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الجماعات الم�سلحة هاجمت م�صالح وا�شنطن  9مرات بـ" 17كاتيو�شا" و"درون" في الـ� 4أ�شهر الأخيرة

غارات �أمريكية على الح�شد بعد تورط الف�صائل بم�سيرات
قاعدة "ال�شدادي" في �سوريا وا�ستهداف �إ�سرائيل
 ب��اح��ث ب��ال�����ش���أن الأم���ن���ي :ت��ر���س��ان��ة ا���س��ت��ع��را���ض دي���ال���ى �أق��ل��ق��ت ب���غ���داد ووا���ش��ن��ط��ن
 بغداد /تميم الح�سن
نف ��ذت ف�صائ ��ل عراقي ��ة ع ��دة هجم ��ات
قب ��ل "ال ��رد االمريكي" فج ��ر ام�س ،منها
ا�سته ��داف لقواع ��د غربية خ ��ارج البالد
وق�صف يف ا�سرائيل.
وقتلت الغارة االمريكية داخل االرا�ضي
ال�سوري ��ة وغرب ��ي االنب ��ار 7 ،م ��ن
امل�سلح�ي�ن بع ��د ان ا�ستهدف ��ت موقع�ي�ن
لف�صيلني معروفني.
وج ��اء الهج ��وم بع ��د يوم�ي�ن م ��ن

"ا�ستعرا� ��ض الق ��وة" -كم ��ا و�صف ��ه
مراقب ��ون -للح�شد يف ذك ��رى ت�أ�سي�سه،
حيث دم ��رت الغ ��ارات طائ ��رات م�سرية
تابعة للف�صائل.
ونفذت الف�صائل منذ �آخر ق�صف امريكي
م�شابه على احل ��دود يف �شباط املا�ضي،
 9هجم ��ات �ضد امل�صال ��ح الغربية باكرث
من � 15صاروخا وطائرة م�سرية.
وقال ��ت م�صادر مطلع ��ة يف القائم غربي
االنب ��ار لـ(امل ��دى) ان ��ه "ب�ي�ن ال�ساع ��ة
الواح ��دة والثاني ��ة من فجر ي ��وم االحد

�سمع �صوت حتليق كثيف لطائرات تبعه
انفجارات واطالق نار".
واعلن احل�ش ��د ال�شعبي ،يف بيان ام�س،
ا�سته ��داف ث�ل�اث نق ��اط مرابط ��ة لقوات
احل�ش ��د ال�شعب ��ي (اللواءي ��ن  14و)46
مب�ساف ��ة  13كم داخل احل ��دود العراقية
يف القائم ،من قبل الطريان االمريكي.
وبح�س ��ب امل�ص ��ادر ان اغل ��ب عنا�ص ��ر
احل�ش ��د يف القائ ��م "ف ��روا م ��ن املق ��رات
بعد الق�ص ��ف واختب�أوا يف مواقع تابعة
حلر�س احلدود العراقي".

وادان ��ت بغ ��داد يف بي ��ان عق ��ب الهجوم
ب� �ـ� 12ساع ��ة ،الق�ص ��ف االمريك ��ي،
واعتربت ��ه "خ ��رق" لل�سي ��ادة العراقية،
واعلنت عن اجراء حتقيق باحلادث.
وبح�سب بي ��ان احل�ش ��د ،ان "� 4شهداء"
قتلوا يف الهجوم ،قالت انهم متواجدون
بـ"واج ��ب ر�سم ��ي" لق ��وات احل�ش ��د
ال�شعب ��ي ،نافية ا�شرتاكهم ب� ��أي "ن�شاط
�ضد التواجد الأجنبي يف العراق".
ووف ��ق امل�ص ��ادر يف القائ ��م ان ال�ضحايا
الذي ��ن �سقط ��وا تابع�ي�ن لكتائ ��ب �سي ��د

ال�شه ��داء يف االرا�ض ��ي ال�سورية "البو
كم ��ال" القريب ��ة م ��ن احل ��دود العراقية،
بينم ��ا مل ت�سج ��ل ا�صاب ��ات يف مواق ��ع
كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه داخ ��ل االرا�ض ��ي
العراقية.
وم ��ن ب�ي�ن القتل ��ى �آم ��ر �سرية ل ��واء 14
(�سي ��د ال�شه ��داء) وه ��و ح�س�ي�ن عل ��ي
عب ��د احل�س�ي�ن ،فيم ��ا الغ ��ارات كانت قد
ا�ستهدفت "خم ��ازن �صواريخ وطائرات
م�سرية".
 التفا�صيل �ص2

يوما الغدير وال�سقيفة
يعرقالن م�ساعي
تمرير قانون العطل
والمنا�سبات الدينية

هكذا يخفف العراقيون من لهيب ال�صيف ..عد�سة حممود ر�ؤوف

�سلوى زكو :ال�صحافة مهنة ت�ضع
ذهنك وقدراتك في حراك دائم

 التفا�صيل �ص3

�أزمة جديدة في ال�شارع� ..شح "البنزين
المح�سن" ي�شعل غ�ضب العراقيين
ب ��د�أت مالم ��ح اخل ��وف تظه ��ر عل ��ى
ال�شارع البغ ��دادي ،من ارتفاع �أ�سعار
البنزي ��ن بع ��د �ش ��ح (املح�س ��ن) ،م ��ن
حمطات العا�صم ��ة بغداد خالل الأيام
القليلة املا�ضي ��ة ،وتقابله ازمة �أخرى
يف املحافظات ال�شمالية.
واعلنت وزارة النفط ،العام املا�ضي،
تخفي� ��ض �سع ��ر البنزي ��ن املح�سن يف
عموم العراق (عدا �إقليم كرد�ستان).
ويق ��ول حممد ف� ��ؤاد �صاح ��ب الـ 30
عام� � ًا �إن "غالبي ��ة حمطات الوقود يف

 بغداد /فرا�س عدنان
�أك ��دت املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلق ��وق
الإن�س ��ان يف الع ��راق� ،أم� ��س االثنني،
�أن  %50من �شباب املناطق احلدودية
ه ��م م ��ن املتعاط�ي�ن �أو املتاجري ��ن
باملخ ��درات ،مبين ��ة �أن اجله ��ود
احلكومي ��ة للح ��د م ��ن الآف ��ة تقت�ص ��ر
عل ��ى اجلانب الأمن ��ي الذي يعاين هو
الآخر م ��ن نق�ص يف بع�ض اجلوانب،
وفيم ��ا دع ��ت �إىل البح ��ث يف الأبع ��اد
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة ،حتدث ��ت
ع ��ن نق� ��ص وا�ض ��ح يف ع ��دد الأ�س� � ّرة
املخ�ص�ص ��ة للمدمن�ي�ن يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية.
ويقول ع�ضو املفو�ضية علي البياتي،
يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "�آف ��ة
املخ ��درات لي�س ��ت حملي ��ة ،ب ��ل ه ��ي
ذات �أبعاد �إقليمي ��ة ،ويكون ارتباطها
بالعراق من خ�ل�ال جوانب اقت�صادية
واجتماعية و�أمنية".
و�أ�ض ��اف البيات ��ي� ،أن "اجله ��ات

 ترجمة  /حامد �أحمد

ع ��اودت اخلالف ��ات ب�ي�ن الق ��وى والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة،
ظهوره ��ا اثن ��اء النقا�شات واملفاو�ض ��ات القائمة ب�ش�أن
ت�شري ��ع قانون العطل واملنا�س ��ب الدينية� .إذ ت�صر كتل
�سيا�سي ��ة على �إدراج "ي ��وم الغدير" �ضم ��ن املنا�سبات
الديني ��ة ،يف ح�ي�ن ترف� ��ض كتل اخ ��رى ه ��ذه املنا�سبة
وبد�أت تطالب باعتبار "يوم ال�سقيفة" عطلة دينية.
كم ��ا وب ��رزت م�شكل ��ة اخرى �أثن ��اء ج ��والت التفاو�ض
تتمث ��ل يف تزايد �أعداد العط ��ل املقرتحة حيث يرتاوح
عدده ��ا ب�ي�ن � 50إىل  60عطلة ومنا�سب ��ة دينية بعدما
متكن ��ت جلنة الثقافة يف وقت �ساب ��ق من تقليل العطل
من  120عطلة كانت مقرتح ��ة �ضمن القانون �إىل 30
عطلة.
وب�ي�ن م�ص ��در برملاين مطلع رف� ��ض الك�شف عن هويته
يف حدي ��ث مع (امل ��دى) �أن "هناك خالف ��ات عميقة بني
القوى ال�سيا�سي ��ة اعاقت وعطلت مترير قانون العطل
الر�سمي ��ة" ،مبين ��ا �أن املحاوالت مازال ��ت م�ستمرة بني
الفرقاء من اجل ح�سم هذه اخلالفات.
و�سببت اخلالفات القائمة منذ عدة دورات برملانية بني
الكتل ال�سيا�سي ��ة ،ب�ش�أن ت�ضمني م�سودة قانون العطل
الر�سمي ��ة بع�ض املنا�سب ��ات ذات الطاب ��ع الديني جد ًال
كب�ي�ر ًا �ساه ��م يف ت�أجيل �إق ��رار الت�شري ��ع يف �أكرث من
جل�سة خالل الدورة الربملانية احلالية.

 بغداد /رامي ال�صالحي

حقوق الإن�سان :ن�صف �شباب
المناط��ق الحدودي��ة متاج��ر
�أو متعاط للمخدرات
احلكومية يف العراق ما زالت تتعامل
م ��ع هذا املل ��ف من وجه ��ة �أمنية فقط،
وحت ��ى هذه امل�ساع ��ي تعرتيها العديد
م ��ن الثغ ��رات� ،س ��واء يف املناف ��ذ
احلدودية الربية �أو املطارات".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الأرق ��ام املتوف ��رة
لدين ��ا تفيد ب� ��أن  %50من ال�شباب يف
املناط ��ق احلدودي ��ة هم ب�ي�ن متعاطي
للمخدرات �أو من املتاجرين بها".
و�أو�ض ��ح البيات ��ي� ،أن "الع ��راق لديه
قانون وجلنة عليا ملكافحة املخدرات،
لك ��ن جمي ��ع الإج ��راءات الرقابي ��ة
والت�شريعي ��ة مل ت�أخ ��ذ يف ح�سبانه ��ا
العامل�ي�ن االجتماع ��ي واالقت�ص ��ادي
ملواجهة ه ��ذه الآفة التي �ست�ش ّكل على
املدى القريب التهديد الأول للبالد".
وح ��ذر البيات ��ي ،م ��ن "ح�ص ��ول
�سيناريوهات عان ��ت منها دول �أخرى
عندما اقتحمتها املخدرات ،و�أدت �إىل
موجات م ��ن الهجرة ،ومعدالت كبرية
يف اجلرمية املنظمة".

 التفا�صيل �ص3

معهد ت�شاثام هاو�س :العراق يعي�ش
ف�ساد ًا �سيا�سي ًا يعيق الإ�صالحات

 بغداد  /المدى

بغ ��داد �شه ��دت خ�ل�ال الأي ��ام القليل ��ة
املا�ضي ��ة انقطاع ��ا تاما مل ��ادة البنزين
املح�س ��ن" .وبح�س ��ب املواط ��ن ف� ��إن
�شرك ��ة توزي ��ع املنتج ��ات النفطي ��ة
اوقف ��ت تزوي ��د املحطات به ��ذه املادة
بناء عل ��ى �أوام ��ر وزارة النفط ،وفق
بع�ض العاملني يف تلك املحطات.
وي�ضيف ف� ��ؤاد ،يف حديث لـ (املدى)،
�أن "هن ��اك تخوفا من ارتف ��اع �أ�سعار
البنزين �س ��واء االعتيادي او املح�سن
يف بغداد بحجة ارتفاع �سعر الدوالر
وعدم ا�ستقراره".
يف املقاب ��ل ،ي ��رى اب ��و عم ��ر �صاحب

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

ال� �ـ  41عام� � ًا� ،أن "ق ��رار رف ��ع �أ�سعار
امل�شتق ��ات النفطية غ�ي�ر م�ستبعد على
احلكومة احلالي ��ة ،كونها متخ�ص�صة
يف رفع الأ�سع ��ار والت�أثري على حياة
املواطنني ب�شكل �سلبي".
وي�ش�ي�ر املواط ��ن البغ ��دادي� ،إىل �أن
"الأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة يف العراق
عل ��ى املح ��ك واملواطن�ي�ن الآن ب ��د�أ
�صربهم ينفد م ��ن �إجراءات احلكومة
املالي ��ة ،ف ��ان �أي رفع ر�سم ��ي لأ�سعار
البنزي ��ن �سيت�سب ��ب باحتجاج ��ات
عارمة يف عموم املحافظات".
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ّ
تجدد �أزمة الثقة في الجودو ..
واال�ستقالة المتبادلة �أول الحلول!
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مونولوغ �سعدي يو�سف
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تن ��اول تقري ��ر �أع ��ده املعه ��د امللك ��ي
الربيطاين لل�ش� ��ؤون الدولية ت�شاثام
هاو� ��س  Chatham Houseع ��ن
مل ��ف الف�س ��اد يف الع ��راق� ،أ�ش ��ار فيه
اىل ان الف�س ��اد ال�سيا�س ��ي هو العامل
املع ��وق الرئي�س لتحقيق �إدارة كفوءة
ناجح ��ة للبل ��د ،وان الطام ��ة الك�ب�رى
له ��ذه امل�شكلة ه ��ي انها متج ��ذرة لدى
النخب ��ة احلاكم ��ة للبل ��د املهيمنة على
مفا�صل الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
وك�ش ��ف التقري ��ر عرب لق ��اء اجري مع
اح ��د ال ��وزراء بان ��ه لي�ست ل ��ه �سلطة
يف اختي ��ار عق ��د دون غريه م ��ن التي
تعر�ض علي ��ه للتوقي ��ع .حيث يجربه
م�ساع ��دوه يف ال ��وزارة م ��ن �أ�صحاب
الدرج ��ات اخلا�ص ��ة والتابع�ي�ن
للأح ��زاب عل ��ى توقي ��ع العق ��ود التي
يختارونه ��ا وت ��رك الأخ ��رى واذا م ��ا
خالفه ��م فان مكامل ��ات هاتفية ور�سائل
ن�صي ��ة �ستنهال عليه ليع ��دل عن ر�أيه،
وه ��ي اح ��دى �آف ��ات الف�س ��اد يف البلد
ح�سب ما و�صفها التقرير.
ونق ��ل التقري ��ر ع ��ن اح ��د ال ��وزراء
قول ��ه "توقيع ��ي ه ��و جم ��رد ب�صم ��ة

بع ��د ان مت ��ت املوافق ��ة عل ��ى العق ��ود
�سلف ��ا" ،م�ش�ي�را اىل ان ��ه يف كل ي ��وم
�أح ��د عن ��د اجتماع ��ه مب�ساعدي ��ه يف
مكتب ��ه ال ��وزاري يوجه ��وه بتوقي ��ع
عقود معينة واهم ��ال �أخرى .وعندما
يعار� ��ض او ي�ستف�س ��ر عن فحوى عقد
مع�ي�ن فان ��ه يواجه ب ��رد فع ��ل راف�ض
م ��ن بع�ض م�ساعديه م ��ن الذين يعتمد
عليه ��م يف �إدارة ال ��وزارة واملرتبطني
بدورهم ب�أحزاب �سيا�سية كربى ،وقد
يتعر�ض لتهديد.
وي�شري التقرير اىل ان هذه الو�ضعية
ه ��ي لي�س ��ت حال ��ة �ش ��اذة يف العراق،
ب ��ل ه ��ي ح�صيل ��ة النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
ال ��ذي �أدار البل ��د من ��ذ ع ��ام . 2003
الكث�ي�ر من وزراء احلكوم ��ة العراقية
يعرب ��ون علن ��ا عن ا�ستيائه ��م من عدم
قدرتهم عل ��ى ا�ستخ ��دام ال�سلطة التي
م ��ن املفرت�ض ان يتمتع ��وا بها التخاذ
ق ��رارات �أو متابعة �أجن ��دات �سيا�سية
معين ��ة .ولك ��ن ب ��دال م ��ن ذل ��ك ف ��ان
املنت�سب�ي�ن الآخرين م ��ن املوظفني يف
وزاراتهم ،الذين ي�ستمدون قوتهم من
الأح ��زاب ال�سيا�سية ،هم من يتخذون
القرارات ب�شكل فعلي يف الوزارة .
 التفا�صيل �ص2

مر�شحون يح�صلون على معدات كهرباء من الوزارة

وا�سط ..المحوالت الكهربائية مادة للدعاية االنتخابية!
 وا�سط  /جبار بچاي
اتهم ��ت حكوم ��ة وا�س ��ط املحلي ��ة بع�ض
املر�شح�ي�ن بـ"ال�ضح ��ك عل ��ى املواطنني"
بع ��د جلوئه ��م اىل ملف الكهرب ��اء وجعله
دعاي ��ة انتخابي ��ة من خ�ل�ال قي ��ام ه�ؤالء
املر�شح�ي�ن مبراجعة الوزارة واحل�صول
عل ��ى ع ��دد كب�ي�ر م ��ن املح ��والت لغر�ض
ن�صبها يف مناطق املر�شحني.
بينم ��ا انتق ��د نا�شط ��ون الظاه ��رة
واعتربوه ��ا �أم ��ر ًا معيب� � ًا عل ��ى املر�ش ��ح
ال ��ذي ي�سل ��ك ه ��ذا الطري ��ق يف الدعاي ��ة
االنتخابي ��ة ،م�ؤكدين عزمهم على ت�شكيل
ف ��رق لر�صد مث ��ل هذه املخالف ��ات وابالغ
املفو�ضية وال�سلطات الرقابية عنها.
ووف ��ق القانون االنتخاب ��ي اجلديد ت�ضم
املحافظة ثالث دوائر انتخابية للح�صول
على مقاعد الربمل ��ان البالغة ( )11مقعد ًا
ب�ضمنها ثالثة مقاعد كوتا الن�ساء م�ضاف ًا
له ��ا مقع ��د واح ��د كوت ��ا الك ��ورد الفيلي ��ة
لي�صب ��ح ع ��دد مقاعد ن ��واب املحافظة يف
الربمل ��ان (  ) 12مقعد ًا ،فيم ��ا مازال عدد
املر�شح�ي�ن غري معروف عل ��ى وجه الدقة

لع ��دم �إكم ��ال االج ��راءات املتعلق ��ة بذلك
من قبل املفو�ضي ��ة وجهات التدقيق التي
تدقق يف �أ�سماء املر�شحني و�أهليتهم.

ويق ��ول حماف ��ظ وا�س ��ط "�شاع ��ت يف املر�شح�ي�ن لالنتخاب ��ات املقبلة مبراجعة
الفرتة االخرية ظاهرة �سلبية ومرفو�ضة وزي ��ر الكهرب ��اء �أو املدي ��ر الع ��ام ع ��ن
جمل ��ة وتف�صي�ل�ا متثل ��ت بقي ��ام بع� ��ض طري ��ق العالق ��ات ال�شخ�صي ��ة للح�ص ��ول
على حم ��والت ومعدات �أخ ��رى ملناطقهم
االنتخابية".
و�أ�ض ��اف "م ��ا ي�ؤ�سف ل ��ه �أن اجلهة التي
تعطي موافقات باحل�صول على حموالت
وب�أع ��داد كب�ي�رة ت�ت�راوح م ��ن  30ــ 60
حمولة �أحيان ًا لبع� ��ض املر�شحني ال تعلم
�أن املخ ��ازن فارغة وال وج ��ود لهذا العدد
م ��ن املح ��والت فيه ��ا وهي بذل ��ك ت�ضحك
عل ��ى املر�ش ��ح ال ��ذي ب ��دوره ي�ستغف ��ل
املواطنني".
و�أكد �أن "تلك ال�سلوكيات باتت مرفو�ضة
وال ميك ��ن �أن نقبل به ��ا حتى و�إن توفرت
�أعداد املح ��والت واملع ��دات االخرى مثل
االعمدة يف املخ ��ازن �سوف لن ن�سمح به
لأن جتهيزه ��ا بهذه الطريق ��ة الفو�ضوية
يك ��ون على ح�ساب باقي املناطق االخرى
ويف نف� ��س الوق ��ت ي�سب ��ب اختالالت يف
ال�شبك ��ة الوطنية مابني منطق ��ة و�أخرى
ويكون ال�ضرر �أكرب من الفائدة".
 التفا�صيل �ص4
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اجلماعات امل�سلحة هاجمت م�صالح وا�شنطن  9مرات بـ" 17كاتيو�شا" و"درون" يف الـ� 4أ�شهر الأخرية

غارات �أمريكية على الح�شد بعد تورط الف�صائل بم�سيرات قاعدة "ال�شدادي" في �سوريا وا�ستهداف �إ�سرائيل

 باح��ث بال�ش���أن الأمن��ي :تر�سان��ة ا�ستعرا���ض دي��اىل �أقلق��ت بغ��داد ووا�شنط��ن
 بغداد /متيم احل�سن
نف ��ذت ف�صائ ��ل عراقي ��ة ع ��دة هجم ��ات قب ��ل "الرد
االمريك ��ي" فج ��ر ام� ��س ،منه ��ا ا�سته ��داف لقواعد
غربية خارج البالد وق�صف يف ا�سرائيل.
وقتلت الغارة االمريكية داخل االرا�ضي ال�سورية
وغربي االنبار 7 ،م ��ن امل�سلحني بعد ان ا�ستهدفت
موقع�ي�ن لف�صيل�ي�ن معروفني .وج ��اء الهجوم بعد
يوم�ي�ن م ��ن "ا�ستعرا� ��ض الق ��وة" -كم ��ا و�صف ��ه
مراقب ��ون -للح�ش ��د يف ذك ��رى ت�أ�سي�س ��ه ،حي ��ث
دم ��رت الغ ��ارات طائرات م�سرية تابع ��ة للف�صائل.
ونفذت الف�صائ ��ل منذ �آخر ق�ص ��ف امريكي م�شابه
على احل ��دود يف �شب ��اط املا�ض ��ي 9 ،هجمات �ضد
امل�صال ��ح الغربية باكرث م ��ن � 15صاروخا وطائرة
م�س�ي�رة .وقالت م�ص ��ادر مطلع ��ة يف القائم غربي
االنب ��ار لـ(امل ��دى) ان ��ه "ب�ي�ن ال�ساع ��ة الواح ��دة
والثاني ��ة من فجر يوم االح ��د �سمع �صوت حتليق
كثيف لطائرات تبعه انفجارات واطالق نار".
واعل ��ن احل�شد ال�شعبي ،يف بيان ام�س ،ا�ستهداف
ث�ل�اث نق ��اط مرابط ��ة لق ��وات احل�ش ��د ال�شعب ��ي
(اللواءين  14و )46مب�سافة  13كم داخل احلدود
العراقية يف القائم ،من قبل الطريان االمريكي.
وبح�س ��ب امل�ص ��ادر ان اغل ��ب عنا�ص ��ر احل�شد يف
القائم "فروا من املقرات بعد الق�صف واختب�أوا يف
مواقع تابع ��ة حلر�س احلدود العراق ��ي" .وادانت
بغداد يف بيان عق ��ب الهجوم بـ� 12ساعة ،الق�صف
االمريكي ،واعتربت ��ه "خرق" لل�سي ��ادة العراقية،
واعلنت عن اجراء حتقيق باحلادث.
وبح�س ��ب بيان احل�ش ��د ،ان "� 4شه ��داء" قتلوا يف
الهج ��وم ،قالت انهم متواجدون بـ"واجب ر�سمي"
لق ��وات احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،نافي ��ة ا�شرتاكه ��م ب�أي
"ن�شاط �ضد التواجد الأجنبي يف العراق".
ووف ��ق امل�ص ��ادر يف القائ ��م ان ال�ضحاي ��ا الذي ��ن
�سقطوا تابعني لكتائب �سيد ال�شهداء يف االرا�ضي
ال�سوري ��ة "الب ��و كم ��ال" القريب ��ة م ��ن احل ��دود
العراقي ��ة ،بينم ��ا مل ت�سج ��ل ا�صاب ��ات يف مواق ��ع
كتائب حزب الله داخل االرا�ضي العراقية.
وم ��ن ب�ي�ن القتل ��ى �آم ��ر �سري ��ة ل ��واء �( 14سي ��د
ال�شه ��داء) وه ��و ح�سني عل ��ي عبد احل�س�ي�ن ،فيما
الغ ��ارات كان ��ت ق ��د ا�ستهدفت "خم ��ازن �صواريخ
وطائرات م�سرية".
خمازن ال�سالح
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م وزارة الدف ��اع االمريكي ��ة
(البنتاغ ��ون) ج ��ون كريب ��ي يف بي ��ان ام� ��س �إن ��ه
"بتوجي ��ه م ��ن الرئي� ��س (الأمريكي ج ��و) بايدن،
�شنت القوات الع�سكرية الأمريكية يف وقت �سابق
هذا امل�ساء غارات جوية دفاعية دقيقة �ضد من�ش�آت
ت�ستخدمها ميلي�شيات مدعومة من �إيران يف منطقة
احلدود العراقية ال�سورية" .و�أ�ضاف "بالنظر �إىل
�سل�سلة الهجم ��ات امل�ستمرة الت ��ي ت�شنها جماعات
مدعوم ��ة م ��ن �إي ��ران ،والت ��ي ت�سته ��دف امل�صالح
الأمريكي ��ة يف الع ��راق ،وجّ ��ه الرئي� ��س مبزيد من
العم ��ل الع�سك ��ري لتعطيل وردع هجم ��ات كهذه".
ونف ��ى بي ��ان احل�ش ��د ان تك ��ون النق ��اط الت ��ي مت
ا�ستهدافه ��ا ت�ضم خمازن وف ��ق الرواية االمريكية،
واعت�ب�ر الت�صريحات االمريكي ��ة "تربير جرمية"
ال�سته ��داف مقاتل ��ي احل�شد .باملقابل �أف ��اد املر�صد

"بات و�شيك ًا" .وا�ضاف ان تلك الغارات "هي حلفظ
ماء الوجه لوا�شنطن بعد الهجمات املتكررة ،وهي
ال حتم ��ي الب�ل�اد او االن�س ��ان العراق ��ي" .و�أعلنت
وزارة اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة ،يف وق ��ت �سابق من
حزي ��ران احل ��ايل ،تخ�صي�ص مكاف� ��أة ت�صل �إىل 3
مالي�ي�ن دوالر ملن ي ��ديل مبعلومات ع ��ن الهجمات
�ضد املن�ش�آت الدبلوما�سية الأمريكية يف العراق.

