�ش� ��أنه �أن "يحاف ��ظ عل ��ى املمتلكات
ويثق ��ف النا� ��س نحو ظاه ��رة رمي
االو�ساخ باالماكن املخ�ص�صة وهي
اي�ض ��ا تقل ��ل م ��ن التل ��وث البيئ ��ي.
�سنن�ش ��ئ جيال يحرتم مبد�أ النظافة
حت�س ��ن �ص ��حي ًا
وخلق بيئة جميلة ّ
ونف�س ��ي ًا من الفرد" .ب ��دوره ،يقول
طال ��ب املاج�س ��تري حمم ��د �ص ��باح
عل ��ي ،املتح ��دث با�س ��م امل�ش ��روع:
�إن "فعالي ��ات هذا امل�ش ��روع ت�ش ��مل
القي ��ام بحمل ��ة توعوي ��ة به ��دف
التثقي ��ف مب�ش ��روع املحافظ ��ة
عل ��ى املمتل ��كات العام ��ة مبختل ��ف

املدير الفني

خالد خ�ضري

انواعه ��ا كاجلامع ��ات واملدار� ��س
وامل�ؤ�س�س ��ات
وامل�ست�ش ��فيات
احلكومي ��ة واملتاح ��ف وال�ش ��وارع
واملتنزه ��ات واملراك ��ز الرتفيهي ��ة
على �أنها ملك عام ومن حق ال�ش ��عب
ان يراها ب�أبهى �ص ��ورة" .و�أ�ضاف
عل ��ي "�س ��يتم التن�س ��يق م ��ع بع�ض
القطاعات الر�سمية بهدف التعريف
بامل�شروع كمحافظة بغداد والدوائر
البلدية يف املحافظات و�أمانة بغداد
و�س ��يتم التن�سيق مع االمانة العامة
ملجل� ��س الوزراء ال�ست�ص ��دار �إعمام
يح ��ث امل�ؤ�س�س ��ات عل ��ى االلت ��زام
مبراقب ��ة ومتابع ��ة احلف ��اظ عل ��ى
ه ��ذه املمتل ��كات العامة .و�أو�ض ��ح:
"جت ��ري الآن التح�ض�ي�رات لإنتاج
�أفالم توعوية تبث من خالل مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وزي ��ارة
و�س ��ائل الإعالم للتعري ��ف ب�أهداف
هذا امل�شروع".
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سياسة

نيجريفان بارزاين لوفد احلكومة االحتادية :االجتماعات
امل�شرتكة دليل �إمياننا بحلحلة امل�شكالت

 بغداد /املدى

�أكد رئي�س وزراء
�إقليم كرد�ستان
نيجريفان بارزاين،
�أم�س الأحد ،خالل
اجتماعه مع وفد
وزاري رفيع من
احلكومة االحتادية
�أهمية جتاوز العوائق
بني �أربيل وبغداد
و�إيجاد احللول لها
عرب احلوار امل�ستمر
على �أ�سا�س الد�ستور.
وق ��ال ب ��ارزاين �إن "ه ��ذا االجتم ��اع
امل�ش�ت�رك ه ��و الأول م ��ن نوع ��ه ونحن
�سعداء بعق ��ده ،لأن اللجنة االقت�صادية
الت ��ي كان ��ت حت ��دد �سيا�س ��ة الب�ل�اد
االقت�صادي ��ة مل تك ��ن تعق ��د اجتماع ��ات
يف �أربي ��ل ،لذا ف�إننا نثم ��ن قراركم هذا
عالي� � ًا" ،مبين� � ًا" :ن ��ود الت�أكي ��د على �أن
عقد هذا االجتماع بح ��د ذاته دليل على
�إميانن ��ا بحلحل ��ة امل�ش ��كالت باحل ��وار
والتفاهم امل�شرتك".
و�أ�ض ��اف" :الآن وكما كن ��ا يف ال�سابق
ن�ؤم ��ن باحل ��وار .ال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي
ن�ؤم ��ن به ��ا تتمث ��ل ب�ض ��رورة ح ��ل كل

لقاء �سابق
بني عبد
املهدي
ونيجريفان
بارزاين
امل�سائل بني �إقليم كرد�ستان واحلكومة
االحتادية باحل ��وار امل�ستمر عن طريق
بغداد عل ��ى �أ�سا�س الد�ست ��ور العراقي
انطالق ًا م ��ن �إمياننا بال�شراك ��ة البناءة
يف تنفي ��ذ ق ��رارات احلكومة االحتادية

تعدُّ د �آراء ال�سيا�سيني
�أبعد البلد عن انتهاج
موحدة
�سيا�سة خارج ّية ّ

و�إدارة الدولة".
و�أو�ض ��ح �أن "�إخوتن ��ا يف �إقلي ��م
كرد�ست ��ان امل�شارك�ي�ن يف حكومة عادل
عبدامله ��دي ي�ؤدون دور ًا مهم ًا يف تنفيذ
الر�ؤي ��ة امل�شرتك ��ة و�إيج ��اد احلل ��ول

للم�ش ��كالت بالتعاون رئي� ��س الوزراء،
ومن هنا نثمن عالي� � ًا قرار اللجنة بعقد
االجتماع يف �أربيل وال�شراكة مع �إقليم
كرد�ستان".
ولف ��ت �إىل �أن "االتف ��اق عل ��ى توحي ��د

التعرف ��ة والر�سومات كان خطوة مهمة
يف ت�أطري ال�سيا�سة امل�شرتكة" ،متابع ًا:
"من املهم �إيجاد �إطار للعمل رغم وجود
بع� ��ض امل�ش ��كالت يف التنفيذ ،ل ��ذا ف�إن
من واجبنا عرب التحلي بروح التعاون

عبد املهدي :العراق لي�س طرف ًا يف ق�ضية
العقوبات ّ
�ضد �إيران

طبق��ت �إدارة الرئي�س االمريك��ي دونالد ترامب �إج��راءات �إ�ضافية لزيادة ال�ضغ��ط على �إيران،
معلن��ة نهاية مهلة اال�ستثن��اءات املمنوحة لثماين دول ال�سترياد النفط م��ن �إيران  .وكان وزير
اخلارجية االمريكي مايك بومبيو ،قد ذكر يف ت�صريح له الأ�سبوع املا�ضي�" :أعلن اليوم ب�أننا مل
نعد مننح �أي ا�ستثناءات �أخرى من العقوبات املفرو�ضة على �إيران".
 ترجمة /حامد �أحمد
وجاء ه ��ذا القرار عقب ت�صنيف
الوالي ��ات املتح ��د ة للحر� ��س
الث ��وري الإي ��راين منظم ��ة
�إرهابية .
مهن ��د �سيل ��وم ،زمي ��ل معه ��د
الدرا�س ��ات العربية والإ�سالمية
من جامعة �أيك�سرت الربيطانية،
ق ��ال �إن ه ��ذا الق ��رار �سيعط ��ي
الوالي ��ات املتحدة غطا ًء قانوني ًا
ال�سته ��داف احلر� ��س داخ ��ل
وخارج �إيران .
ورد ًا عل ��ى ذل ��ك قال قي ��ادي يف
احلر� ��س الث ��وري �إن ب�إم ��كان
�إيران عرقل ��ة التج ��ارة الدولية
للنفط عرب م�ضي ��ق هرمز �إذا ما
منعت من ا�ستخدامه.

الباح ��ث رين ��اد من�ص ��ور ،زميل
معه ��د جاثام هاو� ��س للدرا�سات
يف لن ��دن ق ��ال �إن اقت�صاد �إيران
يعتمد كثريا عل ��ى عوائد النفط
و�سيتطل ��ب ذل ��ك م ��ن �إي ��ران
ان تبح ��ث ع ��ن ط ��رق �أخ ��رى
لال�ستمرار بت�صدير النفط الذي
قد يت�ضمن طرق� � ًا غري م�شروعة
مثل التهريب .
وا�ض ��اف من�ص ��ور بقول ��ه "هذا
�سي�ؤث ��ر على العراق  ،لأنّ كثري ًا
م ��ن ه ��ذه ال�ص ��ادرات �ستذه ��ب
جتاه العراق وم ��ن هناك تذهب
ملكان �آخر ".
نهاي ��ة مهل ��ة اال�ستثن ��اءات م ��ن
العقوب ��ات ال تنطب ��ق عل ��ى
الع ��راق ،ال ��ذي يعت�ب�ر منتج� � ًا
كبري ًا للنفط ،بغ ��داد تعتمد على

ا�ستثن ��اء ال�ست�ي�راد غاز طبيعي
وكهرباء من �إيران.
م�س�ؤول ��ون عراقي ��ون قالوا �إن
قطاع الكهرباء لديهم يحتاج اىل
الغ ��از الإي ��راين امل�ست ��ورد ل�سد
النق�ص احلا�صل يف التجهيزات
الكهربائية عرب ت�شغيل حمطات
التوليد التي تعتمد على الغاز .
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى مل ي ��رد اي
م�ؤ�ش ��ر م ��ن وا�شنط ��ن فيم ��ا �إذا
تخطط لإنه ��اء مهل ��ة اال�ستثناء
بالن�سبة للعراق التي تنتهي يف
�شهر حزيران .
رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي
ق ��ال �إن الع ��راق لي� ��س طرف ًا يف
ق�ضي ��ة العقوب ��ات و�سننتظ ��ر
ل�ن�رى م ��ا يح�ص ��ل بع ��د تطبيق
الق ��رار االمريك ��ي م ��ن جان ��ب

�آخر.
وق ��ال متح ��دث با�س ��م وزارة
النف ��ط �أن اي ق ��رار بزي ��ادة
مع ��دالت �إنت ��اج النف ��ط �سيتخذ
ب�ش ��كل جماعي من قب ��ل �أع�ضاء
�أوبك .
وق ��ال الباحث من�ص ��ور "�إيران
ق ��د تنظ ��ر للع ��راق باعتب ��اره
و�سيل ��ة لتقوي� ��ض م�صال ��ح
الوالي ��ات املتح ��دة في ��ه ،حي ��ث
ان نف ��وذ �إي ��ران يف الع ��راق
ه ��و �أق ��وى م ��ن نف ��وذ الواليات
املتح ��دة يف البل ��د" ،م�شريا اىل
انه لو حت ��ول ت�صاعد التوترات
بني الوالي ��ات املتح ��دة و�إيران
ملرحلة تناف�س يف العراق ،ف�إنها
�ستكون مبثابة م�شكلة للحكومة
العراقية التي ال تريد ان تخ�سر

�أ ّي ًا من الطرفني .
�سيا�سي ��ون عراقي ��ون متنفذون
رف�ضوا العقوبات االمريكية �ضد
�إيران ،يف حني حذر �آخرون من
خماطر ع ��دم االمتث ��ال ل�شروط
العقوب ��ات ،حي ��ث �شب ��ه ذل ��ك
�أحدهم بعبارة "اللعب بالنار".
و�أ�ض ��اف الباح ��ث من�ص ��ور انه
و�س ��ط ه ��ذه التجاذب ��ات حاول
الع ��راق تغيري موقف ��ه من كونه
م�سرح� � ًا للتناف�س ��ات اىل كون ��ه
بلد ًا يتبنى �سيا�سة الو�سيط .
يف  20ني�س ��ان جتم ��ع ممثل ��و
برملان ��ات دول �إقليمي ��ة يف
بغ ��داد .اللق ��اء كان منا�سب ��ة
ن ��ادرة الجتم ��اع م�س�ؤول�ي�ن
�سعودي�ي�ن و�إيراني�ي�ن يف نف�س
احل ��دث .ومن ��ذ ت�سلم ��ه ملن�صبه
الع ��ام املا�ضي �أب ��رم عبد املهدي
اتفاقي ��ات جتاري ��ة و�سيا�سي ��ة
م ��ع كل م ��ن الأردن والعربي ��ة
ال�سعودية و�إيران و�سوريا .
وي�ضي ��ف الباحث �سيلوم بقوله
"كل م ��ن �إي ��ران وال�سعودي ��ة
�سع ��داء ب� ��أن يك ��ون ط ��رف �آخر
م ��ا بينهم ��ا .حي ��ث �أن الع ��راق
قد يق ��وم مقام الو�سي ��ط بينهما
وبعب ��ارة اخرى هن ��اك نوع من
املداعبة بني �إي ��ران وال�سعودية
عرب العراق ".
ويق ��ول الباح ��ث من�ص ��ور ،انه
رغ ��م وج ��ود ب ��وادر �أم ��ل به ��ذا
اخل�صو�ص ف� ��إن العراق يواجه
حتدي ��ات داخلية كث�ي�رة متمثلة
ب�ضع ��ف الدول ��ة واحلكوم ��ة
واخت�ل�اف ب�ي�ن �آراء �سيا�سيي ��ه
الأمر ال ��ذي �سيجعل ��ه غري قادر
على �أن ينته ��ج �سيا�سة خارجية
واح ��دة عندم ��ا يتعل ��ق االم ��ر
ب�إج ��راء تفاو�ض عل ��ى م�ستوى
�إقليمي .
عن :موقع �أرب ويكلي
الربيطاين

امل�شرتك جتاوز ه ��ذه العوائق و�إيجاد
احللول له ��ا على �أ�سا�س الد�ستور الذي
ن�ؤمن به".
و�ش ��دد عل ��ى �أن ��ه "نح ��اول معاجل ��ة
م�شكالت مثل النف ��ط وجمموعة كبرية

م ��ن القوان�ي�ن الت ��ي حتك ��م النظ ��ام
االحت ��ادي �أي �أن �أمامن ��ا الكث�ي�ر م ��ن
العم ��ل امل�ش�ت�رك وميكننا ح ��ل امل�سائل
ع�ب�ر احل ��وار والتفاه ��م" ،ذاك ��ر ًا �أن ��ه
"ن�أم ��ل �أن ي�صبح هذا االجتماع بداية
النط�ل�اق ح ��وار مثم ��ر بينن ��ا وب�ي�ن
احلكومة االحتادية".
ويف وقت �سابق ،و�ص ��ل وفد رفيع من
احلكوم ��ة االحتادي ��ة �إىل �أربي ��ل ،لعقد
اجتم ��اع م�ش�ت�رك م ��ع رئي� ��س وزراء
�إقلي ��م كرد�ست ��ان وم�س�ؤول�ي�ن �آخري ��ن
يف الإقلي ��م ،لبح ��ث جملة م ��ن امل�سائل
املهمة.
وعقد االجتماع بح�ضور رئي�س حكومة
�إقلي ��م كرد�ستان ،نيجريف ��ان بارزاين،
وم�ست�ش ��ار جمل�س �أمن الإقليم م�سرور
بارزاين ونائب رئي� ��س الوزراء قوباد
طالب ��اين ،وع ��دد م ��ن ال ��وزراء ومنهم
وزراء ال�صحة والتخطيط والثقافة يف
حكومة الإقليم.
فيما ت�أل ��ف وفد احلكومة االحتادية من
وزراء املالي ��ة وال�صناع ��ة والتخطي ��ط
والزراع ��ة والثقاف ��ة ،ورئي� ��س هيئ ��ة
اال�ستثم ��ار وحماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي
العراق ��ي ومدي ��ر الكمارك وع ��دد كبري
م ��ن امل�ست�شاري ��ن يف رئا�س ��ة جمل� ��س
الوزراء.
وقال ��ت م�ص ��ادر �إعالمي ��ة يف
الإقليم�":أبرم ��ت اتفاقي ��ات مهمة خالل
الف�ت�رة املا�ضي ��ة ب�ي�ن بغ ��داد و�أربي ��ل
ب�ش� ��أن اخلالف ��ات العالقة من ��ذ �سنوات
ح ��ول النف ��ط واملوازنة" ،مبين� � ًا" :من
�أج ��ل اخلو�ض يف التفا�صي ��ل وحلحلة
اخلالفات املتبقية عقد االجتماع".
و�أو�ضح ��ت امل�ص ��ادر �أن االجتم ��اع
�سيبحث جملة من امل�سائل املهمة ومنها
التعرف ��ة الكمركي ��ة واملعاب ��ر �إ�ضاف ��ة
�إىل موا�ضي ��ع متعلق ��ة باجلان ��ب املايل
والتجاري والزراعي.

حتدّ ث عن افتتاح  4قن�صل ّيات ترك ّية يف العراق

�أوغلو من بغداد :عازمون على زيادة
التبادل التجاري لـ  20مليار دوالر
 بغداد /املدى

خالل زيارته بغداد ،قال وزير
اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش
�أوغلو� ،إن بالده عازمة على االرتقاء
بحجم التبادل التجاري مع العراق �إىل
 20مليار دوالر.
جاء ذلك يف تغريدة ن�شرها جاوي�ش
�أوغلو على ح�سابه يف تويرت ،عقب
لقائه رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي.
وجرى اللقاء املغلق بني الطرفني يف
مقر رئا�سة الوزراء بالعا�صمة بغداد.
وعق ��ب اللقاء ،قال جاوي�ش �أوغل ��و يف تغريدة على تويرت،
"�سرنف ��ع حج ��م التب ��ادل التج ��اري ب�ي�ن تركي ��ا والع ��راق
�إىل  20ملي ��ار دوالر" .و�أ�ض ��اف�" :سنكاف ��ح مع� � ًا م ��ن �أجل
اجتث ��اث ج ��ذور pkkيف العراق" .بعد لقائ ��ه عبد املهدي،
زار جاوي� ��ش ،رئي� ��س جمل�س الن ��واب حمم ��د احللبو�سي،
برفق ��ة وفد نيابي ترك ��ي ،وبح�ضور ال�سف�ي�ر العراقي لدى
�أنق ��رة ح�س�ي�ن اخلطيب ،وع ��د ٍد من �أع�ض ��اء جمل�س النواب
العراق ��ي .وجرت خالل اللقاء ،مناق�شة �سبل تعزيز التعاون
الثنائ ��ي بني البلدين يف خمتلف املج ��االت ،و�أبرزها املجال
االقت�صادي والإن�ساين بامل�ساهمة يف جهود �إعادة النازحني
و�إر�ساء اال�ستق ��رار يف املناطق املحررة ،وامللف الأمني من
خالل تبادل املعلوم ��ات اال�ستخبارية؛ للق�ضاء على اخلاليا
الإرهابية والفك ��ر املتطرف ،ف�ضال عن الت�أكيد على �ضرورة
تن�شي ��ط جل ��ان ال�صداق ��ة الربملاني ��ة ،بح�س ��ب بي ��ان ملكتب
احللبو�سي تابعته (املدى).
جلان
ت�شكيل
�ف
�
ل
"م
إىل
�
البيان،
كم ��ا تط َّرق اللق ��اء ،بح�سب
ٍ
م�شرتك� � ٍة؛ حل� � ِّل م�شكل ��ة املي ��اه وتب ��ادل اخل�ب�رات يف هذا
املج ��ال ،وكذل ��ك بح ��ث �إج ��راءات ت�سهي ��ل احل�ص ��ول عل ��ى
ت�أ�شريات الدخول بني البلدين".
و�أك ��د رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب "حر� ��ص العراق عل ��ى بناء
عالق ��ات متوازنة م ��ع اجلميع على �أ�سا�س اح�ت�رام ال�سيادة
املتبادل ��ة ،و�أن يكون نقطة التقاء وعام ��ل توازن وا�ستقرار
يف املنطق ��ة" ،م�ؤكدا "موق ��ف العراق الراف� ��ض لوجود �أي
معار�ضة على �أر�ضه تهدد ال�سالم لدولة جماورة".
م ��ن جهته �أك ��د �أوغلو التزام ب�ل�اده بدعم الع ��راق ،وتعزيز
�آفاق التعاون على امل�ستويات كافة.
ويف �سياق مت�صل� ،أكد وزير اخلارجية حممد علي احلكيم،
�أم� ��س الأحد ،رغبة بالده بتعزيز عالقاتها مع اجلارة تركيا،
م�ش ��دد ًا على رف�ض ا�ستخدام الأرا�ضي العراقية لتهديد دول
اجلوار.