ال�س ��وري حلقوق الإن�سان عن مقتل �سبعة مقاتلني
عراقيني على الأقل جراء ال�ضربات الأمريكية.
كم ��ا حتدث ��ت وكال ��ة الأنب ��اء ال�سوري ��ة الر�سمي ��ة
(�سان ��ا) ع ��ن ع ��دوان ج ��وي يف ري ��ف دي ��ر الزور
ال�شرق ��ي �أ�سفر ع ��ن مقتل طفل .وتوع ��دت ف�صائل
تابع ��ة للح�شد عقب الغ ��ارات ،بـ"ح ��رب مفتوحة"
مع القوات االمريكي ��ة ،وا�ستهداف "طائراتهم يف

ال�سماء".
حرب غزة
يف غ�ض ��ون ذلك قال النائب ال�سابق مثال االلو�سي
لـ(امل ��دى) ان الغ ��ارة االمريكية ج ��اءت "عقب عدة
هجمات للملي�شيات الوالئية �ضد م�صالح وا�شنطن
يف الع ��راق واملنطقة ،ومنها ار�سال طائرة م�سرية

�ضد ا�سرائيل يف حربها االخرية مع غزة" .وكانت
الف�صائل قد �شنت  9هجمات منذ الغارة االمريكية
مقاب ��ل االخرية يف �شباط املا�ض ��ي التي ا�ستهدفت
مقرات كتائب حزب الله قرب احلدود ال�سورية.
ونف ��ذت هذه الهجمات بـ� 11ص ��اروخ "كاتيو�شا"،
و 6طائ ��رات م�س�ي�رة ،عل ��ى قاعدة ع�ي�ن اال�سد يف
االنبار ،قاعدة احلرير يف اربيل ،ومطار بغداد.

وكان ��ت تقاري ��ر غربية قد اتهم ��ت يف وقت �سابق،
الف�صائ ��ل العراقي ��ة بهج ��وم عل ��ى من�ش� ��آت نفطية
�سعودي ��ة ع�ب�ر طائ ��رات م�س�ي�رة انطلق ��ت م ��ن
االرا�ضي العراقية.
واعت�ب�ر االلو�س ��ي ،وه ��و نائ ��ب �ساب ��ق ،ان تل ��ك
ال�ضرب ��ات ه ��ي "مناو�شات ب�ي�ن وا�شطن وطهران
ت�سب ��ق االتفاق اجلديد بني الطرفني الذي قال بانه

جمل�س الأمن الوطني :احلكومة و�صلت ملراحل متقدمة مبلف ان�سحاب القوات القتالية الأمريكية
 بغداد  /املدى
�أدان املجل� ��س ال ��وزاري للأم ��ن الوطن ��ي� ،أم� ��س االثن�ي�ن ،االعت ��داء
الأمريكي على احل ��دود العراقية -ال�سورية ،وفيم ��ا �أكد �أن احلكومة
و�صل ��ت ملراحل متقدمة مبل ��ف ان�سحاب القوات القتالي ��ة الأمريكية،
اعترب يف الوقت نف�سه ا�ستهداف �أبراج الكهرباء عم ًال يرا ُد من خالله
�إرباك الأو�ضاع يف البالد.
وقال املكتب الإعالمي لرئي�س جمل�س الوزراء يف بيان تلقته (املدى)،
�إن "املجل� ��س ال ��وزاري للأمن الوطني عق ��د اجتماعا طارئ ��ا برئا�سة
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ،القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة م�صطفى
الكاظم ��ي ،خ�ص� ��ص ملناق�شة تداعي ��ات الق�صف الأمريك ��ي الذي طال
موقع ًا على احلدود العراقية ال�سورية ،كما ناق�ش ا�ستهداف املجرمني
واملخربني واجلماع ��ات الإرهابية حمطات تولي ��د الطاقة الكهربائية
و�أبراج نقله ��ا" ،الفتا اىل �أن "املجل�س الوزاري للأمن الوطني �أعرب
ع ��ن ا�ستن ��كاره ال�شدي ��د و�إدانت ��ه للق�ص ��ف الأمريكي ال ��ذي ا�ستهدف
موقع ��ا على حدودنا م ��ع �سوريا ،و�أكد �أن هذا االعت ��داء ميثل انتهاك ًا
�صارخ ًا لل�سيادة العراقية ،ترف�ضه كل القوانني واملواثيق الدولية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "املجل�س ال ��وزاري للأمن الوطني يدر� ��س اللجوء اىل
كل اخلي ��ارات القانونية املتاحة ملنع تكرار مثل هذه االعتداءات التي

تنتهك �أج ��واء العراق و�أرا�ضيه ،بالإ�ضاف ��ة اىل �إجراء حتقيق �شامل
يف ظروف احل ��ادث وم�سبباته والعمل على عدم تك ��راره م�ستقبال"،
مبين ��ا �أن "املجل� ��س �ش ��دد عل ��ى رف�ض ��ه الكامل جع ��ل الع ��راق �ساحة
لت�صفي ��ة احل�ساب ��ات� ،أو ا�ستخ ��دام �أرا�ضي ��ه و�سمائ ��ه لالعتداء على
جريان ��ه ،يف الوق ��ت ال ��ذي ع ��ززت فيه احلكوم ��ة خطواته ��ا بانتهاج
�سيا�سة هادئة ،واعتماد مبد�أ احلوار �سبيال للحد من حدة ال�صراعات
وحتقيق الأمن واال�ستقرار يف العراق واملنطقة".
وتابع �أن "املجل�س �أكد �أن احلكومة لديها جل�سات حوار متوا�صلة مع
اجلان ��ب الأمريكي ،و�صلت اىل مراحل متقدمة واىل م�ستوى البحث
يف التفا�صي ��ل اللوج�ستي ��ة ،الن�سح ��اب الق ��وات القتالية م ��ن العراق
والذي �سيتم الإعالن عن تفا�صيله الحقا".
وفيم ��ا يخ�ص ا�سته ��داف حمطات تولي ��د الطاقة الكهربائي ��ة و�أبراج
النق ��ل م ��ن قبل جماع ��ات م�سلح ��ة تخريبي ��ة و�إرهابية� ،أك ��د املجل�س
ال ��وزاري للأمن الوطني وفق ��ا للبيان� ،أنه "يف الوقت الذي بد�أ انتاج
الطاقة الكهربائي ��ة باالرتفاع وو�صل اىل �أكرث من  20الف ميغاواط،
وهو الأعلى يف ت�أريخ الدولة العراقية ،ف� ً
ضال عن الطاقة امل�ستوردة،
و�أي�ض ��ا افتتاح احلكوم ��ة للعديد من امل�شاريع املعطل ��ة واملتلكئة بعد
تذلي ��ل ال�صع ��اب واال�شكاالت الت ��ي تعيقها ،م ��ن �أجل توف�ي�ر الطاقة
الكهربائي ��ة للمواطنني ،ف�إن هناك جماميع تخريبية و�إرهابية ت�سعى
لإرب ��اك الأو�ضاع با�ستهدافه ��ا املحطات والأبراج ،م ��ا ت�سبب بفقدان

الطاق ��ة املجه ��زة للمناط ��ق يف بغ ��داد والف ��رات الأو�س ��ط ،وفاقم من
معاناة املواطنني".
وب�ي�ن �أن "القوات الأمني ��ة تبذل جهود ًا كبرية حلماي ��ة �أبراج الطاقة
الكهربائي ��ة ،حيث حتت ��وي ال�شبكة الوطنية عل ��ى � 46ألف برج ،و�أن
كلفة �إ�صالح كل برج مت�ضرر ت�صل اىل  30مليون دينار ،كما �أن هناك
م�ستحق ��ات مت�أخ ��رة للم�ستثمرين باملليارات ،ولل ��دول التي ن�ستورد
منه ��ا الطاقة والغ ��از" ،م�ؤكدا �أن "هذه امل�ستحق ��ات مل يجر ت�ضمينها
يف املوازن ��ة ،حيث تع ّر�ضت بع�ض التخ�صي�ص ��ات اىل احلذف خالل
املناق�ش ��ة الربملانية ،يف الوقت الذي عانت فيه ال�شبكة الكهربائية من
�أك�ث�ر من  35هجوم ًا تخريبي ًا فقط يف عام  ،2021ا�ضافة اىل العديد
م ��ن التعر�ض ��ات والهجم ��ات االخ ��رى و�آخرها االعت ��داء على حمطة
�صالح الدين احلرارية بال�صواريخ يوم �أم�س".
و�أ�ش ��ار البي ��ان �إىل �أن "القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة وجّ ��ه قيادة
العملي ��ات امل�شرتك ��ة بعقد اجتماع طارئ خ�ل�ال � 24ساعة ،واخلروج
ب�سرتاتيجي ��ة متكامل ��ة ،بالتع ��اون ب�ي�ن القي ��ادات الأمني ��ة للعمليات
امل�شرتك ��ة ووزارة الكهرباء ،من �أجل ت�أمني ان�سيابية تزويد املواطن
العراق ��ي بالطاق ��ة الكهربائي ��ة ،كم ��ا يدع ��و االجتم ��اع املواطنني اىل
التع ��اون مع الأجهزة الأمنية حلماية ثروة العراق وبناه التحتية من
عب ��ث املخربني ،و�س�ت�رد قواتنا امل�سلحة على كل م ��ن ت�سوّ ل له نف�سه
العبث ب�أمن املواطن وامل�سا�س بالبنى التحتية".

ق�صف �سوريا
م ��ن جهته ق ��ال اثي ��ل النجيفي ،القي ��ادي يف جبهة
االنق ��اذ والتنمي ��ة لـ(املدى) ان "الهج ��وم جاء بعد
ايام من ا�سته ��داف مع�سكر ال�شدادي الذي تتمركز
فيه الق ��وات االمريكية يف �سوريا ،بطائرة م�سرية
انطلقت من االرا�ضي العراقية".
و"ال�ش ��دادي" يق ��ع يف جن ��وب حمافظ ��ة احل�سكة
يف �سوري ��ا ،والت ��ي تبعد نحو  60ك ��م عن احلدود
العراقية.
وكان ��ت الق ��وات العراقي ��ة ق ��د ع�ث�رت اال�سب ��وع
املا�ض ��ي ،على � 5صواريخ يف ربيعة غربي نينوى
ق ��رب احل ��دود ال�سوري ��ة جاهزة لالط�ل�اق ،يعتقد
النجيفي انها "موجهة ل�سوريا اي�ضا".
ويف بي ��ان "البنتاغ ��ون" �أن املن�ش� ��آت ،الت ��ي
ا�ستهدفته ��ا ال�ضرب ��ات الأح ��د" ،ت�ستخدمه ��ا
ميلي�شيات مدعومة م ��ن �إيران ت�شارك يف هجمات
بطائرات بال طيار �ضد �أفراد ومن�ش�آت �أمريكية يف
الع ��راق" .ويعتق ��د النجيفي ان الوالي ��ات املتحدة
تري ��د "ا�ضع ��اف الف�صائ ��ل" متهي ��دا الن�سح ��اب
وا�شنط ��ن م ��ن الع ��راق ،وترك ��ه لطه ��ران .وكانت
وا�شنط ��ن ق ��د خف�ض ��ت الع ��ام املا�ض ��ي ،قواته ��ا
املنت�ش ��رة يف الع ��راق مبق ��دار الن�صف (م ��ا يقرب
م ��ن  2500جن ��دي) ،وعلل ��ت ذلك مبق ��درة القوات
العراقي ��ة عل ��ى ت�أم�ي�ن الب�ل�اد .ويتاب ��ع النجيفي:
"ه ��ذه ال�ضرب ��ات لت�أمني ظهر الق ��وات االمريكية
املن�سحب ��ة حتى التتعر�ض لهجمات او تخفف منها
على اقل تقدير".
وتدي ��ر حكومت ��ا بغ ��داد ووا�شنط ��ن ،من ��ذ الع ��ام
املا�ضي ،جل�س ��ات حوار م�شرتكة النه ��اء التواجد
االمريكي يف البالد ،فيم ��ا تتوعد الف�صائل بزيادة
الهجمات على تلك الق ��وات .لكن علي البيدر وهو
باح ��ث يف ال�ش� ��أن االمن ��ي وال�سيا�س ��ي ،يقل ��ل من
خط ��ورة تهدي ��دات الف�صائ ��ل او الرد عل ��ى الغارة
االمريكي ��ة ،عل ��ى الرغم م ��ن "ا�ستعرا� ��ض القوة"
الذي جرى قبل الغارة بيوم واحد.
ويقول البي ��در يف ات�صال مع (املدى) ان الف�صائل
"فقدت الت�أييد ال�شعبي وال�سيا�سي وهي �ضعيفة
الآن وغري قادرة عل ��ى الرد وتخ�شى ردا اعنف من
وا�شنطن".
وكان ��ت من�ص ��ات اعالمي ��ة تابعة لف�صائ ��ل احل�شد
ق ��د ذكرت ان ف�صائل �سي ��د ال�شهداء قد اعلنت عقب
الهجوم "النفري العام" �ضد القوات االمريكة.
ورب ��ط البي ��در ب�ي�ن غ ��ارات االح ��د وا�ستعرا� ��ض
احل�ش ��د ال ��ذي ج ��رى ال�سب ��ت املا�ض ��ي يف دياىل،
وعر� ��ض خالله احل�ش ��د عدة �صواري ��خ ومدرعات
وطائرات م�سرية.
وتاب ��ع الباح ��ث يف ال�ش� ��أن االمن ��ي" :الرت�سان ��ة
الت ��ي ظهرت يف اال�ستعرا�ض كان ��ت مقلقة للقوات
االمريكي ��ة وللحكومة العراقية" ،متوقعا ان تكون
الغارة االخرية ردا على ماظهر يف اال�ستعرا�ض.

م�ساعدو الوزير هم من يتخذون القرارات بد ً
ال منه

معه��د ت�ش��اثام هاو���س :الع��راق يعي���ش ف�س��اد ًا �سيا�س��ي ًا يعي��ق الإ�ص�لاحات

 ترجمة  /حامد �أحمد

تناول تقرير �أعده املعهد امللكي
الربيطاين لل�ش�ؤون الدولية
ت�شاثام هاو�س Chatham
 Houseعن ملف الف�ساد يف
العراق� ،أ�شار فيه اىل ان الف�ساد
ال�سيا�سي هو العامل املعوق
الرئي�س لتحقيق �إدارة كفوءة
ناجحة للبلد ،وان الطامة
الكربى لهذه امل�شكلة هي انها
متجذرة لدى النخبة احلاكمة
للبلد املهيمنة على مفا�صل
الدولة وم�ؤ�س�ساتها.

وك�ش ��ف التقرير عرب لقاء اجري مع احد الوزراء
بانه لي�س ��ت له �س ��لطة يف اختيار عقد دون غريه
م ��ن التي تعر� ��ض علي ��ه للتوقيع .حي ��ث يجربه
م�ساع ��دوه يف ال ��وزارة م ��ن �أ�صح ��اب الدرجات
اخلا�ص ��ة والتابعني للأحزاب على توقيع العقود
الت ��ي يختارونها وترك الأخ ��رى واذا ما خالفهم
فان مكاملات هاتفية ور�سائل ن�صية �ستنهال عليه
ليع ��دل ع ��ن ر�أيه ،وه ��ي احدى �آف ��ات الف�ساد يف
البلد ح�سب ما و�صفها التقرير.
ونق ��ل التقرير ع ��ن احد الوزراء قول ��ه "توقيعي
ه ��و جم ��رد ب�صم ��ة بع ��د ان مت ��ت املوافق ��ة على
العق ��ود �سلف ��ا" ،م�شريا اىل ان ��ه يف كل يوم �أحد
عن ��د اجتماع ��ه مب�ساعدي ��ه يف مكتبه ال ��وزاري
يوجه ��وه بتوقي ��ع عقود معينة واهم ��ال �أخرى.
وعندم ��ا يعار� ��ض او ي�ستف�س ��ر عن فح ��وى عقد
مع�ي�ن فان ��ه يواج ��ه برد فع ��ل راف�ض م ��ن بع�ض
م�ساعدي ��ه م ��ن الذي ��ن يعتم ��د عليه ��م يف �إدارة
ال ��وزارة واملرتبطني بدوره ��م ب�أحزاب �سيا�سية
كربى ،وقد يتعر�ض لتهديد.
وي�شري التقرير اىل ان هذه الو�ضعية هي لي�ست

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

حال ��ة �ش ��اذة يف العراق ،بل ه ��ي ح�صيلة النظام
ال�سيا�سي الذي �أدار البلد منذ عام  . 2003الكثري
م ��ن وزراء احلكومة العراقي ��ة يعربون علنا عن
ا�ستيائهم من عدم قدرتهم على ا�ستخدام ال�سلطة
التي من املفرت�ض ان يتمتعوا بها التخاذ قرارات
�أو متابع ��ة �أجن ��دات �سيا�سية معين ��ة .ولكن بدال
م ��ن ذلك فان املنت�سبني الآخرين من املوظفني يف
وزاراتهم ،الذين ي�ستم ��دون قوتهم من الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة ،هم م ��ن يتخ ��ذون الق ��رارات ب�شكل
فعلي يف الوزارة .
م ��ع ال�سن ��وات الأوىل لن�شوء النظ ��ام ال�سيا�سي
احلاك ��م يف البل ��د بع ��د الع ��ام  ، 2003ترك ��زت
اهتمام ��ات الأح ��زاب والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة عل ��ى
املنا�ص ��ب القيادي ��ة الر�سمية العلي ��ا يف الدولة.
وتتناف� ��س الأح ��زاب عل ��ى منا�ص ��ب الرئا�س ��ات
الث�ل�اث والتعيين ��ات الوزاري ��ة وم ��دراء اللجان
والهيئات املتنفذة .وخالل تلك ال�سنوات املبكرة
حلك ��م الع ��راق فقد كان ��ت ال�سيطرة عل ��ى �ضمان
وزارة معينة هي مبثابة مك�سب نفوذ للحزب.
وعرب ال�سن ��وات اندفعت الأحزاب ال�سيا�سية يف

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

العراق اىل ت�سيي�س امل�ؤ�س�سات الر�سمية للدولة
وحتويله ��ا اىل م�ؤ�س�س ��ات بريوقراطية فا�سدة.
ويف كل امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة وال ��وزارات
والهيئ ��ات امل�ستقل ��ة تق ��وم �أح ��زاب بتن�صي ��ب
موال�ي�ن لها فيها خلدم ��ة م�صاحلها قب ��ل م�صالح
الدولة وم�صالح العامة من ال�شعب.
وذك ��ر تقري ��ر املعه ��د الربيط ��اين ان م ��ن ب�ي�ن
املنا�ص ��ب املهم ��ة الت ��ي ت�ستح ��وذ عل ��ى اهتم ��ام
الأحزاب ويت ��م التناف�س عليها هو ما يطلق عليه
بنظام "الدرجات اخلا�صة" .مئات من م�س�ؤولني
�ضم ��ن الدرجات اخلا�ص ��ة امل�سي�س ��ة ،منت�شرين
ع�ب�ر م�ؤ�س�سات الدولة� ،سيط ��روا من خالل هذه
الوظائ ��ف عل ��ى احلكوم ��ة ومل ت�ص ��در بحقه ��م
م�ساءل ��ة قانوني ��ة ع ��ن ق�ضاي ��ا ف�ساد من ��ذ العام
 . 2005وخ�ل�ال املناف�سة ب�ي�ن بع�ضهم البع�ض،
ف ��ان اف ��راد املنا�ص ��ب اخلا�ص ��ة ي�ستخدم ��ون
موج ��ودات وزاراته ��م التي يعمل ��ون فيها ملنفعة
احزابهم التي ميثلوها.
من ��ذ ت�شكي ��ل جمل�س احلك ��م االنتق ��ايل يف البلد
عام � 2003أقيمت خم�سة انتخابات وطنية عامة

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

ت�شكل ��ت خالله ��ا �ست حكوم ��ات وح ��دة وطنية.
مع ذلك ف ��ان تطور النظ ��ام ال�سيا�سي خالل هذه
الف�ت�رة مل يقل ��ل م ��ن قب�ض ��ة الأح ��زاب املهيمنة.
ولكن على النقي� ��ض من ذلك فان هيمنة الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة عل ��ى املنا�ص ��ب احلكومي ��ة الك�ب�رى
ازدادت اك�ث�ر ،مم ��ا �أدى بالنتيج ��ة اىل ت�سيي�س
م�ؤ�س�سات الدولة على نحو اكرث.
االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة الت ��ي اجتاح ��ت بغ ��داد
وحمافظات الو�سط واجلنوب يف ت�شرين الأول
 2019وا�ستم ��رت ال�شه ��ر عدي ��دة والتي �سميت
بانتفا�ض ��ة ت�شري ��ن ،ق ��د رك ��زت ب�ش ��كل خا� ��ص
عل ��ى انتقاده ��ا للنظ ��ام ال�سيا�سي احلاك ��م .هذه
االحتجاج ��ات مل تك ��ن تدع ��و لإزال ��ة حزب معني
او قائ ��د معني ،بل كانت تطالب بو�ضع حد لنظام
املحا�ص�ص ��ة ال ��ذي هو �سب ��ب الف�ش ��ل احلكومي
ال ��ذي انتهجه ه ��ذا النظ ��ام للحكم من ��ذ بعد عام
 . 2003ه� ��ؤالء املحتج ��ون م ��ن ال�شب ��اب كانوا
من ب�ي�ن الأوائ ��ل �ضم ��ن املجتم ��ع العراقي ممن
ي�ستنتج ب ��ان العائق الرئي�س للإ�صالح هو نظام
احلك ��م نف�سه ولي�س ب�سبب �شخ�ص فا�سد بعينه،

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

وه ��و النظام الفا�سد الذي مك ��ن �أحزابا �سيا�سية
ك�ب�رى من تقا�سم ثروة و�سلطة عرب الهيمنة على
م�ؤ�س�سات الدولة.
ويو�ص ��ي التقرير اىل انه م ��ن اجل تعزيز جانب
الإ�ص�ل�اح فان ��ه يجب ان تك ��ون هن ��اك حما�سبة
وم�ساءل ��ة للمتورط�ي�ن مبلفات ف�س ��اد خ�صو�صا
ذوي املنا�صب احلكومية اخلا�صة يف الوزارات،
امل�ؤ�س�ست ��ان الرئي�ست ��ان امل�س�ؤولتان عن متابعة
ه ��ذا املو�ض ��وع هم ��ا الهيئ ��ة العلي ��ا للم�ساءل ��ة
وجلن ��ة النزاه ��ة ،ورغ ��م ان هات�ي�ن امل�ؤ�س�ستني
تعاني ��ان �أ�صال من الت�سيي�س ،ف ��ان لكليهما دورا
يلعبه يف حت�سني جانب ال�شفافية لدى احلكومة
وامل�ساءل ��ة ،وذل ��ك ع ��ن طريق التحقي ��ق مبلفات
ف�س ��اد يف منا�ص ��ب معينة وحتدي ��د املتورطني.
م ��ع الت�أكيد على ان �أية حماول ��ة ال�صالح النظام
ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق تتطلب حتقي ��ق امل�ساءلة
م ��ع املتورط�ي�ن بالف�ساد م ��ن خمتل ��ف املنا�صب،
وم ��ا عدا ذلك ف ��ان �أي ��ة حماولة لإ�ص�ل�اح النظام
ال�سيا�سي االعم �سيكون م�صريها الف�شل.
عن معهد ت�شاثام هاو�س
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أ�سرة
نق�ص في عدد ال ّ
المخ�ص�صة للمدمنين في
الم�ؤ�س�سات ال�صحية

حقوق الإن�سان :ن�صف �شباب المناطق
الحدودية متاجر �أو متعاط للمخدرات

خـاص
 الزراعة :م�ضاربات ال�سوق رفعت �سعر بي�ض
المائدة

�أكدت املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان يف العراق� ،أم�س االثنني� ،أن  % 50من �شباب املناطق احلدودية هم من املتعاطني �أو
املتاجري��ن باملخ��درات ،مبينة �أن اجلهود احلكومية للحد من الآفة تقت�ص��ر على اجلانب الأمن��ي الذي يعاين هو الآخر من
نق�ص يف بع�ض اجلوانب ،وفيما دعت �إىل البحث يف الأبعاد االقت�ص��ادية واالجتماعية ،حتدثت عن نق�ص وا�ض��ح يف عدد
أ�سرة املخ�ص�صة للمدمنني يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
ال ّ
 بغداد /فرا�س عدنان
ويقول ع�ضو املفو�ضية علي البياتي ،يف
ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "�آفة املخدرات
لي�س ��ت حملية ،بل هي ذات �أبعاد �إقليمية،
ويك ��ون ارتباطه ��ا بالع ��راق م ��ن خ�ل�ال
جوانب اقت�صادية واجتماعية و�أمنية".
و�أ�ضاف البياتي� ،أن "اجلهات احلكومية
يف الع ��راق م ��ا زال ��ت تتعام ��ل م ��ع ه ��ذا
امللف م ��ن وجهة �أمنية فق ��ط ،وحتى هذه
امل�س ��اعي تعرتيه ��ا العدي ��د م ��ن الثغرات،
�س ��واء يف املناف ��ذ احلدودي ��ة الربي ��ة �أو
املطارات".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الأرق ��ام املتوف ��رة لدينا
تفي ��د ب� ��أن  %50م ��ن ال�ش ��باب يف املناطق
احلدودية هم ب�ي�ن متعاطي للمخدرات �أو
املتاجرين بها".
و�أو�ضح البياتي� ،أن "العراق لديه قانون
وجلنة عليا ملكافحة املخدرات ،لكن جميع
الإج ��راءات الرقابي ��ة والت�ش ��ريعية مل
ت�أخذ يف ح�س ��بانها العامل�ي�ن االجتماعي
واالقت�ص ��ادي ملواجه ��ة ه ��ذه الآف ��ة التي
�ست�ش ّكل على املدى القريب التهديد الأول
للبالد".
وح ��ذر البيات ��ي ،م ��ن "ح�ص ��ول
�س ��يناريوهات عان ��ت منه ��ا دول �أخ ��رى
عندم ��ا اقتحمته ��ا املخ ��درات ،و�أدت �إىل
موجات م ��ن الهجرة ،ومعدالت كبرية يف
اجلرمية املنظمة".
ويوا�ص ��ل� ،أن "امل�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية،
ورغم �أعداد املتعاطني ،ما زالت ت�ض ��م بني
� 40إىل � 50س ��رير ًا خ�ص�ص ��ت للمدمنني،
رغم �أنها يف ردهات هي بالأ�س ��ا�س للذين

�أكدت وزارة الزراعة� ،أم�س االثنين� ،أن الم�ض ��اربات في ال�س ��وق ت�س ��ببت في
رفع �أ�س ��عار بي�ض المائدة .وقال حميد النايف ،الناطق الر�س ��مي با�سم وزارة
الزراع ��ة ،في ت�ص ��ريح لـ(المدى) ان "كل ا�س ��عار المواد الغذائي ��ة ارتفعت في
اال�س ��واق بع ��د ارتفاع �س ��عر �ص ��رف الدوالر" .وبي ��ن ان "منتج ��ات الدواجن
ارتفعت �أ�س ��عارها اي�ض� � ًا ،لأن تعامالتها المالية تكون بالدوالر" ،م�ش ��ير ًا �إلى
ان ��ه رغم "االكتف ��اء الذاتي بمنتوج بي� ��ض المائدة المحلي� ،إال �أن م�ض ��اربات
ال�س ��وق واالحتكار ت�سببا في ارتفاع ا�س ��عاره" .وتحدث عن معالجات ارتفاع
ا�س ��عار البي� ��ض قائ ًال :يجب تثبيت �س ��عر طبق ��ة البي�ض ب� �ـ� ٥آالف دينار ،وقد
طب ��ق �أغل ��ب المنتجي ��ن هذا الق ��رار ،اال ان ��ه ال توج ��د رقابة تمن ��ع االحتكار.
وا�ض ��اف ان "المعالجات الأخرى ،تت�ض ��من جلب البي� ��ض الموجود في �إقليم
كرد�س ��تان ،المحلي منه ولي�س الم�س ��تورد ،حيث �أنه لدينا حقول م�س ��جلة في
وزارة الزراع ��ة ب�إقليم كرد�س ��تان ،وانتاجها يغنينا عن اال�س ��تيراد" .و�أكد �أن
اي محاولة لفتح اال�ستيراد في قطاع الدواجن� ،ستعيد هذا القطاع �إلى المربع
الأول ،وتق�ض ��ي على نموه ،م�شير ًا الى �أن الوزارة تعمل على �أن ال ي�صل �سعر
طبقة البي�ض لأكثر من � ٦آالف دينار للمواطن.

 متظاهرو قرى في ذي قار يقطعون الطرق
ب�سبب الخدمات
�أقدم متظاهرون في قريتين بمحافظة ذي قار� ،أم�س االثنين ،على قطع الطرق
احتجاج ًا على �س ��وء الخدمات .وقال مرا�س ��ل (الم ��دى)� ،إن "اهالي قريتي ام
الحج ��ول وحج ��ي ب�ص ��ير جن ��وب مدينة النا�ص ��رية ،مرك ��ز محافظ ��ة ذي قار
قطعوا الطريق الرابط مع محافظة الب�ص ��رة بالإطارات المحترقة" .و�أ�ض ��اف
المرا�س ��ل� ،أن "قط ��ع الطري ��ق ج ��اء احتجاجا على ع ��دم توفير مياه �ص ��الحة
لل�شرب في مناطقهم".

 بعثة �إيطالية ت�صل ذي قار للبحث عن �آثار
الع�صر ال�سومري
يعانون من �أمرا�ض نف�سية".
و�أك ��د البيات ��ي� ،أن "تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ات
ال�ص ��حية تع ��اين م ��ن نق� ��ص يف املالكات
املتخ�ص�ص ��ة يف معاجلة املدمنني ،وكذلك
امل�ستلزمات الطبية املطلوبة".
و�أ�س ��تطرد �أن "املتاجري ��ن يج ��دون يف
بيعهم للمخدرات �س ��هولة داخ ��ل العراق،
ومعها �أرباح كبرية".
وحت ��دث البيات ��ي ،ع ��ن "�ش ��بكات دولي ��ة
و�إقليمي ��ة ت�س� �هّل رواج تل ��ك امل ��واد يف
العراق وغريه من الدول بغية و�ضعها يف

متناول ال�شباب".
و�أف ��اد ،ب�أن "دائرة املتعاطني قد تو�س ��عت
و�ش ��ملت فتيات و�س ��يدات وهناك تواجد
للمخدرات يف املدار�س واجلامعات".
وم�ضى البياتي� ،إىل �أن "من يتم اعتقالهم
�س ��واء متعاط�ي�ن �أو متاجري ��ن ه ��م قل ��ة
بالن�سبة للذين مل يتم التو�صل �إليهم لغاية
الوقت احلايل".
من جانبه ،ذكر ع�ضو جلنة الأمن والدفاع
يف جمل�س النواب عب ��د اخلالق الغزاوي
يف ت�ص ��ريح �إىل (امل ��دى)� ،أن "الع ��راق

حتول خالل ال�س ��نوات الأخرية �إىل بيئة
خ�صبة لتعاطي املخدرات".
وتابع الع ��زاوي� ،أن "ه ��ذه الآفة حتولت
�إىل م�ص ��در قل ��ق جلمي ��ع الأو�س ��اط
ال�سيا�س ��ية واالجتماعي ��ة والثقافي ��ة،
وينبغ ��ي �أن تكون هن ��اك برامج حكومية
فعّالة للتعامل معها واحلد منها".
ون ��وّ ه� ،إىل �أن "�أع ��داد املتعاط�ي�ن يف
تزايد م�س ��تمر ،بالتزامن مع ن�ش ��اط كبري
ل�ش ��بكات املتاج ��رة باملخ ��درات ،ورغم �أن
هناك جه ��ودا �أمنية لكن نتطلع �إىل ما هو

�أف�ضل".
وي ��رى الع ��زاوي� ،أن "املخ ��درات ه ��ي
التحدي الأبرز الذي يواجه العراق حالي ًا
بعد االنتهاء الن�س ��بي من مل ��ف الإرهاب،
وينبغ ��ي �أن يكون هناك تن�س ��يق وتعاون
على امل�س ��توى الدويل ملواجهة وللحد من
ن�شاط ال�شبكات الإجرامية".
ي�ش ��ار �إىل �أن وزارة الداخلية تعلن ب�شكل
يومي عن اعتقال الع�ش ��رات من املتعاطني
واملتاجري ��ن باملخ ��درات يف جمي ��ع
املحافظات.

ك�ش ��ف مدير دائ ��رة �آثار وتراث ذي ق ��ار عامر عبد الرزاق� ،أم� ��س االثنين ،عن
و�صول بعثة التنقيب االيطالية العاملة في محافظة ذي قار .وقال عبدالرزاق لـ
(المدى) �إن "البعثة التنقيبية تعمل في موقع (تل زرغل) مدينة نينا ال�سومرية
الواقع ��ة ف ��ي ق�ض ��اء الدواي ��ة �ش ��مالي المحافظة" .و�أ�ض ��اف عبدال ��رزاق� ،أن
"البعثة برئا�سة ديفيد نادالي و�أندريا وقد ا�ستقبلت في مقر مفت�شية �آثار ذي
قار ،وهناك تن�س ��يق كبير النجاح مهمة البعثة التي �س ��يبد�أ مو�سم عملها مطلع
�ش ��هر ت�شرين الأول�/أكتوبر من العام الحالي" .و�أ�شار �إلى �أن "مفت�شية الآثار
قدم ��ت كافة الت�س ��هيالت الفنية لعودة البعث ��ات الأجنبية للعمل ف ��ي ذي قار"،
مو�ض ��ح ًا �أن "و�ص ��ول هذه البعثات �سي�س ��هم في زيادة اال�ستك�شافات الآثارية
في هذه المواقع من مقتنيات وت�سل�سل الحقب الزمنية واالحداث ،االمر الذي
�سيعزز من درا�سة التاريخ القديم في المحافظة".

يوم��ا الغدي��ر وال�سقيف��ة يعرق�لان م�ساع��ي تمري��ر قان��ون العط��ل والمنا�سب��ات الديني��ة
 بغداد  /حممد �صباح
�ضمن القانون �إىل  30عطلة.
وب�ي�ن م�ص ��در برمل ��اين مطل ��ع رف� ��ض الك�ش ��ف عن
ع ��اودت اخلالفات ب�ي�ن القوى والكتل ال�سيا�س ��ية ،هويت ��ه يف حدي ��ث مع (امل ��دى) �أن "هن ��اك خالفات
ظهوره ��ا اثن ��اء النقا�ش ��ات واملفاو�ض ��ات القائم ��ة عميقة بني القوى ال�سيا�س ��ية اعاقت وعطلت مترير
ب�ش� ��أن ت�ش ��ريع قانون العطل واملنا�سب الدينية� .إذ قان ��ون العط ��ل الر�س ��مية" ،مبين ��ا �أن املح ��اوالت
ت�صر كتل �سيا�سية على �إدراج "يوم الغدير" �ضمن مازالت م�س ��تمرة ب�ي�ن الفرقاء من اجل ح�س ��م هذه
املنا�سبات الدينية ،يف حني ترف�ض كتل اخرى هذه اخلالف ��ات .و�س ��ببت اخلالف ��ات القائم ��ة من ��ذ عدة
املنا�س ��بة وبد�أت تطال ��ب باعتبار "يوم ال�س ��قيفة" دورات برملاني ��ة ب�ي�ن الكت ��ل ال�سيا�س ��ية ،ب�ش� ��أن
عطلة دينية.
ت�ض ��مني م�س ��ودة قان ��ون العط ��ل الر�س ��مية بع�ض
ً
ً
كما وبرزت م�ش ��كلة اخرى �أثناء جوالت التفاو�ض املنا�س ��بات ذات الطاب ��ع الديني جدال كبريا �س ��اهم
تتمث ��ل يف تزاي ��د �أع ��داد العط ��ل املقرتح ��ة حي ��ث يف ت�أجيل �إقرار الت�ش ��ريع يف �أكرث من جل�سة خالل
ي�ت�راوح عدده ��ا ب�ي�ن � 50إىل  60عطل ��ة ومنا�س ��بة الدورة الربملانية احلالية .وي�ش�ي�ر امل�ص ��در املطلع
ديني ��ة بعدم ��ا متكنت جلنة الثقافة يف وقت �س ��ابق على �سري النقا�ش ��ات واحلوارات �إىل �أن بع�ضا من
م ��ن تقلي ��ل العط ��ل م ��ن  120عطلة كان ��ت مقرتحة الكت ��ل ال�سيا�س ��ية مازالت ت�ص ��ر على و�ض ��ع (يوم

بح�ضور حمافظ بغداد ووزير التعليم العايل

اجتماع مو�سع لبحث �آلية تنفيذ م�شاريع
يف  10جامعات بالعا�صمة

الغدي ��ر) �ض ��من املنا�س ��بات والعطل الر�س ��مية يف
القانون االمر الذي ترف�ض ��ه كتل �سيا�س ��ية �أخر مما
دفعها للمطالبة بو�ضع (يوم ال�سقيفة) �ضمن العطل
واملنا�س ��بات .وكان جمل�س الوزراء قد �ص ��وّ ت ،يف
�ش ��باط عام  ،2008على قانون العطل الر�سمية يف
العراق و�ألغى مبوجبه عط ًال ر�س ��مية كانت معمو ًال
بها من قبل النظام ال�سابق �أبرزها الثامن من �شباط
عام  1963و 17متوز عام .1968
وي�ض ��يف امل�صدر الربملاين �أن "من جملة اخلالفات
القائمة ب�ي�ن الكتل ال�سيا�س ��ية على ت�ش ��ريع قانون
املنا�س ��بات ه ��و تزاي ��د �أع ��داد العطل واملنا�س ��بات
الديني ��ة وتفاقمه ��ا اثناء املفاو�ض ��ات ،حي ��ث بد�أت
ترتاوح ب�ي�ن (� 50إىل  )60عطلة ومنا�س ��بة ،بعدما
كانت ( )30عطلة ومنا�سبة".

تخوف من ارتفاع الأ�سعار

�أزمة جديدة في ال�شارع� ..شح "البنزين المح�سن" ي�شعل غ�ضب العراقيين
 بغداد  /رامي ال�صاحلي
بد�أت مالمح اخلوف تظهر على ال�شارع
البغ ��دادي ،م ��ن ارتفاع �أ�س ��عار البنزين
بع ��د �ش ��ح (املح�س ��ن) ،م ��ن حمط ��ات
العا�ص ��مة بغ ��داد خ�ل�ال الأي ��ام القليل ��ة
املا�ض ��ية ،وتقابل ��ه ازم ��ة �أخ ��رى يف
املحافظات ال�شمالية.
واعلن ��ت وزارة النف ��ط ،العام املا�ض ��ي،
تخفي� ��ض �س ��عر البنزي ��ن املح�س ��ن يف
عموم العراق (عدا �إقليم كرد�ستان).

عقد حمافظ بغداد املهند�س حممد جابر العطا ،اجتماعا مو�سعا بح�ضور معايل وزير التعليم
العايل والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد ال�صاحب ،لتحديد �آلية تنفيذ م�شاريع تعليمية
جديدة يف  10جامعات .وقال ال�س ��يد املحافظ يف بيان ،على هام�ش االجتماع الذي ح�ض ��ره
ر�ؤ�س ��اء جمال� ��س اجلامع ��ات وعمادات الكلي ��ات�" ،إن االجتم ��اع للتكامل م ��ع وزارة التعليم
والبح ��ث العلم ��ي ،من حيث تهيئة الأرا�ض ��ي لتنفيذ امل�ش ��اريع اخلا�ص ��ة بالبن ��ى التعليمية،
او تخ�صي�ص ��ها ل�س ��كن الأ�س ��اتذة اجلامعيني" ،الفتا �إىل �أن "االجتماع متخ�ض عن ت�ش ��كيل
جلنتني ،الأوىل تعمل على �إعداد خطة منا�س ��بة لإدخال م�ش ��اريع وزارة التعليم العايل �ضمن
م�شاريع حمافظة بغداد ،واخلطة الثانية تتمحور على �إ�شراك مالكات املحافظة يف الزماالت
والبعثات الدرا�سية �ضمن اجلامعات الر�صينة املعتمدة لدى وزارة التعليم" .من جانبه� ،أكد
وزير التعليم العايل والبحث العلمي" ،مناق�ش ��ة م�ش ��اريع  10جامعات يف العا�صمة ،والتي
حتتاج �إىل بنى حتتية ،اذ مت و�ض ��عها �ض ��من خطط تت�ألف من ( Aو Bو Cو ، ) Dح�سب
�إمكاني ��ات التنفيذ ،يف ظل وج ��ود التحديات التي تواجه املجتمع من حي ��ث البنى التحتية،
والنمو ال�سكاين� ،إ�ضافة �إىل الظروف االقت�صادية و�أزمة جائحة كورونا".
ق�سم الإعالم واالت�صال احلكومي

وقدم ��ت جلن ��ة الثقاف ��ة النيابي ��ة يف وق ��ت �س ��ابق
مقرتح� � ًا مين ��ح املحافظ ��ات ح ��ق حتدي ��د عط ��ل
املنا�س ��بات الدينية ،وترك القرار للمجال�س املحلية
مبن ��ح عطل ��ة يف املحافظ ��ة م ��ن عدم ��ه ،با�س ��تثناء
العا�ص ��مة بغ ��داد ،عل ��ى �أن ال يتم �إدراج ه ��ذا الأمر
�ضمن قانون العطل الر�سمية".
ووف ��ق م�ش ��روع قان ��ون العط ��ل الر�س ��مية فقد يتم
تعطي ��ل ال ��دوام يف عدد من املنا�س ��بات منها ع�ش ��ر
منا�س ��بات هجري ��ة ،و�س ��ت ميالدي ��ة يف حني هناك
منا�س ��بات ال يك ��ون فيه ��ا �إع�ل�ان عطل ��ة ر�س ��مية،
لك ��ن يتم ا�س ��تذكارها مثل ي ��وم املر�أة وي ��وم املعلم
وي ��وم الطال ��ب وي ��وم االنتفا�ض ��ة ال�ش ��عبانية
وث ��ورة الع�ش ��رين .ويلف ��ت �إىل �أن "املفاو�ض ��ات
مازال ��ت م�س ��تمرة ب�ي�ن الكت ��ل والقوى ال�سيا�س ��ية

م ��ن �أجل ايجاد خمرج لهذه امل�ش ��كلة واالتفاق على
حتدي ��د العط ��ل واملنا�س ��بات الدينية" ،م�ض ��يفا �أنه
"م ��ن ال�ص ��عب مترير ه ��ذا القانون وفق امل�ش ��اكل
والتحدي ��ات والتقاطع ��ات احلا�ص ��لة ب�ي�ن ه ��ذه
اجله ��ات" .ومن جهت ��ه يقول ط ��ارق حرب اخلبري
القان ��وين يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) �إن "احلكوم ��ة
العراقي ��ة مازالت تعم ��ل بالقانون رقم  110ل�س ��نة
 1972ب�س ��بب اخلالفات التي اعاقت مترير قانون
العط ��ل واملنا�س ��بات الديني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب
الكرث من دورة برملانية".
وتبق ��ى العط ��ل واملنا�س ��بات الديني ��ة م ��ن النق ��اط
اخلالفية داخ ��ل جلنة الأوقاف وال�ش� ��ؤون الدينية
الربملاني ��ة الت ��ي تعرقل �إق ��رار هذا القان ��ون ومنها
املول ��د النب ��وي ،فاملكون ال�س� � ّني يري ��د اعتبار يوم

 12ربيع االول عطلة ر�س ��مية ،فيما يطالب ال�شيعة
بتعطيل الدوام الر�سمي يف الـ 17من ربيع الأول.
ويتابع �أن "القانون النافذ على قدمه يت�ضمن عطل
 17متوز و 14متوز و�ش ��باط ،ث ��م مل يعترب يوم 3
ت�شرين االول عطلة ر�سمية (ذكرى ا�ستقالل العراق
م ��ن االنت ��داب الربيط ��اين)" معتربا ان اق ��رار هذا
اليوم واعتباره يوما وطنيا �س ��يوحد كل املكونات
العراقية".
ويرى �أن "من ال�ضروري حذف العطل واملنا�سبات
التي تثري النعرات العرقية والطائفية بني �ص ��فوف
املجتمع" ،مت�سائال من اعطى احلق للمحافظات يف
منح العطل وعلى اي �س ��ند قانوين اعتمد؟ ،م�ؤكدا
عل ��ى عدم وج ��ود ن�ص قانوين يجي ��ز منح القانون
لهذه املحافظات يف تعطيل الدوام.

احلكومة من تتحمل
امل�س�ؤولية
ويق ��ول حممد ف�ؤاد �ص ��احب الـ  30عام ًا
�إن "غالبي ��ة حمط ��ات الوق ��ود يف بغداد
�ش ��هدت خ�ل�ال الأي ��ام القليل ��ة املا�ض ��ية
انقطاع ��ا تاما مل ��ادة البنزين املح�س ��ن".
وبح�س ��ب املواط ��ن ف� ��إن �ش ��ركة توزيع
املنتج ��ات النفطي ��ة اوقف ��ت تزوي ��د
املحط ��ات به ��ذه امل ��ادة بناء عل ��ى �أوامر
وزارة النف ��ط ،وفق بع� ��ض العاملني يف
تلك املحطات .وي�ضيف ف�ؤاد ،يف حديث
لـ (املدى)� ،أن "هن ��اك تخوفا من ارتفاع
�أ�س ��عار البنزي ��ن �س ��واء االعتي ��ادي او
املح�س ��ن يف بغداد بحجة ارتفاع �س ��عر
الدوالر وعدم ا�ستقراره".
يف املقابل ،يرى ابو عمر �صاحب الـ 41
عام� � ًا� ،أن "ق ��رار رفع �أ�س ��عار امل�ش ��تقات
النفطي ��ة غ�ي�ر م�س ��تبعد عل ��ى احلكومة
احلالي ��ة ،كونه ��ا متخ�ص�ص ��ة يف رف ��ع
الأ�س ��عار والت�أثري عل ��ى حياة املواطنني
ب�شكل �سلبي".

وي�ش�ي�ر املواط ��ن البغ ��دادي� ،إىل �أن
"الأو�ضاع االقت�صادية يف العراق على
املح ��ك واملواطن�ي�ن الآن ب ��د�أ �ص�ب�رهم
ينف ��د م ��ن �إج ��راءات احلكوم ��ة املالي ��ة،
ف ��ان �أي رف ��ع ر�س ��مي لأ�س ��عار البنزين
�سيت�سبب باحتجاجات عارمة يف عموم
املحافظات".
النفط تعلق على الأزمة
ويف غ�ض ��ون ذلك ،يقول ح�س�ي�ن طالب،
مدي ��ر عام توزي ��ع املنتوج ��ات النفطية،
يف حديث ل� �ـ (امل ��دى)� ،إن "االنباء التي
تتحدث عن رفع �سعر امل�شتقات النفطية
(البنزين ،العادي واملح�سن) ،عارية عن

ال�صحة".
وي�ض ��يف طالب� ،أن "الأ�س ��عار املعتمدة
حالي� � ًا  450دين ��ار ًا للبنزي ��ن الع ��ادي
و 650دين ��ار ًا للبنزي ��ن املح�س ��ن ه ��ي
�أ�س ��عار باقي ��ة دون �أي تغي�ي�ر يط ��ر�أ
عليها".
وي�ش�ي�ر املدير� ،إىل �أن "ال�ش ��ركة تعتمد
يف جتهي ��ز املناف ��ذ النفطية على �ش ��قني
ال�ش ��ق الأول هو احلكومي والثاين هو
االهل ��ي (القط ��اع اخلا�ص) ،وم�س ��تمرة
يف تنفيذ ه ��ذا االج ��راء دون وجود �أي
تغيري".
ويو�ض ��ح طال ��ب� ،أن "جمي ��ع اال�س ��عار
موح ��دة يف جمي ��ع املناط ��ق وامل ��دن

واملحافظ ��ات وال �ص ��حة لأنب ��اء تغي�ي�ر
اال�سعار بني املحافظات".
وب�ش� ��أن االزم ��ة يف حمافظ ��ة كرك ��وك،
حت ��دث طالب قائ�ل ً�ا �إن "هن ��اك نية لدى
الوزارة بفتح منافذ البيع التجاري بناء
عل ��ى طل ��ب املحافظ ��ة من اج ��ل تخفيف
االختناقات احلا�صلة".
حلول للخروج من الأزمة
�إىل ذل ��ك ،يق ��ول اخلب�ي�ر النفطي حمزة
اجلواه ��ري �إن "الع ��راق لديه م�ش ��اريع
عدي ��دة اجن ��زت مث ��ل م�ص ��فى ال ��دورة
لإنت ��اج البنزي ��ن املح�س ��ن ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
وجود م�ش ��اريع اخرى قيد االجناز مثل

م�ص ��فى كرب�ل�اء املتق ��دم على م�س ��توى
العامل �إ�ض ��افة �إىل م�ش ��روع يف الب�صرة
بتموي ��ل م ��ن القر� ��ض الياب ��اين لإنتاج
امل�شتقات النفطية".
وي�ض ��يف اجلواه ��ري ،يف حدي ��ث ل� �ـ
(املدى)� ،أن "هذه امل�ش ��اريع �ستجعل من
العراق لي� ��س فقط مكتفي� � ًا ذاتي ًا ،وامنا
متنح القدرة على ت�صدير البنزين عايل
االوكتان ووقود الطائرات املح�س ��ن �إىل
دول العامل" .وي�ش�ي�ر اخلب�ي�ر النفطي،
�إىل �أن "من يعطل امل�ش ��اريع يف ال�سابق
ه ��ي نف� ��س اجله ��ات التي عطل ��ت عملية
التنمية امل�ستدامة يف العراق منذ �سنني
ولغاي ��ة الآن" ،مبين� � ًا �أن "الي ��وم ،حتت
ال�ضغط ال�ش ��عبي وال�ضغوط ال�سيا�سية
ن ��رى بع� ��ض امل�ش ��اريع ب ��د�أت تنج ��ز
والت ��زال اخ ��رى معلق ��ة ب�س ��بب تدخ ��ل
اجلهات التي تعيق عملية التنمية فيها".
من جانبها ،عزت وزارة النفط العراقية،
قبل �أيام� ،س ��بب توقف جتهي ��ز البنزين
املح�س ��ن لبع�ض املحطات يف البالد �إىل
�إجراء مطابقات وفحو�صات.
ويف بي ��ان �أ�ش ��ارت ال ��وزارة �إىل �أنه ��ا
"تنفي ما تردد يف بع�ض و�سائل االعالم
ومواقع التوا�صل االجتماعي من �إغالق
منافذ جتهيز البنزين عايل الأوكتان".
و�أ�ض ��افت �أن "مناف ��ذ التجهي ��ز تعم ��ل
ب�ش ��كل م�س ��تمر وان�س ��يابية عالي ��ة"،
م�ش�ي�رة اىل قي ��ام ال�ش ��ركة "ب�إج ��راء
املطابق ��ات الدوري ��ة والفحو�ص ��ات يف
بع� ��ض مناف ��ذ التجهي ��ز خ�ل�ال اليومني
املا�ض ��يني م ��ا ادى اىل توق ��ف التجهي ��ز
لبع�ض املحطات لبع�ض الوقت".
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مر�شحون يح�صلون على معدات كهرباء من الوزارة

وا�سط ..املحوالت الكهربائية مادة للدعاية االنتخابية!