وق ��ال احلكي ��م يف م�ؤمتر �صحفي م�ش�ت�رك عقده مع نظريه
الرتكي ،مولود جاوي�ش �أوغلو يف بغداد" :بحثنا مع وزير
اخلارجي ��ة الرتكي ،امل�سائل ذات االهتم ��ام امل�شرتك و�أكدنا
رف�ض العراق ا�ستخدام �أرا�ضيه لتهديد دول اجلوار".
و�أ�ض ��اف" :الزيارات املتبادلة بني العراق وتركيا على �أعلى
امل�ستويات ت�ساهم يف تقوية �أوا�صر العالقات وحل امل�سائل
العالقة وتعزيز الأمن وزيادة التبادل التجاري".
وع�ّب�رّ احلكي ��م عن الرتحي ��ب "ب�إر�س ��ال تركي ��ا مبعوث ًا �إىل
العراق لبحث مو�ضوع املياه املهم واحل�سا�س".
من جانبه ،قال وزير اخلارجية الرتكي" :تناولنا مع احلكيم
موا�ضي ��ع مهمة تخ�ص املنطقة وزيارة عبداملهدي �إىل تركيا
وزي ��ارة �أردوغان �إىل العراق و�سنوا�صل العمل مع ًا لتقوية
عالقاتنا الثنائية".
و�أو�ض ��ح وزي ��ر اخلارجي ��ة الرتك ��ي" :الرئي� ��س �أردوغ ��ان
�سي ��زور العراق �أواخر العام للم�شاركة يف االجتماع الرابع
ملجل�س التعاون ال�سرتاتيجي رفيع امل�ستوى".
وتاب ��ع�" :سنق ��دم دعم ًا كب�ي�ر ًا للعراق يف املرحل ��ة املقبلة"،
مبين� � ًا �أن تركي ��ا م ��ن �أك�ث�ر البل ��دان الت ��ي تعه ��دت بتق ��دمي
امل�ساعدة يف �إعادة �إعمار العراق".
وم�ض ��ى بالقول" :يجب �أن نكون حذرين دائم ًا من الإرهاب
ونح ��ن م�ستعدون للتعاون مع العراق من �أجل الق�ضاء على
داع�ش وتطهري احلدود من املجاميع الإرهابية الأخرى".
وذك ��ر" :ن�شك ��ر الع ��راق للموافقة عل ��ى فت ��ح قن�صليتني لنا
يف الب�ص ��رة واملو�ص ��ل ونح ��ن نعم ��ل على فت ��ح قن�صليتني
جديدتني يف النجف وكركوك".
وح ��ول م�س�أل ��ة املياه ،ق ��ال �أوغلو" :ال نع ��اين حالي ًا من قلة
املي ��اه بف�ضل الأمط ��ار الغزيرة رغ ��م �أنه ��ا ت�سببت بحدوث
في�ضانات وهذا ي�ؤكد �ضرورة التعاون لإدارة املياه وجتنب
�أي م�شاكل م�ستقب ًال ونحن م�ستعدون مل�شاركة جتاربنا بهذا
ال�صدد مع العراق".
كم ��ا التقى وزير اخلارجية الرتك ��ي مولود جاوي�ش �أوغلو،
الن ��واب الرتكم ��ان العراقي�ي�ن يف العا�صمة بغ ��داد .وجرى
اللق ��اء املغل ��ق ،م ��ع الربملاني�ي�ن الرتكم ��ان يف �أح ��د فن ��ادق
العا�صم ��ة .ويف م�س ��اء ي ��وم �أم�س ،و�صل وزي ��ر اخلارجية
الرتك ��ي اىل الب�ص ��رة .و�أعل ��ن جاوي�ش �أوغل ��و� ،أن حكومة
ب�ل�اده اقرتب ��ت م ��ن اع ��ادة افتت ��اح قن�صليته ��ا العام ��ة يف
املحافظة بعد �إغالقها ملدة خم�سة �أعوام.
وقال �أوغلو خالل لق ��اء مع عدد من امل�س�ؤولني يف الب�صرة،
�إن "احلكوم ��ة الرتكي ��ة عازمة على �إعادة افتت ��اح القن�صلية
الرتكي ��ة العام ��ة يف الب�صرة" ،مبين� � ًا �أن "افتتاحها �سيكون
قريب� � ًا" .و�أ�شار اىل �أن "تركيا تعمل على تطوير عالقتها مع
الع ��راق ،وت�سعى للع ��ب دور كبري يف �إعم ��اره" ،م�ضيف ًا �أن
"الرئي�س رجب طيب �أردوغان ب�صدد زيارة العراق قريب ًا،
والب�صرة �ستكون جزء ًا من برنامج الزيارة".
يذك ��ر �أن احلكوم ��ة الرتكي ��ة �أغلقت قن�صليته ��ا يف الب�صرة
منت�صف ع ��ام  ،2014ثم �أعلنت خالل الع ��ام ال�سابق عزمها
افتتاحها مع قن�صليتها العامة يف املو�صل.

اعالنات
تنويه

سقط سهوا ً في اعالن املزايدة رقم ()2019/18
اخلاص الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية
الصادر في العدد ( )4418بتاريخ ()2019/4/28
حيث ل��م يتم ذك��ر العنوان الش��ركة وكما
مبني ادناه:
العنوان :جمهورية الع��راق – بغداد – املنصور
– شارع النقابات

Address : Republic of Iraq, Baghdad
– Al-Mansoor
Web site: www.iraqsfsc.org
E-mail: foodstuff1@iraqsfsc.org
E-mail: foodstuff2@iraqsfsc.org
E-mail: foodstuff3@iraqsfsc.org
E-mail: foodstuff4@iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة ل�ش�ؤون ال�شرطة
املديرية العامة ل�شرطة حمافظة بغداد
مديرية �شرطة بغداد الكرخ
مديرية �شرطة اخل�ضراء
مركز �شرطة اجلامعة
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العدد1369 :
التاريخ2019/4/28 :

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الر�صافة

مذكرة قب�ض وحتري

العقيد احلقوقي
ه�شام ن�صيف جا�سم
�ضباط املركز

رقم االضبارة2018/1415 :
التاريخ 2018/4/18 :

�إىل  /املنفذ عليه ح�سن عادل حممود

لقد حتقق لهذه املديرية من (اش��عار مركز ش��رطة الكاظمية الع��دد  11708في  2017/12/3وختم
اجملل��س احمللي حلي الكاظمية ومختار محل��ة  )419انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم
أو مؤقت او مختار ،ميكن اجراء التبليغ عليه ،واس��تنادا ً للم��ادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالنا ً باحلضور في مديرية تنفيذ (الرصافة) خالل خمس��ة عش��ر يوما ً تبدأ من اليوم التالي للنش��ر
ملباش��رة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباش��ر ه��ذه املديرية باجراءات
التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل

او�صاف املحرر:

ق��رار محكمة ب��داءة األعظمية الع��دد /1110ب 2017/في  2017/8/30املتضمن ال��زام املدعى عليهما
(حس��ن عادل محمد وحس�ين حميد مجيد جواد) بالتكاف��ل والتضامن بتأديتهما إل��ى املدعي املدير
الع��ام ملصرف الرافدين اضافة لوظيفت��ه مبلغا ً قدره ( )14.216.670دينار (اربعة عش��ر مليون ومائتان
وستة عشر ألف وستمائة وسبعون دينار ال غيرها مع الفائدة االتفاقية بنسبة  %21حتسب من تاريخ
 2017/4/1وحلني التأدية الفعلية وتأديتهما املصاريف واتعاب احملاماة مبلغ قدره ( )500.000ألف دينار .

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
من دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2/

�إعالن بيع عقار

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

العدد 1144 :
جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
التاريخ 2019/4/14 :
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون احوال االنبار

�إعــــــــــالن

إل��ى اعضاء الضبط القضائي وافراد الش��رطة كاف��ة انكم مأذونني
بالقبض على املتهم
 -1االسم الرباعي واللقب  :فريد صباح ابراهيم رشيد
 -2التولد:
 -3اسم األم:
 -4العنوان السكن:
 -5الرتبة :ش.م .
 -6املادة القانونية )5( :من ق .ع .د رقم  14لس��نة  2008املعدل بداللة
املادة  65ق.أ.د رقم  17لسنة 2008
 -7محل االنتساب :فوج طوارئ بغداد الثاني
 -8اجلهة املطلوب فيها :مركز شرطة اجلامعة

لذا اقتضى التنويه

العدد ( )4419ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الإثنني ( )29ني�سان 2019

التسلسل أو رقم القطعة886/1 :
احمللة أو رقم واسم املقاطعة ( 22 :صابيات)
اجلنس  :ثالثة دور مفرزة بصورة غير رسمية .
النوع :ملك صرف
املساحة  300 :م2
املشتمالت  :الدار االولى والثانية والثالثة  /صالة وغرفة ومطبخ وحمام ومرافق صحية حتتاني وغرفتني نوم فوقاني
البناء مسلح اعتيادي العقار يقع ضمن منطقة سكنية االفرازات احلديثة األساتذة في شارع  10م .
الشاغل :مالك العقار
مقدار البيع )225.000.000( :مئتان وخمسة وعشرون مليون دينار
س��تبيع دائرة التس��جيل العقاري في (الكاظمية  )2 /باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن (رجاء
عزيز عبد حسن) لقاء طلب الدائن املرتهن (مصرف الرافدين) البالغ ( )16.333.388دينارا ً فعلى الراغب في االشتراك
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحبا ً معه تأمينات
قانوني��ة نقدي��ة او كفالة مصرفية ال تقل ع��ن  %10من القيمة املق��درة للمبيع البالغة (أعاله) دين��ار وان املزايدة
ستجري في الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخير.
مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية2 /

العدد 1145 :
جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
التاريخ 2019/4/14 :
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون احوال االنبار

�إعــــــــــالن

العدد 1146 :
جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
التاريخ 2019/4/14 :
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون احوال االنبار

�إعــــــــــالن

ق��دم املدعي (رحيم عب��د اهلل مطلك عمر) دع��وى واملتضمنة تبديل
لقبه وجعله (الصبيحي) بدال ً م��ن (احملمدي) فمن لديه حق االعتراض
مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم وبعكسه سيتم
النظ��ر في طلبه وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم
 3لسنة . 2016
ء /اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

قدم املدع��ي (ناجي عب��د اهلل مطلك عمر) دع��وى واملتضمنة تبديل
لقبه وجعله (الصبيحي) بدال ً م��ن (احملمدي) فمن لديه حق االعتراض
مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم وبعكسه سيتم
النظ��ر في طلبه وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم
 3لسنة . 2016
ء /اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

ق��دم املدعي (نعيم عب��د اهلل مطلك عمر) دع��وى واملتضمنة تبديل
لقبه وجعله (الصبيحي) بدال ً م��ن (احملمدي) فمن لديه حق االعتراض
مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم وبعكسه سيتم
النظ��ر في طلبه وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم
 3لسنة . 2016
ء /اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

فقدان باج

العدد 1148 :
جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
التاريخ 2019/4/14 :
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون احوال االنبار

العدد 1150 :
جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
التاريخ 2019/4/14 :
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون احوال االنبار

فق��د ب��اج تاب��ع لش��ركة توزي��ع
املنتجات النفطية باسم (محمد
سالم جليل) يرجى ممن يعثر عليه
تس��ليمه إلى جهة االصدار  ..مع
التقدير
�إعــالن للمــرة (الثانية)

�إعــــــــــالن

ق��دم املدعي (ه��ادي جديع حمادي س��لمان) دع��وى واملتضمنة تبديل
لقبه وجعله (الصبيحي) بدال ً م��ن (احملمدي) فمن لديه حق االعتراض
مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم وبعكسه سيتم
النظ��ر في طلبه وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم
 3لسنة . 2016
ء /اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
�إعــالن للمــرة (الأوىل)

مناق�صة رقم (6ب)2019 /

حتميل ونقل وتفريغ النفط اال�سود من م�صفى العمارة �إىل معمل �سمنت الكوفة
بكمية ( )36.000.000لرت
تعلن الش��ركة العامة للس��منت العراقية  /معاونية شؤون معامل الس��منت اجلنوبية  /إحدى تشكيالت
وزارة الصناع��ة واملعادن عن إعالن املناقصة أعاله فعلى الراغبني باالش��تراك ف��ي املناقصة احلضور الى مقر
معاونية ش��ؤون معامل الس��منت اجلنوبية  /قس��م التجارية الكائن في محافظة النجف األش��رف قضاء
الكوفة لغرض احلصول نس��خة من الش��روط الفنية والقانونية لقاء مبلغ قدره ( )100.000مائة ألف دينار
غير قابلة للرد  .وتقدمي عطاءاتهم في غالفني احدهما جتاري (السعر) واآلخر فني متضمنا ً التأمينات االولية
البالغ��ة ( )5.130.000خمس��ة ماليني ومائ��ة وثالثون ألف دينار فقط مبوجب ص��ك مصدق صادر من مصرف
حكومي او خطاب ضمان قابل للتجديد صادر من احد املصارف التالية( :الرشيد ،الزراعي التعاوني ،العقاري،
التجاري العراقي ،االستثمار العراقي ،األهلي العراقي ،الرافدين ،اخلليج التجاري ،املنصور لالستثمار ،التنمية
الدولي لالستثمار والتمويل ،العراقي للتجارة ،الصناعي ،بغداد ،الشرق األوسط العراقي لالستثمار ،االئتمان
العراقي ،بابل ،س��ومر التجاري ،املوصل للتمويل واالس��تثمار ،آشور الدولي لالس��تثمار ،عبر العراق  ،االقليم
التجاري لالستثمار والتمويل ،اربيل ،الهدى  ،مصرف النهرين اإلسالمي  ،إيالف اإلسالمي  ،العراقي اإلسالمي
لالستثمار والتنمية ،الوطني اإلسالمي ،كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية ،التعاون اإلسالمي لالستثمار
 ،البالد اإلسالمي لالس��تثمار والتمويل ،جيهان لالستثمار والتمويل اإلسالمي ،العالم اإلسالمي لالستثمار
والتمويل ،العربية املتحدة اإلس�لامي لالس��تثمار والتمويل  ،نور العراق اإلس�لامي لالستثمار والتمويل ،زين
العراق اإلس�لامي لالستثمار والتمويل .الدولي اإلسالمي .الندى اإلس�لامي لالستثمار والتمويل .القرطاس
اإلس�لامي لالستثمار والتمويل  ،القابض اإلسالمي للتمويل واالس��تثمار  ،الثقة الدولي اإلسالمي ،الراجح
اإلس�لامي لالس��تثمار والتمويل  ،اجلنوب اإلس�لامي لالس��تثمار والتمويل ،االحتاد العراق��ي) ويقدم خطاب
الضمان بكتاب رسمي صادر من املصرف يتضمن معلومات اخلطاب ومن خالل فروعها في احملافظات (بغداد،
بابل ،كربالء ،النجف ،الديوانية ،واسط ،ميسان ،ذي قار ،السماوة ،البصرة) حصراً .علما ً إن آخر موعد لتقدمي
العطاءات س��يكون خالل الدوام الرس��مي ليوم (االربعاء) املصادف ( )2019/5/22الساعة الثانية عشر ظهراً،
وس��وف يت��م عقد مؤمتر في معمل س��منت الكوفة يوم (االربع��اء) املص��ادف ( )2019/5/15يتم فيه اإلجابة
على االستفس��ارات الفنية والتجارية وأية استفس��ارات أخرى من مقدمي العط��اءات على ان يكون تقدمي
العطاءات في مقر معاونية ش��ؤون معامل الس��منت اجلنوبية /قس��م التجارية حصراً ،ويتحمل من ترسو
عليه املناقصة أجور االعالن ،وللرد واالستفس��ار يكون من خالل موقعنا على ش��بكة االنترنت وهوwww.( :
 – )southern-cement.comمع التقدير.
 املناقصة ممولة من موارد شركتنا الذاتية (التمويل الذاتي). الكلفة التخمينية االجمالية )513.000.000( :خمسمائة وثالثة عشر مليون دينار عراقي. نفاذية العطاء ثالثة أشهر.امل�ستم�سكات املطلوبة:
 -1هوية احتاد ناقلني نافذة.
 -2هوية غرفة التجارة نافذة او احتاد رجال االعمال العراقيني (الهوية البالستيكية) نافذة.
 -3كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب.
 -4تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول.
مالحظة:
 -1يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط املطلوبة.
 -2يهمل اي حتفظ ان وجد.
 -3الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -4يكون التقدمي للمناقصة بالدينار العراقي حصراً.
 -5تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.
 -6في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه.

كتاب الدعوة (الإعالن)
املناق�صة ( :اكمال جتيهز �أق�سم �صاالت العمليات اجلراحية )
مناق�صة رقم  / ........ 55 / 2019 / 78( :املوازنة اجلارية لوزارة ال�صحة )

رقم كتاب الدعوة ) 82 ( :
 .1تدعو [وزارة الصحة  /البيئة  /الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)] مقدمي العطاءات املؤهلني لتقدمي
العطاءات اخملتومة للتعاقد [اكمال جتهيز اقسام صاالت العمليات اجلراحية والكمية كما مثبت في جدول املواصفات الفنية] .
 .2س��وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُس��مح باملشاركة جلميع مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة
قانونيا ً كما مت حتديده في وثيقة املناقصة.
 .3ميك��ن ملقدم��ي العطاءات املهتمني وم��ن ذوي األهلية القانوني��ة احلصول على معلوم��ات إضافية من [وزارة الصح��ة  /البيئة /
الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)  /قس��م االعالم الدوائي والعالقات العامة – الطابق اخلامس مقر
وزارة الصحة البريد االلكتروني  dg@kimadia.iqواملوقع االلكتروني لكيماديا  ] www.kimadia.iqواالطالع على وثائق املناقصة على
العنوان أدناه من [ 8:30لغاية .] 2:30
 .4على مقدمي العطاءات ان يستوفوا متطلبات املؤهالت مبا في ذلك  :املتطلبات القانونية والفنية واملالية وكما مذكور في وثائق
املناقص��ة "[ :س��وف يعتمد"] هامش أفضلية للس��لع الطبية من اجملهزين  /املصانع احمللي�ين .إن التفاصيل اإلضافية يتم حتديدها
ف��ي وثائ��ق املناقصة (انظر الفقرة  / 30األفضلية احمللية من تعليمات إل��ى مقدمي العطاءات والفقرة  30من ورقة بيانات العطاء /
املعدات واالجهزة الطبية).
 -5ميكن ملقدمي العطاءات املهتمني شراء اجملموعة الكاملة لوثائق املناقصة باللغة ["اإلنكليزية" و "العربية"] عند تقدمي استمارة
حتريرية على العنوان أدناه وبعد تس��ديد الرس��م غير القابل لالس��ترداد 1وبقيمة (يتم بيع املناقصات في الشركة العامة لتسويق
االدوية واملس��تلزمات الطبية ( / )Kimadiaالقس��م املالي  /الطابق السادس ومببلغ مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف دينار
للمفاحتة التي تبلغ قيمة عرضها مليون دوالرا ً أو أقل ومبلغ مليونان وخمس��مائة وخمس��ة وتسعون ألف دينار للعروض التي تبلغ
قيمتها أكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم إهمال العروض.
 يعاد ثمن شراء وثائق املناقصات إلى املناقصني في احلالتني التاليتني:أ -حالة إلغاء املناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ إلى الدعوى املباشرة أو العطاء االحتكاري.
ب -عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد .
 الع��روض الت��ي تصل من خالل البريد الس��ريع فان اجملهز مطالب بتق��دمي املبلغ املذكور أعاله وميكن قب��ول املبلغ بعد تاريخ الغلقبشرط أن تكون قبل البدء بدراسة العروض وبخالفه سيتم إلغاء العرض.
 يح��ق ملقدم العطاء الذي س��بق له االش��تراك في املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الش��راء الس��ابق لها م��ع وثائق العطاءللمناقصة املعاد اعالنها وفي حالة تعديل اس��عار ش��راء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني الس��عرين في حالة زيادة
السعر ويرفق مع عطاءه الوصلني االول والثاني.
 طريقة دفع هذا الرسم ستكون (نقداً) .سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار إليها في تعليمات منفذي العطاء. -6يت��م تس��ليم العطاء على العن��وان ادناه عند او قبل ( 2:30بع��د الظهر يوم الثالثاء  .)2019 / 5/ 28س��وف يتم رفض العطاءات
املتأخرة .س��يتم فتح العطاءات بحض��ور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا احلضور ش��خصيا ً على العنوان ادناه في (يوم
االربعاء  .)2019 /5 /29يجب على جميع العطاءات ان تُرفق بضمان للعطاء بقيمة (.)$ 162698.39
 .7العنوان املش��ار اليه س��ابقا ً هو (وزارة الصحة  /البيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا) الطابق
السادس  /جلنة استالم وفتح العطاءات /باب املعظم  /بغداد  /العراق
هـ  4157667 :رقم هاتف النقال ، 07705419074 :هاتف البدالة  4158401 ،5 ، 7 ، 8 :بدالة ذات اربعة خطوط .
جهة التعاقد  :وزارة ال�صحة  /البيئة  /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (كيماديا).
�سلطة التعاقد( :ال�صيدالين مظفر علي عبا�س)
املن�صب( :املدير العام  /وكالة  /رئي�س جمل�س االدارة).

�إعــــــــــالن

ق��دم املدعي (عب��ود جديع حمادي س��لمان) دع��وى واملتضمنة تبديل
لقبه وجعله (الصبيحي) بدال ً م��ن (احملمدي) فمن لديه حق االعتراض
مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم وبعكسه سيتم
النظ��ر في طلبه وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم
 3لسنة . 2016
ء /اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

املدير العام

مناق�صة رقم (8ب)2019 /
حتميل ونقل وتفريغ النفط اال�سود من م�صفى النا�صرية �إىل معمل �سمنت
الكوفة بكمية ( )25.000.000لرت

تعلن الش��ركة العامة للس��منت العراقية  /معاونية شؤون معامل الس��منت اجلنوبية  /إحدى تشكيالت
وزارة الصناع��ة واملعادن عن إعالن املناقصة أعاله فعلى الراغبني باالش��تراك ف��ي املناقصة احلضور الى مقر
معاونية ش��ؤون معامل الس��منت اجلنوبية  /قس��م التجارية الكائن في محافظة النجف األش��رف قضاء
الكوفة لغرض احلصول نس��خة من الش��روط الفنية والقانونية لقاء مبلغ قدره ( )100.000مائة ألف دينار
غير قابلة للرد  .وتقدمي عطاءاتهم في غالفني احدهما جتاري (السعر) واآلخر فني متضمنا ً التأمينات االولية
البالغ��ة ( )2.375.000مليونان وثالثمائة وخمس��ة وس��بعون ألف دينار فقط مبوج��ب صك مصدق صادر من
مصرف حكومي او خطاب ضمان قابل للتجديد صادر من احد املصارف التالية( :الرش��يد ،الزراعي التعاوني،
العقاري ،التجاري العراقي ،االستثمار العراقي ،األهلي العراقي ،الرافدين ،اخلليج التجاري ،املنصور لالستثمار،
التنمية الدولي لالستثمار والتمويل ،العراقي للتجارة ،الصناعي ،بغداد ،الشرق األوسط العراقي لالستثمار،
االئتمان العراقي ،بابل ،س��ومر التجاري ،املوصل للتمويل واالستثمار ،آش��ور الدولي لالستثمار ،عبر العراق ،
االقليم التجاري لالس��تثمار والتمويل ،اربيل ،الهدى  ،مصرف النهرين اإلس�لامي  ،إيالف اإلسالمي  ،العراقي
اإلسالمي لالستثمار والتنمية ،الوطني اإلسالمي ،كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية ،التعاون اإلسالمي
لالستثمار  ،البالد اإلس�لامي لالستثمار والتمويل ،جيهان لالستثمار والتمويل اإلسالمي ،العالم اإلسالمي
لالس��تثمار والتمويل ،العربية املتحدة اإلس�لامي لالس��تثمار والتمويل  ،نور العراق اإلس�لامي لالس��تثمار
والتمويل ،زين العراق اإلسالمي لالستثمار والتمويل .الدولي اإلسالمي .الندى اإلسالمي لالستثمار والتمويل.
القرطاس اإلسالمي لالستثمار والتمويل  ،القابض اإلسالمي للتمويل واالستثمار  ،الثقة الدولي اإلسالمي،
الراجح اإلسالمي لالستثمار والتمويل  ،اجلنوب اإلسالمي لالستثمار والتمويل ،االحتاد العراقي) ويقدم خطاب
الضمان بكتاب رسمي صادر من املصرف يتضمن معلومات اخلطاب ومن خالل فروعها في احملافظات (بغداد،
بابل ،كربالء ،النجف ،الديوانية ،واسط ،ميسان ،ذي قار ،السماوة ،البصرة) حصراً .علما ً إن آخر موعد لتقدمي
العطاءات س��يكون خالل الدوام الرسمي ليوم (اخلميس) املصادف ( )2019/5/23الساعة الثانية عشر ظهراً،
وس��وف يتم عقد مؤمتر في معمل س��منت الكوفة ي��وم (اخلميس) املص��ادف ( )2019/5/16يتم فيه اإلجابة
على االستفس��ارات الفنية والتجارية وأية استفس��ارات أخرى من مقدمي العط��اءات على ان يكون تقدمي
العطاءات في مقر معاونية ش��ؤون معامل الس��منت اجلنوبية /قس��م التجارية حصراً ،ويتحمل من ترسو
عليه املناقصة أجور االعالن ،وللرد واالستفس��ار يكون من خالل موقعنا على ش��بكة االنترنت وهوwww.( :
 – )southern-cement.comمع التقدير.
 املناقصة ممولة من موارد شركتنا الذاتية (التمويل الذاتي). الكلفة التخمينية االجمالية )237.500.000( :مائتان وسبعة وثالثون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي. نفاذية العطاء ثالثة أشهر.امل�ستم�سكات املطلوبة:
 -1هوية احتاد ناقلني نافذة.
 -2هوية غرفة التجارة نافذة او احتاد رجال االعمال العراقيني (الهوية البالستيكية) نافذة.
 -3كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب.
 -4تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول.
مالحظة:
 -1يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط املطلوبة.
 -2يهمل اي حتفظ ان وجد.
 -3الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -4يكون التقدمي للمناقصة بالدينار العراقي حصراً.
 -5تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.
 -6في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه.