 وا�سط  /جبار بچاي

اتهمت حكومة وا�سط املحلية
بع�ض املر�شحني بـ"ال�ضحك
على املواطنني" بعد جلوئهم
اىل ملف الكهرباء وجعله
دعاية انتخابية من خالل
قيام ه�ؤالء املر�شحني
مبراجعة الوزارة واحل�صول
على عدد كبري من املحوالت
لغر�ض ن�صبها يف مناطق
املر�شحني.
بينما انتقد نا�ش ��طون الظاهرة واعتربوها
�أم ��ر ًا معيب ًا على املر�ش ��ح الذي ي�س ��لك هذا
الطري ��ق يف الدعاية االنتخابي ��ة ،م�ؤكدين
عزمه ��م عل ��ى ت�شكيل فرق لر�ص ��د مثل هذه
املخالف ��ات واب�ل�اغ املفو�ضي ��ة وال�سلطات
الرقابي ��ة عنها .ووفق القان ��ون االنتخابي
اجلدي ��د ت�ض ��م املحافظ ��ة ث�ل�اث دوائ ��ر
انتخابي ��ة للح�ص ��ول عل ��ى مقاع ��د الربملان
البالغ ��ة ( )11مقعد ًا ب�ضمنه ��ا ثالثة مقاعد
كوت ��ا الن�س ��اء م�ضاف ًا لها مقع ��د واحد كوتا
الك ��ورد الفيلي ��ة لي�صبح ع ��دد مقاعد نواب
املحافظ ��ة يف الربمل ��ان (  ) 12مقع ��د ًا ،فيما
م ��ازال ع ��دد املر�شح�ي�ن غري مع ��روف على
وجه الدق ��ة لعدم �إكمال االجراءات املتعلقة
بذل ��ك من قب ��ل املفو�ضية وجه ��ات التدقيق
التي تدقق يف �أ�سماء املر�شحني و�أهليتهم.
ويقول حمافظ وا�س ��ط "�شاعت يف الفرتة
االخ�ي�رة ظاه ��رة �سلبي ��ة ومرفو�ضة جملة
وتف�صي�ل�ا متثل ��ت بقيام بع� ��ض املر�شحني
لالنتخاب ��ات املقبل ��ة مبراجع ��ة وزي ��ر
الكهرباء �أو املدير العام عن طريق العالقات
ال�شخ�صي ��ة للح�ص ��ول عل ��ى حم ��والت
ومعدات �أخرى ملناطقهم االنتخابية".
و�أ�ض ��اف "م ��ا ي�ؤ�س ��ف ل ��ه �أن اجله ��ة التي
تعط ��ي موافقات باحل�ص ��ول على حموالت
وب�أعداد كبرية ترتاوح من  30ــ  60حمولة
�أحيان ًا لبع�ض املر�شحني ال تعلم �أن املخازن
فارغ ��ة وال وجود لهذا الع ��دد من املحوالت
فيها وهي بذلك ت�ضح ��ك على املر�شح الذي
بدوره ي�ستغفل املواطنني".
و�أك ��د �أن "تلك ال�سلوكي ��ات باتت مرفو�ضة
وال ميك ��ن �أن نقب ��ل بها حت ��ى و�إن توفرت

�أع ��داد املح ��والت واملع ��دات االخ ��رى مثل وحت ��ى املدي ��ر الع ��ام ال يعل ��م �أن خم ��ازن
االعم ��دة يف املخ ��ازن �سوف ل ��ن ن�سمح به وزارت ��ه يف املحافظة ال حتت ��وي على هذا
لأن جتهيزه ��ا به ��ذه الطريق ��ة الفو�ضوي ��ة الع ��دد الكبري م ��ن املحوالت وبالت ��ايل ف�أن
يكون عل ��ى ح�ساب باق ��ي املناطق االخرى العملي ��ة برمته ��ا �ضح ��ك عل ��ى املواطن�ي�ن
ويف نف� ��س الوق ��ت ي�سب ��ب اخت�ل�االت يف وا�ستغ�ل�ال ملف الكهرباء كدعاية انتخابية
ال�شبك ��ة الوطني ��ة ماب�ي�ن منطق ��ة و�أخرى لدى ق�سم من املر�شحني".
ويكون ال�ضرر �أكرب من الفائدة".
و�ش ��دد عل ��ى �أن "يك ��ون مل ��ف اخلدم ��ات
ً
وك�شف املياحي عن "قيام بع�ض املر�شحني ب ��كل تفا�صيله بعي ��دا ع ��ن االنتخابات وال
مبراجع ��ة الوزير مبا�ش ��رة �أو املدير العام ميك ��ن القب ��ول بت�سخ�ي�ر �آلي ��ات و�أم ��وال
للح�ص ��ول عل ��ى حموالت ملناطقه ��م وهناك الدول ��ة ومعداته ��ا لتكون دعاي ��ة انتخابية
م ��ن ح�ص ��ل عل ��ى موافق ��ة ب� �ـ  60حمول ��ة له ��ذا املر�ش ��ح �أو ذاك ،وم ��ن يري ��د �أن يقدم
و�آخري ��ن ح�صل ��وا موافق ��ات عل ��ى جتهيز خدم ��ة للنا� ��س علي ��ه �أن يقدمه ��ا بعيدا عن
مناطقهم مبحوالت ترتاوح مابني  30ــ  60فر�ض �إرادت ��ه على املال العام و�أخذ حقوق
حمول ��ة وعدد كبري من االعم ��دة وهذا غري املواطن�ي�ن من باق ��ي املناطق عل ��ى ح�ساب
جائز وغري �صحيح".
منطقت ��ه" .يف غ�ضون ذل ��ك ذكر م�صدر يف
ً
و�أو�ض ��ح �أن "ه� ��ؤالء املر�شحني يراجعون كهرباء وا�سط �أن "�أ�شخا�صا من املر�شحني
مديرية توزي ��ع كهرباء وا�س ��ط لتجهيزهم لالنتخاب ��ات املقبل ��ة ح�ض ��روا ومعه ��م
بالع ��دد املطل ��وب من تل ��ك املح ��والت وهم موافقات جتهيز حموالت كهربائية باعداد
ال يدرك ��ون �آلي ��ة ن�ص ��ب املح ��والت كي ��ف كبرية جد ًا حل�ساب مناطق معينة بذاتها".
تكون وكيف يتم توزي ��ع االحمال والطاقة و�أو�ض ��ح امل�ص ��در "مث�ل�ا هن ��اك موافق ��ة
اال�ستيعابية لكل حمولة وهذه االمور كلها بتجهي ��ز  40حمول ��ة لإح ��دى املناط ��ق يف
ت�سب ��ب ارب ��اك ًا لدوائر التوزي ��ع وتزيد من �أحد �أق�ضية املحافظة وهذا العدد كبري جدا
معانته ��ا يف مواجه ��ة العوار� ��ض اليومية وغ�ي�ر معقول ،فاملنطقة يف كل االحوال �إذا
الت ��ي حت�ص ��ل ب�سب ��ب االحم ��ال العالي ��ة كانت هن ��اك حاجة ما�س ��ة لتوزيع االحمال
والوقت الذي ت�ستغرقه لإ�صالحها".
فيه ��ا ال حتت ��اج �أك�ث�ر م ��ن حمول ��ة واحدة
وق ��ال �إن "الأم ��ر امل�ؤ�سف ج ��دا �أن الوزير �أو اثنت�ي�ن ،فكي ��ف يتم طلب ع ��دد كبري من

املح ��والت؟" .وا�ش ��ار اىل "�صعوب ��ة تل ��ك
الطلب ��ات وهي كثرية ج ��دا وال ميكن حتى
التعاط ��ي معه ��ا ب� ��أي طريق ��ة كان ��ت لأنه ��ا
طلب ��ات تف ��وق امل�ألوف و�ضرره ��ا �أكرث من
نفعها وبالت ��ايل مت رف�ضها ب�صورة تامة"،
كا�شف ًا عن �أن "بع�ض �أ�صحاب تلك الطلبات
�أخذوا يقوم ��ون ب�إث ��ارة املواطنني بال�ضد
م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن يف الكهرب ��اء وحت�شي ��د
اجليو�ش االلكرتوني ��ة التي بد�أت حتر�ض
عل ��ى التظاه ��ر �ضدن ��ا بذريع ��ة حرم ��ان
مناطقهم من الكهرباء وهو �أمر غري �صحيح
متام ًا" .من جانبه انتقد النا�شط حيدر عبد
علي هذه ال�سلوكي ��ات واعتربها "�أ�ساليب
رخي�صة للح�صول على الأ�صوات من خالل
توظيف املال الع ��ام وموارد الدولة خلدمة
�أ�شخا�ص معينني".
وق ��ال لـ(امل ��دى)" ،ن�أ�س ��ف ج ��د ًا �أن تك ��ون
املح ��والت الكهربائي ��ة م ��ادة انتخابية يتم
توظيفه ��ا من قبل بع� ��ض املر�شحني لك�سب
اال�ص ��وات بعد �أن كان ال�سبي�س يف الدورة
االنتخابي ��ة ال�سابق ��ة �سائ ��د ًا وعن�ص ��ر ًا
حا�سم ًا يف الدعاية االنتخابية".
و�أ�ض ��اف "نحن كنا�شطني �س ��وف لن نقبل
بذل ��ك �أبدا و�سرن�صد مثل ه ��ذه اخلروقات
ونعدها جانبا م ��ن جوانب نهب املال العام
وخروق ��ات انتخابي ��ة �سن�سع ��ى لو�ضعه ��ا

فقدان

�إع����������ل���������ان��������������������ات
+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

فقدت مني الوثيقة
املدرسية الصادرة من
مدرسة االبتكار للبنني
5517410
واملرقمة
باسم (مصعب محمد
جدوع زيدان) ...يرجى ممن
يعثر عليها تسليمها
جلهة اإلصدار...
مع التقدير

جمهورية العراق  /وزارة النفط
�شركة نفط الو�سط (�شركة عامة)

العدد� :ش8422 / 5
التاريخ2021/6/27 :

((تنويه))

متديد �إعالن للمناق�صة املحلية املرقمة (ن و ع /ف )6/ 2021 /
اخلا�صة جتهيز ون�صب وت�شغيل جهاز فح�ص باملوجات فوق
ال�صوتية ( )phased arrayمع كافة ملحقاته

نوع إعالمكم بأنه قد مت متديد موعد غلق املناقصة
املرقمة (ن و ع  /ف )6/ 2021 /اخلاصة بتجهيز نصب
وتشغيل جهاز ( )phased arrayالى يوم الثالثاء املوافق
 2021/7/13بدال ً من تاريخ الغلق السابق املؤرخ في
 2021/6/29ويكون تاريخ فتح العطاءات في ذات يوم
غلق املناقصة وألجل ذلك مت التنويه.
قدوري عبد �سليم
معاون املدير العام
عـ .املدير العام

العدد4 :
التاريخ2021 :

ب�أي ��دي مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات وكذل ��ك
اجله ��ات الرقابي ��ة الأخرى" ،الفت� � ًا اىل �أن
"املر�ش ��ح ال ��ذي يلج�أ اىل ه ��ذه اال�ساليب
ال ميك ��ن �أن يك ��ون ممث�ل ً�ا لل�شع ��ب حت ��ت
قب ��ة الربمل ��ان ويج ��ب ف�ضح ��ه مبك ��ر ًا لأنه
ي�سع ��ى اىل ا�ستغف ��ال املواطن�ي�ن من خالل
ه ��ذه اال�ساليب يف وق ��ت كان عليه �أن يقدم
برناجم ��ا انتخابي ��ا ميكن من خ�ل�ال اقناع
الناخبني بالت�صويت له وهذا ما معمول به
يف كل دول العامل".
ودعا زميله مرت�ض ��ى املو�سوي امل�س�ؤولني
التنفيذي ��ن كاف ��ة ،خا�ص ��ة ال ��وزراء ،اىل
ع ��دم التعاطي مثل ه ��ذه الطلبات وملختلف
ال ��وزارات لأنه ��ا م ��ن �أب ��واب الف�س ��اد
وا�ستغ�ل�ال م ��وارد الدول ��ة م ��ن قب ��ل جهة
وط ��رف معني على ح�س ��اب �أطراف �أخرى،
ب ��ل حرم ��ان الآخرين م ��ن اخلدم ��ات التي
يفرت� ��ض �أن تك ��ون متوازنة ب�ي�ن كل املدن
واملناط ��ق ووف ��ق ر�ؤية احلكوم ��ة املحلية
ولي�س ما يراه هذا املر�شح �أو ذاك".
ولف ��ت اىل �أن �أغل ��ب املناط ��ق تع ��اين م ��ن
ق�ضي ��ة االحم ��ال العالية و�س ��وء ال�شبكات
وك�ث�رة التج ��اوزات وه ��ذه االم ��ور كله ��ا
ت� ��ؤدي اىل نق� ��ص التجهي ��ز والب ��د م ��ن �أن
تك ��ون املعاجل ��ة مو�ضوعي ��ة وفني ��ة ع ��ن
طري ��ق دوائ ��ر الكهرب ��اء ولي� ��س تبع� � ًا مل ��ا
ي ��راه �أو يرغ ��ب ب ��ه �أي �شخ� ��ص بعي ��د عن
االخت�صا�ص".
ودع ��ا جمي ��ع الدوائ ��ر اخلدمي ��ة ،ولي� ��س
الكهرباء فق ��ط ،اىل "عدم التعاطي مع مثل
تل ��ك املوافقات مهم ��ا كانت حت ��ى و�إن فيها
فائ ��دة حقيقي ��ة ملنطق ��ة املر�شح ،ب ��ل يجب
�أن ي�ت�رك االم ��ر برمته اىل الدائ ��رة املعنية
لتقوم بتقدمي اخلدمات �ضمن اخت�صا�صها
وواجبها وه ��ي بذلك لي�س ��ت متف�ضلة �إمنا
هذا من �صلب عملها".
وت�شه ��د حمافظ ��ة وا�س ��ط ومن ��ذ مطل ��ع
ال�صي ��ف احلايل �أزم ��ة �شدي ��دة يف جتهيز
الكهرباء ،وو�صل مع ��دل �ساعات االنقطاع
يف �أغلب مناطق املحافظة اىل �أكرث من 16
�ساعة مقابل ثماين �ساعات جتهيز خالل الـ
� 24ساعة.
وطال ��ب مواطن ��ون ب�إن�ص ��اف املحافظ ��ة
الت ��ي تنتج �أكرث م ��ن  2500ميغ ��اواط من
حمط ��ة وا�س ��ط احلراري ��ة باحل�صول على
ح�صة املحافظ ��ة كاملة ،وه ��ددوا باللجوء
اىل �إج ��راءات ق ��د ت�ص ��ل اىل ع ��زل املحطة
�إذا ا�ستم ��ر التجهي ��ز به ��ذه الطريق ��ة التي
و�صفوها بـ"غري العادلة وال املن�صفة".

�أزمة انقطاع الكهرباء يف
مي�سان ت�ؤدي �إىل تداعيات
خدمية كبرية
 مي�سان  /مهدي ال�ساعدي
�أزم ��ة انقط ��اع التي ��ار الكهربائي الت ��ي مرت بها حمافظ ��ة مي�سان نتيج ��ة خروج احد
حمط ��ات حمافظ ��ة وا�سط التوليدي ��ة عن اخلدم ��ة يف  21من �شهر حزي ��ران اجلاري
اف ��رزت الكثري من التداعيات والقت بظاللها عل ��ى الو�ضع العام يف املحافظة� .إحدى
تل ��ك التداعيات قلة وقت جتهيز �أحياء ومناط ��ق املحافظة بالتيار الكهربائي وال�سبب
كم ��ا عزته مديرية توزيع كهرباء مي�سان اىل "عدم ارجاع عمل املحطات التوليدية يف
املحافظة لو�ضعها الطبيعي قبل االطفاء وتلك امور فنية تخ�ص املحطات االنتاجية".
وبين ��ت املديري ��ة يف بيانها التو�ضيحي ال ��ذي ا�صدرته بهذا اخل�صو� ��ص "ان الطاقة
احلالية امل�ستلمة ت�صل اىل ( 450ميكا واط) والعمل ب�ساعات التجهيز ( )4مقابل ()2
تر�شيد بحاجة اىل ( 850ميكا واط) على اقل تقدير علما ان اخلط االيراين (كرخه -
عمارة) خارج العمل منذ فرتة لهذا نعمل بالتجهيز (� )2ساعة مقابل ( )4اطفاء وعملية
زيادة �ساعات التجهيز مرهونة بزيادة احل�صة" .انقطاع التيار الكهربائي �شمل جميع
مفا�صل ودوائر املحافظة حتى ال�صحية منها مما حدا بدائرة �صحة املحافظة لإطالق
منا�ش ��دات للحكومة املركزية ووزارة الكهرباء وجميع امل�س�ؤولني يف الدولة من �أجل
�إنقاذ حياة املر�ضى والراقدين يف م�ست�شفيات املحافظة ب�سبب تذبذب وانقطاع التيار
فيه ��ا .ور�صد �شهود عيان توق ��ف �صالة العمليات واملخت�ب�رات يف م�ست�شفى ال�شهيد
ال�صدر يف مدينة العمارة عن العمل ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي.
"التي ��ار الكهربائ ��ي احل ��ايل ال ي�شغ ��ل اغلب اجه ��زة املو�س�سات ال�صحي ��ة و�أجهزة
التربي ��د و�أجه ��زة الأق�س ��ام االخ ��رى نتيج ��ة ع ��دم ا�ستق ��راره" يقول حمم ��د الكناين
املتح ��دث الر�سمي لدائ ��رة �صحة مي�سان وي�ضي ��ف "ت�سبب تذبذب التي ��ار الكهربائي
بعطل عدة �أجهزة يف املخترب املركزي يف املدينة" .املواطن املي�ساين اكرب املت�ضررين
م ��ن هذه االزم ��ة وهو يواجه �صيفا الهب ��ا تدنوا درجة احلرارة في ��ه من ن�صف درجة
الغلي ��ان رويدا ونتيج ��ة ارتفاع معدالت احلرارة نهارا ف�ضل ع ��ن الليل ليعرب فيه عن
غ�ضب ��ه وارتف ��اع �صوته �إزاء تل ��ك االزمة اخلانق ��ة و�شهدت على اثره ��ا ليايل مي�سان
تظاه ��رات ووقفات احتجاجية عديدة للمطالبة بتح�سني الو�ضع الكهربائي .املاء من
التداعي ��ات االخرى الثقيل ��ة التي خلفتها �أزمة انقطاع التي ��ار الكهربائي يف املحافظة
فانقط ��اع املاء ع ��ن �أحياء عديدة م ��ن مدينة العم ��ارة �سببه انقطاع التي ��ار الكهربائي
ع ��ن جممعات �ضخ املاء" .ال�سبب الرئي�س ��ي يف انقطاع املاء عن منازل املواطنني هو
انقط ��اع التي ��ار الكهربائ ��ي وعدم كفاءة املول ��دات يف دفع امل ��اء اىل م�سافات بعيدة".
يقول احد م�س�ؤويل جممعات �ضخ املاء يف مدينة العمارة.
وعل ��ى �إثر ذلك االنقطاع نظم اهايل منطق ��ة حي اخل�ضراء يف مدينة العمارة تظاهرة
قطع ��وا خاللها ال�شارع العام امل�ؤدي اىل مركز املدين ��ة باالطارات ب�سبب انقطاع املاء
عنه ��م لأك�ث�ر من اربعة ايام مما ا�ضطره ��م اىل �شرائه للغ�س ��ل واال�ستحمام بالإ�ضافة
لل�ش ��رب" .من ��ذ اكرث م ��ن اربعة ايام واملاء مقط ��وع عنا رغم ال�ش ��كاوى التي قدمناها
دون ج ��دوى خرجنا لن�سم ��ع �أ�صواتنا للجميع ونطالب م ��ن احلكومة املحلية بايجاد
حل ��ول منا�سبة" يقول احلاج ابوحممد احد املتظاهري ��ن ب�سبب انقطاع املاء .االزمة
الكهربائي ��ة التي ع�صفت باملحافظة حمل ��ت معها انباء اعتداء جمهولني على جمموعة
م ��ن موظفي �صيانة الكهرباء يف مدينة العمارة بال�ضرب بعد ان قطعوا الطريق على
�سيارتهم اثناء عودتهم من عمل ال�صيانة الحدى املحوالت يف اثناء فرتة الرت�شيد.
الأم ��ر ال ��ذي �أدى مبديري ��ة توزيع كهرب ��اء مي�س ��ان اىل ان تدين االعت ��داء الذي طال
موظف ��ي ال�صيانة يف بيانها الذي جاء فيه "ندين وب�شدة تلك الت�صرفات الالم�س�ؤولة
م ��ن قبل بع�ض املنفلتني الذين ا�ضروا ال�سي ��ارة االخت�صا�صية العمال ال�صيانة ف�ضال
ً
ونف�سيا".
عن تعر�ض العاملني اىل ال�ضرب وت�ضررهم ج�سديا
مطالب ��ة يف الوق ��ت نف�س ��ه الأجه ��زة الأمنية بالك�شف ع ��ن املعتدين و�ض ��رورة توفري
احلماي ��ة للمالكات اثناء ت�أديته ��ا الواجب وو�ضع حد لهكذا انته ��اكات تطال مالكاتها
وموظفيها.

�إعالن مناق�صة تنظيف رقم ()4
العراق  /دائرة �صحة بغداد  /الر�صافة
جهة التعاقد  /دائرة �صحة بغداد  /الر�صافة

�إىل  /ال�سادة �أ�صحاب ال�شركات واملكاتب املتخ�ص�صة بالتنظيف

م  /مناق�صة تنظيف (م .الكندي  +مركز ال�شفاء  /م .النعمان /م .اجلملة الع�صبية  /م .العلوم
الع�صبية /م .ال�شهيد �ضاري الفيا�ض)

 -1يسر (دائرة صحة بغداد  /الرصافة) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات واملكاتب اخملتصة
بالتنظيف واملسجلني رسميا ً داخل العراق لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص (مناقصة تنظيف م .الكندي  +مركز
الشفاء  /م .النعمان /م .اجلملة العصبية /م .العلوم العصبية  /م .الشهيد ضاري الفياض)
 -2تتوفر لدى (دائرة صحة بغداد  /الرصافة) التخصيصات املالية ضمن املوازنة اجلارية وينوي استخدام جزء منها
لتنفيذ (مناقصة تنظيف م .الكندي  +مركز الشفاء  /م .النعمان /م .اجلملة العصبية /م .العلوم العصبية  /م.
الشهيد ضاري الفياض).
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق للعطاء باللغات (اللغة العربية) بعد تقدمي طلب حتريري إلى
(دائرة صحة بغداد  /الرصافة  /باب املعظم  /مكتب املدير العام  /شعبة العقود  /مقرر جلنة الفتح) وبعد دفع قيمة
البيع للوثائق غير املستردة البالغة ( 150.000مائة وخمسون ألف دينار عراقي) ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في
احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
 -4تسلم العطاءات الى العنوان اآلتي /مركز دائرة صحة بغداد  /الرصافة  /مكتب املدير العام  /شعبة العقود /مقرر
جلنة فتح العطاءات) موعد الغلق للمناقصة ( 2021/7/12املصادف يوم االثنني نهاية الدوام الرسمي) .وسوف ترفض
العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان
اآلتي (مركز دائرة صحة بغداد  /الرصافة) في الزمان و التاريخ (في اليوم التالي من غلق املناقصة) يجب ان تتضمن
العطاءات ضمان العطاء (خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق معتمد من قبل البنك املركزي العراقي) ومببلغ (% 1
من قيمة العطاء) وسيتم اعتماد الوثائق القياسية  /وثيقة اخلدمات الغير استشارية وااللتزام مبلئ البيانات اخلاصة
مبقدم العطاء وتقدم على شكل (ورق  +قرص .)CD
مالحظة( -1 :علما ً ان الكلفة التخمينية للمناقصة ( )131.401.000مائة وواحد وثالثون مليون واربعمائة وواحد ألف
دينار عراقي شهرياً.
مالحظة -2 :يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 -3في حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد لليوم التالي.

ء /املدير العام
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تجدد �أزمة الثقة في الجودو  ..واال�ستقالة المتبادلة �أول الحلول!

نظار :اتحاد المو�سوي ال يعمل في البلد ..ونحن �أول من يمنع ازدواجية المنا�صب
 بغداد� /إياد ال�صالحي
ع ��ادت �أزم ��ة الثق ��ة ت�ض ��رب بق ��وة �إدارت ��ي احتادي
اجل ��ودو العراق ��ي بع ��د رعاي ��ة وزارة ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة واللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة االجتماع
اال�ستثنائي للهيئة العامة الحتاد اللعبة الذي يقوده
د.ع ��دي الربيع ��ي ي ��وم ال�س ��بت املواف ��ق ال�س ��اد�س
والع�ش ��رين من حزيران اجلاري ،ملناق�شة وم�صادقة
النظام الأ�سا�س ��ي لالحتاد ،وفق� � ًا لقانون االحتادات
الريا�ض ��ية  24يف  13كانون الثاين  ،2021الأمر
ال ��ذي دعا �س ��مري املو�س ��وي رئي�س احت ��اد اجلودو
املُعتم ��د من االحتادين الآ�س ��يوي والدويل ،الإعالن
عن عزمه تقدمي �شكوى �إىل اللجنة الأوملبية الدولية
بذريعة "قيام ممثالن ع ��ن اللجنة الأوملبية الوطنية
ووزارة ال�شباب ح�ضور اجتماع غري ر�سمي الحتاد
اجلودو غري �شرعي وغري معرتف به دولي ًا ويُخالف
قانون االحتادات الريا�ض ��ية  ٢٤ل�س ��نة  ٢٠٢١الذي
ال يع�ت�رف �إال باالحتادات املعتمدة دولي ًا وا�س ��تناد ًا
لقانون اللجن ��ة الأوملبية  ٢٩ل�س ��نة  ٢٠١٩ونظامها
الداخلي ال ��ذي ي�ؤكد على �أن االحتادات املنتمية �إىل
االحتادات الدولية هي من مت ّثل اجلمعية العمومية
للجنة الأوملبية" ح�سب ما جاء يف بيانه.
و�س ��بق للمو�س ��وي �أن �أدىل بحدي ��ث للم ��دى ي ��وم
الأربعاء ال�س ��اد�س ع�ش ��ر م ��ن حزيران احل ��ايل� ،أكد
فيه "ال خال�ص لأزمة اجل ��ودو �إال ب�إجراء انتخابات
جدي ��دة لالحتادات وفق ًا لقانونها اجلديد� ،س ��يما �أن
جلنة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة الربملانية ترى �ض ��رورة
�أن تكم ��ل االحت ��ادات دورته ��ا احلالي ��ة الت ��ي تنتهي
يف ت�ش ��رين الث ��اين ع ��ام  2022وبعده ��ا ميكن �أن
تك ّي ��ف او�ض ��اعها يف �ض ��وء القان ��ون  "24و�أكد �أن
"الهيئة العام ��ة دُع َيتْ الجتماع يوم الأثنني الرابع
ع�ش ��ر من حزيران اجلاري ح�ض ��ره  31ع�ض ��و ًا من
�أ�ص ��ل  ،40و ّ
متت امل�ص ��ادقة على النظام الأ�سا�س ��ي
الحتاد اجلودو لع ��ام  2021بعد ترجمته ومتاهيه
م ��ع متط ّلب ��ات القانون ال ��ذي يُلزم كل احت ��اد بنظام
جدي ��د يعمل ب ��ه" مبين ًا �أن ��ه "مت �أر�س ��ال النظام اىل
االحتاد ال ��دويل للجودو بانتظار م�ص ��ادقته ،وحال
ثان لإجراء
و�صوله �س ��ندعو الهيئة العامة الجتماع ٍ
م�ؤمتر االنتخابات �ضمن املدة القانونية ،وبا�شراف
االحت ��اد الدويل" و�ش� �دّد "ال دخ ��ل للجن ��ة الأوملبية
ووزارة الريا�ضة يف �ش�أن �أي احتاد ح�سب القانون،
و�س ��تتم دعوتهم ��ا م ��ع ممثل ��ي االحتادي ��ن ال ��دويل
والآ�س ��يوي ك�ض ��يوف للم�ؤمتر ،وليفز من يفز بثقة
العمومية و�سنع ّزز جناحه".
�أرت�أت (املدى) لقاء علي نظار �ش ��ريف ع�ض ��و احتاد
اجلودو الذي ير�أ�س ��ه د.عدي الربيعي للوقوف على

الدعم الدولي

وع ��ن موق ��ف االحت ��اد وهيئت ��ه العام ��ة م ��ن ع ��دم
اعتمادهم ��ا �آ�س ��يوي ًا ودولي� � ًا ،ق ��ال �":إن االحتادات
الدولي ��ة والقاري ��ة غ�ي�ر معني ��ة بالهيئ ��ات العام ��ة
و�أنظمته ��ا وال بقوان�ي�ن البل ��دان التي تنتم ��ي اليها
ح�س ��ب �ألعابه ��ا ،فالأه ��م �أ ّال تتعار� ��ض م ��ع القانون
ال ��دويل ،فاحتادن ��ا يعم ��ل عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقية
ح�سب قرارات الق�ض ��اء الأخرية التي منحتنا احلق
و�س� �مّتنا بال�ش ��رعيني ،وعلي ��ه يج ��ب عل ��ى اجلميع
اح�ت�رام الق�ض ��اء م ��ن خ�ل�ال تنفي ��ذ �أوامره ،ث ��م �إن
االحت ��اد ال ��دويل ال ميتل ��ك �أي ��ة �ص�ل�احية ّ
للتدخ ��ل
والتح ّك ��م يف م�ص�ي�ر االنتخاب ��ات الوطني ��ة ،ميكنه
ن�شر اللعبة ودعمه لها فقط".
تكييف العمل

دواعي م�ؤمتر االحتاد ،والأ�سباب املو�ضوعية التي
ت� ّؤخر عودة ال�ص ��فاء مع زمالئهم يف االحتاد الآخر،
واحللول املُمكن ��ة التي تنهي الأزمة وتوحّ د اجلهود
من �أج ��ل دعم الأندي ��ة واملنتخبات وجت ّه ��ز الأبطال
للم�شاركات النوعية.
�أجتماع فعّ ال

لالحت ��اد بع ��د مناق�ش ��ته وتعدي ��ل بع� ��ض فقرات ��ه
ح�س ��بما �أرت�أته الهيئة ك�ض ��رورة ،تنفيذ ًا لتوجيهات
جلن ��ة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة الربملاني ��ة اىل وزارة
الريا�ض ��ة والأوملبية بخ�صو�ص تنفيذ فقرات قانون
االحتادات  24ل�س ��نة  2021و�أبرزها و�ض ��ع نظام
داخلي لالحتاد ،ومنع �أزدواجية املن�ص ��ب ،وتكييف
و�ض ��ع االحتاد بتعيني مُدقق و�أمني �سر و�آخر مايل،
و�س ��ننهي كل املتع ّلقات الواردة بالقانون والواجب
تنفيذها قبل الثالث ع�شر من متوز املقبل ،ويتوجّ ب
القول اننا �شهدنا تعاون ًا �صميمي ًا من ممثلي اجلودو
احلقيقي�ي�ن يف االجتم ��اع اال�س ��تثنائي الف ّع ��ال م ��ن
�أبطال م�ؤ�سّ �سني والعبني مدربني وممثلي �أندية".

يق ��ول نظار :مت دعوة الهيئ ��ة العامة الحتادنا ممثلة
بـ  38نادي ًا من �أ�ص ��ل  ،45وهي (ال�شرطة ،اجلي�ش،
احل�ش ��د ،النجف ،الت�ض ��امن ،القاد�س ��ية ،اخلورنق،
االزدهار ،الكوفة ،اخلطوط ،الكوت ،داموك ،الكفل،
ال�ش ��هيد �أركان ،قزانية ،دياىل ،الكهرب ��اء ،التجارة،
البلدي ،جيهان ،الدير ،النج ��دة ،الدورة ،الطارمية،
�أزدواجية المن�صب
الع ��دل ،ميث ��اق ،احل�س ��نني ،ال�ش ��علة ،اجلباي� ��ش
والف ��رات) حل�ض ��ور اجتم ��اع ا�س ��تثنائي برعاي ��ة و�أ�ضاف �:ست�ش ��هد الأيام املقبلة تنفيذ احتادنا فقرة
احلكومةّ ،
متت امل�ص ��ادقة فيه على النظام الأ�سا�سي من ��ع ازدواجية املن�ص ��ب ،فم ��ن ميتلك من�ص ��ب ًا �آخر

�إما �أن ي�س ��تقيل من ��ه �أو من االحتاد ذات ��ه ،و�أنا �أوّ ل
ريا�ض ��ي يف �أول احتاد يُطبّق تلك الفقرة ،و�س� ��أقدّم
ا�س ��تقالتي من ع�ض ��وية االحت ��اد املرك ��زي للجودو
و�أبقى يف من�ص ��بي �أمين ًا لل�س ��ر يف االحتاد الفرعي
بالنجف الأ�ش ��رف ،وكذلك �سيُناق�ش د.عدي الربيعي
مع الهيئة الإدارية لنادي ال�ش ��رطة م�س�ألة ا�ستمراره
يف مهمّته من عدمه مقابل حجم امل�س� ��ؤولية الكبرية
املُلقاة على عاتقه يف احت ��اد اجلودو ،وكذلك عبا�س
عزي ��ز الأمني املايل الحتاد اجلودو ي�ش ��غل من�ص ��ب
رئي� ��س االحت ��اد الفرع ��ي للعبة يف وا�س ��ط وع�ض ��و
الهيئ ��ة الإداري ��ة لنادي الك ��وت الريا�ض ��ي ،وفرا�س
حم ��زة �أمني �س ��ر االحتاد ويقوم مبهمتي (�أمني �س ��ر
ممثلي ��ة اللجنة الأوملبية يف دي ��اىل ورئي�س االحتاد
الفرعي يف املحافظة نف�س ��ها) و�أي�ض� � ًا د.فهد ر�سول
ع�ض ��و االحتاد املركزي ورئي�س االحتاد الفرعي يف
املثنى".

حل نهائ ��ي لأزمة وج ��ود احتادين للعبتن ��ا� ،إال �أن
الطرف الآخر متم�سّ ��ك ب�ش ��رعيته الدولية ،وما زاد
من م�س ��احة اخل�ل�اف هو وج ��ود هيئت�ي�ن عامّتني
تدع ��م كل واح ��دة رئي�س ��ها وت ��رى نف�س ��ها الأح � ّ�ق
بت�س ��يري �ش� ��ؤون اللعب ��ة ،فالب ��د م ��ن دجمهم ��ا يف
هيئة واحد لإجراء انتخابات عادلة ،و�سنبارك ملن
ينتزع ثق ��ة الأغلبية ونقول للخا�س ��ر "حظ �أوفر"،
�أم ��ا دع ��وة املو�س ��وي اىل �إقامة م�ؤمت ��ر انتخابي
با�ش ��راف دويل ،فه ��ذا �ش� ��أنه ول ��ن نح�ض ��ر ُه وال
ن�ؤيّد ُه كون احتاده ال يعمل على �أر�ض البلد ح�سب
القان ��ون ،وميكن ��ه �أن ين ّف ��ذ توجيهات ��ه يف الأردن
والكوي ��ت فذلك من ح ّقه كون لديه منا�ص ��ب قيادية
يف احتادي �آ�س ��يا وغربه ��ا ،و�س ��نلج�أ للطعن لدى
الق�ض ��اء يف �أي م�ش ��روع يتب ّناه ويح� � ُّ�ض االحتاد
الدويل على متريره يف العراق".

وك�شف نظار �":أن احتادنا جُممّد يف �أجندة االحتاد
ا�ستقالة  ..ولكن!
ال ��دويل بعد �أو�ص� � َل بع� ��ض املناوئني لن ��ا معلومات
مبوقف
مغلوط ��ة! وم ��ع كل ال�ض ��غوط الت ��ي نواجهه ��ا يف وختم علي نظار حديثه":مل ي�ستب ّد احتادنا
ٍ
الداخ ��ل واخل ��ارج ،ف�إنن ��ا ل ��ن ن�ت�رك مهمّتن ��ا حت ��ى م ��ا منذ فوزنا بانتخابات يوم ال�س ��بت العا�ش ��ر من
ت�ش ��رين الث ��اين ع ��ام  ،2022ول ��ن نقب ��ل ب�إج ��راء ت�ش ��رين الثاين ع ��ام  ،2018وتفاعلن ��ا مع جميع
االنتخاب ��ات قب ��ل ه ��ذا التاري ��خ� ،إال �إذا �ص ��در قرار الو�س ��اطات ،منها ذه ��اب وفد من الريا�ض ��يني اىل
ر�س ��مي وقانوين من اجله ��ة الرقابية والت�ش ��ريعية منزل �س ��مري املو�س ��وي ومل يجد ح ًال للمو�ض ��وع،
يف جمل�س النواب يق�ض ��ي بحل جمال�س االحتادات كون ��ه متم�سّ ��ك بال�ش ��رعية الدولي ��ة ،وتنا�س ��ى من
الريا�ضية ا�س ��تعداد ًا لإجراء انتخابات جديدة وفق ًا امل�س ��تحيل �أن يُك�س ��ر القان ��ون لأن ��ه وعل ��م الوطن
للقانون  ،24عدا ذلك كل ما يجري اليوم هو تكييف ميثالن قيمة عليا مقدّ�س ��ة يف الدول ��ة العراقية ،ثم
و�ض ��عنا يف ف�س ��حة العمل تر ّقب ًا ملثل ه ��ذا القرار �أو وافقنا على مقرتح �أحد الريا�ضيني بت�شكيل احتاد
م ��ن ثماني ��ة �أع�ض ��اء نتنا�ص ��ف معهم امل�س� ��ؤولية،
ُنكمل مدّتنا".
و�آخرها ظهور د.عدي الربيعي يف برنامج تلفازي
مبادرة درجال
عر�ض تقدمي ا�س ��تقالة م�ش ��روطة با�س ��تقالة �سمري
وبخ�ص ��و�ص مبادرة وزير الريا�ضة عدنان درجال املو�س ��وي �أي�ض� � ًا ،ويذه ��ب اجلميع لالتف ��اق على
ّ
بدع ��وة رئي�س ��ي االحتادي ��ن �س ��مري املو�س ��وي
مر�ش ��ح جدي ��د يق ��ود اللعب ��ة نح ��و اال�س ��تقرار يف
ود.ع ��دي الربيع ��ي ل ��ر�أب ال�ص ��دع بينهم ��ا ،ق ��ال �ص ��ورة جميلة من الإيثار الذي تفتقده م�ؤ�س�ساتنا
":تناهى �إىل �سمعنا مبادرة الكابنت درجال اليجاد الريا�ضية ،ولكن  ..الطرف الثاين مل ي�ستجب"!

�شركة امل�شاريع النفطية

�إعـــــالن مناق�صة

املو�ضوع :جتهيز وت�شغيل منظومة االت�صاالت مل�شروع ان�شاء خزانات م�صفى الك�سك  /املرحلة الثانية
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يس��ر (ش��ركة املش��اريع النفطية) بدعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني
وذوي االختص��اص واخلبرة لتقدمي عطاءاتهم (جتهيز وتش��غيل منظومة
االتصاالت ملش��روع انش��اء خزانات مصفى الكس��ك  /املرحل��ة الثانية).
وتس��ليمها وتفريغه��ا ( )CIPفي موقع املش��روع في مصفى الكس��ك،
وعلى ان تكون املواد األساس��ية من مناش��ئ رصينة ومعروفة من الدول
التالي��ة (الواليات املتحدة ،كندا ،اململكة املتحدة ،املانيا ،إيطاليا ،فنلندا،
بلجيكا ،فرنس��ا ،هولندا ،الس��ويد ،النرويج ،سويسرا ،الدمنارك ،اسبانيا،
النمس��ا ،ايرلندا ،واليابان) علما ً ان الكلف��ة التخمينية للمناقصة تبلغ
(( )235.000.000مائتان وخمس��ة وثالثون ماليني دينار عراقي) ممولة متويال ً
ذاتياً ،ومبدة جتهيز ( )120مائة وعشرون يوم تقوميي ،مع مالحظة ومراعات
ما يأتي:
 -1عل��ى مقدمي العطاء املؤهل�ين والراغبني في احلصول على معلومات
إضافية االتصال بشركة املشاريع النفطية  /قسم التوريدات والتعاقدات
( scop@scop.oil.gov.iq // pur.cus@scop.oil.gov.iqم��ن االح��د ال��ى
اخلميس وخالل الدوام الرس��مي من الس��اعة ( 9:00ص) لغاية ( 12:00م)
وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2على اجملهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص باالشتراك
في هذه املناقصة تقدمي عطاءاتهم وفقا ً للش��روط املطلوبة في الوثائق
القياسية واالعالن مبوجب املعايير اآلتية:
أ -املواصف��ات الفني��ة الدقيقة الت��ي تتضمن حتدي��د اخلصائص الفنية
للسلع واخلدمات املتصلة بها.
ب -خدمات ما بعد البيع.
ج -عم��ل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( 10س��نوات) قبل املوعد
النهائ��ي لتق��دمي العط��اء ومببلغ يع��ادل ( )%30من الكلف��ة التخمينية
للمناقص��ة على ان يك��ون من طبيعة موضوع املناقص��ة املوصوفة في
املتطلبات ومؤيدا ً من اجلهات التعاقدية ذات الصلة.
د -مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.
ه��ـ -يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س��يولة نقدية تبلغ
(( )47.000.000س��بعة واربعون مليون دين��ار عراقي) من مصرف معتمد
ومصدق اصوليا ً (باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل
معها حاليا ً من الهيئة املالية في شركة املشاريع النفطية).
ح -جتهيز مواد احتياطية ملدة سنتني ،ومواد احتياطية للتشغيل األولي.
ط -يك��ون التجهي��ز مع التفري��غ  CIPواصل ومفرغ في موقع املش��روع
في مصفى الكس��ك ،ويتحمل مقدم العطاء كافة الضرائب والرس��وم
املتعلقة بذلك.
ي -مطابقة املناش��ئ للم��واد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناش��ئ
املطلوبة في املناقصة.
ك -تلتزم الش��ركة األجنبية املش��تركة تقدمي تعهد يقضي بعدم وجود
مطالب��ة مالي��ة غير محس��ومة جتاه املؤسس��ات العراقية خ�لال ()30
ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علما ً ان اجراء التسوية شرط
إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم اس��تبعاد الشركة األجنبية
املشتركة باملناقصة.
ل -ف��ي حالة وج��ود مطالبات ل��دى الش��ركة األجنبية املش��تركة في
املناقصة تلتزم بتقدمي تعهد بتس��وية مرضية للطرفني (التسوية وفقا ً
التفاقية نادي باريس او التسوية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة

 2014أو ش��طب الدي��ن كليا ً بحس��ب مقتضى احلال) ألي��ة منازعات او
مطالبات س��ابقة خالل ( )30ثالثون يوما ً م��ن تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة
علما ً ان التسوية شرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاد
الشركة األجنبية املشتركة في املناقصة.
م -تتعه��د الش��ركة األجنبية بعدم اجراء أي مطالب��ة قضائية او إدارية
على أي مديونية بحق املؤسس��ات العراقية بعد اإلحالة مباش��رة أو غير
مباش��رة من خ�لال البيع او التن��ازل للغير عن ج��زء أو كل الدين بصفة
رضائية أو قضائية مبعنى استمرار عالقة الشركة املتقدمة او املشتركة
للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغير ويس��عى املتقدم
لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب
حتري��ري إلى العنوان احملدد في ورقة بيان��ات العطاء وبعد دفع قيمة البيع
للوثائق البالغة (( )200.000مائتان ألف دينار) نقدا ً وغير قابل للرد.
 -4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (ش��ركة املش��اريع النفطية – قسم
التوري��دات والتعاقدات – الوزيري��ة  /خلف معهد التدري��ب النفطي من
االحد الى اخلميس من الساعة (9:00ص) لغاية الـ (12:00م).
 -5مكان تسليم العطاء (وزارة النفط – شركة املشاريع النفطية – جلنة
اس��تالم وفتح العطاءات– الطاب��ق األول /الوزيرية  /خلف معهد التدريب
النفطي).
يكون موعد غلق املناقصة وتس��ليم العطاءات بتاريخ ( )2021/8/4حيث
ان العط��اءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم الفتح بحض��ور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي:
ش��ركة املش��اريع النفطية  /الوزيرية  /خلف معه��د التدريب النفطي/
بغداد – العراق.
اجلهة التي تستلم العطاء  /جلنة استالم وفتح العطاءات.
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.
 -6يت��م دعوة مقدم��ي العطاءات اخملول�ين بحضور مؤمتر م��ا قبل تقدمي
العط��اء للتوضيح واالجابة على االستفس��ارات ويك��ون تاريخ االنعقاد
قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي استفساراتهم
حتريريا ً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر .ويكون احلضور الزامياً.
الوقت9:00( :ص) لغاية (12:00م).
التاريخ2021 / / :
املكان :يحدد الحقاً.
 -7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعشرون يوم من تاريخ
الغلق احملدد.
 -8يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:
أ -هوية غرفة التجارة (نافذة) عقد تأس��يس الشركة ومحضر التأسيس
والنظ��ام الداخلي وش��هادة تأس��يس الش��ركة العراقي��ة مصدقة من
مسجل الشركات في وزارة التجارة.
ب -املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
* ملواطن��ي جمهوري��ة الع��راق :البطاق��ة الوطني��ة املوحدة (أو ش��هادة
اجلنس��ية  +هوية األحوال املدنية) ،بطاقة الس��كن ،عقد ايجار او الطابو
للداللة على العنوان.
* ملواطني الدول األخرى :صورة واضحة عن جواز السفر.
ج -ش��هادة تسجيل الش��ركة الرئيس��ية وعنوان مركز عملها الفعلي

إذا كان��ت الش��ركة املقدمة للعطاء ف��رع في العراق (مكت��ب إقليمي)
ومصدقة اصولياً.
د -تق��دمي كت��اب عدم ممانعة ص��ادر من الهيئ��ة العام��ة للضرائب نافذ
ومعنون إلى شركة املشاريع النفطية.
هـ -تلتزم الش��ركة العراقية مقدمة العطاء وكذلك الشركة األجنبية
الت��ي لديها مكتب إقليمي ف��ي العراق بتقدمي كتاب م��ن دائرة الضمان
االجتماعي يثبت اشتراكها بالضمان االجتماعي للعمال.
و -شهادة تأسيس الش��ركة األجنبية من غرفة التجارة أو الصناعة في
بلد تأس��يس الش��ركة ومصدقة من الس��فارة العراقية في ذلك البلد
ودائ��رة التصديقات ف��ي وزارة اخلارجية في الع��راق إذا كان مقدم العطاء
اجنبياً.
ز -وثائق اخلبرة الس��ابقة والكفاءة مؤيدة م��ن اجلهات التعاقدية املعنية
ومصدقة اصولياً.
ح -يج��ب ان يكون املناقص من املصنعني أو احد وكالئه اخملولني رس��ميا ً
مبوجب وثائق مصدقة.
ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.
ي -تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء ،مصدق اصولياً.
ك -وصل شراء وثائق املناقصة األصلي.
املالحظات:
يتم تقدمي العطاء في خمس��ة أظرف مغلقة ومختومة بختم رس��مي
وبشمع سري:
األول -يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.
الثان��ي -يحتوي على العرض الفني  +اجلدول الزمني( .يتم ارفاق نس��خة
الكترونية مع النس��خة الورقية ،وفي حالة وجود اختالف او تضارب يتم
اعتماد النسخة الورقية).
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
الرابع -يحتوي على العرض التجاري املسعر.
اخلام��س -يحت��وي على التأمينات األولي��ة والبالغة (( )6.000.000س��تة
ماليني دينار) ويجب ان تكون بش��كل خطاب ضمان أو س��فتجة أو صك
مص��دق صادر من مصرف عراقي معتمد عل��ى ان تكون نافذة ملدة ()120
يوم من تاريخ الغلق ويوضع في ظرف منفصل مغلق مس��جل عليه رقم
الطلبية واسم الشركة) ،باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور
التعامل معها حاليا ً من الهيئة املالية في شركة املشاريع النفطية.
توض��ع االظرف في ظ��رف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رس��مي
وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:
أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -اس��م املناقصة ورقمها كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية 1-1
من تعليمات ملقدمي العطاء وأي إشارات أخرى مذكورة في بيانات العقد.
ج -تاريخ الغلق.
د -بي��ان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني ،عرض جتاري مس��عر ،عرض
جتاري غير مسعر ،الوثائق املطلوبة ،التأمينات األولية).
 -9الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -10يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن آلخر اعالن عن
املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
 -11تهمل العطاءات الغير مس��توفية للمستمس��كات املطلوبة ويتم

اس��تبعاد العطاء غير مس��توفي ملا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة
اقسامها ،يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع شروط املناقصة
القانونية والتقنية واملالية وإال فأنها تستبعد ألنها غير متوافقة.
 -12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس��م الشخص املسؤول
عن متابع��ة االستفس��ارات وتثبيت املوق��ع والبري��د االلكتروني وعليه
اش��عار الطرف األول بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل ( )7أيام من تاريخ
حصول التغيير.
 -13جله��ة التعاقد الغ��اء املناقصة قبل صدور كت��اب اإلحالة بناءا ً على
أس��باب مب��ررة دون تعويض مقدمي العط��اءات ويعاد ثمن ش��راء وثائق
املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم إعادة ثمن شراء وثائق املناقصات
الى املناقصني في احلالتني اآلتيتني:
* الغاء املناقصة وتغيير أس��لوب التنفيذ الى الدعوة املباشرة أو العطاء
االحتكاري عند توفر شروط اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبني.
* عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل
جديد للعام الالحق.
 -14يت��م مصادرة التأمينات األولية لصالح ش��ركة املش��اريع النفطية
ويت��م اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد مقدم  /مقدمي العطاء في احلاالت
اآلتية:
* إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار اإلحالة.
* إذا ق��رر مقدم العطاء س��حب عطائه خالل فت��رة نفاذية العطاء وبعد
تاريخ غلق تقدمي العطاءات.
* إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من املمكن ان
تؤثر على قرار اإلحالة.
 -15ال يجوز ملقدم العطاء ش��طب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة
أو إجراء أي تعديل عليها.
 -16يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون
رقما ً كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -17إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء املقدم ففي
ه��ذه احلالة تعد كلفة تلك الفق��رة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة
ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
 -18جتدي��د خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حس��ن األداء
(بعد اس��تالم ق��رار اإلحالة وقبل توقيع العقد) حلني إص��دار كتاب انتفاء
احلاجة من شركتنا.
 -19يكون اجملهز  /املتعاقد مس��ؤوال ً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص
املواد كمركيا ً من نقطة الدخول ودفع أي مصاريف متعلقة بها مدفوعة
داخل العراق لتخليص املواد وكذلك دفع كافة الضرائب وحسب القوانني
واألنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او اس��تبدالها من
وقت آلخر.
 -20ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.
Website: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq
E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq

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

ثقافة
على فكرة

 د� .أحمد الزبيدي

الدكتور �أفالطون
كن ��ت ُمرتددًا ،من قب ُل ،يف احلديث عن ذلك امل�س� ��ؤول املدبوغة
جبهت ��ه بـ ( :الإميان !!) الذي طلب من ��ي �أن �أكتب له (�أطروحة
الدكتوراه) الن�ش ��غاله ب�أمور البالد والعباد؛ ويالله كم �س ��خط
مني حني رف�ض ��ت طلب ��ه (العلم ��ي!) بر�ؤية �أخالقي ��ة ال غري ..
و�س ��بب الرتدد� :أنّ الف�س ��اد يف العراق �أ�ص ��بح م�ؤ�س�س ��ة كاملة
الن�ص ��اب ومبخ�ص�ص ��ات عالية ،وما ع�س ��اه �أن يف�ضح حديثي
من �إثم �ش ��ائع و�ص ��حيح �ض ��ائع� ،أو لرمبا اعرتاين اخلوف �أو
اخلجل من نف�س ��ي قبل غريي ..ولكن بع ��د قرار وزارة التعليم
الع ��ايل والبح ��ث العلمي الأخري ،والذي ين�ص على ا�س ��تئناف
االمتحان التناف�س ��ي للمتقدمني للدرا�س ��ات العلي ��ا ب�أثر رجعي
ج ��دا ويخ� ��ص (الطبقة اخلا�ص ��ة) وج ��دت نف�س ��ي بحاجة �إىل
الكتاب ��ة واملكا�ش ��فة ..فعل ��ى الرغ ��م م ��ن نهاي ��ة م ��دة التق ��دمي
للدرا�س ��ات العليا ي ��وم (2021 - 6 - 13م) و�إجراء االمتحان
التناف�سي يف اجلامعات العراقية كافة يوم (2021 - 6 -22م)
بل �ص ��درت النتائج يف اليوم نف�س ��ه وب�إع�ل�ان يعرب عن جناح
االمتحان ويج�سد تعب القائمني عليه ونزاهة النتائج ورف�ض
ال ��وزارة متديد مدة التقدمي؛ولكن فوجئنا بقرار–ليلي  -ي�أمر
اجلامعات ب�س ��حب النتائج وي�أمر الطلبةالناجحني بالت�أنيّ يف
الإيفاء بالن ��ذور التي نذروها لله عز وجل..فو�ص ��ل الأمر عند
بع�ض اجلامعات �إىل �إ�ص ��دار تو�ضيح عن �سبب �سحب النتائج
وتف�س�ي�رات واجتهادات فردية حتاول �أن (تلغمط) هذا القرار
اجلدي ��د ال ��ذي م ��ا �ألفت ��ه اجلامع ��ات العراقي ��ة يف كل مراحلها
الت�أريخية !
يت�أمل الأكادمييون احلقيقيون ،يف كل عام ،حني ت�ص ��در قائمة
باجلامعات املعرتف بها دوليا ،ولي�س فيها ذكر جلامعة عراقية
موغل ��ة يف الق ��دم ومنها ما يعود ت�أ�سي�س ��ها �إىل العهد امللكي..
نت� ��أمل و�أحيا ًن ��ا يذهب بنا �س ��وء الظ ��ن �إىل �أن الت�ص ��نيف هو
ج ��زء من الع ��داء ال�سيا�س ��ي اخلارجي للعراق املح�س ��ود على
جتربت ��ه الدميقراطي ��ة اجلدي ��دة؛ ولكن ما ن�ش ��اهده (داخليًا)
م ��ن تخب ��ط علمي و�إداري يجعل �س ��وء الظن ح�س ��نا ،ودائما
ال�سوء هو املنت�صر؛ لأن �أدوات اخلراب مكتملة الن�صاب حتى
بلغ تف�شيه �إىل املنطقة (الأكادميية)  ..ذلك امل�صطلح القادم من
الأ�صل اليوناين ،ويطلق على املكان الذي ُيد ّر�س فيه �أفالطون
ين�ص املعجم اال�صطالحي على �أنها
الفل�سفة ! الأكادميية التي ّ
تت ��وىل نقل �أف ��كار التنوير وت�ؤ�س ���س للبحث للعلم ��ي الهادف
�إىل خدم ��ة الإن�س ��ان وحتري ��ره م ��ن �س ��بات اجله ��ل والظالم
والتخلف ..الأكادميية التي هي �شكل من الأ�شكال االجتماعية
املعرفي ��ة والثقافي ��ة والأدبي ��ة والت ��ي تختلف عن املمار�س ��ات
االحتفائي ��ة التقليدية مبا متتل ��ك من �أعراف وتقاليد ر�ص ��ينة
ت�ؤثث لوازم البحث العلمي ب�أ�س ���س منهجي ��ة عقلية ومنطقية
وتربوي ��ة ،و�إال عال َم ُ�س� � ّميت وزارته ��ا (وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي) ؟
ومما جاء يف الأثر يف دولة ( �أفكان�س ��تان ) �أن �أحد امل�س�ؤولني
الكبار ناق�ش ر�س ��الته العلمية الر�ص ��ينة يف مرحلة املاج�ستري
فتحول ��ت جلن ��ة املناق�ش ��ة �إىل جلنة منا�ص ��ب عالي ��ة! ف�أحدهم
�أ�صبح مديرا ملكتب �سيد وزير و�آخر بدرجة وكيل وزير وثالث
ملح ًقاب�إحدى ال�س ��فارات و�شقيق امللحق مديرا عاما يف �إحدى
الوزارات وامل�س� ��ؤول احلا�صل على �ش ��هادة املاج�ستري �أ�صبح
وزي ��را طبعًا ! وعلى ذكر هذا (ال ّرقي) الأكادميي تذكرت قانونا
لغويا يخ�ص التطور الداليل فعلماء اللغة يقولون� :إن اللفظ -
بعد عمر طويل  -قد يكت�سب تطورا دالليا� :إما بتخ�صي�ص عام
�أو تعمي ��م خا�ص �أو رق ��ي داليل �أو انحطاط يف الداللة  ..ولكم
�أن تن�س ��بوا الدال (الأكادميي) �إىل امل�س ��توى الذي ي�ص ��لح �أن
يكون مثاال لأحد هذه امل�ستويات الأربعة !
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عندي �إح�سا�س ب�أن املدن العربية هي مدن عابرة
�أجرى الحوار :يحيى جابر ويو�سف بزي
عقائد و�أديان
ه ��ذه املهمات الثالث مل تتحقق ..فاحلدود
 مل يك ��ن بيتنا متدين ًا ،وال �أذكر �أن جدي م�س ��تباحة واملجاعة قائمة حق� � ًا وال نزال�أو �أخ ��اه� ،أو حت ��ى �أعمام ��ه كان ��ت لديه ��م نحن الع ��رب ال نعرف كيف نتحدث بلغتنا
مظاهر دينية منتظمة.
املعربة ،بل ال نزال نفتقر �إىل معجم.
 �أن ��ا �أي�ض� � ًا مل �أك ��ن متدين� � ًا ومل �أ�ص � ِّ�ل � -إن فكرة الهالل اخل�ص ��يب �إذا ما �أبعدتول ��و يوم� � ًا .الله م�س� ��ألة خمتلف ��ة جد ًا عن عن التاريخ العربي ،و�أعيدت �إىل الرومان
الفرو�ض والطقو�س� .أ�ؤمن بنظام الكون والإغريق تكت�سب معنى و�أ�صالة.
وم�س� ��ألة تدبريه� .أ�ؤمن بقوة عليا تتحكم  -نحن العرب مل نفعل يف الهالل اخل�صيب
مب�س ��ار الك ��ون .لك ��ن كيف �أع�ب�ر عن هذا �س ��وى التدم�ي�ر ،ح�ض ��اري ًا و�سيا�س ��ي ًا.
الإميان؟ هل �أف�سره تف�س�ي� ً
را؟ هل �أ�صنعه فالفك ��رة �إذن ينبغ ��ي �أن يج ��ري احلدي ��ث
ً
يف �سياق الت�أمل؟ هذا ما �أت�ساءله.
عنها يف �س ��ياق تطور خمتل ��ف ،بعيدا عن
 ال �أعتق ��د �أنن ��ي ارتكب ��ت �إثم� � ًا ،ول�س ��ت �أطروحة القومية العربية.بحاجة �إىل اعرتاف.
 قب ��ل دخ ��ول الع ��رب �إىل ب�ل�اد م ��ا ب�ي�ن �أظن �أنني مبن�أى عن الكربالئية ،ولي�س النهري ��ن ،كان ��ت ه ��ذه الب�ل�اد ملتق ��ىلدي عقدة ذنب.
ح�ض ��ارات و�أدي ��ان .الإغري ��ق له ��م مكان،
 ب�ي�ن اعتبار الإ�س�ل�ام تعب�ي� ًرا عن هوية والزراد�شتية لها معابد .و�إىل زمن قريب،
واعتباره حنين ًا فرق كبري .الإ�س�ل�ام الذي كان القدا� ��س يف الكنائ� ��س يت ��م باللغ ��ة
ق ��اد الث ��ورة اجلزائري ��ة �إىل اال�س ��تقالل اليونانية.
ه ��و غ�ي�ر الإ�س�ل�ام ال ��ذي �أدى �إىل تدمري � -إن وحداني ��ة ال�س ��بيل �أوقف ��ت حري ��ة
اجلزائ ��ر .الإ�س�ل�ام واحد ككتاب و�س� � ّنة ،االختي ��ار .يف املا�ض ��ي كان الزراد�ش ��تي
ولكن ��ه لي�س واح ��د ًا يف الت�أويل .الت�أويل يتحول �إىل دين �آخر بكل ب�ساطة ،وعابدو
يفرت� ��ض ا�س ��تخدام الإ�س�ل�ام �أداة ملنفع ��ة الأ�ش ��جار ي�ص ��بحون زراد�شتيني من دون
�أهداف الت�أويل ،وهو بهذا مي�سي مهم�ش ًا .عوائ ��ق تذك ��ر .كان للع ��امل معن ��ى .وكان
الإ�س�ل�ام جوهر ،والت�أوي ��ل عر�ض ..و�أنا الإن�س ��ان يت�ص ��ل بعنا�ص ��ر الك ��ون ع�ب�ر
مع اجلوهر.
التعدد احل�ضاري.
 �إن �أطروح ��ة غيف ��ارا العرب ��ي م ��ا زالت�أ�صدقاء
قائمة.
 تقدي ��ري �أن ال�ش ��يوعية �س ��تظل احلل ��م  -ال�س ��ياب� :أول م ��رة ر�أيت فيها ال�س ��يابالأبه ��ى ،وقد يج ��د احللم جتلي ��ات �أخرى كان ��ت �أثن ��اء عر� ��س ،ومل �أحت ��دث مع ��ه.
يف التطبي ��ق وم ��ن جوان ��ب معين ��ة ،يف �أعت�ب�ره معلم ��ي .وا�س ��تفدت م ��ن عالقتي
الأف ��كار والعدال ��ة وامل�س ��اواة واحلري ��ة مع ��ه فني� � ًا .و�أن ��ا مدي ��ن ل ��ه يف النظر �إىل
الكامل ��ة .وهذه �س ��تظل يف �س ��ياق املثال .الن�ص ال�شعري بجدية .وبدر كان �ضعيف ًا
يف ه ��ذه احلال ��ة ه ��ل ب�إم ��كان تنظي ��م �أو و�شخ�صيته قابلة لالهتزاز من �أول ن�سمة
حزب �أن ينه�ض بقوة املثال وحدها بعيد ًا ريح .عايل احل�سا�سية ومرجتف.
ع ��ن الأيديولوجيا؟ �أن ��ا ال �أظن ذلك .وهل اجلواه ��ري :ه ��و م ��ن ال�سل�س ��لة الذهبية
بالإمكان التو�ص ��ل �إىل و�سائل �أخرى غري لل�ش ��عر العرب ��ي الكال�س ��يكي .عالقت ��ي به
احلزب والتنظيم؟ هل يكفي حلم املبدع �أو م�س ��تمرة منذ �أواخ ��ر اخلم�س ��ينات حتى
الفيل�سوف؟ ما البديل؟ �أهو �إطالق خمالب الآن� .أزوره ..وال يعجبن ��ي كل �ش ��عره.
ر�أ�س املال والتجارة ال�ض ��خمة وا�ستغالل �إن “ق�ص ��ائد ال�ص ��با” �ش ��كلت �ص ��ورته
النا� ��س وتدم�ي�ر الع ��امل الثال ��ث؟ وه ��ل احلقيقية.
�أ�ص ��بح عاملنا �أجمل بع ��د انهيار املنظومة  -البيات ��ي :بع ��د “قمر �ش�ي�راز” �أعتقد �أن
البياتي وقع يف �أ�س ��ر املو�ض ��وع الواحد.
اال�شرتاكية؟
ً
 �إن املهمات امللحة والأ�سا�س ��ية لأي دولة قبله ��ا كان متنوع� �ا ،وبح ��االت �إن�س ��انيةوطنية ه ��ي احلفاظ على �س�ل�امة احلدود �أوثق .وكانت مالحظته �أدق .و�أنا متحفظ
والتنمية االقت�ص ��ادية والتطور الثقايف .و�سلبي الآن جتاهه.
والآن بع ��د م ��رور العق ��ود الأخ�ي�رة م ��ن  -بلند احلي ��دري :كان �أحد مقلدي اليا�س
كل ،مل يك ��وّ ن �ص ��وت ًا
تاريخنا ال�سيا�سي ،جند �أن �أي واحدة من �أب ��و �ش ��بكة .وعل ��ى ٍ

يت�ألم الأكاديميون الحقيقيون ،في كل
عام ،حين ت�صدر قائمة بالجامعات
المعترف بها دوليا ،ولي�س فيها ذكر
لجامعة عراقية موغلة في القدم
ومنها ما يعود ت�أ�سي�سها �إلى العهد
الملكي..

خا�ص ًا به.
 ن ��ازك املالئك ��ة� :ص ��متت يف الوق ��تاملنا�س ��ب� .إذ ظلت حمتفظة بهالة التجديد
يف حدود الريادة.
 مظفر النواب� :أنا �أحب �ش ��عره بالعاميةالعراقي ��ة .وه ��و مبنزل ��ة مي�ش ��ال ط ��راد
اللبناين.
 �أدوني� ��س :نح ��ن �ص ��ديقان ودائم� � ًا م ��انتزاور ونلتقي .نق�ض ��ي �أوقات ًا ممتعة يف
بريوت �أو دم�ش ��ق �أو باري�س .وهي عالقة
م�س ��تمرة� .أدوني�س من �ص ��فاته التحول،
ول�شخ�ص ��يته ال�ش ��عرية جوان ��ب عدي ��دة
ومراح ��ل خمتلف ��ة .م ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن فرتته
الباري�سية لي�ست �أف�ضل مراحله.
 ن ��زار قب ��اين :عندم ��ا �أعلن بي ��ان تخليهعن ال�شعر ال�سيا�سي احرتمته ،لكني كنت
�أود ل ��و قام بهذا الأمر منذ عام � .1967أما
�ش ��عر احلب فهذا ما �أحبه يف نزار ،ما عدا
ق�ص ��ائده ال�س ��ادية .وال �أعرف ملاذا ي�ص ��ر
على ال�سادية.
 حممود دروي�ش :بيننا عالقة �شخ�ص ��يةجي ��دة“ .ه ��ي �أغني ��ة ”..و”ورد �أق ��ل”
�أحببته فيهما كثري ًا ،خا�ص ��ة الأخري .هذا
الدي ��وان يظهر حمم ��ود دروي� ��ش ككاتب
ق�صائد ذاتية وب�شغل فني رفيع.
 �أن�س ��ي احل ��اج :عن�ص ��ر الت�أم ��ل يفمدن
ق�ص ��يدته ال ي�ؤدي دائم ًا �إىل نتائج جيدة.
باملقاب ��ل عن ��ده تف ّر�س يف احلي ��اة .عنده  -عندي �إح�س ��ا�س ب�أن امل ��دن العربية هي
هذه الطوباوي ��ة اللطيفة التي تظل هادية م ��دن عاب ��رة .وله ��ذا عندم ��ا �أزور مدين ��ة

لن�ص ��ه ،وجتعل �إطاللته على العامل متتلك
عمقها.
 �ش ��وقي �أب ��ي �ش ��قرا :يكتب مبلمو�س ��ية�أكرث من �أن�سي احلاج.
 �ص�ل�اح عب ��د ال�ص ��بور� :أعترب م�س�ي�رتهالفنية من �أ�ش ��ق امل�س�ي�رات ال�شعرية .كان
يقط ��ع الطريق من ديوان ��ه الأول “النا�س
يف ب�ل�ادي” حت ��ى ي�ص ��ل �إىل “�ش ��جرة
اللي ��ل” ب�ص ��عوبة بالغة وتربي ��ة بطيئة،
على نحو تعترب “�ش ��جرة الليل” تتويج ًا
جلهد م�ستمر� .إنه �شاعر �أ�صيل.
 حمم ��د املاغ ��وط :يف ف�ت�رة اكت�ش ��افق�صيدة النرث كان يبدو باهر ًا .الآن عندما
نعي ��د النظ ��ر فيم ��ا كتبه جن ��د �أن ��ه اعتمد
اعتم ��اد ًا مفرط� � ًا عل ��ى املفارقة ،مم ��ا �أدى
بن�ص ��ه �إىل �أن يجنح نحو الطرافة .وهنا
م�شكلة �شعره.
 �س ��ركون بول�ص� :أنا �أتابعه ..حتى �أين�سعيت �إىل ن�شر بع�ض دواوينه .و�أعتربه
م ��ن �أه ��م ال�ش ��عراء الع ��رب عل ��ى تف ��اوت
جمموعاته وطرق تناوله للكتابة.
 �ص�ل�اح فائ ��ق :مقل ��د لفا�ض ��ل الع ��زاويوم�ؤيد الراوي بل ل�سركون بول�ص.
 فا�ض ��ل الع ��زاوي :الآن اكت�ش ��ف �أن ��هروائي.

عربي ��ة �أحر� ��ص عل ��ى البق ��اء فيه ��ا وقت� � ًا
�أط ��ول ،و�أمتع ��ن يف مناظره ��ا خوف� � ًا من
�ضياعها .وهران مث ًال ،يف زيارتي الثانية
له ��ا مل �أجده ��ا مث ��ل امل ��رة الأوىل .كذل ��ك
مدينة اجلزائر وعدن.
 مو�س ��كو :مل �أحبه ��ا .وجدته ��ا قا�س ��ية.الثل ��ج فيه ��ا �أك�ث�ر مم ��ا يتحم ��ل امل ��رء.
والعالق ��ة م ��ع النا� ��س �أ�ص ��عب بكثري مما
كنت �أت�صور .زرتها مرتني متباعدتني.
 ب�ي�روت :من ��ذ ع ��ام � 1964أت ��ردد �إليها.هي مدينة هامة جد ًا بالن�س ��بة يل .ن�شرت
فيها ق�ص ��يدتي الأوىل ،يف جملة “الثقافة
الوطني ��ة” ع ��ام � .1957أظ ��ن �أن يل يف
ب�ي�روت �أ�ص ��دقاء �أك�ث�ر م ��ن �أي مدين ��ة
�أخرى� .أكرث من عدد �أ�ص ��دقائي يف بغداد
مث ًال .بريوت من املدن القليلة التي �صارت
جزء ًا هام ًا من تكويني النف�سي ،الثقايف،
ال�سلوكي.
 باري�س� :س ��اعدتني عل ��ى الت�أمل ،علىاال�س ��تقاللية .لكنها مل متنحني �إح�سا�س ًا
بعالق ��ة خ�ص ��بة م ��ع النا� ��س ،م ��ع �أنني
حاول ��ت �أن �ألتقط الأ�ش ��ياء الأقرب �إ ّ
يل:
م�ش ��ارب املغاربة والأفارق ��ة ،نا�س جزر
الأنتي ��ل ،الأحي ��اء ال�ش ��عبية ،الأ�س ��واق
العام ��ة يوم ��ي ال�س ��بت والأح ��د ،حي ��ث
احلي ��اة �أكرث طبيعية و�أقل تكلف ًا .الريف
الفرن�سي �أقرب �إيل من املدينة.
 القاهرة� :أحب اال�سكندرية �أكرث� .أ�شعرفيها بالعراقة املتجددة للمدينة البحرية،
الإيح ��اء الإغريق ��ي .النا� ��س �أق ��ل عملية
من نا� ��س القاهرة ،يحبون اال�س�ت�رخاء
واملتع ��ة �أك�ث�ر .القاه ��رة �ش ��عري ًا تعن ��ي
يل القلي ��ل� .ص�ل�اح عبد ال�ص ��بور و�أمل
دنقل ..و�صارا من املا�ضي.
 دم�ش ��ق :ل ��دي فيه ��ا مكان ��ان ،اجلامعالأم ��وي و�ض ��ريح حمي ��ي الدي ��ن ب ��ن
عرب ��ي .خارج هذين املكانني ال تعني يل
�شيئ ًا.
 �ص ��نعاء :ال �أع ��رف ك ��م ينطب ��ق عليهاا�س ��م مدينة .ه ��ل هي ذاكرة �أم حا�ض ��ر؟
حرك ��ة النا� ��س يف ال�ش ��ارع �أي معن ��ى
له ��ا؟ و�أي ج ��دوى؟ هذا ما �أت�س ��اءله يف
�ص ��نعاء بال ��ذات� .أظنها ال تزال ع�ص ��ية
على التحديد.
 الكوي ��ت� :أقمت يف الكويت يوم كانت�ش ��به �صحراء .زرتها فيما بعد ووجدتها
خائف ��ة ج ��د ًا ،مبعنى �أنه ��ا مرتوبولي�س
ال م ��كان فيه ��ا لأن يتح ��رك امل ��رء حرك ��ة
طبيعي ��ة ،بحيث �أنني مل �أ�س ��تطع البقاء
فيه ��ا �أك�ث�ر م ��ن ي ��وم واح ��د يف زيارتي
الثانية.
 بغداد :م ��رة كنت مع اجلواهري وكانعل ��ى طريقته يط ��وف بني معامل ال�ش ��عر
العربي فتذك ��ر املتنبي .ق ��ال يل� :أتدري
يا �س ��عدي �أن املتنبي مل يذكر �إ�سم بغداد
يف ديوانه .ذكر املهم ��ل من الأماكن لكنه
مل يذكر بغداد .وظل اجلواهري يت�ساءل
عن ال�سبب من دون �أن يتو�صل �إىل ر�أي.
الب�صرة تعني يل �أ�ش ��ياء �أكرث بكثري من
تلك التي تعنيها بغداد.
 �أثينا :ميناء ال�ص ��يد والأكروبول� ،أيالذاكرة اليونانية وح�سب.

عبد الرزاق م�سلم  ..ت�سا�ؤالت تتجدد حول اغتيال العقل
جمال الع ّتابي

توجه كل من با�سل محمد عبد الكريم ،ويا�سر
ّ
جا�سم قا�سم نحو درا�سة حياة ال�شهيد عبد
الرزاق م�سلم ،بهدف الو�صول الى العالقة
الحميمة بين �سيرة م�سلم ال�شخ�صية ،بو�صفها
مرجع ًا ،وتجربته الفكرية والعلمية .من
خالل الكتاب الذي �أعداه ،و�أ�سهما في تحريره
�إلى جانب ح�سين الهنداوي ،و�سعد ال�سعدي،
وهو بعنوان(العالم الدكتور عبد الرزاق
م�سلم الماجد� .....سطور بي�ضاء من حياته)،
وال�صادر عن دار الب�صائر للن�شر في .2021
والمثير في حياة عبد الرزاق ،هو ق�ضية
�إغتياله في  ،21-3-1968على �ضفاف �شط
العرب� ،إذ تعددت الآراء ،وتباينت الأ�سباب في
مقتله ،وما يزال الإختالف قائم ًا لحد الآن،
وكذلك تتوارد الأ�سئلة عن الجهة الم�س�ؤولة
عن �إغتياله ،وحاول الكتاب التو�صل الى
معرفة الجناة ،لكن دون جدوى� ،أمام طرح
ثالثة �إحتماالت ،تظل خا�ضعة للت�أويل
والتكهن.

ول ��د عبد الرزاق م�س ��لم يف مدينة النا�ص ��رية
ع ��ام ،1929يف بيئة متعلم ��ة ،فوالده كان معلم ًا
م�ؤث ��ر ًا يف الو�س ��طني االجتماع ��ي ،واملندائ ��ي،
�أكمل عبد الرزاق تعليمه الثانوي يف النا�صرية،
ث ��م �إلتح ��ق يف دار املعلمني العالية ،ق�س ��م اللغة
العربي ��ة ،وعني مدر�س� � ًا يف ثانوية النا�ص ��رية،
بع ��د تخرجه من الدار ،كما يروي �ص ��هره �س ��عد
ال�س ��عدي ذلك ،ولأنه �شخ�ص ��ية واعية ومدركة،
منتمية للحياة يف مداها املتفائل ،وميتلك �إرادة
فعالة وجريئة ،وم�ؤهلة للقيادة ،ت�سلم م�س�ؤولية
حملي ��ة احلزب ال�ش ��يوعي يف النا�ص ��رية ،ويف
عام �1960سافر �إىل مو�سكو يف �إجازة درا�سية،
ونال درج ��ة الدكتوراه يف فل�س ��فة ابن خلدون،
وعاد اىل العراق عام  ،1967ومت تعينه �أ�س ��تاذ ًا
للفل�سفة يف جامعة الب�صرة.
يق ��ول عنه زمال�ؤه ،ان ��ه كان حاد ال ��ذكاء ،مثا ًال
يف الأدب والأخالق ،مثابر ًا �ش ��ديد احلر�ص يف
در�س ��ه ،تع ّلم اللغة الرو�س ��ية يف فرتة قيا�س ��ية،
�إن�ص ��رف متام� � ًا للبحث ،غ�ي�ر �آبه مبا ي�ش ��غله،
ويبع ��ده ع ��ن الدر� ��س� ،أومب ��ا يفعل ��ه الطلب ��ة
الآخرون يف جل�س ��ات اللهو وال�سهر ،ك ّر�س ّ
جل
وقته و�إهتمامه لتحقيق هدفه العلمي ،وبتفوق،
وكان حري�ص� � ًا بنف�س امل�س ��توى على التزاماته
احلزبية وال�سيا�سية ،يف منظمة احلزب هناك.
يذك ��ر عب ��د احل�س�ي�ن الهن ��داوي ،يف بحث ��ه
(عب ��د الرزاق م�س ��لم ،ونظرية املعرف ��ة عند ابن
خلدون) ،انه �شغل موقعه كمفكر عراقي� ،ضمن
النخب ��ة م ��ن العق ��ول الن�ي�رة ،ومتث ��ل م�ؤلفاته
الفل�س ��فية �أول حماول ��ة لدرا�س ��ة نظري ��ة اب ��ن
خل ��دون يف علم التاريخ ،م ��ن وجهة نظر مادية

تاريخية،يف البلدان العربية ،موا�ص ًال ومعمق ًا
تي ��ار ًا فل�س ��في ًا عاملي� � ًا يف ه ��ذا املج ��ال ،و�إعتمد
يا�سر جا�سم ،مهمة تلخي�ص الآراء الفل�سفية يف
فكر م�سلم ،ونظرته للأخالق ،وم�سرية التاريخ،
والعالق ��ة ب�ي�ن الفل�س ��فة والفيزي ��اء ،ونظرت ��ه
للت�شكيالت الإقت�صادية والإجتماعية ،وقراءته
للأثر النف�س ��ي يف علم الإجتماع ،ولعبد الرزاق
�آراء يف ج ��دل هيغ ��ل ،ونظرة جديدة
يف الت�ص ��وف ،الذي تبن ��اه ،ك�إجتاه
تق�ش ��في يف الفل�س ��فة الإ�س�ل�امية،
و�إحتج ��اج للفئ ��ات املحرومة �ض ��د
قوى الإ�ستغالل والإ�ستبداد.
كان عب ��د ال ��رزاق م�س ��لم ثري� � ًا يف
جت ��ارب حيات ��ه الع�ص ��ية عل ��ى
الراح ��ة ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن ق�ص ��ر
ه ��ذه احلي ��اة ،يع�ش ��ق الأدب
واملو�س ��يقى ،وخا� ��ض �سل�س ��لة
مواجه ��ات وحتدي ��ات� ،إنته ��ت
ب�إغتيال ��ه الرتاجي ��دي ،عندم ��ا
�إنطلق ��ت ر�صا�ص ��ات م ��ن كامت
لل�ص ��وت ،ق ��رب �أح ��د مقاه ��ي
كورني� ��ش �ش ��ط الع ��رب يف
الب�ص ��رة ،وه ��و يف طريق ��ه
لزيارة زميل ل ��ه يف اجلامعة،
برفقة �صديقه اال�ستاذ مو�سى
املو�س ��وي ،وه ��و تدري�س ��ي
�إي ��راين معار� ��ض ،وحفي ��د
اح ��د املراج ��ع الديني ��ة يف
�إي ��ران ،كانت الر�صا�ص ��ات
ل ��ه باملر�ص ��اد ،ترك ��ت عب ��د

ال ��رزاق م�س ��لم م�ض ��رج ًا بدمه على الر�ص ��يف،
نازف� � ًا حت ��ى امل ��وت ،وذكر ال�ش ��هود امل ��ارة ،ان
ال�س ��لطات الأمنية وال�ص ��حية ،تركت ��ه على هذا
احل ��ال ،ومل ت�س ��عفه �س ��ريع ًا ،وه ��و م ��ا يث�ي�ر
الت�س ��ا�ؤل عن �ض ��لوع الأجهزة االمنية ،بحادث
الإغتي ��ال ،ويف �إحتمال �آخر تعاونها امل�ش�ت�رك
بالتن�س ��يق م ��ع �أجه ��زة ال�س ��افاك الإيراني ��ة،
يف ر�ص ��د ن�ش ��اطات املعار� ��ض

املرجح يف
املو�س ��وي ،ومن ثم ت�ص ��فيته ،وهو ّ
حادث الإغتيال ،وامل�ستهدف �أو ًال ،وكان ال�صيد
�أثم ��ن مم ��ا توقع ��ت تل ��ك االجه ��زة ،حا�ص ��رت
اجلم ��وع القن�ص ��لية الإيرانية يف الب�ص ��رة ،اذ
�ش ��هد البع� ��ض توج ��ه اجلن ��اة ب�س ��يارتهم �إىل
مبنى القن�ص ��لية ،وانطلقت مظاهرات �صاخبة
م ��ن الطلبة والتدري�س ��يني ا�س ��تمرت ملدة ثالثة
�أي ��ام ،مطالب�ي�ن بالق�ص ��ا�ص م ��ن القتل ��ة .ومن
غ�ي�ر امل�س ��تبعد ان يك ��ون عب ��د ال ��رزاق �أح ��د
�أهداف اجهزة الأمن ،كمفكر ي�ساري معروف،
يف الو�س ��ط اجلامع ��ي ،ك ّر� ��س حيات ��ه للعمل
ال�سيا�س ��ي احلزب ��ي ،وه ��ذا ما يدع ��و للإعتقاد
ن�س ��قا من �أجل
ان ال�س ��افاك والأم ��ن العراق ��يّ ،
ت�ص ��فية ال�شخ�ص ��يتني،ب�آن واح ��د ،املو�س ��وي،
وعب ��د ال ��رزاق ،و�ش ��هدت تل ��ك امل ��دة �سل�س ��لة
�إغتياالت طالت عددا من ال�شخ�صيات املعار�ضة
للنظ ��ام ،وكان الدكت ��ور عب ��د ال ��رزاق مط ��ل،
اال�س ��تاذ الي�س ��اري يف جامع ��ة املو�ص ��ل� ،أح ��د
ال�ض ��حايا ،والالفت بهذا اخل�صو�ص،واملحزن،
ان ادارة جامعة الب�صرة ،ال حتتفظ ب�أية وثائق
تخ� ��ص ال�ش ��هيد عبد ال ��رزاق� ،إذ يب ��دو ان جهة
ما م�س� ��ؤولة عن �إغتيال الوعي ،وقتل الذاكرة،
و�سحق �إرادة الإن�سان يف قمة جمده ،و�إ�سكات
�صوته ،وقمعه.
ي�أخذ احلديث عن فكر م�سلم ،احليز الأو�سع يف
ف�ص ��ول الكتاب ،وكان با�س ��ل مع زميله يا�س ��ر،
وفي�ي�ن ،خمل�ص�ي�ن ،يف جمع و�إع ��داد وحترير
م ��ادة الكت ��اب ،غري �أن ه ��ذا لي�س كافي� � ًا لإجناز
عم ��ل ناج ��ح يع ّم ��ق الإح�س ��ا�س ،ويول ��د جمرة
الإيق ��اظ يف منج ��ز م�س ��لم العلم ��ي والفك ��ري،