املدير العام

)Invitation for Bids (IFB

Tender Subject : (completing supplying surgical operation rooms department & the quantity as it
)is stated in the technical descriptions schedules
)Tender No.: ( 55 / 2019 / 78 / M.O.H Current Budget
) IFB Number: ( 82

1. The [ Ministry of Health / Environment/ The State Company. for Marketing Drugs & Medical Appliances (KIMADIA) ] now invites
sealed bids from eligible bidders for supply of (completing supplying surgical operation rooms department & the quantity as it is
stated in the technical descriptions schedules)] .
2. Bidding will be conducted through the Open Tender (OT) procedures and is open to all bidders from Eligible Countries as
defined in the Bidding Document2.
3. Interested eligible bidders may obtain further information from (Ministry of Health / Environment/ The State Company, for
Marketing Drugs & Medical Appliances. (KIMADIA) / 5th floor / MOH building ,e-mail : dg@kimadia.iq ] and inspect the bidding
documents at the address given below & official from (8:30 a.m, till 2:30 p.m].
4. Bidders must fulfil qualifications requirements including: legal technical & financial requirements . (annex no. 1). [will be
dependable] Margin of medical goods for the domestic bidders. The additional details have been defined in bid documents (see
article no 30/ domestic preference from instructions to bidders & article no. 30 / Bid Data Sheet (BDS) for the goods & medical
equipment).
5. A complete set of Bidding Documents in [English & Arabic] may be purchased by interested bidders on the submission of a
written application to the address below and upon payment of a non-refundable fees3 [Tenders will be sold at the state company
for marketing drugs and medical appliances (Kimadia)/ financial department / 6th floor, for the amount of one million & fife
hundred & ninety fife IRAQI DINARS) for the offer values one million or less and (two million & five hundred & ninety five IRAQI
]DINARS for the offer value more than one million dollar, otherwise the offer will be neglected.
- bidding documents purchasing fees will be returned to the bidders in following two cases :
a) In case the bid will be canceled & changing the execution method to be whether direct invitation or monopolistic.
b) In case the bid will be canceled in previous year & be re-announced in new number.
- offers which are delivered by DHL, the bidder should pay the A/M amount & it will be accepted after closing date on condition
that will be before starting studying the offers, otherwise, the offer will be neglected.
- the bidder has the right to submit the former purchase voucher in re-invitation (tender) with its documents. In case the prices
have been amended, the bidder will pay the differences in prices in case the prices are increasing & should attached the offers
with the first & second vouchers.
- The method of payment will be [Cash]. The Bidding Documents will be sent by [insert delivery procedure].
6- Bids must be delivered to the address below at or before [2:30 p.m and 28 / 5 /2019]. Late bids will be rejected. Bids will be
opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend in person [or on –line] to the address below at [29/
5/ 2019]. All bids must be accompanied by a Bid Security (162698.39 $) .
7- The address referred to above is: [Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing Drugs & Medical
Appliances (KIMADIA) / 6th floor / receiving & opening offers committee / Bab Al-Moa'adham – Baghdad, Iraq].
TEL.: 4157667
Mobil No.: 07705419074
Operator No. 4158401, 5, 7, 8
Web.site: WWW.KIMADIA.iq , e-mail: Df@kimadia.iq
Contracting Entity: Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing Drugs & Medical Appliances
)(KIMADIA
Contracting Authority : Ph. MUDHAFER A. Abbas
] Title : [Deputy General Manager

العدد ( )4419ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االثنني ( )29ني�سان

رياضة

2019

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

رأيك وأنت حر
 ممتاز توما�س

مد ّربون حتت ال�ضغوط!
مل ت ��زل ك ��رة الق ��دم العراقي ��ة مت ��ر
بظ ��روف �صعب ��ة وحرج ��ة ال حتمد
تغي الكثري من املعايري
عقباها  ،فقد رّ
واملب ��ادئ والقي ��م و�آلي ��ات العم ��ل
والإع�ل�ام يف ظ ��ل غي ��اب الكف ��اءات
واخل�ب�رات الإداري ��ة الر�صينة بعد
ان مت تهمي�شه ��ا و�إجباره ��ا عل ��ى
االبتع ��اد � ،إ�ضاف ��ة اىل تع� �دّد مراكز
الق ��وى وت�ضاع ��ف ع ��دد اخل�ب�راء
واملح ّلل�ي�ن واملنتقدي ��ن الذين زادوا
الطني بلة!
�إن امل�ؤ�س�س ��ة الريا�ضي ��ة عندم ��ا
ال تلت ��زم بخارط ��ة العم ��ل ّ
املنظم ��ة
واملق� � ّررة وتبتع ��د ع ��ن الأه ��داف
احلقيقية التي تنظم عملها  ،عادة ما
يك ��ون م�صريها جمه ��و ًال وت�صطدم
بالواق ��ع والناجت املري ��ر واملحبط ،
ف�أغلب الظ ��روف والأجواء املحيطة

بكرتنا وطريق ��ة العمل للنهو�ض بها
تواجه حتدّيات و�صراعات و�أزمات
ّ
وتدخ�ل�ات و�ضغوط ��ات وحت ّكمات
�سيا�سي ��ة ومراك ��ز ق ��وى وق ��رارات
متع� �دّدة م ��ن كل ح ��دب و�ص ��وب ،
�أ�سهم ��ت وت�سه ��م يف خل ��ق �أج ��واء
عم ��ل غري مقبولة و�أر�ضية عمل غري
�صحي ��ة  ،تع�ص ��ف به ��ا ال�ضغوطات
النف�سي ��ة والذهني ��ة ويك ��ون طاق ��م
التدري ��ب والالعبون هم ��ا ال�ضحايا
الأك�ث�ر ت�أث ��ر ًا و�ض ��رر ًا م ��ن ه ��ذه
املمار�س ��ة  ،الت ��ي تكون له ��ا عواقب
تخلق حالة من اجلفاء والقهر وعدم
الر�ضا واالمتعا�ض.
� ّإن املتاب ��ع الذك ��ي وال�صاح ��ي
للتوجّ هات اجلدي ��دة والدخيلة على
كرتن ��ا بالت�أكي ��د �س ��وف ال يعجب ��ه
م ��ا يح ��دث م ��ن انته ��اكات لكرتن ��ا

العراقي ��ة من قب ��ل بع� ��ض ( عدميي
احلكمة واحليلة واخلربة يف العمل
الريا�ضي ) يف م�ؤ�س�ساتنا الريا�ضية
وجلانه ��ا ال�صوري ��ة خا�ص ��ة �أثن ��اء
عملي ��ة اختيار الالعب�ي�ن املوهوبني
لتمثيل منتخباتنا الوطنية املختلفة
وانتقاء املدربني الأوفر حظ ًا لقيادة
كرتنا التي تلعب بها بع�ض الظروف
اخلبيث ��ة والبعي ��دة ع ��ن املب ��ادئ
والأخالق والقيم الريا�ضية!
�إن التدخّالت يف خي ��ارات املدربني
والالعبني م ��ن قبل �أ�شخا�ص لي�ست
لديهم م�س�ؤوليات عمل يف املنظومة
الريا�ضي ��ة �أم ��ر مرفو� ��ض قطع� � ًا
لأن ذل ��ك يعت�ب�ر �ش�أن� � ًا فني� � ًا ومهني ًا
خا�ص�ي�ن بامل ��درب وح ��ده  ،ولي� ��س
لأي جه ��ة �أخرى �أن حتاول امل�سا�س
ب ��ه  ،وه ��ي حال ��ة حدثت وم ��ا زالت

م�ستم ��رة باحل ��دوث لع ��دم وج ��ود
رادع وقي ��ادة مركزي ��ة قوي ��ة يف
امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضية ُتلزم اجلميع
مبعرف ��ة �أحجامه ��م وم�س�ؤولياته ��م
املحدّدة!
ن ��رى البع� ��ض م ��ن منظومتن ��ا
الريا�ضي ��ة يحاول ��ون عب ��ور
احلواج ��ز وتعدّي احل ��دود ،بحيث
يحاول ��ون �أن يفر�ضوا انف�سهم على
ّ
والتدخل
املدرب وطاقم ��ه التدريبي
يف خيارات ��ه ب ��كل �صغ�ي�رة وكبرية
 ،ويحاول ��ون �أن ينقل ��وا له ما يدور
يف خميلته ��م وتط ّلعاته ��م  ،وبع ��د
كل مب ��اراة �أو دورة ي�ش ��ارك فيه ��ا
منتخبن ��ا الوطني يتم ط ��رح الآراء
واملقرتح ��ات عل ��ى امل ��درب يف م ��ا
يتع ّل ��ق باخلط ��ة و�أ�سل ��وب اللع ��ب
والالعبني وتوظيفهم ومراكز اللعب

 ،وم ��ن ي�ستح ��ق وم ��ن ال ي�ستح ��ق
اللعب والأخطاء والتبديالت وكثري
م ��ن الأم ��ور البعي ��دة ع ��ن العملي ��ة
التدريبية التي يحت ��اج املدرب فيها
والالعب ��ون �إىل �أن يكونوا يف قمة
االرتياح وبال �ضغوط.
ه ��ل ه ��ذه �أج ��واء تدريبي ��ة �صحيّة
ونف�سي ��ة مال ِئم ��ة للتح�ض�ي�ر
للبط ��والت القادم ��ة؟ مهم ��ة امل ��درب
يجب �أن تكون خالية من املن ّغ�صات
والعراقي ��ل والإم�ل�اءات ويوف ��ر
ل ��ه كل �أ�ش ��كال الدع ��م والت�سهيالت
والأجواء للنج ��اح فيها ،ون�ؤكد هنا
ما ي ��زال بع�ض املدرب�ي�ن والالعبني
�ضحاي ��ا له ��ذه املمار�س ��ات ال�ش ��ا ّذة
لبع� ��ض املتنفذي ��ن يف منظومتن ��ا
الريا�ضي ��ة الذي ��ن يعتق ��دون ب�أنه ��م
ميتلكون اخلربة يف كل �شيء ولهم

الق ��درة عل ��ى �أن يكون ��وا مدرب�ي�ن
ناجحني و�إداريني مميّزين وخرباء
وحملل�ي�ن و�إعالمي�ي�ن وكل �ش ��يء
يتم ّن ��ون ممار�ست ��ه بدع ��م �سيا�سي
�أو حزب ��ي �أو �أي جهة متتلك الت�أثري
يف خدم ��ة رغباته وه ��و ال ي�ستحق
طبع ًا!
الب ��د �أن نع ��ي ان مهم ��ة امل ��درب مع
طاقم ��ه التدريب ��ي لي�س ��ت �سهل ��ة
لتحوي ��ل حل ��م �أ�شب ��ال �أو نا�شئ�ي�ن
�أو �شب ��اب �أو كب ��ار اىل حقيق ��ة يف
ليل ��ة و�ضحاه ��ا  ،فه ��و �أم ��ام مهم ��ة
طويل ��ة و�شاق ��ة حتت ��اج من ��ه �إىل
ال�صرب واالجتهاد وجتان�س الإدارة
والالعبني معه وخا�صة عندما يكون
هن ��اك �أكرث م ��ن  ٤٠العب� � ًا بالفريق
ويح ��اول اختيار الأف�ض ��ل والأمثل
لتنفيذ ُا�سلوب وخطة لعبه.

هذه م�س�أل ��ة حتتاج اىل وقت طويل
ومباري ��ات تناف�سية قوي ��ة للتع ّرف
عل ��ى م�ستويات الالعب�ي�ن احلقيقية
 ،وزجّ ه ��م يف مواق ��ف لع ��ب �صعبة
وفعلي ��ة للتع� � ّرف عل ��ى �شدّته ��م
ومتانته ��م النف�سي ��ة وتركيزه ��م
فاللعب الفعلي هو الفر�صة الوحيدة
والأ�سهل الكت�ش ��اف �صاحب املهارة
اجلي ��دة والأق ��وى عن ��د املواجهة ،
كاف للإجناز
وم ��ع ذلك ف�إن هذا غري ٍ
 ،ويحتاج امل ��درب للحظ والظروف
املواتي ��ة وا�ستجاب ��ة الالعب�ي�ن
واندفاعه ��م وتع ��اون ال�ش ��ارع
الريا�ض ��ي والإع�ل�ام النزيه ودرجة
�إمي ��ان الالعب�ي�ن وثقته ��م بامل ��درب
وتعامل ��ه معه ��م ب�إن�ساني ��ة ُ
وخل ��ق
وعدالة وتوف�ي�ر الفر�ص بالت�ساوي
للجميع.

ّ
التدخالت في
�إن
خيارات المدربين
والالعبين من قبل
�أ�شخا�ص لي�ست
لديهم م�س�ؤوليات
عمل في المنظومة
الريا�ضية �أمر
مرفو�ض قطعاً
لأن ذلك يعتبر
�ش�أن ًا فني ًا ومهني ًا
خا�صين بالمدرب
وحده  ،ولي�س لأي
جهة �أخرى �أن
تحاول الم�سا�س به

كرة ال�سلة ..ح�صاد مثمر للمو�سم ون�شاط �صيفي َيد�سم

ّ
امل�شكك�ين  نهائ��ي "ال�شع��ب" ب�أل��ف دين��ار  ..وق��رار الأوملبي��ة َ
���س عدائ��ي!
 العمي��دي :جن��اح ال��دوري املمت��از �شه��ادة دامغ��ة ت��ردع
بنف ْ
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
�أك ��د الدكتورح�س�ي�ن العمي ��دي رئي�س احت ��اد كرة
ال�سل ��ة �أن نهائ ��ي ال ��دوري املمت ��از تواف ��ق م ��ع
اال�ستع ��دادات الكب�ي�رة التي بذلها االحت ��اد وناديا
النفط وال�شرطة طرفا مباراة اخلتام والتي جت ّلت
فيه ��ا �ص ��ورة الأول كبطل منذ البداي ��ة حتى ح�سم
اللقاء بنتيجة  88مقابل  70نقطة  ،ولعب الفريقان
باختي ��ارات مهم ��ة ال�سيم ��ا �أن النف ��ط ا�ستف ��اد من
احلالة املعنوية الت ��ي و ّفرها له فوزه يف مباراتني
�سابقت�ي�ن وكذلك �سع ��ي ال�شرط ��ة للتعوي�ض برغم
ان�شغاله باالعرتا�ض �ضد احلكام ما �أفقده الرتكيز
على املباراة.
وق ��ال العمي ��دي يف حدي ��ث خ�صّ به (امل ��دى) بعد
املب ��اراة� " :إن احل�ضور احلكوم ��ي واجلماهريي
�أ�ضف ��ى جو ًا مبه ��ر ًا للمنا�سب ��ة  ،ولأول مرة متتلئ
قاع ��ة ال�شعب بان�ص ��ار الفريقني وحمب ��ي اللعبة ،
وه ��ذا م�ؤ�ش ��ر ب�أنه ��ا مل ت ��زل ت�ش� � ّكل م�ساحة جذب
�شعبية برغم مناف�سة كرة القدم وبقية الألعاب لها ،
وظ ّل ��ت حمافظة على �أهميتها كواجهة من واجهات
الريا�ض ��ة العراقي ��ة منذ عق ��ود  ،ومل تفق ��د رونقها
يف ظ� � ّل ا�ستقرار نظ ��ام امل�سابقة الت ��ي تعد �شهادة
جناحه ��ا وخلوّ ها م ��ن امل�ش ��اكل واالعرتا�ضات �أو
االتهام ��ات بالتواط� ��ؤ �أو التالع ��ب مبثاب ��ة الرادع
للم�ش ّككني.
و�أ�ضاف" :كان مل�ساهمة احلكام يف �إدارة مباريات
الدوري الدور الكبري لالرتقاء يف م�ستواها الفني
وتثقي ��ف الالعب�ي�ن ال�شب ��اب و�إدراك م�س�ؤولي ��ة
اجلميع يف �إجناح املباري ��ات تلو الأخرى و�صو ًال
اىل النهائ ��ي  ،مع الثن ��اء على جه ��ود العاملني يف
نظ ��ام الإح�ص ��اء الختي ��ار �أف�ضل الالعب�ي�ن يف كل
دور بعي ��د ًا عن املزاج ال�شخ�ص ��ي �أو املجامالت �أو
فو�ضى ت�سمية الأف�ضل  ،ممّا ّ
وط َد الثقة مع الأندية
واجلماهري بخ�صو�ص ا�ستحق ��اق اختيار الالعب
اجليد بقناعة".
الالعبون المحترفون

ولف ��ت العمي ��دي �إىل �أن ��ه " من ��ذ خم� ��س �سن ��وات
ودوري ك ��رة ال�سلة ينال �إ�شادات املتابعني والنقاد
واجلمه ��ور ب� ��أن م�ستواه يتط ��وّ ر وي�ش� � ّكل عالمة
فارق ��ة يف تاريخ ��ه  ،و�أخ ��ذتْ �إدارات الأندية تهتم
جدي ًا ب�ضم العبني جيدين وحمرتفني مبردود فني
الف ��ت يف امللعب  ،ويف الع ��ام املا�ضي وقبله كنا قد
�سمحن ��ا مب�شاركة العبني حمرتف�ي�ن فقط � ،أما هذا
املو�سم �أكدنا على �ض ّم العب حمرتف واحد  ،وكثري

�أن ال �سط ��وة الحتادن ��ا على جميع الأندي ��ة لإبرام
التعاق ��د مع ع ��دد منهم  ،فالعالقات ه ��ي من تتح ّكم
بذل ��ك  ،لكنن ��ا نعت ��زم اختي ��ار ع ��دد م ��ن املدرب�ي�ن
مم ��ن يجيدون اللغ ��ة االنكليزية
وخا�ص ��ة ال�شباب ّ
ليتمكنوا من التعاون م ��ع املدربني الأجانب الذين
�سنتعاقد معهم لتطوي ��ر النا�شئني وال�شباب  ،ومن
عال
ناحي ��ة املبد�أ مت اختيار مدرب�ي�ن على م�ستوى ٍ
منهم د.حيدر جمعة وحممد مهدي".
تعظيم الموارد

من املتابع�ي�ن قال ��وا �أن املناف�سة فق ��دت حالوتها ،
و�أثبتن ��ا لهم العك�س �أن ح�صيلة هذا القرار هو علو
كع ��ب الالع ��ب العراقي بدالل ��ة ح�صول ��ه على لقب
الهداف والأف�ضل عطاء".
و�أو�ض ��ح "م ��ا واجه ��ه االحت ��اد ط ��وال املو�سم من
م�صاع ��ب جم ��ة مت تذليله ��ا بتكات ��ف اجلمي ��ع ،
وحافظن ��ا عل ��ى روزنام ��ة املو�س ��م  ،و ّ
مت ا�س ��دال
ال�ست ��ار عل ��ى التح ��دي الأك�ب�ر "دوري الدرج ��ة
املمت ��ازة" ولع� � َّل الدع ��م املايل �ش� � ّكل عائق� � ًا �أمامنا
حيث تعمّدتْ اللجنة الأوملبية الوطنية عدم �صرف
املنح ��ة اخلا�صة باحتاد كرة ال�سل ��ة ل�شهري �شباط
و�آذار دون بقي ��ة االحت ��ادات  ،ولكونن ��ا �أ�صح ��اب
مب ��د�أ لن يغ�ّي رّ�ر املوق ��ف الأوملبي ما ن�ؤم ��ن به لأننا
�أ�صح ��اب م�س�ؤولية ويجب التوا�ص ��ل يف ن�شاطنا
حتى لو دفعنا الأموال من جيوبنا".
الثقة واالن�سجام