ال ��ذي يراد منه �أن يكون فاع ًال وم�ؤثر ًا ومع ّمق ًا،
للتج ��ارب الإن�س ��انية ،ال م�س ��تعيد ًا ومكرر ًا لها.
وكن ��ت �آم ��ل �أن ينح ��ى الكت ��اب نح ��و مناق�ش ��ة
ق�ض ��ية �أهم ،تتعل ��ق ب�إغتيال العق ��ل فمنظورات
املفك ��ر عب ��د ال ��رزاق م�س ��لم يف جمال الفل�س ��فة
اخللدوني ��ة ،كان ��ت ل ��وال �إغتياله ،رمبا �س ��ت�أخذ
لدي ��ه منحى �أكرث خ�ص ��ب ًا وتو�س ��ع ًا وت�أثري ًا يف
م�ص�ي�ر ذلك املنظ ��ور ال ��ذي �أراد �أن يثبت عالقة
قوية ب�ي�ن ابن خلدون والفل�س ��فة ،ح�س ��ب ر�أي
الهن ��داوي ،وان يج ��د يف املقدم ��ة �أف ��كار ًا تدعم
التف�سري املارك�سي للتاريخ.
و بع ��د �أك�ث�ر من ن�ص ��ف قرن م ��ن الزم ��ان ،على
�إغتيال عبد ال ��رزاق ،املتوهج مب�ش ��اريع واعدة
ومتج ��ددة ،مات ��زال الت�س ��ا�ؤالت قائم ��ة بجدية
وفاعل ��ة ،وحاف ��ز ًا لإث ��ارة اجل ��دل املثم ��ر ح ��ول
ال�ص ��راع بني قوى الظالم ،والفكر املتنور ،وما
موق ��ف املثق ��ف �إزاء ما يح ��دث ،ومثلم ��ا انحاز
عبد الرزاق اىل الطبيعة الإن�س ��انية النقية ،كان
هناك جي ��ل من امثاله ينتظر نف�س امل�ص�ي�ر ،من
كوابي�س القتل الأعمى ،فرج فودة ،مهدي عامل،
ح�س�ي�ن مروة ،كامل �ش ��ياع ،قا�س ��م عب ��د االمري
عجام ،وغريهم ،ه�ؤالء كانوا حمتفلني باحلياة،
�إنتزع القاتل ح�ضورهم الإن�ساين البهي.
هنا امل�سافة الفا�صلة بني جهل القاتل و�شذوذه،
ودمويته ،وبني حتدي املوت واخرتاقه بالأفكار
والعق ��ل ،ل ��ن تكون ه ��ذه املقارنة عادل ��ة يف �أي
ح ��ال ،لكن هذا هو �إ�ص ��طراع القيم وت�ص ��ادمها
دموي� � ًا ،انحرافه ��ا ع ��ن ت�ص ��ريف الإخت�ل�اف
باحلوار واجل ��دل ،الذي التزم بهما عبد الرزاق
طيلة حياته �إن�سان ًا ومثقف ًا.
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الدكتورة �سلوى زكو �صحافية ومترجمة عراقية تقيم الآن في عمان .تخرجت من دار المعلمين العالية ق�سم
اللغة االنكليزية  ..1956ثم التحقت لدرا�سة الدكتوراه في جامعة مو�سكو كلية ال�صحافة  ، 1969حيث التحقت
بق�سم الدرا�سات العليا في كلية ال�صحافة بجامعة مو�سكو في �ستينيات القرن الما�ضي ،نالت �شهادة الدكتوراه،
وق�ص�صا ق�صيرة
ن�صا م�سرح ًيا
ً
وكانت من النا�شطات في مجالي العمل االجتماعي والعلمي في مو�سكو .كتبت ً
( ُترجم ُ
بع�ضها �إلى الإنكليزية والرو�سية) .عملت منذ عام  2003في حقل ال�صحافة والإعالم في العراق.
عملت في �صحف البالد الجمهورية.
ثم عملت في �شركة الت�أمين الوطنية ع�شر �سنوات حتى  .. 1988مار�ست التدري�س في مدر�سة بغداد الدولية
ع�شر �سنوات حتى  .. 2001اعتقلت غي  1979ب�سبب انتمائها للحزب ال�شيوعي  ،وافرج عنها بعد فترة ،بعدها
تركت العمل ال�صحفي حتى �سقوط النظام الدكتاتوري  ،2003حيث عملت خالل هذه الفترة كرئي�سة تحرير
في جريدة المدى ،ثم رئي�سة للتحرير في جريدة النه�ضة ،قبل �أن تتولى تحرير مجلة توا�صل.

ترى �أنها اختارت ال�شيوعية بعد ان ن�ضج لديها الوعي  ..وهذا االختيار لي�س قدرا

�سلوى زكو :ال�صحافة مهنة ت�ضع ذهنك وقدراتك في حراك دائم
حاورها :عالء املفرجي
(املدى) حاورت الدكتورة �س ��لوى زكو
للوق ��وف ع ��ن �أه ��م حمط ��ات �س�ي�رتها
احلياتية:

 نبد�أ من الطفولة للحديث عن ميولك للكتابة
والعم ��ل يف ال�صحاف ��ة  ..م ��ا ه ��ي املراج ��ع
وامل�ص ��ادر منذ الطفولة التي غذت هذه امليول
وجعلتها طريقا لك؟
 ل ��كل من ��ا طريق ��ه اىل الكتاب ��ة ،وكانطريق ��ي خمتلفا على نح ��و ما .كثريون
يب ��د�أون بتج ��ارب عدي ��دة يف الكتاب ��ة
ث ��م يهمل ��ون كتاباته ��م االوىل وه ��و
املنحى الطبيع ��ي للتدريب على الكتابة
والو�ص ��ول اىل اال�سل ��وب اخلا� ��ص
بالكات ��ب .بالن�سبة يل تفج ��رت الكتابة
لدي فج� ��أة واول عم ��ود �صحفي كتبته
وج ��د طريق ��ه اىل الن�ش ��ر ب�ل�ا عوائق.
رمب ��ا كان اجلن ��در ه ��و ال�سب ��ب ،ان
يكون هن ��اك قلم ن�سائي يكت ��ب العمود
ال�صحف ��ي ولعله ��ا كان ��ت اول جترب ��ة
يف ال�صحافة العراقي ��ة .بقية من عملن
يف ال�صحاف ��ة يوم ��ذاك كان يعه ��د لهن
بتحري ��ر �صفح ��ة امل ��ر�أة ،وكانت معظم
ال�صح ��ف تخ�ص� ��ص �صفح ��ة ا�سبوعية
للمر�أة تخاط ��ب يف معظمها اهتمامات
رب ��ة البي ��ت من تدب�ي�ر من ��زيل وتربية
االطف ��ال ..ال ��خ .مل ��اذا تفج ��رت عن ��دي
الكتابة فج�أة؟ لي�س لدي تف�سري وا�ضح
رمبا ب�سبب الق ��راءات املبكرة .يقال ان
القراءة جتلب الكتابة لكن هذا ال يحدث
دوما .الحظ اننا نتحدث عن جيل كانت
القراءة متنف�سه الوحيد .كان ذلك جيل
يق ��ر�أ ويحفظ ال�شع ��ر .كنا نحفظ مئات
االبيات من ال�شعر كي ندخل مع بع�ضنا
يف مناف�س ��ة كان ��ت ت�سم ��ى املط ��اردة
ال�شعرية .لعل ما �ساعدين وجود مكتبة
يف البي ��ت بد�أت يف التهام كتبها واحدا
بعد الآخر .كانت هناك كتب يف التاريخ
وعل ��م النف� ��س واالجتم ��اع ورواي ��ات
مرتجم ��ة ع ��ن االدب العامل ��ي ،تلك التي
كانت تن�شرها دار النه�ضة الدم�شقية.
 ان ��ت م ��ن رواد ال�صحافة وكن ��ت من اوىل
الن�س ��اء اللوات ��ي دخل ��ن ه ��ذا املج ��ال .ه�ل�ا
اعطيتن ��ا فك ��رة ولو خمت�ص ��رة عن م�س�ي�رتك
املهنية منذ منت�ص ��ف اخلم�سينات وحتى عام
2003

 كان م ��ن ع ��ادة وال ��دي ان يع ��ود اىلالبيت مبجموع ��ة من ال�صحف اليومية
كن ��ت اقب ��ل عل ��ى قراءته ��ا ب�شغف رمبا
لأنها تختلف عن الكتب .وجدتني فج�أة
�أكت ��ب عم ��ود َا �صحفي� � ًا يف مو�ضوع ال
�أتذك ��ره اليوم وم�ؤكد �أن ��ه كان �ساذجا.
كنت يوم ��ذاك يف احلادي ��ة والع�شرين
ويف ال�سن ��ة النهائي ��ة م ��ن درا�ست ��ي
اجلامعية .ار�سل ��ت العمود �إىل جريدة
الب�ل�اد ع ��ن طري ��ق الربي ��د فوجئت به
من�ش ��ورا بعد يوم�ي�ن .ار�سل ��ت الثاين
والثال ��ث ث ��م ا�ستدعاين الراح ��ل كمال
بط ��ي وكان رئي�س ��ا للتحري ��ر وكلفن ��ي
بكتاب ��ة عم ��ود ثابت كل ا�سب ��وع وبقي
الأمر على ه ��ذا احلال زمنا .ا�ستدعاين
يوم ��ا ملقابلته وطلب مني ان اكتب الأن
عم ��ود ًا يف مو�ضوع مع�ي�ن� .أجل�سوين
اىل طاول ��ة كتاب ��ة �صغ�ي�رة يف مكت ��ب
رئي�س التحرير كتبت العمود و�سلمته.
ق ��ر�أه رئي� ��س التحري ��ر ثم عل ��ت وجهه
ابت�سامة عري�ضة وهو يقول يل �أتدرين
كن ��ا جميعا ق ��د �شككنا ب�أن هن ��اك وراء
هذا العم ��ود رجل يتخفى خل ��ف �أ�سمك
و�أن ��ك جم ��رد واجه ��ة للن�ش ��ر .انته ��ى
اللق ��اء بتعيين ��ي حمررة ب ��دوام يومي
وبراتب �شهري ق ��دره  11دينارا .كنت
الوحي ��دة ب�ي�ن جمموع ��ة م ��ن الرج ��ال
جئت بال خ�ب�رة �صحفية على االطالق.
نظم ��وا يل برنام ��ج تدري ��ب مكث ��ف
�أم�ضي ��ت في ��ه ا�سبوع ��ا يف كل ق�سم من
اق�س ��ام اجلري ��دة .يف جري ��دة الب�ل�اد
تعلم ��ت ال�صحاف ��ة ومعن ��ى ان تك ��ون
�صحفي ��ا .جاءت ثورة مت ��وز و�سرعان

م ��ا تده ��ور املن ��اخ ال�سيا�س ��ي فغادرت
اىل االحت ��اد ال�سوفييت ��ي ال�ستكم ��ال
درا�ست ��ي لل�صحاف ��ة� .أم�ضي ��ت هن ��اك
�سن ��وات كان العراق فيه ��ا يخو�ض يف
بح ��ر من ال ��دم ومل اعد اال ع ��ام ،1969
بع ��د ان ه ��د�أت االم ��ور قلي�ل�ا .مل اعرث
عل ��ى عم ��ل رغ ��م تك ��رار املحاول ��ة م ��ع
اجلامع ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات ال�صحفية التي
كانت كله ��ا تابعة للدول ��ة .وبتدخل من
زمالء يف نقاب ��ة ال�صحفيني مت تعييني
يف وزارة الإع�ل�ام والق ��وا ب ��ي اىل
دائ ��رة تدعى رقاب ��ة املطبوع ��ات كانت
ت�سمى منف ��ى وزارة االع�ل�ام� .أم�ضيت
فيه ��ا ارب ��ع �سن ��وات وبتدخل م ��ن عدد
م ��ن الزم�ل�اء ال�صحفي�ي�ن مت نقل ��ي اىل
جري ��دة اجلمهورية ،وم ��ن اجلمهورية
اىل النقل املفاجئ اىل �شركة الت�أمني ثم
وجدت طريقي اىل طريق ال�شعب تالها
االعتق ��ال فال�صم ��ت التام ع ��ن الكتابة.
مر اكرث م ��ن ع�شرين عاما مل ان�شر فيها
حرف ��ا واح ��دا حت ��ى �سقوط النظ ��ام ..
ق�صة طويلة ي�صعب �سرد تفا�صيلها هنا
يف �سطور قليلة.
 عا�صرت جتربة العمل يف �صحافة احلزب
ال�ش ��يوعي من ��ذ بدايتها تقريب ��ا � .أي الفرتات
جتدينه ��ا اكرث عط ��اء وايها الت ��ي تركت لديك
الكثري من الذكريات؟
 مل اعم ��ل يف �صحاف ��ة احل ��زب االيف ال�سبعين ��ات ي ��وم التحق ��ت بطريق
ال�شع ��ب .كان ��ت جتربة ال ت�شب ��ه كل ما
�سبقه ��ا .كانت طري ��ق ال�شع ��ب مدر�سة
ل ��كل من عمل فيه ��ا ،هن ��اك تتعلم معنى
مهني ��ة ال�صحاف ��ة .كان العم ��ل جماعيا
مبعنى الكلم ��ة الكل ي�شارك يف مناق�شة
املو�ض ��وع املر�ش ��ح للن�ش ��ر .جئ ��ت اىل
طري ��ق ال�شعب من جري ��دة اجلمهورية
هن ��اك عندم ��ا تري ��د ان تقاب ��ل رئي� ��س
التحري ��ر علي ��ك ان مت ��ر بال�سكرت�ي�ر
لت�ش ��رح ل ��ه ا�سب ��اب املقابل ��ة يقتن ��ع
ب�أ�سباب ��ك في�سم ��ح ل ��ك او ال يقتنع .يف
طري ��ق ال�شع ��ب وج ��دت ب ��اب رئي� ��س
التحرير مفتوحا لنا جميعا ومن �شاء ان
يناق�ش (اب ��و خمل�ص) يف �أي مو�ضوع
يخ� ��ص عمل ��ه �سيج ��ده يف انتظاره بال
تذم ��ر او ته ��رب .كانت لطري ��ق ال�شعب
�شبك ��ة وا�سع ��ة م ��ن امل�ساهم�ي�ن يف
حتريرها من كل املحافظات .كنا نتلقى
يومي ��ا بري ��دا هائ�ل�ا م ��ن التحقيق ��ات
ال�صحفي ��ة والتقاري ��ر واملقاب�ل�ات
والنتاج االبداعي من�ض ��ي وقتا طويال
يف فح�صه ��ا وفرزها ،وه ��ذه مل اجدها
يف �أي ��ة �صحيف ��ة اخ ��رى .يف طري ��ق
ال�شع ��ب تدرب ��ت على العم ��ل ال�صحفي

�أعداد كبرية من ال�شباب ا�صبح بع�ضهم
ا�سم ��اء المع ��ة يف ال�صحاف ��ة .حت ��ى
ان قا�س ��م (جايج ��ي) اجلري ��دة وكن ��ا
ن�سمي ��ه ق�سومي ل�صغر �سن ��ه بد�أ يكتب
مو�ضوع ��ات �صحفية ،ورع ��اه يومذاك
الراحل حميد بخ� ��ش وظل زمنا ي�صنع
ال�ش ��اي ويكتب .غ ��ادر ق�سومي مع من
غ ��ادر لي�صبح اليوم واحدا من اال�سماء
ال�صحفية يف بل ��دان املهجر .من عباءة
ال�سبعين ��ات ومن طري ��ق ال�شعب خرج
طي ��ف وا�س ��ع م ��ن املثقف�ي�ن انت�شر يف
املهاج ��ر ووا�صل كث�ي�رون منهم عملهم
ال�صحف ��ي واالبداع ��ي .ت�سلم ��ت يف
طري ��ق ال�شع ��ب رئا�سة الق�س ��م الثقايف
وكان ��ت هن ��اك �صفح ��ة ثقافي ��ة يومية.
وج ��دت ان ال�صفحة كلها مكر�سة للأدب
�شعر وق�صة ونقد ادبي ،رمبا الن معظم
العاملني يف الق�س ��م او كلهم جاءوا من
بواب ��ة االدب وكنت الوحيدة من بينهم
ال اكتب ال�شع ��ر وال الق�صة وال الرواية
لكني جئت من بوابة ال�صحافة� .سعيت
اىل انفت ��اح ال�صفح ��ة عل ��ى الثقاف ��ة
مبفهومه ��ا الوا�س ��ع ف�أ�صبح ��ت هن ��اك
�صفح ��ة ا�سبوعي ��ة للم�س ��رح واخ ��رى
لل�سينما وثالث ��ة للرتاث وهكذا .غ�ضب
عل ��ي بع� ��ض م ��ن زمالئ ��ي يف الق�س ��م
لكنه ��م تفهم ��وا االمر بعد ذل ��ك و�سارت
بنا االم ��ور ب�سال�سة .كانت ال�سبعينات

ف�ت�رة ع�صيب ��ة عل ��ى كل م ��ن عم ��ل يف
اجلريدة وهي ف�ت�رة اجلبهة .كان زمنا
مليئ ��ا بالريبة بني الطرف�ي�ن املتحالفني
انعك� ��س بطبيع ��ة احل ��ال عل ��ى عملن ��ا
ال�صحف ��ي .يف كل اجتم ��اع ا�سبوع ��ي
للجبه ��ة كان وف ��د احل ��زب يج ��د عل ��ى
طاول ��ة االجتم ��اع ن�سخ ��ا م ��ن طري ��ق
ال�شعب م�ؤ�شر عل ��ى �سطورها بالأحمر
والبعثي ��ون يلوم ��ون ال�شيوعيني على
خروجه ��م عن التحال ��ف .كان نوعا من
االبت ��زاز ال�سيا�س ��ي والدف ��ع باحل ��زب
اىل موق ��ع الدف ��اع ع ��ن نف�س ��ه .يف تلك
االج ��واء امللغوم ��ة تعلم ��ت معن ��ى دقة
العب ��ارة ان كن ��ا نكتب ب�ل�ا مواربة وال
�إيح ��اءات ب�ي�ن ال�سط ��ور وال معن ��ى
مزدوج ��ا لل ��كالم وظلت ه ��ذه ترافقني
زمن ��ا طويال اىل ان تعلمت جمددا كيف
امرر الفكرة بال كلمات مبا�شرة.
 عمل ��ت بع ��د التغي�ي�ر برئا�س ��ة حتري ��ر
�ص ��حيفتني هم ��ا االه ��م يف ال�ص ��حف الت ��ي
�ص ��درت يف تل ��ك الف�ت�رة واعني بهم ��ا (املدى
والنه�ض ��ة) م ��ا ه ��و تقييم ��ك حلري ��ة العم ��ل
ال�صحف ��ي يف تل ��ك الف�ت�رة ،وه ��ل ادت
اغرا�ضها؟
 كان ��ت االم ��ور يوم ��ذاك يف بداياته ��اوال�صح ��ف ت�ص ��در باملئ ��ات �سيتال�شى
معظمه ��ا بعد زمن ق�صري .كان التناف�س

 بالن�سبة لي تفجرت
الكتابة لدي فج�أة واول
عمود �صحفي كتبته وجد
طريقه الى الن�شر بال
عوائق.
� ستتحول المدى بعد
حين الى مدر�سة �صحفية
يندر اليوم ان تجد ا�سما
�صحفيا لم يمر بالمدى
 جاءتني مكالمة
تهديد من �صوت مجهول
اخرجتني من البلد .و ال
عالقة لمغادرتي بالي�أ�س
اذ ما زلت اعي�ش على االمل
حتى وانا بعيدة..

على ال�ص ��دارة بني املدى والنه�ضة لكن
ه ��ذه االخرية توقفت فج� ��أة اثر خالف
دب بني ا�صحابها (جتمع الدميقراطيني
امل�ستقل�ي�ن) وظلت املدى تعان ��د الزمن
كل ه ��ذه ال�سن�ي�ن .وان ��ت تعم ��ل ب�ل�ا
�ضواب ��ط وال م�ص ��دات يف ظ ��ل نظ ��ام
جديد مل تتحدد هويت ��ه بعد ي�صعب ان
ت�سمي ذلك حري ��ة �صحافة لأنها مل تكن
مر�سومة وال مق�صودة جاءت يف خ�ضم
اي ��ام عا�صف ��ة م ��ن التحول م ��ن النظام
الدكتاتوري اىل ال�صراع من اجل ر�سم
مالم ��ح املرحل ��ة اجلدي ��دة .كان ��ت تلك
مرحل ��ة م ��رت �سريعا وعندم ��ا حتددت
هوي ��ة النظ ��ام ب ��رز الوج ��ه احلقيق ��ي
للموق ��ف م ��ن احلري ��ات .م ��ا يح�س ��ب
للم ��دى انه ��ا حافظت على خطه ��ا الذي
ر�سمته منذ عددها االول ومل تنزلق اىل
اي من اخلن ��ادق التي حفرت فيما بعد.
كثري من و�سائل االعالم �سقطت يف هذا
املنزلق؟

 ما االنطباعات التي حتملينها عن عملك يف
املدى واال�شخا�ص الذين عملوا معك؟
 كان ��ت امل ��دى م�شروع ��ا يف ر�أ� ��ساال�ستاذ فخري كرمي رغم كل النجاحات
التي حققتها م�ؤ�س�سته الثقافية ،وما ان
�سقط النظام حتى ب ��د�أ بتحقيق حلمه.
كان (اب ��و نبيل) ما يزال يف دم�شق يوم
كلفنا نحن االربعة ومعي �سهيل �سامي
نادر وزهري اجلزائ ��ري وريا�ض قا�سم
بال�ش ��روع يف الت�أ�سي�س للم ��دى .بد�أنا
العم ��ل من بيوتنا اذ مل يكن لدينا مقر ًا،
ومل يك ��ن ممكنا ان ننتظر املبنى القدمي
ال ��ذي خ�ص�ص ��ه اب ��و نبيل للم ��دى فلقد
كان بحال ��ة مزرية ويحت ��اج اىل �شهور
من الرتميم .وج ��د لنا زهري اجلزائري
مكتب ��ا يف �ش ��ارع فل�سطني يع ��ود الحد
�أقارب ��ه تن ��ازل عنه للم�ش ��روع اجلديد.
بد�أنا بتكوي ��ن كادر املدى والتف حول
امل�شروع الواعد عدد من خرية املثقفني
اذك ��ر م ��ن بينهم عب ��د الزه ��رة زكي ،د.
حيدر �سعيد ،وجم ��ال العميدي وقا�سم
حممد عبا�س وع�ل�اء املفرجي ،و�صفاء
�صنك ��ور ،واحم ��د ال�سع ��داوي ،ووارد
بدر ال�س ��امل ،وحممد دروي� ��ش ،وخالد
حمفوظ وعدنان من�ش ��د ..و�آخرون ثم
ان�ضم ��ت الين ��ا ال�سي ��دة غ ��ادة العاملي
التي و�ضعت الت�صميم اال�سا�س للمدى.
بدان ��ا بجه ��ازي كومبيوت ��ر ومروح ��ة
من�ضدي ��ة �صغ�ي�رة واكدا� ��س م ��ن
االوراق واالف�ل�ام و�شحن ��ة تف ��ا�ؤل
هائل ��ة بامل�شروع ال�صحفي اجلديد .يف
البداي ��ة �ص ��درت امل ��دى ا�سبوعي ��ة ،ثم
عددي ��ن يف اال�سب ��وع ،وعاد اب ��و نبيل
م ��ن دم�شق ليق ��ود العم ��ل .وانت تعمل
م ��ع هذا الرج ��ل عليك ان تله ��ث راك�ضا
وراء اف ��كاره الت ��ي تتنا�س ��ل كل ي ��وم.
فاج�أن ��ا يوما ابو نبي ��ل بقوله اال�سبوع
الق ��ادم ت�ص ��در امل ��دى يومي ��ة .انتابن ��ا
جميع ��ا الذع ��ر م ��ن االق ��دام عل ��ى هذه
اخلط ��وة فالعم ��ل يف ع ��دد ا�سبوع ��ي
يك ��ون م�سرتخي ��ا ام ��ا الع ��دد اليوم ��ي
ف�سيك ��ون امتحان ��ا �صعبا .ق ��ال لنا ابو
نبي ��ل ا�سمع ��وا يف اي وقت اق ��ول لكم
نذهب اىل اليوم ��ي �س�أواجه مبثل هذه
االعرتا�ض ��ات  ..كلمة اخ�ي�رة اال�سبوع
الق ��ادم ت�ص ��در املدى يومي ��ة وقد كان.
�ستتح ��ول املدى بعد ح�ي�ن اىل مدر�سة
�صحفي ��ة ين ��در الي ��وم ان جت ��د ا�سم ��ا
�صحفيا مل مير باملدى.
 وقفن ��ا اوال عند ميولك للكتابة وال�صحافة،
ولك ��ن كيف اذن اقرتب ��ت من الي�سار العراقي
وحتدي ��دا م ��ن احل ��زب ال�شيوع ��ي مبعنى من
كان ل ��ه الت�أث�ي�ر املبا�شر علي ��ك؟ وهل تعتربين
حت ��ى االن اختي ��ارك ه ��ذا ق ��درا ام قناع ��ة
تاريخية؟
 ت�أخر الوعي ل ��دي اىل ما بعد اكمايللدرا�ست ��ي اجلامعية .مل يكن يف بيئتي
القريبة احد يتعاط ��ى العمل ال�سيا�سي
او حتى االهتمام بال�ش�أن العام .اكتفت
ذل ��ك بالتدريج مع عمل ��ي يف ال�صحافة
وه ��و عم ��ل �سيا�س ��ي عل ��ى وج ��ه م ��ن
الوجوه .هناك تفتحت امامي عوامل مل
اك ��ن اعرف عنها �شيئ ��ا .كان ان�ضمامي
اىل رابط ��ة امل ��ر�أة العراقي ��ة مرحل ��ة
اخ ��رى قربتن ��ي اىل الي�س ��ار .الي�س ��ار
م ��ا ه ��و اال موقف م ��ن احلي ��اة والب�شر
الذي ��ن ي�شاركون ��ك رقعة االر� ��ض التي
تعي� ��ش عليه ��ا  .ان تق�ت�رب م ��ن هموم
النا� ��س وم ��ا ان تعرفه ��ا حت ��ى يتح ��دد
موقفك منه ��ا لتجد نف�س ��ك وقد ابتعدت
ع ��ن نوازع ��ك ال�شخ�صي ��ة وتخليت عن
اطماع ��ك ال�صغرية .كانت هذه بالن�سبة
يل انتقالة نوعية اما اخليار ال�شيوعي
ف�أن ��ه ج ��اء يف مرحلة تالية م ��ن الوعي
تبنيت ��ه ع ��ن قناع ��ة تامة بع ��د ان ن�ضج
ل ��دي الوعي لذا ال ميك ��ن ان نطلق عليه
انه كان قدرا.
 ان ��ت �ساهم ��ت ب�ش ��كل فع ��ال يف احلرك ��ة
الثقافي ��ة العراقي ��ة كتب ��ت ن�ص ��ا م�سرحي ��ا
وق�ص�ص ��ا ق�ص�ي�رة ترجم ��ت اىل االنكليزي ��ة
والرو�سي ��ة وكتب ��ت مق ��االت فكري ��ة كث�ي�رة