و�أ�ش ��ار رئي� ��س احت ��اد ك ��رة ال�سل ��ة �إىل " �أن هناك
مدرب�ي�ن تفوّ قوا ب�ش ��كل كبري الكاب�ت�ن خالد يحيى
مدرب فري ��ق النفط حي ��ث قام بتوظي ��ف الالعبني
وخا�صة املحرتفني خلدمة هدفه  ،وحقق ذلك بتميّز
عال ،ومل يكن ليحقق مراده لوال دعم �إدارة النادي
ٍ
ال ��ذي يع ّزز اال�ستق ��رار والنج ��اح  ،وهناك �صورة
�أخ ��رى تتمث ��ل بع ��دم من ��ح بع� ��ض الإدارات الثقة
ملدربيه ��ا م ��ا ينعك� ��س على عالق ��ة امل ��درب بالعبيه

التي غالب ًا ما تكون �ضعيفة  ،فيلج�أون اىل تغيريه للم�ل�اكات التدريبي ��ة والالعب�ي�ن  ،لك ��ن من ��ذ ع ��ام
 ،وب�شكل عام فاالن�سجام واقع حال لأغلب املدربني  2009حت ��ى الآن تو ّقفتْ اللجنة الأوملبية عن منح
الذين ارتقوا بفرقهم مع زيادة عدد املباريات  ،فقبل هذه اجلوائز املالية دون �سبب مقنع"!
ثم ��اين �سنوات كان كل فريق يلعب  22-20مباراة
بطولة دون  23عام ًا
يف املو�س ��م  ،والآن ا�صب ��ح العدد  36مباراة خلقت
حالة تناف�سية مهمة رفعت من م�ستوى الالعب فني ًا وك�ش ��ف العمي ��دي "�أن احتادنا �سيقي ��م يف العطلة
ال�صيفي ��ة ولأول م ��رة بطولة خم�صّ �ص ��ة لعمر 23
ومهاري ًا وبدني ًا".
�سنة فم ��ا دون ملنتخبات املحافظات �ستحظى بدعم
جوائز الفائزين
وزي ��ر ال�شباب والريا�ض ��ة  ،و�سيكون هناك جتمّع
وع ��ن جوائ ��ز الف ��رق الفائزة ق ��ال "م ��ن امل�ؤمل �أن للمنتخب ��ات يف حمافظ ��ة واح ��دة  ،وه ��ي فر�ص ��ة
التقي وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة لط ��رح مو�ضوع جيدة للم�ل�اكات التدريبية الوطنية الختيار اف�ضل
مفاحت ��ة الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء عل ��ى الالعب�ي�ن  ،كم ��ا �سيتم �إن�ش ��اء مدر�س ��ة تخ�صّ �صية
تخ�صي� ��ص جائ ��زة مالي ��ة تلي ��ق بالف ��رق الأربع ��ة ملواليد  2005تخدم انحاء العراق  ،ومت و�ستجهّز
الأوىل يف الدوري  ،ال�سيما �أن بع�ض االندية تنفق ب ��كل االحتياجات الالزم ��ة � ،إ�ضاف ��ة اىل ا�ستمرار
�أم ��وا ًال طائل ��ة لت�أمني العب�ي�ن �أقوي ��اء  ،و�شخ�صي ًا ان�شطتنا مع ال�سلة الن�سوية حتى نهاية العام".
عندم ��ا كنت يف موق ��ع �أمني ع ��ام للجن ��ة الأوملبية و�أكد رئي�س االحتاد " مل ي�أ ُل احتادنا جهد ًا من �أجل
وكال ��ة ( )2008 2006-كن ��ت احر�ص على توزيع خدمة الريا�ضة والتن�سي ��ق مع االحتادات الفرعية
مبالغ جي ��دة للفرق الفائزة يف جميع الألعاب دعم ًا من خ�ل�ال االجتماع به ��ا وو�ضع منه ��اج قبيل بدء

وذك ��ر رئي� ��س االحت ��اد �أنه "كلم ��ا حاولن ��ا تعظيم
م ��وارد ك ��رة ال�سل ��ة واالحتاد يخ ��رج لن ��ا البع�ض
لي�ش� � ّكك ويته ��م دون حقائق  ،فمث�ل ً�ا هوية االحتاد
تك ّلفن ��ا طباعتها اجليدة �سبع ��ة �آالف دينار و�أبلغنا
اجلميع �أن قيمة ا�صدار الهوية تبلغ  25الف دينار
�أي  18الف دينار كمورد لالحتاد  ،والعملية ّ
منظمة
يف �سج ��ل يُدرج في ��ه ا�سم �صاح ��ب الهوية مع رقم
الو�ص ��ل الذي دف ��ع مبوجبه مبلغه ��ا  ،والغريب �أن
ُ�شكل على االحتاد حتديد
البع�ض ال يخجل حينما ي ِ
�سعر تذكرة دخول مب ��اراة نهائي كرة ال�سلة بـ�ألف
دينار ويريدها جمانية !! ت�صوروا ذلك".
وا�ست ��درك " �أم ��ا ا�ستقطاعنا مبلغ  % 3من عقد كل
الع ��ب  ،فاملجم ��وع الكلي ال ي�ص ��ل اىل ن�صف مبلغ
املنح ��ة الواردة من اللجن ��ة الأوملبية  ،بينما بع�ض
الدول ت�ستقطع مث ًال  % 10وغريها  ،% 25وبرغم
كل ذل ��ك مل يتو ّقف ن�شاط اللعب ��ة  ،على العك�س من
احتادات تعلن عن �إفال�سها يف منت�صف �شهر متوز
الع ��ام احل ��ايل وجنحن ��ا يف تنفيذه  ،حي ��ث �أقمنا بينما احتادن ��ا لن يتخلى ع ��ن �أي ن�شاط وميار�س
بطولتي ال�شب ��اب والنا�شئني على م�ستوى العراق واجبات ��ه وي�شارك يف البط ��والت اخلارجية حتى
وبطولة للدرج ��ة الأوىل  ،بالن�سبة لل�شباب �أقيمت �شهر كانون الأول".
وفق ًا لثالث مراحل (حمافظات ثم مناطق ثم نهائي
موقف عدائي!
) وف ��از بها ن ��ادي احللة الريا�ضي  ،وك ��ذا بالن�سبة
لبطولة النا�شئني فقد اكتملت مناف�سات املحافظات و�أختت ��م د.ح�س�ي�ن العمي ��دي حديث ��ه  ":للأ�س ��ف ،
واملناط ��ق فيها ومل يبق �س ��وى النهائي مت ترحيله بع ��د �أن ت�أك ��د للأوملبية املوق ��ف الثابت الحتاد كرة
اىل العطلة ال�صيفية � ،أما عن الدرجة الأوىل فت�أهل ال�سل ��ة من الأزم ��ة الراهن ��ة التي دفع ��ت احلكومة
ثالثة ف ��رق عنها اىل الدرجة املمت ��ازة وهي ح�سب لإ�ص ��دار قراريها  40و ،140ق ��ام مكتبها التنفيذي
الرتتيب غاز ال�شمال والب�صرة والقوة اجلوية" .م�ؤخ ��ر ًا ب�إجراء ين ّم عن ن َف� � ْ�س عدائي غري م�سبوق
حينما �أ�صدر ق ��رار تخفي�ض ا�ستقطاع ن�سب عقود
توظيف الخبرات
الالعب�ي�ن اىل  1%ب ��د ًال م ��ن  3%بذريعة �ضعف
وع ّل ��ق العمي ��دي بخ�صو� ��ص مق�ت�رح (امل ��دى) االمكانيات املالي ��ة لدى �إدارات الأندية  ،وهذا غري
مم ��ن مل َ
يت�سن لهم �صحي ��ح  ،فاحتادن ��ا ي�أخذ الن�سبة م ��ن عقد الالعب
لال�ستف ��ادة من املدربني الأكفاء ّ
العمل م ��ع الأندي ��ة بتوظيف خرباتهم م ��ع الفئات ولي�س من ح�ساب ��ات الأندية  ،ثم �أن احتادنا نف�سه
العمري ��ة بروات ��ب جمزي ��ة  ،قائ�ل ً�ا " �أع ��دك ب�أنن ��ا م ��ن حدّد قيمة التعاقد �أ ّال تزيد عن  60مليون دينار
�سننظ ��ر به ��ذا املقرتح الناج ��ع  ،ف ��كل املدربني هم مل ��دة �ستة �أ�شه ��ر بعدما كان ��ت  100ملي ��ون و�أكرث
�أبن ��اء اللعبة وال ميكن �أن نن�ساه ��م  ،وهم يعلمون تقدير ًا منا لظروف الأندية والالعبني".

م��واج��ه��ة ح��ا���س��م��ة ل��ف��رح��ان م���ع ال���ج���و ّي���ة ف���ي ال������دوري ال��م��م��ت��از
 بغداد /حيدر مدلول
ينتظ ��ر فري ��ق الديواني ��ة �صاح ��ب املركز
ال�ساب ��ع ع�ش ��ر بر�صي ��د  24نقط ��ة بفارغ
ال�ص�ب�ر اللق ��اء املقبل ال ��ذي �سيجمعه مع
�ضيف ��ه فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة و�صي ��ف
املت�ص ��در بر�صي ��د  51نقط ��ة يف ال�ساع ��ة
الرابع ��ة ع�صر يوم اخلمي� ��س املقبل على
ملع ��ب عف ��ك الأوملب ��ي �ضم ��ن مناف�س ��ات
اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن مرحل ��ة الإي ��اب
بدوري الكرة املمتاز حيث �سي�شكل نقطة
انعطاف وا�ضحة يف امل�س�ي�رة التدريبية
للمدي ��ر الفني رزاق فرح ��ان وهو يواجه
فريق� � ًا كان بواب ��ة �سط ��وع جنم ��ه يف
امل�ستطي ��ل االخ�ضر وت�ألقه يف االحرتاف
اخلارجي ومتيزه خالل م�سريته الكروية
يف �صفوف املنتخبات الوطنية التي حقق
معه ��ا �إجن ��ازات رائعة قب ��ل �أن يعود اليه
ليعل ��ن اعتزال ��ه واالن�ضم ��ام اىل املالكات
التدريبية كم ��درب م�ساعد كان �آخرها مع
املدرب ال�سابق را�ضي �شني�شل حيث بات
علي ��ه �أن يحق ��ق رغبات �أن�ص ��اره ب�إحلاق

هزمي ��ة ثالث ��ة بتالمي ��ذ �أ�ست ��اذه �أي ��وب
�أودي�ش ��و يف ظل ال ��روح املعنوية العالية
التي يتحلى بها العبوه بعد الفوز الثمني
ال ��ذي حقق ��وه عل ��ى فري ��ق نف ��ط مي�سان
بنتيج ��ة ( )1-3يف املباراة الأخرية التي
ج ��رت بينهم ��ا �ضم ��ن مناف�س ��ات اجلولة
اخلام�سة من اجلولة ذاتها.
وبات طري ��ق رزاق فرح ��ان مبعية زميله
ح�سام ف ��وزي مهي� ��أ ال�ستغ�ل�ال الظروف
ال�صعبة التي مير بها فريق القوة اجلوية
نتيجة لك�ث�رة اال�صاب ��ات والإيقاف التي
يتع ّر�ض لها �أبرز جنوم الأخري يف و�ضع
خط ��ة تكتيكية جديدة وهو يعترب خ�صمه
مبثابة كتاب مفتوح يعرف �أدق التفا�صيل
في ��ه م ��ن �أج ��ل رف ��ع �أ�سه ��م الديوانية يف
الهروب نحو املنطقة الدافئة للبقاء �ضمن
دوري الأ�ض ��واء ملو�س ��م جدي ��د م�ستغ�ل ً�ا
اللع ��ب عل ��ى ملعب ��ه ال ��ذي ت�ض ��ع الف ��رق
املناف�سة له �ألف ح�ساب عندما ّ
حتل �ضيفة
علي ��ه وهو ممل ��وء باجلماه�ي�ر منذ وقت
مب ّكر من �إقامة املباريات.
و�ست�ش ّكل القم ��ة البغدادية املنتظرة التي

�ستجمع فريق ��ي ال ��زوراء الرابع بر�صيد
 41نقط ��ة والك ��رخ الثال ��ث بر�صي ��د46
نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب الأخ�ي�ر يف ال�ساع ��ة
الرابع ��ة ع�ص ��ر بع ��د غ ��د الأربع ��اء يف
افتت ��اح املناف�سات نقطة حت ��وّ ل وا�ضحة
يف م�سريتهم ��ا نح ��و البقاء �ضم ��ن دائرة
الف ��رق الت ��ي توا�ص ��ل مطاردته ��ا لفري ��ق

ال�شرطة املت�ص ��در بر�صيد  60نقطة الذي البحري الب�صري �صاح ��ب املركز االخري
يوا�صل م�سريته نحو اللقب ب�سجل خايل بر�صي ��د  16نقط ��ة يف مواجه ��ة متي ��ل
الوفا� ��ض م ��ن الهزائ ��م واحت ��كار جنم ��ه كفته ��ا ل�صالح كتيب ��ة �شني�ش ��ل التي تريد
عالء عب ��د الزهرة زعامة الهدافني بر�صيد القف ��ز اىل املرك ��ز اخلام� ��س يف الرتتيب
 17نقط ��ة  ،ي�ستقب ��ل فريق نف ��ط الو�سط م�ستغ�ل ً�ا حالة النتائ ��ج ال�سلبية التي مير
ال�ساد� ��س بر�صي ��د  34نقط ��ة يف الي ��وم به ��ا خ�صم ��ه ب�ش ��كل جعلت ��ه يرتن ��ح اىل
ذات ��ه على ملع ��ب النجف الأوملب ��ي فريق املرك ��ز االخري برغم ت ��ويل ثالثة مدربني

على �إدارة �ش�ؤونه الفنية.
وي�ض ّي ��ف فري ��ق احل�س�ي�ن ال ��ذي يحت ��ل
املركز التا�سع ع�شر بر�صيد  20نقطة يوم
اخلمي� ��س املقبل على ملعب  5000متفرج
يف مدين ��ة ال�صدر فري ��ق ال�سماوة الثامن
ع�شر بر�صيد  22نقطة يف مهمة ي�أمل فيه
الع ��ودة اىل �سل�سل ��ة االنت�صارات وحمو
�آثار اخل�سارة الأخ�ي�رة �أمام فريق القوة
اجلوي ��ة  ،ويلتقي نف ��ط اجلنوب احلادي
ع�ش ��ر بر�صي ��د  30نقطة مع �أمان ��ة بغداد
التا�سع بر�صيد  30نقطة يف مباراة ين�شد
فيها املدرب ع�صام حمد اىل اخلروج منها
يف النهاي ��ة بث�ل�اث نقاط غالي ��ة ويواجه
فري ��ق النج ��ف الثال ��ث ع�ش ��ر بر�صيد 27
نقطة عل ��ى ملعب فريق النج ��ف الأوملبي
فري ��ق الطلب ��ة الثام ��ن بر�صي ��د  30نقطة
يف اختب ��ار متكاف ��ئ �ستح�س ��م اللحظات
االخرية نتيجته ويحت�ضن ملعب التاجي
الريا�ض ��ي مباراة ال�صناع ��ات الكهربائية
ال�ساد�س ع�شر بر�صي ��د  24نقطة و�ضيفه
فري ��ق ال�شرطة املت�صدر بر�صيد  60نقطة
يف مهمة �سيجد فيها املدرب املونتيغريي

نيبوي�شا �صعوبة بالغة لعدم تعود العبيه
على اللعب على �أر�ضية امللعب التي عانت
منه كثري ًا الفرق اجلماهريية البغدادية.
و�ستختت ��م املناف�س ��ات ي ��وم اجلمع ��ة
املناف�س ��ات حيث يلعب فريق نفط مي�سان
اخلام� ��س بر�صي ��د  35نقط ��ة م ��ع �ضيف ��ه
فري ��ق �أربيل الق ��ادم من كرد�ست ��ان الذي
يحت ��ل املرك ��ز الث ��اين ع�ش ��ر بر�صي ��د 28
نقط ��ة يف مواجهة يتطل ��ع منها الأول اىل
تعوي� ��ض نزيف النقاط الت ��ي فقدها �أمام
الديوانية فيما يغادر فريق النفط ال�سابع
بر�صي ��د  33نقط ��ة اىل حمافظ ��ة الب�صرة
للق ��اء م�ضيفه فريق امليناء اخلام�س ع�شر
بر�صي ��د  24نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء
باملدين ��ة الريا�ضي ��ة طمع� � ًا بالع ��ودة اىل
العا�صم ��ة بغداد بنيل ث�ل�اث نقاط غالية ،
فيم ��ا يواجه فريق الكهرب ��اء الرابع ع�شر
بر�صي ��د  25نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب التاج ��ي
فريق احل ��دود العا�شر بر�صي ��د  30نقطة
يف لقاء ي�أمل كالهم ��ا الفوز بها لتح�سني
موقعيهم ��ا يف ترتي ��ب الف ��رق امل�شارك ��ة
باملو�سم الكروي احلايل.
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خيارات وفر�ص جتاوز العراق ملنظومة العقوبات الأمريكية "املنفردة ّ
امل�شددة" على �إيران
مع اقرتاب موعد انتهاء مهلة الثالث �أ�شهر التي
حددته ��ا وا�شنط ��ن للع ��راق يف دي�سمرب 2018
لتمدي ��د فرتة التعام ��ل العراقي مع �إي ��ران ب�ش�أن
توري ��د الغ ��از الطبيع ��ي والكهرب ��اء وتعام�ل�ات
جتاري ��ة – مالي ��ة �أخ ��رى تت�صاع ��د الت�س ��ا�ؤالت
ح ��ول عم ��ا �إذا كان الع ��راق م�شم ��و ًال بالعقوبات
الأمريكي ��ة �أم ال ؟ كذل ��ك ماه ��ي املخاطر املحتملة
التي حتي ��ق وحتيط بالدولة العراقية جتاه عدم
االلت ��زام بامل ��دة املح ��ددة وماطبيع ��ة التداعيات
التي �سيتحملها العراق يف الفرتة القادمة؟ وهل
ب�إم ��كان الع ��راق �أن يخرج من عن ��ق الزجاجة؟ .
ر�سمي� � ًا �أ�ش ��ار اال�ست ��اذ عادل عبد امله ��دي رئي�س
ال ��وزراء العراق ��ي �إىل �أن امل�س�أل ��ة يف م�ضمونها
التنطب ��ق على العراق حي ��ث �أن البيان الأمريكي
املعلن يتح ��دث عن منظومة التعام�ل�ات النفطية
والع ��راق ولي� ��س الغ ��از �أم ��ر �أكده وزي ��ر النفط
ونائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الطاق ��ة .كما
اال�ست ��اذ عبد املهدي قد �أكد من جانبه ب�أن العراق
لي� ��س ولن يك ��ون طرف� � ًا يف �أي نزاع ب�ي�ن �إيران
والوالي ��ات املتحدة موقف �سب ��ق �أن كرره مرار ًا
م�ضيف� � ًا "�إن �شع ��ب الع ��راق عانى م ��ن احل�صار
ويدرك ال�ضرر الذي يلحق بال�شعوب من جرائه،
ولن يكون العراق ج ��زء ًا من منظومة العقوبات
�ض ��د �إي ��ران �أو �أي �شعب �آخر" .موق ��ف عار�ضه
في ��ه رئي� ��س ال ��وزراء العراقي ال�ساب ��ق الدكتور
حي ��در العبادي حيث �أك ��د يف �أغ�سط�س �/آب �إىل
�أنه "م�ضطرلاللت ��زام بالعقوبات الأمريكية رغم
عدم تعاطفه معه ��ا" .مذكر ًا ب�إن "بالده عانت من
 12عام ًا من احلظر الدويل" .من هنا � ،أهمية
املناق�ش ��ة املو�ضوعي ��ة والواقعية له ��ذه الق�ضية
احلرج ��ة وتداعياته ��ا الت ��ي تعك� ��س يف �أح ��د
جوانبه ��ا املهم ��ة مدى تباي ��ن املواق ��ف العراقية
"الر�سمي ��ة وال�شعبي ��ة "خا�ص ��ة �إذا مل تتخ ��ذ
جتاهه ��ا اخلي ��ارات املنا�سبة املجدي ��ة مع متاهل
يف انته ��از الفر� ��ص الثمين ��ة لو�ض ��ع بدائ ��ل
ا�سرتاتيجي ��ة حقيقي ��ة حي ��ث �ستنته ��ي امل ��دة
ال�ضاغط ��ة �أمريكي� � ًا رمب ��ا مبزي ��د م ��ن النتائ ��ج
ال�سلبي ��ة وال�ض ��رر باالقت�ص ��اد العراق ��ي ال ��ذي
يع ��اين �أ�ص ًال من ترك ��ة �إقت�صادي ��ة ومالية ثقيلة
انعك�س ��ت �سلب� � ًا مبجمله ��ا على حي ��اة املواطنني
العراقي�ي�ن ب ��ل وا�ضح ��ت ت�شكل تط ��ور ًا خطري ًا
يه ��دد ب�إنحراف م�سار التقدم  ،كما �أنه ي�ؤثر �سلب ًا

عل ��ى نوعي ��ة وج ��ودة حي ��اة العراقي�ي�ن� .أما من
املنظ ��ور الأمريكي ف� ��إن �إدارة الرئي�س الأمريكي
ترام ��ب �سب ��ق له ��ا  -عق ��ب �إن�سحابها م ��ن �إتفاق
املل ��ف الن ��ووي املع ��روف باخلط ��ة املوح ��دة
االجرائي ��ة ال�شامل ��ة � - JCPOAأن �أعلن ��ت
حزم ًا جديدة من العقوب ��ات ال�شديدة على �أيران
ا�سته ��دف يف املرحل ��ة الثانية ال�شدي ��دة الوطئة
"قط ��اع النف ��ط  ،امل�ص ��ارف وو�سائ ��ل النق ��ل
االي ��راين"� .ضمن ه ��ذا ال�سياق �أر�س ��ل الدكتور
العب ��ادي وف ��د ًا �إىل وا�شنط ��ن مهمت ��ه عر� ��ض
د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة
�إطارع ��ام للطلب العراق ��ي يت ��م التفاو�ض حوله
يو�ضح حاجة العراق الفعلية من �إيران يف قطاع
الطاق ��ة الكهربي ��ة وللغ ��از الطبيع ��ي م ��ع تبي ��ان
�أهمي ��ة العالقات التجاري ��ة "املق�صود رمبا ملف
ال�سياح ��ة الدينية" حيث ي ��زور العراق مايقارب
م ��ن  3-2ملي ��ون ح ��اج �إي ��راين و�أع ��داد مهم ��ة النظر مل�صالح الطرفني العراقي واالمريكي ف�إننا النف ��ط االيراين فقط والعالق ��ة لها بتوريد الغاز
�أخ ��رى كب�ي�رة م ��ن ال ��زوار العراقي�ي�ن باملقاب ��ل جن ��د �أنه ��ا متثل ��ت بعق ��د �إتفاقي ��ات ومواثي ��ق االي ��راين �إىل الع ��راق الذي اليدخ ��ل يف �إطارها
ت ��زور �إي ��ران �سنوي ��ا  .الأم ��ر ال ��ذي ي�ستوج ��ب �سمح ��ت لوا�شنط ��ن "بحماية الأم ��وال العراقية مطلق ًا لإن العراق دولة منتجة وم�صدرة للنفط .
�إ�ستثن ��ا ًء موقت� � ًا للعراق من منظوم ��ة العقوبات يف اخل ��ارج ،باال�ضاف ��ة �إىل اجلان ��ب الأمن ��ي علم ��ا ب�إن الت�أكي ��د الر�سمي العراق ��ي �أ�شار �أي�ض ًا
االمريكية على �إيران  .نتيجة لذلك �أعرب املوقف والغط ��اء اجلوي احليوي ال ��ذي و ّفره التحالف �إىل �أهمي ��ة اجله ��ود العراقي ��ة امل�ستمرة لتحقيق
الدبلوما�س ��ي االمريك ��ي يف املقابل ع ��ن تقديره ال ��دويل للعراق عند حربه ال�ضرو�س �ضد داع�ش االكتفاء الذات ��ي من الغاز الطبيع ��ي عرب مرحلة
وتثمين ��ه للع ��راق كون ��ه �صديق� � ًا و�شري ��ك ًا ب ��ل خ�ل�ال الأع ��وام ال�سابق ��ة" .يف �إط ��ار �أخر مقابل زمني ��ة ت�ص ��ل �إىل �أربعة �سنوات قادم ��ة� .إحدى
وحليف� � ًا �سرتاتيجي� � ًا ت�سع ��ى الإدارة االمريكي ��ة يج ��ب معرفة مدى عمق حج ��م الرتابط العراقي م�ش ��كالت تنمي ��ة االقت�صادي ��ة ب ��ل والإن�ساني ��ة
للحفاظ عل ��ى ا�ستقراره ورخ ��اءه .ال�شيء الذي  -االي ��راين  .يف ه ��ذا الإط ��ار للم�س�أل ��ة �أبع ��اد تتمث ��ل يف كيفي ��ة تنوي ��ع م�ص ��ادر الطاق ��ة على
يجب معرفته �أي�ض ًا �أن م�صالح الواليات املتحدة ومظاه ��ر �شمولي ��ة مهم ��ة ج ��دا �شمل ��ت �أوجه� � ًا ال�شع ��ب العراق ��ي خا�ص ��ة و�إن امل ��وارد النفطية
احليوية م ��ع الع ��راق حيوية ترج ��ع �إىل توقيع وجوان ��ب �سيا�سي ��ة – �أمني ��ة – جتاري ��ة اقرت د�ستوري ًا كونه ��ا ملك لل�شعب العراقي � .إن
�إتفاقي ��ة ال�شراك ��ة ال�سرتاتيجي ��ة يف نهاي ��ة عام واقت�صادي ��ة عل ��ى ر�أ�سها مل ��ف الطاق ��ة ( توريد خ�ب�راء العراق يف جم ��ال تنوع م�ص ��ادر الطاقة
( 2011عه ��د الرئي� ��س اوبام ��ا)  .كل ه ��ذه الكهرب ��اء والغ ��از الطبيع ��ي )� .إن قيمة امل�صالح ب�شكله ��ا التقلي ��دي وغري التقليدي ه ��م الآن �أمام
التط ��ورات ا�ستوجب ��ت ا�ستثن ��اءه م�ؤقت� � ًا م ��ن التجاري ��ة املتبادل ��ة ب�ي�ن الطرف�ي�ن العراق ��ي م�س�ؤولي ��ة وطني ��ة تاريخي ��ة ومرك ��ز �صع ��ب
تطبيق العقوبات التي فر�ضتها الواليات املتحدة والإي ��راين و�صل ��ت حالي� � ًا �إىل  12بليون دوالر �إقت�صادي� � ًا ومالي� � ًا معه بج ��ب �أن تتبل ��ور ب�شكل
عل ��ى �إي ��ران ملدة  45يوم� � ًا تلته ��ا  90يوم ًا �أخر ومن املفرت�ض �أن تت�صاعد قيمتها �إىل  20بليون وا�ض ��ح و�صري ��ح ر�ؤي ��ة �سرتاتيجي ��ة معمق ��ة
م ��دة �سماح �أخ�ي�رة � .سياق مه ��م وال�شك يعرفنا دوالر يف امل�ستقب ��ل القري ��ب .جانب م ��ن الردود تو�ضح طبيعة اخلي ��ارات والفر�ص امل�ستقبلية .
ب� ��إن دو ًال �أخ ��رى عل ��ى ر�أ�سه ��ا ال�ص�ي�ن  ،ال�صني العراقي ��ة جتاه املقاطعة االمريكي ��ة املوجهة �إىل علما ب� ��أن العراق يف يومنا احل ��ايل بحاجة لكل
الوطني ��ة  ،اليابان  ،كوري ��ا اجلنوبية  ،ايطاليا  ،ايران ت�ضمن ��ت ت�أكيد وزي ��ر اخلارجية العراقي املقرتح ��ات املفي ��دة لتطوي ��ر �صناعات ��ه النفطية
اليون ��ان  ،تركي ��ا والهن ��د كله ��ا منح ��ت جميع ��ا ال�سي ��د حمم ��د عل ��ي احلكي ��م عل ��ى ان "عقوبات وغ�ي�ر النفطي ��ة ب�ص ��ورة تن ��م ع ��ن تن ��وع يف
ا�ستثاءات مماثلة �ستنتهي قريب ًا جد ًا يف ال�صيف الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة ه ��ي �إنفرادي ��ة الإمكان ��ات والقدرات .ما يزيد الأمر توتر ًا وقلق ًا
الق ��ادم  ،علم� � ًا ب�إن بع� ��ض هذه ال ��دول وكنتيجة ولي�س ��ت ملزم ��ة للع ��راق طامل ��ا افتق ��دت ال�سم ��ة يف العراق �إحتدام النزاعات الدولية خا�صة على
لل�ضغ ��ط االمريكي الكب�ي�ر قد اوقف ��ت فعلي ًا قبل الدولي ��ة وبالت ��ايل ف� ��إن الع ��راق لي� ��س جم�ب�ر ًا امل�صالح ومناطق النفوذ ومنها ب�شكل خا�ص يف
ف�ت�رة قريبة كل تعامله ��ا النفطي م ��ع ايران مثل االلت ��زام به ��ا .ه ��ذا ويف االون ��ة االخ�ي�رة ومع منطقتنا احليوية جيو�سيا�سي ًا � -إقت�صادي ًا .من
ايطاليا واليونان وال�ص�ي�ن الوطنية � ،أما الدول ت�صاع ��د ردود االفع ��ال م ��ن الطرف�ي�ن العراق ��ي منظورمكم ��ل ميك ��ن الأ�ش ��ارة �إىل ت�صريح مهم
االخرى التي الزالت م�ستمرة بتعاملها مع �إيران والأمريك ��ي اك ��د وزي ��را النف ��ط والكهرب ��اء لوزي ��ر اخلارجي ��ة العراق ��ي يتن ��اول �إمكاني ��ة
جتاري ًا فه ��ي ال�ص�ي�ن واليابان والهن ��د �.أما عند العراقي�ي�ن ب�إن العقوب ��ات االمريكية مركزة على ا�ستم ��رار العالق ��ات الوثيق ��ة املتمثل ��ة بتنمي ��ة

ّ
مظفر ال ّنواب :ت�أمالت وذكريات-16-

د .ح�سين الهنداوي

ثمة ق�صي ��دة ملظفر الن ��واب نحفظها عن ظهر
قل ��ب لكرثة ح�ضوره ��ا يف حياتن ��ا لتعبريها
رمبا ع ��ن واق ��ع عبثية ه ��ذه احلي ��اة كما عن
القدر العراقي الأكرث �صدق ًا تراجيدي ًا ال �سيما
اذا كان جنوبي ًا:
َ
مثل ما ت ْنـكطع جوّ ه املطر �شدّة يا�سمني
مثل �صندوق العر�س
ينباع خردة ع�شـك من مت�ضي ال�سنني
ا َنه كتلك مو حزن ..الﭼن حزين
مثل بلب ��ل كـ َع ��د م ْت� ّأخ ��ر .لـكـه الب�ست ��ان كلهه
�إ ْب َل ّيه تني
مو حزن ،ال مو حزن ،ال مو حزن..
تل ��ك �سلف� � ًا حلظ ��ة غنائي ��ة علي ��ا يف نوعي ��ة
ال�شجن الإن�ساين ،العراقي وغريه ،ي�سطرها
هنا ،يف هذه الق�صيدة ،مظفر النواب .حلظة
تت ��وازى وتتحد وتتوحد م ��ع النقلة النوعية
املث�ي�رة املتع ��ددة االجتاه ��ات الت ��ي حققه ��ا
ال�شع ��ر العراقي عرب مثاب ��رة �أكرث من ن�صف
ق ��رن؛ جعلت م ��ن �أ�سلوب مظف ��ر النواب يف
�شع ��ر الف�صحى مث�ل ً�ا ،وموقفه النق ��دي فيه،
مدر�س ��ة �شعري ��ة مث�ي�رة للج ��دل ،فع�ل ً�ا� ،إمنا
مدر�س ��ة رئي�سة متنفذة وم�ؤثرة يف كل العامل
العربي م ��ن املحيط اىل اخللي ��ج وحتى لدى
خ�صومه ��ا �أحيان� � ًا ورغ ��م كل ح ��روب بع�ض
احل�س ��اد وال�صغ ��ار ال�شع ��واء عليه ��ا ،فيم ��ا،
ومنذ ف�ت�رة �أقدم ،رفع �شع ��ر النواب املكتوب
باللهج ��ة العامي ��ة العراقية ،ه ��ذا ال�صنف من
ال�شعر ال�شعبي اىل م�صاف فن خا�ص متكامل
بذاته وعلى درجة رفيعة من الن�ضج والرفعة
على �صعيدي ال�ش ��كل وامل�ضمون يتباهى بها
حت ��ى مثقف ��و الف�صحى العراقي ��ون ،ما جعله
عل ��ى كل ل�سان تقريب� � ًا يف ب�ل�اد الرافدين بل
ومنت�ش ��ر ًا ،ع�ب�ر بع�ض الق�صائ ��د �أو املقاطع،
يف كل دول ال�شت ��ات العراقي ب ��ل يف �سوريا
ولبن ��ان ودول خليجي ��ة وعربي ��ة اخرى كان
بع�ضها يعترب اللهجة العراقية حم�ض هرطقة
جبلية.
ويقين� � ًا بالن�سب ��ة يل �إن مظف ��ر الن ��واب كان
�أحد �أك�ب�ر ال�شعراء العراقيني ،ورمبا الأكرب،

بني الذي ��ن اقرتن ا�سمهم بهذا االجناز الكبري
لل�شع ��ر باللغة العامية .فاهمي ��ة �شعر النواب
ال�شعب ��ي �أك�ث�ر م ��ن ا�ستثنائي ��ة يف الواق ��ع
اىل ح ��د اعتب ��اره �سفر ن�ض ��ال بذاته .وهي ال
تقت�ص ��ر عل ��ى حتقيق ه ��ذه النقل ��ة وح�سب،
�إمن ��ا �أي�ض� � ًا ،وبجه ��د ذات ��ي وواع دائم ًا ،يف
�إن�ضاجه ��ا وتكري�سه ��ا م�أخ ��وذ ًا يف �آن واحد
به ��م املفاعل ��ة غ�ي�ر املبت�سرة ما ب�ي�ن احلداثة
والأ�صال ��ة من جه ��ة والعاملي ��ة والعراقية من
جه ��ة �أخ ��رى .ومع ��ه ،ومن ��ذ ق�صائ ��د "الريل
وحم ��د" حتدي ��د ًا ،املكتوب ��ة يف ح ��وايل
� ،1958سيج ��د ال�شع ��ر ال�شعب ��ي العراق ��ي
نف�س ��ه ولأول م ��رة يف الع�صر احلديث حمط
اهتمام عربي و�أجنبي .فقد جنح هذا ال�شاعر
يف �إح ��داث قطيعة جمالية حا�سمة مع احلالة
املا�ضي ��ة .وبغي ��اب درا�س ��ة �شامل ��ة وعميق ��ة
حول العبقري ��ة النوابية يف ال�شعر ال�شعبي،
يكفين ��ا ت�أم ��ل بع� ��ض ق�صائ ��ده كـ"ريح ��ان"
�أو "ح�س ��ن ال�شمو� ��س" �أو "�إب ��ن ديرتن ��ه
حم ��د" �أو "حجام الربي� ��س" او "روحي" او
"البنف�س ��ج" او "زرازير ال�ب�راري" للك�شف
ع ��ن اجلوان ��ب اخلا�ص ��ة به ��ذه العبقري ��ة ال
�سيما جله ��ة ثراءاتها املتعددة .ورمبا ميكننا
القول –�أمام ال�صرح البديع الذي ار�ساه هذا
ال�شاع ��ر� -إن الق�صي ��دة ال�شعبية النوابية من
الع�س�ي�ر جتاوزها جمالي ًا لف�ت�رة مهمة قادمة
كم ��ا ه ��و وا�ض ��ح الآن ،لأ�سب ��اب مو�ضوعية
كثرية �أبرزها الت�أثري الطويل لغيابني :غياب
ف�سح ��ة التنف�س -التفاعل ال�ضرورية لتجاوز
كهذا نظر ًا للنزع ��ة العدائية التي ثابر النظام
البعثي يف العراق ،على التلويح بها �ضد هذا
ال�ض ��رب من الف ��ن ،وغي ��اب عبقري ��ة �شعرية
جديدة تب� � ّز فع ًال� ،أو على الأق ��ل توازي ،تلك
الت ��ي �إقرتن ��ت ،ب�إع�ت�راف وا�س ��ع ،ب�إ�سم هذا
ال�شاع ��ر .وميكنن ��ا ا�ضاف ��ة عام ��ل ثال ��ث هو
الإف ��راط حالي ًا يف ا�ستخ ��دام ال�شعر ال�شعبي
كو�سيل ��ة جاهزة وجماني ��ة للتعبئ ��ة الدينية
وال�سيا�سية التجارية الرخي�صة.
بي ��د �إن املث�ي�ر ورمب ��ا امل�ستغرب ه ��و توقف
مظفر النواب عن كتابة ال�شعر باللغة العامية

العراقية بعد مغادرته العراق هرب ًا من بط�ش
ال�سلطة البعثية يف نهاية ال�ستينيات املا�ضية.
ف�ل�ا نكاد نعرث له �إال نادر ًا على ق�صائد جديدة
بالعامي ��ة العراقية كم ��ا لو �إن ��ه اكت�شف عامل ًا
جدي ��د ًا ال يتفاعل مع العامي ��ة ما دفعه اىل �أن
يكر� ��س كل طاقت ��ه الإبداعي ��ة لل�شع ��ر باللغة
الف�صح ��ى .ولق ��د احتفظت دائم ��ا مبقطع �أو
�آخر م ��ن بني ما كتبه مظفر بالعامية العراقية
بع ��د مغادرت ��ه الع ��راق منه ��ا مطل ��ع ق�صيدة
جمهول ،عل ��ى الأرجح ،بعنوان (�سالوفة ابو
�سرهي ��د) متث ��ل �أح ��د ف�صول ملحم ��ة �شعرية
جدي ��دة كان يطم ��ح اىل �إ�صداره ��ا بعن ��وان
(�س ��ت �سوالف من البو ح�س ��ن) �إال �إنها مل تر
النور �أب ��د ًا با�ستثناء ظه ��ور حمدود جد ًا يف
ن�شرة نادرة با�سم احلزب ال�شيوعي العراقي
القي ��ادة املركزي ��ة طبعناه ��ا عل ��ى �سفح جبل
�شاخ ر�ش يف كرد�ستان العراق اوائل ني�سان
.1974
و(�سالوف ��ة اب ��و �سرهيد) كان ��ت يف ذم جبهة
"تقدمي ��ة" واف ��ق فيه ��ا احل ��زب ال�شيوع ��ي
العراقي عام  1973عل ��ى االعرتاف للحزب
الفا�ش ��ي احلاك ��م مبكان ��ة "احل ��زب القائ ��د"
م ��ا اعت�ب�ر موقف ��ا معادي� � ًا لل�شع ��ب العراق ��ي
وانتحاري� � ًا� .أما ن�ص الق�صي ��دة املكتوبة يف
ذلك العام نف�سه فكما يلي:
كامتْ هيبة يا بو ال ّليل
وخي ��وط الفج ��ر ط ��ر َزنْ وراك اخب ��ار
عَاملك�شوف
يا خنجر َعلِميا�سر عليه ا�سم احلزب معكوف
و�ص ��ل مكاتي ��ب العر� ��س للماوراه ��م غ�ي�ر
مي ّ
ْ
الفناجني والد ّيان
و�سالوف ��ة وك ��تْ غـزل ��و عليه ��ا العم ��ر ريحة
�صوف
مي�س ��وّ ي الـﭽـ�ل�اچ اخلي ��زان �أنهار م ��ن لون
البنف�سج
ْ
وحدك ال�س ّكان وال�شادوف
ي ْلوحدك من ت�سولف،
ا�شوف ��ن كل ح ��رف م ّن ��ك م�ش � ْ�ط ي ��اكل �سب� � ْع
طلقات
وكل رك ��زة ذه ��ب ،وال�ش�ي�ن حمال ��ة �ص�ب�ر
و�سيوف
ا�سولفلك ،ا�سولفلك � ،سوالف ليل،
وح�صيني نفط ،واحزاب اجاهه املوت
طرك الله وكرا�سي بالوزارة..
ولب�ستْ النفنوف
خل يـكـعد فهد وي�شوف
يغاتي بغيبتك
كام ال�شـكنـك ،والبثل ،والزبل ،واخلريط
وانت ��ه تـكل ��ي ل ��و خيط الفج ��ر ب�ّي�نّ  ..الزمو
اخليط ،ولتعوفوه
ما ﭽ ّذبت!
لكن ك ّلي وين اخليط؟ وين اخليط؟
انتهى

التج ��ارة العراقية – االيرانية املتبادلة من خالل
�إعتم ��اد �آلية مالي ��ة ت�ستند �إىل التعام ��ل بالدينار
العراق ��ي م ��ع الرغب ��ة بت�أ�سي� ��س �صن ��دوق مايل
للمبيعات مع �إي ��ران .ال�س�ؤال هل هذا الأمر مجُ دٍ
وقاب ��ل للتطبيق ؟ �صورة قد ال تكون مماثلة كلي ًا
�أو ن�سبي� � ًا للتعام ��ل االوروب ��ي مع �إي ��ران حيث
متكنت الدول االوروبية من التعامل االقت�صادي
م ��ع �إي ��ران دون خ�ض ��وع كب�ي�ر ج ��د ًا لل�ضغ ��ط
االمريك ��ي .ولك ��ن تعامله ��ا يفرت� ��ض �أن يتم من
خ�ل�ال "عملة الي ��ورو" وهي م�س�أل ��ة خمتلفة عن
التعامل بالدينار وبالتوم ��ان االيراين .ال�س�ؤال
هل ت�ستطيع الدول املعار�ضة للنهج االمريكي �أن
ت�سل ��ك �سلوكا يعرب ع ��ن �إرادات قوي ��ة م�ستقلة ،
اجل ��واب لي�س هين� � ًا ولكنه ي�ؤكد ب� ��إن اجلميع ال
ينطلقون من مواقف ور�ؤى �سرتاتيجية حمددة
وم�صال ��ح وا�ضح ��ة ولكنه ��م جميع� � ًا وبدرجات
متباين ��ة �شه ��دوا ب� ��إن �سيا�سات ترام ��ب �أ�ضحت
تثري م�شكالت بل و�أزم ��ات يف العالقات الدولية
ه ��م يف غن ��ى عنه ��ا خا�ص ��ة يف منطقتن ��ا
اجليو�سيا�سي ��ة –االقت�صادي ��ة � .سيا�س ��ات كان
ميك ��ن حله ��ا م ��ن خ�ل�ال التفاو� ��ض واعتم ��اد
الدبلوما�سية ال�سلمية الناعمة �أو الذكية �إن �صح
التعب�ي�ر "جتم ��ع ب�ي�ن الدبلوما�سي ��ة ال�صلب ��ة
والناعم ��ة" مايوف ��ر �إعتم ��اد اخلي ��ارات املالئمة
وحتويل التحديات �إىل فر�ص للو�صول ملعادالت
للق ��وة ولل�شراك ��ة ميك ��ن �أن تك ��ون �أج ��دى م ��ن
مواجه ��ات لي�س ��ت جمدي ��ة يف وق ��ت نح ��ن يف
الع ��راق ويف املنطق ��ة ب�أم� ��س احلاج ��ه لالم ��ن
واال�ستق ��رار ولالزده ��ار .م�س�أل ��ة �أخ ��رى له ��ا
�إنعكا�س ��ات يف الغال ��ب �سلبي ��ة عل ��ى الواق ��ع
العراق ��ي ترتب ��ط مبوق ��ف �أمريكي �أخ�ي�ر بجعل
احلر� ��س الث ��وري الإي ��راين منظم ��ة ارهابي ��ة
حمظ ��ورة ما �صع ��د م�ؤخر ًا من ح ��دة التوجهات
الأمريكي ��ة – الإيرانية التي حملت وتائر �أو نذر
مواجهة حمتمل ��ة (لي�ست بال�ض ��رورة ع�سكرية)
وبالت ��ايل �إمكاني ��ة تنام ��ي التوت ��رات املقلق ��ة
ملنطقتن ��ا ال�ش ��رق �أو�سطي ��ة – اخلليجي ��ة
و�إنعكا�سها �سلب ًا على العراق ذاته .من التخوفات
�أن ي�شم ��ل احل�ش ��د ال�شعب ��ي برمت ��ه –م�ؤ�س�س ��ة
ر�سمي ��ة �أق ّره ��ا ت�شري ��ع الربمل ��ان العراق ��ي –
مبنظوم ��ة العقوب ��ات االمريكي ��ة كون ��ه �أي
"احل�ش ��د" متعاط ��ف ب�ش ��كل ع ��ام م ��ع م�ص�ي�ر

منظم ��ة احلر�س الث ��وري اال�سالم ��ي االيراين .
هن ��ا � ،أي�ض� � ًا الجن ��د للحكوم ��ة العراقي ��ة ر�ؤى
�سرتاتيجي ��ة تب�ي�ن م�س ��ار الطريق الق ��ادم الذي
يج ّن ��ب الع ��راق املزالق املحتملة  .م ��ن ال�صحيح
الق ��ول يف نهاي ��ة املقال ب� ��إن خ�ي�رات و�إمكانات
الع ��راق مهم ��ة وكب�ي�رة ب ��ل ويج ��ب �أن تت�س ��ع
وتتعمق جذري ًا من خ�ل�ال تنويع م�صادر الطاقة
وتعظي ��م خيارات ا�ستخدام املوارد وعلى ر�أ�سها
موارد املي ��اه والطاقة والبيئ ��ة النظيفة ب�صورة
ت ��در مكا�سب للعراق ول�شعب ��ه �أي يتم ت�سخريها
كلي ��ا خلدمة ومنفعة ال�شع ��ب املكابد الذي يعاين
ب�صورة م�ؤ�سفة وم�ؤملة ج ��دا من ا�ستمرار الفقر
والع ��وز واملر� ��ض  ،ولكنها جه ��ود ر�سمية حتى
الآن متوا�ضعة ج ��د ًا مل ت�ؤخذ معنى �سرتاتيجي
م�ست ��دام وا�ض ��ح يف التفا�صي ��ل وال ��ر�ؤى
وااله ��داف م ��ا يعطين ��ا نتائ ��ج �إيجابي ��ة �ضئيلة
وغ�ي�ر مر�ضي ��ة �شعبي� � ًا للغالبية م ��ن �شعبنا  .كل
ذل ��ك �سي�ستمر طامل ��ا كانت حكوماتن ��ا بعيدة عن
�إعتم ��اد "نهج احلكم ال�صالح الرا�شد �أو الر�شيد "
ال ��ذي يفرت�ض �أن يعن ��ى كثري ًا وب�ش ��كل م�ستمر
مبتابع ��ة �سج ��ل حق ��وق الإن�س ��ان وحريات ��ه
اال�سا�سية وبتطبيق نهج العدالة االجتماعية يف
ظل حك ��م القانون ب�شكل �ص ��ارم على كل خمرب
ومف�س ��د  .كلم ��ا جن ��ح الع ��راق حكوم ��ة و�شعب ًا
بتخطي وجتاوز املعوقات ومواجهة التحديات
ب�صورة حم�سوبة زمني ًا ويف �إطار من ال�شفافية
والرقابة امل�ستمرة واملحا�سبة الق�ضائية حلاالت
الف�س ��اد كلما �أمك ��ن �إنتاج حل ��ول واقعية ناجعة
�ستمكن العراق من ال�سريعلى ال�سكة ال�صحيحة
للتق ��دم والنج ��اح واالزده ��ار  .امل�س�أل ��ة لي�س ��ت
جمرد �آماين م ��ن �أمثلتها مث ًال الق ��ول ب�إن جمرد
زيادة يف �إمكاني ��ة العراق زيادة �إنتاجه النفطي
�إىل  6.5مليون برمي ��ل يوميا �ستعود مبكا�سب
عل ��ى �شعبنا يف ح�ي�ن �أن مع ��دالت النمو الزالت
واطئ ��ة جد ًا هذا من جه ��ة و التنمي ��ة الإن�سانية
يف �شت ��ى حق ��ول وميادي ��ن احلي ��اة الزالت غري
متحققة بعد بكل املقايي� ��س وامل�ؤ�شرات الدولية
م ��ن جهة �أخ ��رى� .أخريا الب ��د للعراق م ��ن دولة
مدني ��ة بعي ��دة ع ��ن كل ان ��واع املحا�ص�ص ��ة
واملنازع ��ات العا�شرية الدامية التي ت�ؤخر كثريا
"بن ��اء عراق جديد" يلع ��ب دور ًا فاع ًال وم�ؤثر ًا
�إقليمي ًا ودولي ًا.

نافذة من موسكو

ت�أمالت في م�شروعية ال�سلطة

د .فالح احلمـراين
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�إن فق ��دان الأنظمة م�شروعيته ��ا كان �أحد الأ�سباب
اجلوهري ��ة "للربي ��ع العربي" .فق ��د خلع املجتمع
امل�شروعي ��ة عن تل ��ك الأنظمة يف حلظ ��ة تاريخية،
والالف ��ت �إن تل ��ك الأنظم ��ة اعتم ��دت النظ ��ام
اجلمهوري ،و�شكلي ًا نظام ف�صل ال�سلطات ،ورفعت
�شع ��ارات تقدمي ��ة تنموية ،وواع ��دة ،وزعمت �إنها
�أنظمة �شعبي ��ة .فيما مل تهتز �أركان �أنظمة اعتمدت
املَ َل ِكي ��ة ب ��كل املوا�صف ��ات ،و�أحيان� � ًا تق�ت�رب م ��ن
احلك ��م املطلق �أو تفتح املج ��ال لبع�ض االعتبارات
الدميقراطي ��ة� .إن فق ��دان امل�شروعي ��ة ه ��و املقدمة
النهيار نظ ��ام احلكم القائم .ولي�س ��ت هناك وثائق
�أو معاهدات حت ��دد لل�سلطة واملجتمع امل�شروعية،
وخط ��وط اخلروج عليها� ،إنها عل ��ى الأغلب مقولة
وعي �سايكولوجية� ،أو موقف املجتمع من ال�سلطة
و�أدائه ��ا ،وقيامه ��ا باملهام التي ين�شده ��ا املواطن.
�إنه ��ا ُت�ب�رز م�ست ��وى ثقة املجتم ��ع بال�سلط ��ة التي
حتكمه ،و�إميانه مب�صداقية نواياها.
وتوجد عدة عوام ��ل ت�ضفي ال�شرعية على ال�سلطة
ال�سيا�سية .الأكرث �أهمية من بينها هو عامل الزمن.
فالنا� ��س بطبيعته ��م يعتادون على من ��ط معني من
�أمناط احلكم ،وعلى تقالي ��د املرا�سم وموا�صفاته.
�إن موق ��ف الربيطاني�ي�ن  ،من م�ؤ�س�س ��ة امللكية يف
بلده ��م ،هو واح ��د من الأمثل ��ة ال�ساطعة على كيف
�أن الزمن ي�ضف ��ي ال�شرعية على النظام ال�سيا�سي.
�إن واق ��ع وج ��ود احلك ��م امللك ��ي يف بريطانيا على
مدى عدة قرون ،يجعله للكثري من املواطنني لي�س
فقط م�شروع ًا ،ولكن ��ه الإمكانية الوحيدة بالن�سبة
لربيطانيا العظمى .ومل يتمكن خ�صوم امللكية حلد
الآن م ��ن جر الع ��دد الكايف م ��ن املواطنني ل�صفهم،
على الرغم من الف�ضائح التي ال حت�صى يف العائلة
امللكية.
�إن الزم ��ن ( ط ��ول ف�ت�رة وج ��ود النظ ��ام) ينبغ ��ي
�أن يك ��ون حا�ض ��ر ًا يف وعي املواطن�ي�ن ،وبخالفه
�سيزول النظ ��ام من وعي املواطنني .ولو ت�صورنا
�إن نظام� � ًا ما ،قام �سابق ًا ،و�إن املواطنني ال يعرفون

�شيئ� � ًا عن وج ��وده ،فمن غ�ي�ر املحتم ��ل �أن ي�ضفي
عام ��ل الزمن يف ه ��ذه احلالة �شرعي ��ة فعالة عليه.
مثال ل ��و كان ��ت احلكوم ��ات العراقي ��ة املتعاقبة قد
حظ ��رت ذك ��ر عائلة املل ��ك في�ص ��ل والنظ ��ام امللكي
يف الع ��راق ،ف�إنه ��ا �س ُتمحي ��ه من وع ��ي العراقيني
بعد ب�ضعة �أجيال .ولكان ��ت قاعدة املتعاطفني معه
ق ��د تقل�صت الي ��وم �إىل حد كبري ،عل ��ى قلة عددهم،
و�ضعف �أ�صواتهم.
والعامل الآخر الذي ي�ضفي ال�شرعية على ال�سلطة
ه ��و "النجاح" الذي حتقق ��ه .فاذا قي ��م املواطنون
�أداء ال�سلط ��ة بان ��ه ناج ��ح وفع ��ال ،ف�إنه ��ا �ستن ��ال
كذل ��ك �شرعية .و�ضمن هذا ال�سي ��اق غالب ًا ما ي�شري
علماء ال�سيا�سي ��ة �إىل تاريخ �أملانيا احلديث كمثال
على ذل ��ك .فاملع ��روف �إن �أملاني ��ا ال تتمت ��ع بتقاليد
دميقراطية عريقة ،على غرار بريطانيا والواليات
املتح ��دة .و�إىل زمن غري بعيد كانت تت�ألف من عدة
�إمارات ،توح ��دت يف القرن التا�سع ع�شر .ون�ش�أت
بع ��د احلرب العاملي ��ة الأوىل يف الأرا�ضي الأملانية
جمهوري ��ة فامي ��ار الت ��ي كان ��ت �ضعيف ��ة �سيا�سي ًا،
وعاجزة عن معاجلة امل�ش ��اكل االقت�صادية واملالية
العميقة .و�أ�صبح "الراي ��خ الثالث" الهتلري بدي ًال
ع ��ن جمهوري ��ة فامي ��ار .وحت�س ��ن بظل ��ه الو�ض ��ع
االجتماع ��ي واالقت�صادي ب�شكل عمي ��ق ،ورغم �أن
ال�سلط ��ة انتهكت على مر�أى م ��ن اجلميع القانون،
يف مرحلة بن ��اء م�ؤ�س�سات جديدة ،راحت تكت�سب
ال�شرعي ��ة بعي ��ون �س ��كان �أملانيا ،حت ��ى بالرغم من
البغ� ��ض واله ��ول ال ��ذي �أب ��داه املجتم ��ع العامل ��ي
للفا�شية .والالف ��ت �إن مو�ضوع �شرعية نظام هتلر
مل ُيط ��رح بعد هزمية �أملاني ��ا النازية ـ فقد �أ�صبحت
ال �شرعيته ظاهرة ،لي�س فق ��ط للمنت�صرين ،و�إمنا
للأملان انف�سهم.
حينم ��ا مت �إن�ش ��اء جمهورية �أملاني ��ا الفيدرالية يف
الأرا�ض ��ي التي �ألت ��ي احتلتها �أمري ��كا وبريطانيا
وفرن�سا .وت�شكلت م�ؤ�س�ساته ��ا ال�سيا�سية برعاية
احللف ��اء الغربي�ي�ن ،عل ��ى وف ��ق من ��وذج النظ ��ام
ال�سيا�سي للمنت�صري ��ن ،لكنها مل حترز يف البداية
عل ��ى �إي نوع م ��ن ال�شرعي ��ة .بي ��د �أن النجاح غري

امل�سب ��وق الذي حققت ��ه �أول حكومة �أملانية برئا�سة
كون ��راد �أدين ��اور ،الت ��ي متكنت يف ف�ت�رة ق�صرية
بكل معاين الكلمة م ��ن انت�شال �أملانيا من الأنقا�ض
وحتقي ��ق ما بات يطلق علي ��ه " املعجزة الأملانية"،
�أ�ضفى ال�شرعية لي�س عليها فقط و�إمنا على النظام
ال�سيا�س ��ي با�س ��ره .وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن النظام
ال�سيا�س ��ي يف �أملاني ��ا غري مثايل ،مث ��ل امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سي ��ة يف �أي دولة حتى التي تعمها الرفاهية،
وعل ��ى الرغم من �إنه ت�أ�س� ��س يف مرحلة االحتالل،
فان ��ه يتمت ��ع بال�شرعي ��ة التامة .ومل جت ��ر تغريات
علي ��ه من ��ذ �إقامت ��ه ،ومل يط ��رح املجتم ��ع ق�ضي ��ة
�إ�صالح ��ه .وتكم ��ن يف �أ�سا�س �شرعي ��ة احلكومات
الأملانية جناح �سيا�ساتها املتوا�صل.
وميك ��ن ك�س ��ب ال�شرعية من خالل اعتم ��اد �أ�سلوب
�صحي ��ح وطبيعي م ��ن وجهة نظ ��ر املواطنني ،يف
عملي ��ة ت�شكيل ال�سلط ��ات� .إن االنتخابات هي هذا
الأ�سلوب الناجع وال�صحيح بالن�سبة لغالبية الدول
املعا�ص ��رة واملتط ��ورة .ففي مثل ه ��ذه البلدان يتم
االمتثال للقوانني التي تتبناها هذه ال�سلطة ،التي
انتخبها النا�س ومنحوه ��ا �صالحيات حمددة .يف
الوقت نف�سه يجري الف�صل بني املن�صب وال�شخ�ص
ال ��ذي ي�شغله ،ف�صل �سمع ��ة ومكانة ال�شخ�صية عن
�سمعة ومكانة املن�صب .ويجري االمتثال للرئي�س
لي� ��س لأن املواطن�ي�ن ي ��رون في ��ه الرج ��ل العظي ��م
واحلكيم واملع�صوم ع ��ن الأخطاء والذنوب ،رمبا
ال يرون فيه هذه املوا�صف ��ات ،ولكنهم ميتثلون له
فق ��ط ،لأنه ي�شغل من�صبه عل ��ى �أ�س�س قانونية� .إن
املواطن�ي�ن يف الدول الدميقراطي ��ة ميتثلون لي�س
لل�شخ�ص بقدر امتثالهم للمن�صب ومكانته .بالرغم
من �إنه ال يجوز يف �إطار النظام الدميقراطي �إلغاء
متام ًا عامل موقف املواطن�ي�ن من ال�شخ�صية التي
ت�شغل ه ��ذا املن�صب �أو ذاك� .إن القوانني والتقاليد
والرتكيبة الذهنية ترتك دائما حيز ًا لل�شخ�ص لكي
يخت ��ار :االمتث ��ال ل�صاحب ال�سلطة به ��ذا القدر �أو
ذاك ،تبع ًا للموقف منه كزعيم و�شخ�ص.
�إن الإدع ��اء بالأ�ص ��ول الإلهي ��ة لل�سلط ��ة ،ميك ��ن
�أن تك ��ون عام�ل ً�ا مقنع� � ًا ملنحه ��ا ال�شرعي ��ة من قبل
املجتمع .فف ��ي التاريخ الب�شري ثم ��ة �أمثلة عديدة
عل ��ى �سع ��ي العوائ ��ل احلاكم ��ة وحت ��ى م ��ن قب ��ل
�أولئ ��ك الذين اغت�صب ��وا ال�سلطة بالق ��وة ،الزعم "
بارتباطه ��م بعالقات خا�صة " مع ال ��ذات ال�سامية.
�إن فرع ��ون م�صر �أعلن نف�سه �إله ًا حي ًا ،والعديد من
امللكي ��ات يف الع ��امل الإ�سالم ��ي تعي ��د �أ�صولها �إىل
الر�سول حممد(�ص).
و�أخ�ي�ر ًا هن ��اك �أ�سلوب �آخ ��ر لل�شرعي ��ة يتمثل يف
اق�ت�ران ال�سلط ��ة بالرم ��وز وال�شع ��ارات القومي ��ة
واع�ت�راف ال�شعب ب� ��أن ه ��ذه ال�سلطة ه ��ي �أف�ضل
معرب ع ��ن اخل�صو�صية الثقافي ��ة والتاريخية لهذا
ال�شعب وه ��ذا البلد .ويجمع علماء ال�سيا�سية على
�أن الأنظم ��ة من غ�ي�ر الفعالة ،والت ��ي ت�شكل خطر ًا
على ال�شعب تتبنى هذا النمط من ال�شرعية.
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ثقافة

خالد ال�سلطاني في كتابه "تنا�ص معماري":

قـراءة الحـداثة المعـمـاريـة وتعمـيق فـهـم "الآخـر"
بندر عبد احلميد

في درا�سة مو�سعة ومدعمة بال�صور
والمخططات الهند�سية ير�صد
الباحث المعماري العراقي المقيم
في كوبنهاغن د .خالد ال�سلطاني
تطبيقات اتجاهات العمارة الحديثة
في البلدان العربية من خالل
الأعمال والم�شروعات المتميزة
التي نفذها مهند�سون �أجانب ،مع
تركيز خا�ص على تجارب المعماريين
الدانمركيين ،ور�صد اجتهاداتهم في
مالءمة الأنماط المعمارية المختلفة
مع البيئة المحيطة بها ،وجاءت هذه
الدرا�سة في كتاب "تنا�ص معماري،
تنويع على تطبيقات المفهوم" – دار
المدى – وي�ضم الكتاب ثالثة ف�صول
ومقدمة وخاتمة ومالحق مخت�صرة.

وي�ؤكد امل�ؤلف على اهتمامه بفهم "الآخر" وتقبله
واالعرتاف مبنجزه دون �أوهام "لتعميق املعرفة
مبنجزن ��ا الثقايف واملع ��ريف وتقييمه ،عن طريق
ح�ض ��ور الآخر ،وتر�سيخ نوع م ��ن الر�ؤى املفيدة
يف مو�ضوعة حوار احل�ضارات" ،تلك املو�ضوعة
ف�سرت من قبل كرث ،م ��ع الأ�سف ،على
التي طامل ��ا ّ
نحو خمالف ،وحت ��ى معاك�س ،ملا ميكن �أن ت�ؤديه
من مهام ،يف �إثراء املعرفة الإن�سانية ،بوجه عام،
وتنوع خطابها الثق ��ايف بوجه خا�ص" ،وميكننا
�أن نالح ��ظ قل ��ة الكت ��ب والدرا�س ��ات املن�ش ��ورة
بالعربي ��ة حول فن العم ��ارة مقارنة مبا ين�شر عن
الفنون الأخرى.
وي�أتي "التنا�ص" هن ��ا ،قريب ًا من املفهوم النقدي
الأدبي ،فه ��و لوحة ف�سيف�سائية م ��ن االقتبا�سات،
وت�ش� � ّرب وحتوي ��ل لن�صو� ��ص �أخ ��رى ،وتقاط ��ع
داخ ��ل ن�ص م�أخ ��وذ ع ��ن ن�صو�ص �أخ ��رى ،وهو
يتع ��دى اجلان ��ب الأدب ��ي �إىل كل م ��ا �أنتجت ��ه
احل�ضارة الإن�سانية من علوم و�آداب وفنون ،مبا
فيها العمارة.
ويط ��رح امل�ؤل ��ف فك ��رة �أ�سا�سي ��ة ع ��ن �إ�شكاليات
التعاطي م ��ع الآخر ،معماري ًا ،ميك ��ن �أن تن�سحب
عل ��ى كاف ��ة وج ��وه الثقاف ��ة والفن ��ون ،وه ��ي �أن
منطقتنا نال ��ت اهتمام ًا خا�ص ًا من الغربيني ،لأنها

الأق ��رب �إىل قارته ��م ،ولأن معظ ��م دول املنطق ��ة
كانت خا�ضع ��ة للنف ��وذ اال�ستعم ��اري ،واملركزية
الأوروبي ��ة ،وب ��رزت يف �أكرث ه ��ذه البلدان قوى
تدع ��و �إىل القطيع ��ة م ��ع الغ ��رب ،يف �سعيه ��ا �إىل
تثبيت الهوية الوطنية والقومية ،ومل جتد و�سيلة
لبل ��وغ هذا الهدف �سوى االرت ��داد �إىل املا�ضوية،

الت ��ي و�صل ��ت �إىل طرق م�س ��دودة ،وتناق�ض حاد
مع املف ��ردات اليومية للبناء املعريف ،الذي ت�شكل
معظمه من املعارف والعلوم الغربية ،كما ت�شكلت
من تل ��ك العل ��وم معظ ��م امل�ؤ�س�س ��ات االقت�صادية
وال�سيا�سي ��ة والتعليمي ��ة والبن ��ى التحتي ��ة لهذه
البلدان.

وارتبط ��ت بع� ��ض امل�شروع ��ات
املعماري ��ة املنف ��ذة� ،أو غ�ي�ر
املنف ��ذة ،ب�أ�سم ��اء معماريني كبار
م ��ن رواد احلداث ��ة يف العم ��ارة
الغربية مثل وال�ت�ر غروبيو�س،
ولوكوربوزي ��ه ،وات�سم ��ت تل ��ك
امل�شروعات بالفرادة والتميز.
وير�ص ��د امل�ؤل ��ف ع�ش ��رات
التج ��ارب واملع ��امل املعماري ��ة
يف وجوهه ��ا املختلف ��ة ،حي ��ث
ي�أخ ��ذ العم ��ل املعم ��اري �أهميت ��ه
م ��ن القيم ��ة اجلمالي ��ة والقيم ��ة
النفعي ��ة مع� � ًا ،ول ��كل م ��ن هاتني
القيمت�ي�ن تفا�صي ��ل يبح ��ث
عنه ��ا امل�ؤل ��ف ويق ��ر�أ مالحمه ��ا
ب�إمع ��ان ،وم ��ن �أه ��م تل ��ك املع ��امل �أب ��راج الكويت
ومبنى جمل� ��س الأمة الكويتي ،وب ��رج الفي�صلية
ومبن ��ى وزارة اخلارجي ��ة يف الريا� ��ض ،ومطار
احل ��ج يف جدة ،وب ��رج العرب يف دب ��ي ،وجممع
جامع ��ة بغ ��داد ،ومكتب ��ة الإ�سكندري ��ة ،واملتحف
الوطن ��ي يف البحري ��ن وم�شروع ��ات خمتلفة يف
تون� ��س واجلزائر� ،إ�ضاف ��ة �إىل تو�صيف وحتليل
خمطط ��ات م�شروعات عمراني ��ة مل تنفذ يف لبنان

فالح العاين و�ألي�سيا الر�سون وحوار الألوان

مــا ال �أوان لــــه
�ساالر �سليم

علي النجار

بالوقت الذي تتقل�ص
فيه م�ساحة عرو�ض
القاعات الفنية
الت�شكيلية في ال�سويد
عموم ًا.
مه ��م �أن ُتفت ��ح قاعة عر�ض(كل ��ري) جديدة
يف مدين ��ة مامل ��و ال�سويدي ��ة .وال�ش ��يء
امله ��م �أن م� ِؤ�س�ستها و�صاحبته ��ا الدكتورة
�أ�سي ��ل العام ��ري .الت ��ي عُرف ��ت يف ه ��ذه
املدين ��ة م ��ن خ�ل�ال م�شاريع ثقافي ��ة وفنية
عديدة ،م ��ن �ضمنه ��ا �إ�صدار جمل ��ة ثقافية
بعن ��وان نن ��ار ،تناولت جت ��ارب االندماج
والتغطي ��ة الإعالمي ��ة لأن�شط ��ة اجتماعية
وفنية وتقدمي رم ��وز ثقافية فاعلة عديدة،
وبلغات عديدة .ما عدا م�ساهمات �أخرى -
لي� ��س جمال الإ�شارة �إليها هنا  .-قاعة ننار
بد�أت م�ش ��روع عرو�ضها لعر� ��ض للخزاف
العراق ��ي الرنويجي(و�س ��ام ح ��داد ) يف
ال�شه ��ر الأول من هذا الع ��ام .و�أنا ات�صفح
التقومي(الكتل ��وك) ال ��ذي �أ�صدرت ��ه القاعة
م�ؤخ ��ر ًا ،اكت�شفت �أن هن ��اك �أربعة عرو�ض
�أخ ��رى عل ��ى الئح ��ة االنتظ ��ار .م ��ا ع ��دى
العر�ض الأول لو�سام.
جمي ��ل �أن �أ�شاه ��د العر� ��ض امله ��م احل ��ايل
للفنان العراق ��ي ال�سويدي(ف�ل�اح العاين)
والفنان ��ة ال�سويدية(�ألي�سيا ال ر�سون) يف
هذه القاعة .ومبا �أن ملوقع �أية قاعة عر�ض
فني �أهمية توازي �أهمية عرو�ضها� .أجد �أن
موقع ننار حقق لها مك�سب� � ًا معنوي ًا ،كونه
جم ��اور جلمعي ��ة فن ��اين جن ��وب ال�سويد
وم�ؤ�س�س ��ات فنية �أخرى ،لي� ��س كما �أمكنة
هام�شية �أخرى كال�ضواح ��ي البعيدة التي
عودتن ��ا جمعيات املهاجري ��ن العديدة على
�إقامتها يف هذه ال�ضواحي� .إ�ضافة اىل �أن
ف�ضاءات ه ��ذه القاعة(ننار) حتف ��ز الفنان
الج�ت�راح اقرتاح ��ات عدي ��دة لال�شتغ ��ال
عل ��ى ف�ضاءاتها مبا ينا�سبه ��ا من عمل فني
�سواء كان جتميعي� � ًا� ،أو عر�ض ًا تقليدي ًا �أو
مبوا�صفات خا�صة .وهذا ما يح�سب لها.
حوار الألوان
�أم حوار المكان

للوهلة الأوىل و�أنا �أ�شاهد �أعمال(الر�سوم)
ف�ل�اح الع ��اين و�ألي�سي ��ا الر�س ��وم جنب� � ًا
اىل جن ��ب مل �أج ��د �أن ثم ��ة اتف ��اق بينهم ��ا

وبغداد وجدة.
وميكنن ��ا �أن نالح ��ظ �إن ه ��ذه النم ��اذج املعمارية
املختلف ��ة مل تخ�ض ��ع ل�ش ��روط عل ��م اجلم ��ال
الكال�سيكي الذي �ساد يف املفاهيم الغربية لفرتات
طويل ��ة ،فه ��ي م�شغول ��ة بالتواف ��ق م ��ع �أجنا� ��س
�إبداعي ��ة �أخرى م ��ن الفنون الب�صري ��ة و�إيقاعات
الفن ��ون ال�شعبي ��ة وتكوين ��ات العم ��ارة املحلي ��ة
وطبيعة املناخ ،مما يعطيها �صفة العمارة املهجنة
واملخ�صب ��ة ،املوجه ��ة نح ��و ت�أكي ��د خ�صو�صي ��ة
ّ
املكان ،مع ما حتمله من مالمح غرائبية �أحيان ًا.
وي�أتي هذا االنزياح الغربي نحو اجلنوب ب�سبب
قلة �أعداد العاملني يف تقنية العمارة والنق�ص يف
اخلربات املهنية ،يف جم ��االت الت�صميم والتنفيذ
وا�ستخ ��دام التقني ��ات احلديث ��ة ،كم ��ا �أن للوفرة
املالي ��ة يف ال ��دول النفطية �أثر ًا ب ��ارز ًا يف متويل
امل�شروعات املعمارية املكلفة.
وي�أخ ��ذ التنا� ��ص املعم ��اري �أهمي ��ة خا�ص ��ة يف
�أدبي ��ات النق ��د املعم ��اري احلداث ��ي ،فه ��و ي�ث�ري
املرجعية الفكرية لكب ��ار املهند�سني بقيم معمارية
خمتلفة ويقدم للمهند�سني املحليني �أمثلة ملمو�سة
ت�ض ��اف �إىل ما هو م�ألوف لديه ��م ،وي�ضعهم �أمام
التطبيق ��ات الناجزة للخطاب احلداثي يف امل�شهد
املعماري املحلي والعاملي.

يف اال�شتغ ��ال عل ��ى عن ��وان �أو ثيم ��ة م ��ا.
العنوان(هن ��ا ،لي�س معناه ثيم ��ة تقليدية،
ب ��ل منطق ��ة �إبداعي ��ة مبحف ��زات ثقافي ��ة
مت�شابه ��ة� ،أو متقاربة) .فلكل منهما ر�ؤيته
اخلا�ص ��ة ،وطريقة تنفي ��ذ �أعماله اخلا�صة
به �أي�ض� � ًا .و�أجد �أن هناك بع ��د ًا �شا�سع ًا ما
بني طرائقهما �ش ��ك ًال وم�ضمون ًا ومو�شور ًا
لوني� � ًا� .إال �أن ��ه رغ ��م كل ه ��ذا االخت�ل�اف،
كان العر� ��ض متوافق ًا ب�ش ��كل من الأ�شكال.
رمبا لكونهما ا�شتغال عل ��ى منطقة حداثية
واح ��دة .رمب ��ا لكونه ��م ي�سكن ��ون منطق ��ة
واح ��دة .ونح ��ن نع ��رف م ��ا للجغرافيا من
�أث ��ر على العمل الفني .االختالف �أجده يف
كون ف�ل�اح ي�شتغل عل ��ى البيئة(اخلارج).
�ألي�سيا ت�شتغل على البيئة ،بيئتها اخلا�صة
الداخلي ��ة .م ��ن هن ��ا ج ��اء احت ��دام ملوّ ن ��ة
الي�سي ��ا .بالوق ��ت ال ��ذي ب ��دت ملونة فالح
تع ��وم يف تفا�صي ��ل دقيق ��ة تتطل ��ب جه ��د ًا
وروية ،ال انفعا ًال لتنفيذها.
ً
يب ��دو �أن لبيئة املن�ش�أ دور ًا فاعال يف تغذية
م�ص ��ادر �إلهام الفن ��ان .ف�ل�اح العاين وهو
ي�سرتج ��ع �أي ��ام طفولت ��ه وحيات ��ه الريفية
بول ��ه ال تخطئه العني ،ما ت ��زال التفا�صيل
ال�سرية لذكرياته تلك ت�سكن خميلته وتبوح

بها فر�شات ��ه غالب ًا .ولو تتبعن ��ا العديد من
عرو�ض ��ه الفني ��ة ال�سابق ��ة ،ف�س ��وف جن ��د
�أن هن ��اك ن�صيب ًا كب�ي�ر ًا للبيئ ��ة .مثلما هو
اخلوف الذي ي�سكننه من فنائها� .إن عرفنا
�أن العدي ��د م ��ن الت�شكيلي�ي�ن العراقي�ي�ن،
وحت ��ى املهاجري ��ن منه ��م ،ي�سكنه ��م ه ��ذا
اخلوف ،نتيجة حلوادث احلروب التي مر
بها بلدهم ،وكمي ��ة ال�سموم والتلوث الذي
تعر�ضت له .فالح و بعد �أن هجر بيئته الأم
 ،يعي� ��ش منذ عدة �أع ��وام يف بيئة خمتلفة،
وو�س ��ط �آخر يحرتمه ب�ش ��كل فائق� .ضمن
هذا الت�صادم احلواري احليوي ،ا�ستطاع
�أن ين ّف ��ذ الكث�ي�ر م ��ن �أعمال ��ه ،يف البداي ��ة
دفاع� � ًا عن البيئ ��ة الأم .ثم ب�ش ��كل عام .يف
ه ��ذا العر� ��ض �أج ��ده جت ��اوز ه ��ذه املحنة
للتغزل بتفا�صيل الرتبة والنبتة وال�شجرة
وتفا�صيل دقيقة �أخرى اجرتحتها خميلته.
مع كل ذل ��ك ما تزال �شاخ�ص ��ة احلقل التي
تبعد الطري عنه ،ت�أخذ حيز ًا يف و�سط �أحد
�أعماله الأك�ب�ر قيا�س ًا .مبعنى ما يزال فالح
يحر� ��س حقل عائلته القدمي ذك .رغم مرور
�أزمنته وتبدل مزاجه.
ال تبتع ��د �ألي�سي ��ا ع ��ن ف�ل�اح يف ا�سرتجاع
زمنه ��ا الطفويل .رمب ��ا يتب ��ادر اىل الذهن

ب� ��أن ال عالقة للنقد الفن ��ي عموم ًا مبا يديل
ب ��ه الفن ��ان ع ��ن عمل ��ه� .أن ��ا �أج ��د �أن الأمر
ملتب� ��س هنا ،رمب ��ا �إن كان الفنان مدرك ًا ملا
ينتجه وعالقة انتاجه مبزاجه اخلا�ص ،بل
وحتى بحوادث حياته� ،أو مب�صادر طفولته
الأوىل الت ��ي حت�س� ��س عامل ��ه اخلارج ��ي
والداخل ��ي من خ�ل�ال ا�سرتجاعه ��ا ،والتي
ح ّف ��رت بعيد ًا يف ذاته الفاعل ��ة .لي�س بعيد
هذا الأمر ع ��ن جتربة العديد م ��ن الفنانني
التعبريي�ي�ن امل�شهوري ��ن والت ��ي تناولته ��ا
�سري حياتهم ،وحتى الأوائل منهم.
لو تناولن ��ا جتربة �ألي�سي ��ا الفنية ،ف�سوف
جن ��د �أن هن ��اك توافق ًا بني ما ت ��ديل به عن
جتربته ��ا الفني ��ة وحا�ص ��ل نتاجه ��ا الفني
وعالقته ��ا ب� ��إرث حياته ��ا ال�شخ�صي ��ة.
فه ��ي وكفنان ��ة �سويدي ��ة تقط ��ن الآن
مدين ��ة �سويدي ��ة ،عا�ش ��ت طفولته ��ا يف
بل ��دات �إ�سباني ��ة عدي ��دة ،وه ��ي املزدوجة
وراثي� � ًا م ��ن جه ��ة الأم الإ�سباني ��ة ،والأب
ال�سوي ��دي .لكني �أج ��د �أن طبيع ��ة �أعمالها
تق�ت�رب م ��ن الأداء اال�سباين(املتو�سطي)،
�أكرث م ��ن ال�سوي ��دي ال�شم ��ايل .فالتجريد
عنده ��ا لعب وب ��وح داخلي م�ضط ��رم ،هو
�أحيان� � ًا م ��ا يك ��ون جتري ��د ًا لوني� � ًا �صرف ًا،
و�أحيان� � ًا م ��ا تدخ ��ل علي ��ه� ،أو تت�ساق ��ط
�أقنع ��ة طفولي ��ة� ،أو زهور ،قل ��وب ورموز
�أخ ��رى .لي�ست مبعنى الر�س ��م ،بل باحلفر
لون� � ًا وجداني ًا متماهي� � ًا وخ�شونة ال�سطح
التجري ��دي .ه ��ي الت ��ي تعل ��ن ع ��ن نف�سها
كبع� ��ض من �سالل ��ة الفرن�س ��ي دوبوفيه �أو
جماعة الأوب ��را التعبريية .مبعنى ما ،هي
جتمع يف عمله ��ا بني الوح�شي ��ة الطفولية
واملنحى التجري ��دي التعبريي الأوروبي.
�ألي�سي ��ا الت ��ي ت�ت�رك يده ��ا عل ��ى �سجيتها
لتجو� ��س �سط ��وح ر�سوماته ��ا .ال ترتاد �إال
تل ��ك املنطق ��ة الت ��ي بقي ��ت حم�صن ��ة داخل
نف�سها ،حيث �أجواء ال ��دفء التي تفتقدها
يف بلده ��ا ال�سويد .لتزور بل ��دان الطفولة
الأوىل ورائح ��ة البح ��ر والطبيعة الفوارة
والأحا�سي�س اجليا�شة.
كان م ��ن املمك ��ن �أن يطل ��ق عل ��ى ه ��ذا
العر� ��ض عن ��وان �آخ ��ر ،ليكن مث�ل ً�ا( �شمال
جنوب) �أو �أو(بيئ ��ات)� .أو حتى(�ألوان).
ففي �صيغ ��ة احلوار ،ال ب ��د �أن يكون هناك
منطق ��ة و�سطى� ،أفتقدها ه ��ذا العر�ض كما
�أرى(بالن�سب ��ة للعن ��وان فق ��ط) .فمزاج كل
فنان يختلف ع ��ن الآخر ،وملوّ نة كل منهما
تختل ��ف �أي�ض ًا .م ��ع ذلك .من املمك ��ن �أي�ض ًا
ان يك ��ون ثمة حوار ب�ي�ن نقي�ضني ،وليكن
كذل ��ك .فالح العاين يف عر�ض ��ه هذا ين�سج
�سطح ��ه تفا�صي ��ل نباتاته� ،أو ه ��و ينرثها
حق�ل ً�ا ال نهاي ��ة حلواف ��ه حمقق� � ًا �صيغ ��ة ما
بع ��د حداثي ��ة لإخ ��راج عمل ��ه ،بعي ��د ًا ع ��ن
�صرام ��ة وحمدودي ��ة �إن�شائ ��ه الت�صويري
ال�ساب ��ق .و�أن ��ت مبقدرتك �أن جتت � ِ�زئ �أي

وتف�صلها كعمل
جزء من لوحت ��ه املر�سومة ّ
م�ستقل بذاته .هو �إذ ًا حاول هنا �أن يحرث
حق ��ل عائلت ��ه الالمتناه ��ي� .ألي�سي ��ا ه ��ي
الأخ ��رى ت�ت�رك نف�سها حلظة تنفي ��ذ عملها
لطاقتها ال�سرية لتفع ��ل فعلتها ،لتنف�س عن
مكبوتاته ��ا� ،أو لتلهو كم ��ا تلك الطفلة التي
ال تود �أن تكرب وتغري عاداتها.
ف�ل�اح الع ��اين يف �أعم ��ال �سابق ��ة مل يك ��ن
بعي ��د ًا عن ولع ��ه بالطبيع ��ة ،لكن ��ه ا�شتغل
عل ��ى خطر التل ��وث البيئي ر�سم� � ًا و�أعمال
جتميعي ��ة عر�ضه ��ا يف �أك�ث�ر م ��ن معر�ض
جماعي و�شخ�ص ��ي يف عدة مدن �سويدية.
�أعمال تر�صد مف ��ردات التلوث وم�سبباتها
الب�شرية والطبيعية .يف الوقت التي تعلن
في ��ه �إدانتها للماكنة الع�سكري ��ة ونواياها،
�أو حوادثه ��ا املهلكة .منطلق� � ًا من حوادث،
�أو ك ��وارث بل ��ده الأم للع ��امل الأو�س ��ع.
فخط ��اب الفن لديه ر�سال ��ة �إن�سانية ،وعلى
الفنان �أن يحفر تفا�صيلها �شواهد عاي�شها،
�أو �سم ��ع و�أطل ��ع عليه ��ا .لكنن ��ا وبع ��د كل
بحث ��ه ال�ساب ��ق ذك يف منطق ��ة الكارث ��ة،
يع ��ود من جدي ��د ب�شوق للتماه ��ي ودقائق
خملوقاته الطبيعية مبعادل لوين يتنا�سب
وف�ضائاته ��ا حقوله ��ا املفتوح ��ة عل ��ى م ��د
الب�ص ��ر .ويب ��دو �أن ر�سالت ��ه وا�صل ��ت بث
مغزاه ��ا حل ��د االحتف ��اء واحلر� ��ص عل ��ى
اجلمال الذي توزعت م�ساحته على املديات
املفتوحة التي تتنف�س هواء هو الأنقى.
احت ��دام الأ�س ��ود والأحم ��ر عن ��د �ألي�سي ��ا
الر�س ��ون ال ين ��م �إال عن احت ��دام عواطفها،
حت�س�سه ��ا للموج ��ودات الت ��ي حتيطه ��ا
وتعي� ��ش تفا�صيله ��ا .احت ��دام العاطف ��ة
ال�شرقي ��ة الت ��ي حتف ��ر بعي ��د ًا يف النف�س.
وه ��ي �إذ تندف ��ع يف عن ��ف ملونته ��ا ،رمبا
كفع ��ل تفريغ ��ي يعي ��د توازنها ،ب ��ل توازن
ذاته ��ا وحميطه ��ا العقالين ال�شم ��ايل .هي
�أي�ض ًا ال تفكر يف تفا�صيل عملها(ملونتها)،
بل تدع العمل يبني �أو يهدم تفا�صيله �أثناء
حلظ ��ة الأداء ،ال قبله .فه ��ي بهذا املعنى �أو
مب ��ا يقارب ��ه متار� ��س طق�س� � ًا ،رمب ��ا يكون
تطهريي ًا ،رمب ��ا عبثي ًا ،رمب ��ا تلبية حلاجة
نف�سية �آنية .لذلك تبدو �أعمالها ك�أنها تفور
بتفا�صيله ��ا ،مع�ب�رة خري تعب�ي�ر عن حياة
م�ضطرم ��ة ،مار�س ��ت حريته ��ا ال�شخ�صي ��ة
مب ��وازاة ح ��وادث حياته ��ا املتنقل ��ة ع�ب�ر
البح ��ار ،وناقل ��ة ه ��ذا ال�شع ��ور املت�سامي
ع�ب�ر عرو�ضها الفنية املتعددة يف عدة دول
�أوروبية.
ختاما �أعتقد �إن العر�ض امل�شرتك هذا و�ضع
قاعة(كلري نن ��ار) �ضمن م�س�ؤولية اختيار
نوعي ��ة عرو�ضه ��ا القادم ��ة لت�أخ ��ذ موقعها
كواح ��دة من قاعات الف ��ن الت�شكيلي ملدينة
ماملو ال�سويدية التي حتفز امل�شاهد املتابع
مل�شاه ��دة عرو�ضه ��ا .مثلما حتف ��ز الفنانني
الت�شكيليني الآخرين للتوا�صل معها.

ّ
يظن البعيد
� ّأن االر�ض ال متلك غيابها
و�ألاّ �صلة بني �صوت خمبوء يف غناء ال�شجر
وغيمة تتف ّتت يف يد ال�سماء
لتلك ال�سماء
طعم م ّر يف عيونهم ال�صغرية،
يجل�س يف رمزها املُفارق
يلثم خامة حد�سها باقتبا�سات ل�صعاليك الدهر
مي�شي يف مقامات الوانها الباردة
وحني ّ
ميل
ينذر للأر�ض التي لن متلك غيابها
بابا
و�ضحكا لعامهم املجهول..
ّ
يظن البعيد
ّ
كلما ر�ش كلماته باملو�سيقى
و ف ّر من وعده اللقاء
�ألاّ تكتمل النبوءة
ّ
وكل من يكتب عن م�سافته
يبقى وحيدا يف �شوا�ش امل�سافات
وهذي النجوم ق�صيدتهم
وهي لي�ست لهم
والق�صيدة هالة البعيد
وزينته
ك�أمنا هي املوت
وال�صوت
يظن البعيد ..
ّ
وكل حلم يف احللم
كامن يف ال�صحو
طائر فيه
يحذف من ر�أ�سهم رغبة الو�صول
فال يطاع
فمن �سيعرف هذه اليد
دون هذه اليد؟
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مغامرات بينوكيو
تق� �دّم دار امل ��دى للم ��رة االوىل الرتجم ��ة العربي ��ة للرواي ��ة
ال�ش ��هرية مغامرات بينوكيو للم�ؤلف الإيطايل كارلو كولودي
 .وت ��دور �أح ��داث هذه الرواية حول مغامرات مزعجة ملج�سّ ��م
متح� � ّرك يدع ��ى بينوكي ��و ووال ��ده الفقري ال ��ذي يعم ��ل حفار ًا
للخ�ش ��ب ويدع ��ى جيبيت ��و  .وه ��ي تعت�ب�ر �إح ��دى الرواي ��ات
اجلميل ��ة الت ��ي �أث ��رت يف املئ ��ات م ��ن الإ�ص ��دارات اجلدي ��دة
وامل�سرحيات والرتويج والأفالم مثل الن�سخة املتحركة لأفالم
والت ديزين و�أفكار �ش ��ائعة مثل �أنف ال ��كاذب الطويل .ووفق ًا
لبح ��ث وا�س ��ع النطاق ن ��ال كارلو كول ��ودي �ش ��هرة يف �أواخر
الت�س ��عينيات وا�ستنادا �إىل م�صادر اليون�سكو مت اعتمادها يف
�أك�ث�ر من  240لغة على م�س ��توى العامل ..وه ��ذا مايجعلها من
بني الكتب الأكرث ترجمة وقراءة على نطاق وا�سع .
ح

ول العا

لم

مهرج��ان احل��رف والفن��ون ال�شعب ّية وال�تراث ال�شعبي
حممد جا�سم
ت�����������ص�����وي�����ر /ق���ي�������س
عبدالوهاب

لوحة
لنيل�سون
مانديال
يف مزاد
�أمريكي
من املرتقب �أن تطرح لوحة ب�سيطة جد ًا ر�سمها الزعيم الأفريقي
الراحل نيل�سون مانديال ،ومت ّثل باب زنزانته يف جزيرة روبن
�آيلند حيث �سجن  18عام ًا ،يف مزاد ّ
ينظم يف مطلع �أيار (مايو) يف
نيويورك .ويقدّر �سعر هذا العمل الذي يحمل ا�سم «ذي �سيل دور،
روبن �آيلند» ،بني  60و� 90ألف دوالر ،على وفق دار «بونهامز»
للمزادات .ر�سم مانديال ،الذي حاز جائزة «نوبل لل�سالم» يف عام
 1993نتيجة كفاحه �ض ّد نظام الف�صل العن�صري ،ر�سم هذه اللوحة
�سنة  .2002وهي �ستطرح للبيع اخلمي�س املقبل يف �إطار مزاد على
قطع �أفريقية من الفن املعا�صر.
وقال مدير ق�سم الفنون الأفريقية يف دار املزادات جيل بيبيات �إنه
«�أول عمل لنيل�سون مانديال يباع يف ال�سوق».
ً
ومي ّثل الر�سم الب�سيط الذي مل يعر�ض للعامة من قبل ،ق�ضبانا من
باب زنزانة مع مفتاح يف القفل .وهو من اللوحات النادرة التي
احتفظ بها مانديال ح ّتى وفاته �سنة  .2013و�أ�ضاف بيبيات« :بعد
انق�ضاء واليته الرئا�سية يف  ،1999بد�أ مانديال الر�سم» .و�أجنز
مانديال ما بني  20و 25لوحة يف املجموع.

اختتمت فعاليات مهرجان الأ�سبوع
ال�ت�راث��ي مل��دي��ري��ة ال �ت�راث ومعهد
احل � ��رف وال� �ف� �ن ��ون ال���ش�ع�ب�ي��ة ال �ـ
.14وت�ضمن العديد من الفعاليات
ال �ف �ن �ي��ة م��اب�ي�ن ال��ر� �س��م وامل �� �س��رح
وعر�ض االزي��اء والنحت والفخار
وال���س�يرام�ي��ك.وج�م�ي��ع املنتجات
من �صناعة الطالب واال�ساتذة يف
املعهد .ولأول م��رة ي�شرتك املعهد
وامل��دي��ري��ة مب�ه��رج��ان م�شرتك بعد
�أن كانا يقدمان �أعمالهما منفردين.
وه � ��ذه اخل� �ط ��وة ج � ��اءت ب �ع��د �أن
توىل الدكتور عبدالقادر اجلميلي
م�س�ؤولية الإدارة.وق� ��ال ان��ه يفكر املديرية واملعهد يف ه��ذا اال�سبوع
بتثبيت فرقة امل�سرح وفرقة االزياء الرتاثي ،وهي ق�سم اخلط العربي
بعد �أن �شاهد ما قدماه من �أعمال وال ��زخ ��رف ��ة الإ� �س�لام �ي��ة.وق �� �س��م
متميزة.كذلك ن�سعى الفتتاح منافذ احلياكة.وق�سم النحت واحلفر على
ث��اب�ت��ة يف م�ع��ر���ض ب �غ��داد وم�ط��ار اخل�شب.وق�سم احل�ي��اك��ة لل�سجاد
بغداد الدويل و�أماكن �أخرى للبيع اليدوي وق�سم الطرق على املعادن.
املبا�شر لنتاجات الطلبة ،التي نفخر وق�سم الت�صميم والر�سم الرتاثي.
وق�سم االزياء ال�شعبية .واجتمعت
ونعتز بها لأن عرو�ضها مميزة.
كل هذه االق�سام بدعم من اجلميلي
ثقافتنا تنه�ض بالرتاث بتقدمي ا�سبوع مبهر من الفعاليات
وق� ��د جت ��ول ��ت امل � ��دى يف �أروق � ��ة الرتاثية اجلميلة.منها عر�ض �أزياء
و�أجنحة املهرجان الذي �أقيم حتت ت��راث��ي و�شعبي ق��دم على م�سرح
�شعار( ثقافتنا تنه�ض بدعم تراثنا املعهد،وقد نال ا�ستح�سان ال�ضيوف
ال�شعبي) .و�ساهمت جميع �أق�سام مما دف��ع باملدير العام لتبني فكرة

يبدو �أن الدعاية مل�سل�سل "حكايتي" بطولة يا�سمني �صربي لن
متر مرور الكرام ،فبمجرد �أن طرحت ال�شركة املنتجة للمل�صقات
الدعائية اخلا�صة به بد�أ اجلمهور يف مقارنتها ب�أعمال �أجنبية.
وللمرة الثانية تداول الكثريون على مواقع التوا�صل االجتماعي
وهم ي�سخرون من �صور مل�صقات دعائية جديدة مل�سل�سل "حكايتي"
�إىل جانب املل�صقات الدعائية لفيلم The Dressmaker
ال�صادر عام  2015بطولة كيت وين�سلت .وتظهر يا�سمني �صربي
وهي حتيك بع�ض املالب�س على ماكينة اخلياطة وهو ما �شبهه
اجلمهور ل�صور كيت وين�سلت يف فيلم .The Dressmaker
جدير بالذكر �أن ه��ذه لي�ست هي امل��رة الأوىل التي ي�شبه فيها
اجلمهور املل�صق الدعائي مل�سل�سل "حكايتي" مع عمل �أجنبي فقد
ر�صد البع�ص ت�شابه املل�صق الدعائي الأول مع املل�صق الدعائي
للفيلم الوثائقي الفرن�سي  Dior and Iيف فكرة الت�صميم
والألوان .حيث ظهرت يا�سمني �صربي مرتدية ف�ستانا �أحمر اللون
ويحيط بها جمموعة من الأ�شخا�ص يظهرون باللونني الأبي�ض

والأ�سود ،مثلما هو احلال مع املل�صق
الدعائي الفرن�سي الذي تظهر فيه عار�ضة �أزياء ترتدي درجة افتح
من اللون الأحمر ،فيما يعمل حولها م�صممو الأزياء واخلياطون
يف خلفية باللونني الأبي�ض والأ�سود.

وقفة مع
ال��راب �ع��ة ع���ص��را ع�ل��ى قاعة
الجواهري باتحاد الأدباء.
الفرقة ال�سمفونية
الوطنية العراقية
ت�ق�ي��م ح�ف�ل�ه��ا ال �� �ش �ه��ري في
ال �ث��ان��ي م� ��ن �أي�� ��ار 2019
وذل���ك ع�ل��ى ق��اع��ة الم�سرح
الوطني ،حيث �ستقدم عدد ًا
من المقطوعات المو�سيقية
العالمية .
حكيم جا�سم
ال �م �م �ث��ل � �س �ي �ك��ون ��ض�ي��ف
ال � �م � �ل � �ت � �ق� ��ى الإذاع�� � � � � � ��ي
وال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ��ي ي � ��وم غ��د
الثالثاء  30ني�سان 2019
حيث �سيتحدث عن تجربته
ف ��ي ال �ت �م �ث �ي��ل ال �م �� �س��رح��ي
والتلفزيوني وم�شاركته في
ع��دد م��ن الأع �م��ال ال��درام�ي��ة
المهمة وذل���ك ف��ي ال�ساعة

عادل كاطع العكيلي
القا�ص �صدرت له م�ؤخر ًا
م � �ج � �م� ��وع� ��ة ق �� �ص �� �ص �ي��ة
ج��دي��دة ب �ع �ن��وان " دم�ع��ة
واح � ��دة الت �ك �ف��ي " ت���ض� ّم
ح��وال��ي  20ق�صة تنوعت
مو�ضوعاتها ف��ي ت�صوير
الواقع االجتماعي  ،حيث
يمزج الكاتب بين الواقع
والخيال  ،وين�سج عالم ًا
يتحرك فيه �أبطال خائفون
وحالمون.

ر�سم وخط وخزف و�سجاد وطرق
على النحا�س واخل�ي��اط��ة) .وكلها
�أن�ت�ج��ت بجهود ا�ستثنائية تثبت
ان املعهد يرتقي �إىل املكانة التي
�أ�س�س م��ن اجلها .م�شددا على ان
املعهد هو الداعم ملديرية الرتاث من
خالل نتاجات الطلبة ونحن جميعا
نتحمل م���س��ؤول�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �شيء
جديد للرتاث العراقي الذي يحمل
ب�ين ط�ي��ات��ه ع�ب��ق امل��ا��ض��ي العريق
وامل�ستقبل ال ��ذي �سيكون �أف�ضل
ب�إذن الله .وا�ضاف -:ميل�ؤنا اليوم
ال�شعور ب�أننا �سنكون الأف�ضل بني
�شعوب العامل من خالل �إرادتكم �أن
تبقوا �أحياء كرام ًا مرفوعي الر�أ�س
و�أنتم على يقني ب�أن الغد �أف�ضل.
تثبيت الفرقة على م�لاك املديرية .امل��واط�ن�ين.وجن��اح الفرقة بت�أدية
كما قدمت فرقة اجلالغي البغدادي العمل دف�ع��ت ب��ال��دك�ت��ور اجلميلي
ع��ر��ض��ا غنائيا جميال ت�ف��اع��ل معه ليبنى تثبيت الفرقة ب�شكل دائم.
طلبة املعهد و��ض�ي��وف امل�ه��رج��ان.
نتاجات بجهود
ك��ذل��ك ق��دم��ت ال �ف��رق��ة امل���س��رح�ي��ة
ا�ستثنائية
للمديرية ع��ر��ض��ا م�سرحيا راق�ي��ا
بعنوان ل�صو�ص بثوب �أبي�ض من وق��ال الدكتور علي عويد املدير
�إخ� ��راج اال� �س �ت��اذ ن�صري النقا�ش .ال �ع��ام ل��دائ��رة ال�ف�ن��ون ال�ت��ي يتبع
وف �ي��ه �إدان� ��ة وا� �ض �ح��ة للمف�سدين اليها املعهد واملديرية� -:إننا نعي�ش
ال��ذي��ن يتخذون م��ن ال��دي��ن و�سيلة حمطة مهمة يف معهد احلرف
خلداع النا�س و�سرقة اموالهم.لكن من خالل هذه اللوحة
�سرعان ما تنك�شف �أمورهم فيدينهم املهمة التي ر�سمها
املجتمع وبالتايل ال�سجن م�صريهم ط� �ل ��اب امل� �ع� �ه ��د
ب�سبب ما ارتبكوه من ذنوب بحق بنتاجاتهم من (

هل قررت �أجنلينا جويل ترك
ثروتها لطفلها "مادوك�س"؟!

يا�سمني �صربي تثري ال�سخرية ب�سبب كيت وين�سلت؟

دميقراطية
"ال ْب َلك"

حتدثت تقارير �إعالمية عاملية انت�شرت على بع�ض املواقع
منها " "National Enquirerو""Radar Online
�أن املمثلة �أجنلينا جويل تنوي ترك ثروتها بالكامل
التي تبلغ  116مليون دوالر ،البنها الأكرب مادوك�س،
بينما ت�ستبعد �أطفالها اخلم�سة الآخرين من املرياث يف
حال وفاتها  ،بدورها نفت �صحيفة �صن تلك التقارير
و�أ��ش��ارت اىل �أن تلك املعلومات املتداولة غري �صحيحة.
ال�صحيفة توا�صلت م��ع م�صدر مقرب م��ن �أجنلينا ج��ويل،
للتعليق على تلك ال�شائعات حيث �أك��د امل�صدر �أن املعلومات
املن�شورة ح��ول تف�ضيل ج��ويل ابنها م��ادوك����س على �إخ��وت��ه
واقت�صار نقل ثروتها له يف حال وفاتها ،ما هي �إال تقارير غري
�صحيحة .وعن حياتها العاطفية �أكد امل�صدر �أن جويل ال تواعد
�أي �شخ�ص يف هذا الوقت .يذكر ان الطفل مادوك�س هو �سبب
اخلالف بني �أجنلينا جويل وبراد بيت والذي على �أثره قررا
االنف�صال والطالق.

كان جورج برنارد�شو يف ال�ستني
من عمره ،حني كتب" :عندما يكون
ال�شيء مثري ًا لل�ضحك  ،فاعلم جيد ًا
� ّأن وراءه �سيا�سي " يف ذلك احلني
كان �ساخر بريطانيا الأكرب يوزع
�سخرياته على اجلميع ،ويقول
عن الدميقراطية�" :إنهّا تتح ّرر من
عبثية احلزب املعار�ض الذي من
�سلبياته �أن يكون هناك برملان،
يحاول ن�صف �أع�ضائه احلكم
ويحاول الن�صف الباقي منع ذلك".
با�سم الدميقراطية وو�سائلها
ي�ستنكر جمل�س النواب �أن تكون
هناك حرية للتعبري  ،فمثل هذه
احلرية م�سموح بها فقط مل�شعلي
احلرائق من النواب .
ماذا نكتب يا�سادة يف بلد يرفع
�سيف " قانون جرائم املعلوماتية
" يف وجه من ينتقد اخلراب ،
ويعترب احلديث عن الف�ساد
واملف�سدين رج�س ًا من عمل
ال�شيطان  ،يف مو�سوعته الكبرية
ملحات اجتماعية من تاريخ
العراق يروي علي الوردي نق ًال
عن م�ؤرخ تركي ّ � :إن �صحفي ًا يف
�إ�سطنبول وجد مقاالته كثري ًا ما
متنع من قبل الرقابة ،فذهب �إىل
مدير الرقابة ي�س�أله عن احلدود
التي ي�ستطيع �أن يكتب فيها من
دون �أن مُتنع مقاالته ،ف�أجابه
املدير ب�أريحية قائ ًال " :ت�ستطيع
ياعزيزي �أن تكتب يف كل �شيء "
وملّا �أبدى ال�صحفي ا�ستغرابه من
هذا اجلواب � ،أخذ مدير الرقابة
ّ
يو�ضح له املق�صود من عبارة " كل
�شيء" وقال له " :طبع ًا! عن كل
�شيء �سوى ،احل ّكام واحلكومات
الأجنبية ال�صديقة وحقوق ال�شعب
والدين وحرمي ال�سلطان والنواب
وال�شيوخ ومو�سم اجلراد " ،
�سيقول البع�ض يارجل ّ ،
اتق الله
 ،تكتب ليل نهار عن ال�سيا�سيني
وتنتقدهم  ،وتقول التوجد حرية
تعبري  ..يا اعزائي احلكومة
ومعها الربملان و�أ�ضف لها رئا�سة
اجلمهورية يرفعون �شعار دعهم
يكتبون  ،فال �صوت يعلو على
�صوت ال�سيا�سي  ،ما دام االمر
جمرد " حجي جرايد " تكتب عن
ف�ساد �صفقات الأ�سلحة وتورط
بع�ض امل�س�ؤولني فيها  ،فتفاج�أ يف
اليوم الثاين �أن بطل الف�ضيحة
يجل�س بالقرب من رئي�س الوزراء
 ،ت�صرخ مطالب ًا مبحا�سبة
امل�س�ؤولني عن ّ
ملف الكهرباء
 ،فتكت�شف �أن �أحد حيتان "
اللغف " حتول من وزير
للكهرباء اىل رئي�س للجنة
الطاقة يف الربملان  ،فيما جنم
الف�ساد يف وزارة الداخلية
�أيام نوري املالكي  ،حتول
�إىل بطل للإ�صالح ت�شاهده
يف الف�ضائيات يذرف الدمع
على ما نهب من �أموال
الداخلية .
م�ضحكة الدميقراطية العراقية
 ،فل�سنوات نكتب ون�ؤ�شر عن
اخلراب واحلكومة الترى  ..ال
ت�سمع  ..التتكلم  ،يف الوقت الذي
ا�ستنفرت فيه كل قواها للرد على
خرب ي�سخر من " بلك معطوب "
يظهر خالل مرا�سيم اال�ستقبال
التي يقيمها رئي�س الوزراء للوفود
يف مكتبه  ،ولهذا وبلمح الب�صر مت
�إ�صالح ال ْب َلك  ،وكفى الإعالم �ش ّر
االعرتا�ض .

مهدي عبا�س � :أمتنى �أن يعود بي الزمن و�ألتقي عنرتة بن �شداد

تق ��ف هذه الزاوية مع �شخ�ص ��ية
مبدع ��ة يف جماله ��ا يف �أ�س ��ئلة
�س ��ريعة ح ��ول م ��ا ت�ش ��غله الآن
وجدي ��د �إنتاجه ��ا وبع�ض ما تو ّد
�أن تقول ��ه ملتابعيه ��ا م ��ن خ�ل�ال
�ص ��حيفة امل ��دى ،يف وقف ��ة م ��ع
الناق ��د وامل� ��ؤرخ ال�س ��ينمائي
مهدي عبا�س .
-١مباذا من�شغل الآن؟
•  -من�ش ��غل الآن بكتاب ن�س ��اء
خلف الكامريا
 -٢ماه ��و �آخ ��ر عم ��ل لك؟وم ��اذا
تخطط للم�ستقبل؟
• �آخ ��ر عمل يل �ص ��دور كتابي
ال�س ��ينما العراقي ��ه ع ��ام ٢٠١٨
و�أخطط لال�س ��تمرار يف �إ�صدار

الطقس

الدلي ��ل ال�س ��نوي لل�س ��ينما
العراقية.
را�ض ع ّما قدمته؟
 -٣هل �أنت ٍ
• نع ��م ..را� ٍ��ض بن�س ��بة ٩٠
باملئة
 -٤ل ��و ع ��اد بك الزم ��ن �أي جمال
�ستختار؟
• بالت�أكي ��د ال�س ��ينما  ،لأنه ��ا
مهنتي املف�ضلة وع�شقي الدائم.
 -٥م ��ا هو التغيري ال ��ذي تتمناه
يف العراق؟
• �أن يكون دوله مدنية علمانية
بحق وحقيق.
-٦كتاب تعود �إليه دائما؟ �صديق
تتذكره دائما؟ �أغنية ترددها؟
• كتاب  -فهم ال�س ��ينما ترجمة

•عن�ت�رة ب ��ن �ش ��داد ..لأنن ��ي
�أحبب ��ت �شخ�ص ��يته و�ش ��عره ..
و�س ��حرين عندما �ش ��اهدته طفى
من على �شا�شة ال�سينما .
 -٨ماذا ت�شاهد اليوم؟
• الأف�ل�ام عل ��ى قن ��اة �س ��ينمانا
ومباريات الدوري الإنكليزي.
� -٩أي كتاب تقر�أ الآن؟
• امل�شخ�صاتي لطارق ال�شناوي
ويتح ��دث ع ��ن �س�ي�رة الفن ��ان
امل�صري ح�سن ح�سني.
� -١٠أمنية مل حتققها حتى الآن؟
• �أن �أ�ص ��در دلي�ل ً�ا باحلج ��م
جعف ��ر عل ��ي  ..ال�ص ��حفية مرمي يكلون
الكب�ي�ر وباالل ��ون باللغت�ي�ن
ال�س ��ناطي �أتذكرها دائما� .أغنية � -٧شخ�ص ��ية من املا�ضي تتمنى العربي ��ة والإنكليزي ��ة عن الفيلم
�أخ ��اف �أحج ��ي وعل ��ي النا� ��س اللقاء بها اليوم.
العراقي.

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوية العراقي ��ة ،اليوم
الإثن�ي�ن  ،ع ��ن ارتف ��اع يف درج ��ات احل ��رارة  ،ون�ش ��اط
بالرياح التي يف الليل .

بورتريه
ناق ��د وم� ��ؤرخ �سينمائي �أ�صدر
 ٢٠كتاب� � ًا يف ال�سينما و�أ�صدر
�أول جري ��ده �سينمائي ��ة يف
العراق ( عامل ال�سينما) وحالي ًا
ي�ش ��رف عل ��ى �صفح ��ة �سينم ��ا
يف جري ��دة الد�ست ��ور وجمل ��ة
م ��دارات  ،ول ��ه ب ��اب �أ�سبوعي
يف جريدة عد�سة الفن.
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