لكن ��ك �آث ��رت العم ��ل يف ال�صحافة ،مل ��اذا هذا
االختيار؟
العمل يف ال�صحافة متعة ال ت�ضاهيهامتعة .انت هنا ام ��ام حتد دائم ان تقدم
اجلدي ��د كل يوم فاخل�ب�ر (البايت) خرب
مي ��ت وحتليل احلدث ،ان ج ��اء مت�أخر ًا
ال قيم ��ة ل ��ه وان كررت نف�س ��ك �ستنتهي
�صلت ��ك بال�صحاف ��ة .ال�صحاف ��ة مهن ��ة
ت�ض ��ع ذهن ��ك وقدراتك يف ح ��راك دائم
تظ ��ل مع ��ه تت�أرج ��ح عل ��ى حاف ��ة القلق
ومتع ��ة التح ��دي ه ��ذه ل ��ن جتده ��ا يف
اية مه ��ن اخرى .والعم ��ل يف ا�صحافة
ل ��ه خماط ��ره ويف حتدي اخلط ��ر متعة
اخرى ام ��ا بقية الن�شاط ��ات من م�سرح
وق�صة جاءت كله ��ا من باب التجربة مل
اتوقف كثريا عندها.
 هناك مفارقة بحاجة اىل تف�سري منك كونك
مل تختاري مغادرة العراق يف �سنوات القمع
الت ��ي ا�ستمرت لأك�ث�ر من ثالثة عق ��ود ،بينما
اخ�ت�رت ذلك بعد ف�ت�رة من التغي�ي�ر وانق�ضاء
الدكتاتوري ��ة .ه ��ل لذل ��ك عالقة بحال ��ة الي�أ�س
الكام ��ل م ��ن ان م ��ا ح�ص ��ل هو جم ��رد تدوير
ل�صيغة هذه الدكتاتورية مثال؟ مباذا تف�سرين
ذلك؟
 مل اغ ��ادر ل�سب ��ب ب�سي ��ط اين وقع ��تيف امل�صي ��دة قبل الإف�ل�ات .اعتقلت يف
 1979وبع ��د ه ��ذه التجرب ��ة ال�صعب ��ة
مل يك ��ن هن ��اك معن ��ى للمغ ��ادرة ومعي
ولدي ��ن ال ميك ��ن ان اخ ��رج بهم ��ا اىل
املجه ��ول� .أتيحت يل فر�ص ��ة للمغادرة
بع ��د عملية االعتقال واب ��و نبيل يعرف
ذلك لكن ��ي رف�ضتها� .سبق يل ان جربت
م ��رارات الغرب ��ة ومعاناته ��ا ول�س ��ت
اليوم نادمة .جاءت املغادرة يف 2006
واحلرب الطائفي ��ة يف اوجها واجلثث
تظهر يومي ��ا مرمية يف �أزق ��ة بغداد او
عل ��ى مزابلها .يف هذا اجل ��و امل�شحون
جاءتن ��ي مكامل ��ة تهدي ��د م ��ن �ص ��وت
جمه ��ول اخرجتني من البل ��د .تلب�سني
خوف �صعب علي ان �أ�صفه لعله ب�سبب
تراكم ��ات اخل ��وف القدمي ��ة .ال عالق ��ة
ملغادرتي بالي�أ�س اذ ما زلت اعي�ش على
االمل حتى وانا بعيدة.
� سريت ��ك الرو�سي ��ة ،وا�سمح ��ي يل ان
ا�ص ��ف ذهابك اىل مو�سكو بداي ��ة ال�ستينات
به ��ذا الو�ص ��ف ،م ��ا ال ��ذي ا�ضافت ��ه ل ��ك هذه
التجربة؟
 ال�سرية الرو�سية وحدها حكاية .انترى حل ��م اال�شرتاكية جم�س ��دا امامك
عل ��ى ار�ض الواق ��ع يف مفردات يومية
قد تكون �صغرية لك ��ن دالالتها كبرية.
كنت مهتم ��ة على نحو خا�ص باجلانب
الثقايف .الكتب معرو�ضة يف كل مكان
ت�شرتيها (برتاب الفلو�س) والكل يقر�أ
حتى عاملة امل�صعد جتد الكتاب بيدها
تقر�أ ب�ضعة �سطور بني طابق وطابق.
عرو� ��ض البالي ��ه واالوب ��را الباذخ ��ة
وكون�سرتات املو�سيقى متاحة للجميع
بتذاك ��ر رخي�ص ��ة الثم ��ن .كان هن ��اك
م�سرح للغجر يف مو�سكو ه�ؤالء الذين
ن�سميه ��م عندن ��ا (كاولي ��ة) كان يحظى
ب�إقبال جماهريي وا�سع وفنانو الغجر
يحظ ��ون باحرتام املجتم ��ع  ،ما داموا
يقدمون فنا .مئات اجلامعات واملعاهد
التي تنت�شر يف كل مكان وتدفع الدولة
لطلبته ��ا رواتب �شهرية ..حراك ثقايف
هائ ��ل �شه ��دت تفا�صيل ��ه عل ��ى م ��دى
اع ��وام ع�شته ��ا هناك .لك ��ن امل�شهد يف
عمومه كان مليئ ��ا بال�شوائب تكت�شفها
بالتدري ��ج كلم ��ا طال ��ت اقامت ��ك يف
البل ��د وازدادت �صلت ��ك ب�أبنائ ��ه .هذه
ال�شوائ ��ب �سترتاك ��م لتطي ��ح بالنظام
اال�شرتاك ��ي بع ��د مغادرت ��ي ب�أكرث من
ع�شرين عام ��ا .لكن قناعت ��ي الرا�سخة
ان حل ��م اال�شرتاكي ��ة مل ينت ��ه .كان ��ت
تلك التجربة االوىل للب�شرية �ستعقبها
جت ��ارب اخ ��رى بتنويع ��ات خمتلف ��ة
وا�ش ��كال اخ ��رى لك ��ن اجل ��ذر �سيبقى
واح ��دا .الح ��ظ ان اجت ��اه جمتمع ��ات
الغرب نحو ال�ضم ��ان االجتماعي كلها
م�ستقاة من احللم اال�شرتاكي.
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اقــــرأ
كارل مارك�س ووالدة
املجتمع احلديث

�ص ��در حديثا عن دار املدى كت ��اب "كارل مارك�س ووالدة املجتمع
احلدي ��ث" ت�ألي ��ف ميخائيل هايرني ��خ ترجم ��ه اىل العربية ثامر
ال�صف ��ار والكتاب يعد �سرية ذاتية جدي ��دة و�شاملة حلياة وعمل
كارل مارك�س..ه ��ذا املجل ��د الأول يتعامل على نط ��اق وا�سع مع
�شباب مارك�س يف ترير ودرا�ساته يف بون وبرلني ،كما �سيدر�س
وظيف ��ة ال�شعر يف تط ��وره الفكري ومهنت ��ه الأوىل مع الفل�سفة
الهيغيلي ��ة ومع ما ي�سمى بـ"الهغيلي�ي�ن ال�شباب" يف �أطروحته
عام  .1841بالفعل خالل هذه الفرتة ،كانت هناك �أزمات وكذلك
فوا�صل يف التطور الفكري ملارك�س دفعت مارك�س �إىل التخلي
عن امل�شاريع و�إعادة ت�صور م�شروعه النقدي.

مم����ث����ل����ون ي�����ت�����ح�����دون ك�������ورون�������ا ب����ع����ر�����ض م�������س���رح���ي
عامر م�ؤيد
منذ ان �سيط ��ر فايرو�س كورون ��ا على اجواء
الع ��امل توقف ��ت االن�شط ��ة الثقافي ��ة والفني ��ة،
وكان الع ��راق واح ��دا م ��ن البل ��دان الت ��ي
ا�ضط ��رت ب�سب ��ب تف�شي الفايرو� ��س ان متنع
اقام ��ة االحتفالي ��ات والعرو� ��ض امل�سرحي ��ة
واملو�سيقي ��ة ،يف اال�سابي ��ع االخ�ي�رة رف ��ع
احلظ ��ر جزئيا عن بع�ض الن�شاطات وا�ضيئت
خ�شب ��ة امل�س ��رح الوطن ��ي بعر� ��ض م�سرح ��ي
عراقي املاين ..ممثل ��و م�سرحية "ايغمونت"
يتحدث ��ون ع ��ن م�شاعره ��م وه ��وم يحلق ��ون
ح

ول العا

لم

عل ��ى اخل�شبة من جدي ��د .يقول الفنان حترير
اال�سدي وهو خمرج م�سرحي اي�ضا ،وم�شارك
بالعمل يف حديثه لـ(املدى) ان االهم هو عودة
احلي ��اة امل�سرحي ��ة اىل الع ��راق بع ��د ايقافه ��ا
ب�سبب فايرو�س كورونا .
وا�ش ��ار اىل ان "امل�سرحية مت العمل عليها منذ
ع ��ام ون�ص ��ف ولك ��ن توقفت ب�سب ��ب الظروف
وقب ��ل العر�ض مترنا مل ��دة ع�شرين يوما وهذا
عمل �شاق وبحاجة اىل جهد كبري".
وب�ي�ن ان "هدف ��ه بالتواج ��د يف ه ��ذا العم ��ل
امل�سرحي ه ��و التعامل مع املخ ��رج االوروبي
ومعرف ��ة طريق ��ة تفك�ي�ره جت ��اه امل�س ��رح
ومعرفة مفهومه للجم ��ال والتكوين والف�ضاء
امل�سرح ��ي" .وذك ��ر اال�س ��دي ان "الكثريي ��ن
يعتق ��دون ان ر�ؤيته ��م للممث ��ل العراقي تعني

ان العم ��ل عراق ��ي لكن يف احلقيق ��ة ان العمل
كان اوروبي ��ا ،الن ايق ��اع العم ��ل واج ��واءه

كانت اوروبية وال�ش ��يء الوحيد العراقي هو
املمثل ��ون" .م ��ن جانب ��ه اكد الفن ��ان مرت�ضى

حبي ��ب وه ��و م�ش ��ارك اي�ض ��ا يف ه ��ذا العم ��ل
امل�سرحي "انه ملن الرائع ان ترى بعينك عودة
احلياة للم�سرح يف بغداد واالكرث ده�شة حني
تتح�س� ��س بقدمي ��ك خ�شب ��ة امل�س ��رح .بع ��د ان
عطل الكوفيد احلياة ب�ص ��ورة مرعبة" .وذكر
ان "هن ��اك فر�صة ممتازة ان نتب ��ادل الثقافات
وان تنفت ��ح على الآخ ��ر يف كل املجاالت حيث
بالتع ��اون م ��ع معه ��د غوت ��ه االمل ��اين ووزارة
الثقاف ��ة العراقي ��ة ودائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�سرح
ومب�شاركة ال�سيمفونية العراقية قدم العر�ض
امل�سرح ��ي املو�سيق ��ي �إيغمون ��ت للكات ��ب
وال�شاع ��ر االمل ��اين غوته من اخ ��راج املخرجة
االملاني ��ة" .وذك ��ر ان "العم ��ل كان مع ممثلني
عراقي�ي�ن وت�صميم امل ��اين لالزياء فهي جتربة
تتيح ل ��ك التعرف على الآخر من حيث التفكري

هنود يعبدون "عرو�س كورونا"
مبوازاة الكارثة ال�صحية يف الهند حيث
ح�صد وباء كورون ��ا مئات �آالف الأرواح
خ�ل�ال الأ�سابي ��ع املا�ضي ��ة ،انت�شرت يف
ع ��دد من امل ��دن م ��زارات خا�ص ��ة لتكرمي
"�إلهة كورونا".
وفق� � ًا ل� �ـ"وكاالت االنب ��اء" ،ف� �� ّإن ع ��دد ًا
م ��ن الأ�شخا�ص ،يف مناط ��ق خمتلفة من
الهن ��د ،راودته ��م ب�ش ��كل متزام ��ن فك ��رة
�إن�ش ��اء م ��زارات لتكرمي "�إله ��ة كورونا"
وطلب �شفاعتها لر ّد �أ�ضرار الوباء.

لتكرمي "�إلهة كورونا".
ويظه ��ر امل�ش ��رف عل ��ى املعب ��د الكاه ��ن
�أنان ��د بهاراث ��ي وه ��و ي� ��ؤدي طقو� ��س
التك ��رمي وح ��ده� ،أو بح�ضور ع ��دد قليل
من الأ�شخا� ��ص ،تفادي ًا للتجمعات .وكان
بهاراثي قد قرر تخ�صي�ص طقو�س عبادة
كاملة لإلهة كورون ��ا ،متتد ملدة  48يوم ًا،
تتخلله ��ا �إ�ضاءة ال�شموع و�سكب احلليب
والزعفران على الن�صبني ،لطلب الرحمة
من �أذى الوباء.

و�س ِّج ��ل ظه ��ور ُن�ص ��ب لأ�ش ��كال �إلهي ��ة
ُ
م�ؤنث ��ة ،متث ��ل فايرو�س كورون ��ا ،تلقب
بـ"كورونا ديفي" �أو "كورونا ماتا" (الأم
كورونا) ،على امتداد املناطق الهندية من
ال�شم ��ال �إىل اجلن ��وب .ودخل ��ت و�سائل
�إعالم �إىل معب ��د كامات�شبوري �أدينام يف
مدين ��ة كوميباتور جنوب ��ي الهند ،حيث
التقطت �ص ��ور لتمثالني �أحدهما متو�سط
احلجم من اخلر�سانة ،والآخر �صغري من
اخل�ش ��ب ،ن�صبهم ��ا امل�ش ��رف عل ��ى املعبد

واال�شتغ ��ال ف�ض�ل ً�ا عن تبادل اخل�ب�رات وفتح
الآفاق امل�ستقبلية التي تخ ��دم الواقع الثقايف
العراق ��ي" .فيما يق ��ول املمث ��ل والكاتب عالء
الفار�س وهو اي�ضا م�شارك يف العمل بحديثه
لـ(امل ��دى) ان "العمل يتكون م ��ن � 18شخ�صية
ولذل ��ك فقد مث ��ل البع� ��ض اكرث م ��ن �شخ�صية
داخل العمل واندفنت بتج�سيد �شخ�صيتني".
وا�ض ��اف ان "العم ��ل كال�سيكي ولك ��ن طريقة
تقدميه للجمهور كانت بطريقة حديثة" ،مبينا
انه "ا�ستفاد من هذه التجربة خا�صة بالتعامل
م ��ع كادر اجنب ��ي يف جمي ��ع مفا�ص ��ل االنتاج
الفني" .وذكر ان "اجلمهور كان على قدر عال
م ��ن امل�س�ؤولية من حي ��ث االلت ��زام بتعليمات
خلية االزمة وكذلك م ��ن ناحية تلقي اجلمهور
لهذا العمل".

املغاربة "ممنوعون من
الزواج" ملدة �أ�سبوع كامل

وظيفة لـ "�شرب املاء" براتب � 15ألف دوالر
�أعلن ��ت �شركة �أمريكية ع ��ن وظيفة يتقا�ضى
�شاغله ��ا � 15أل ��ف دوالر ،مقاب ��ل �شرب كمية
حم ��ددة م ��ن امل ��اء يومي ��ا ،بجان ��ب بع� ��ض
الأن�شطة على مواقع التوا�صل االجتماعي.
وبح�س ��ب جملة "فورب�س" ،ف�إن هذا املوظف
ال ��ذي تبح ��ث عن ��ه ال�شرك ��ة �س ��وف ي�شغ ��ل
من�صبا كبريا بني م�س� ��ؤويل العط�ش ،ملدة 8
�أ�سابيع مقابل � 15ألف دوالر.
و�س ��وف تب ��د�أ مهم ��ة �صاحب الوظيف ��ة التي
و�صفته ��ا املجلة بـ"وظيف ��ة الأحالم" ،ب�شرب

�ساندرا بولوك
تركب القطار
مع براد بيت

�سريع احلركة من طوكيو �إىل موريوكا مع توقفات
قليل ��ة فق ��ط بينهما ،ويكت�شف ��ون �أن مهامه ��م لي�ست
منف�صلة ع ��ن بع�ضها البع�ض ،وي�صبح ال�س�ؤال ،من
ال ��ذي �سيخرج من القطار على قيد احلياة وما الذي
ينتظرهم يف املحطة القادمة؟
وعلى الرغم من كون بولوك وبيت من �أكرث املمثلني
�شه ��رة يف هولي ��وود خ�ل�ال معظ ��م العق ��ود الثالثة
املا�ضي ��ة� ،إال �أنهما مل يظه ��را يف �أي فيلم قبل "قطار
�سريع".

انتظ ��ر املغاربة طوي�ل ً�ا قبل �إنهاء حالة الإغ�ل�اق العام الناجتة عن
تف�ش ��ي فايرو�س كورونا ،وه ��ي الأ�شهر التي �أُغلق ��ت فيها �صاالت
الأف ��راح و�أُجّ ل ��ت م�شاري ��ع ال ��زواج .لكن يب ��دو �أن ��ه �سيكون على
املغاربة االنتظار �أ�سبوعا �إ�ضافيا لإبرام عقود زواجهم.
فبدء ًا م ��ن الأول من متوز املقبل� ،سوف يدخل "العدول" املكلفون
ب�إب ��رام العقود يف �إ�ضراب ي�ستمر مل ��دة �أ�سبوع .ويطالب العدول
بتعدي ��ل قان ��ون �أُقر قبل  15عام� � ًا ،والذي يرون �أن ��ه مل يعد يالئم
تطورات الع�صر احلايل.
والتق ��ط رواد مواق ��ع التوا�ص ��ل ه ��ذا اخل�ب�ر وجعل ��وا من ��ه مادة
لل�سخري ��ة� ،إذ حتدّث البع�ض عن "�صدمة" املتزوجني الذين �سوف
يت�أجل م�شروع ارتباطهم .بينما قال �آخرون �ساخرين �إنها "فر�صة
�ساقها لهم القدر للرتاجع".
وكت ��ب �إبراهي ��م كرمي�" :إىل م ��ن كانوا ينوون �إب ��رام عقد الزواج
هذه الف�ت�رة ،احلياة تعطيكم فر�صة �أخ�ي�رة ملراجعة الأمر ،فكروا
جيد ًا ،اللهم �إين قد بلغت� ،إىل اللقاء".
وع ّلق ��ت �صفح ��ة "يل بونكيي ��ه"" :عندم ��ا تعطي ��ك احلي ��اة فر�صة
ثاني ��ة" ،و�أيّدته ��ا ب�شرى املنط ��ي �ساخرة" :بالن�سب ��ة للذين كانوا
�سيتزوجون هذا الأ�سبوع ،القدر يعطيكم فر�صة للرتاجع".

 علي ح�سني

امل�ؤامرة الكونية!!
دائما ما ير�سل يل بع�ض القراء
الأعزاء ر�سائل ي�ؤنبون فيها
"جنابي" لأنني �أثري حالة من
الك�آبة وال�سواداوية يف مقاالتي،
وهم يلومونني لأنني �أ�ستغل
هام�ش احلرية و�أ�سخر من
ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني الذين
و�ضعوا العراق يف م�صاف الدول
الكربى .
�أنا �آ�سف �أيها الأعزاء ،فرمبا ما
يكتبه "جنابي" ،جمرد �أوهام
�أعتا�ش عليها ..فهل من املعقول
�أن ال �أرى املنجزات التي حققتها
حكومات عالوي واملالكي
واجلعفري وعادل عبد املهدي؟،
وكيف ت�سنى ل�شخ�ص مثلي
فاقد الب�صرية �أن ال يدرك حجم
امل�شاريع العظمى التي حتققت
منذ ثمانية ع�شر عام ًا؟.
ميكن للقارئ العزيز �أن يطلق
علي �صفة "الناكر للجميل" لأنني
ّ
�أمتتع بالدميقراطية ،و�أ�شرب
احلرية العراقية مثلما �أ�شرب
ع�صري الربتقال ،دميقراطية
مفيدة ومنع�شة وت�ساعدك على �أن
تواجه م�صاعب احلياة وتتمتع
مع قانون العطل الر�سمية الذي
ال يزال متوقف عند احداث القرن
الهجري االول .ورمبا يقول قارئ
عزيز �إن ما تكتبه وتقوله يعي�شه
النا�س كل يوم ،ي�شعرون به
ويت�أملون منه ،ورمبا لو �أُتيحت
لهم فر�صة التعبري لقالوا �أكرث مما
نقوله ونكتبه .
�سي�سخر مني البع�ض حتم ًا
ويقول :يارجل ال�سيا�سة يف
العراق مادة د�سمة للكتابة
ال�ساخرة ،ولكن يا�سادة ياكرام،
�سوف يظل الفارق كبري ًا يف
احلجم بني ما نكتبه ،و�سخرية
ال�سيدة عتاب الدوري التي
اكت�شفنا �أنها":نب�ض ال�شارع
العراقي و�صوته املدوّ ي" وهي
ت�شرح لنا م�س�ألة مع�ضلة الق�ضاء
على املدعو "�أبو بري�ص" الذي
يزاحمها على كر�سي الربملان،
وكنت �سعيد ًا �أن ال�صحافة مل
جترف "الغائب ..احلا�ضر" علي
الدباغ ،ومل يناف�س الفقراء من
�أمثايل على �أرزاقهم.
يف خ�ض ّم �أخبار الك�آبة وو�سط
فو�ضى �سيا�سية ،ثمة �أفعال
و�أخبار تبدو م�ضحكة �أحيان ًا،
من هذه الأخبار  ،ما قالته
النائبة ال�سابقة مها الدوري
وهي ت�صرخ �إن �إ�سرائيل متنع
�إعمار مدينة ال�صدر ..يالها من
م�ؤامرة خ�سي�سة ،حني تتدخل
الدول ومتنع مرور �سيارات
جمع النفايات يف �شوارع مدينة
ال�صدر ..وت�سببت الإمربيالية
اللعينة ب�أن ي�سيطر �صاحب
املولدة على مقدرات فقراء
العراق .هل هناك م�ؤامرة �أكرب من
هذه؟ ..ال يا�سادة فال�شهر�ستاين
و�أيهم ال�سامرائي وعفتان وكرمي
وحيد جاهدوا من اجل توفري
الكهرباء لل�شعب �،إال �أن املا�سونية
اللعينة ت�أمرت علينا .
كنت �أنوي اليوم �أن �أ�صدع
ر�ؤو�سكم باحلديث عن الب�شر
العاديني ال العباقرة ،و�أحدثكم
عن قرار الق�ضاء االمريكي ٌحكم
بال�سجن  22عاما ون�صف العام
على ال�شرطي الأمريكي الذي دين
بقتل املواطن الأمريكي الأ�سود
جورج فلويد.
مار�ست قواتنا االمنية كل و�سائل
القمع من �ضرب بالر�صا�ص احلي،
وقنابل الغاز  ،لأن املتظاهرين
جتاوزوا الإ�شارة احلمراء يف
طريق الدميقراطية العراقية ،مل
يطق بع�ض ال�سا�سة ان هناك من
يحتج �ضد الدميقراطية العراقية
فخرج يعلنها �صريحةّ � " :إن
االحتجاجات م�ؤامرة " .

خاص جداً ...

ال����ف����ن����ان����ون ي����ك����رم����ون ب�ل�ا����س���م حم���م���د ب���ح���ف���ل ت����أب���ي���ن���ي

 عارف ال�ساعدي
ال�شاع ��ر ومدي ��ر دار ال�ش� ��ؤون
الثقافي ��ة اعل ��ن ع ��ن ني ��ة ال ��وزارة
�إط�ل�اق جائ ��زة ف ��ي ال�شع ��ر والق�صة
الق�صيرة والم�س ��رح والنقد والفكر،
وا�ض ��اف ان ال ��دار �ستق ��وم بالعديد
م ��ن الن�شاطات والفعالي ��ات لغر�ض
تن�شيط الحركة الثقافية.
� شذى �سالم
الفنان ��ة واالكاديمي ��ة ت ��م اختياره ��ا
لال�ش ��راف عل ��ى ال ��دورة الجدي ��دة
لمهرج ��ان وا�سط ال�سينمائي الدولي
للأف�ل�ام الق�صيرة ،والذي �سيقدم فيه
 30فيلما ت ��م اختيارها من بين 250
فيلما ومن الم�ؤمل انطالق المهرجان
ف ��ي الرابع م ��ن �شه ��ر �آب المقبل في
مرك ��ز محافظ ��ة وا�س ��ط ،وم ��ن بين
فقرات ��ه تكري ��م ع ��دد م ��ن الفناني ��ن
الرواد الذي ��ن قدموا ال�ش ��يء الكثير
للفن العراقي ب�شكل عام والوا�سطي
ب�شكل خا�ص ،ومنهم الفنانة القديرة

ي�شارك املمثالن احلائزان على الأو�سكار �ساندرا
بولوك وبراد بيت يف فيلم جديد يحمل عنوان
"بوليت تراين" (قطار �سريع) الذي يعيد �إىل
الأذه ��ان ق�صة للكاتب ��ة البولي�سي ��ة ال�شهرية
�أغاث ��ا كري�ست ��ي ع ��ن القت ��ل على م�ت�ن قطار.
فيل ��م الإثارة القادم يتج ��ه �شرقا ،ويركز على
ع�صابة من الرجال القتلة ي�أخذون جولة على
قطار �شينكان�سن الياباين الفائق ال�سرعة .يروي
العم ��ل ق�صة خم�سة قتلة يج ��دون �أنف�سهم يف قطار

� 8أك ��واب م ��ن امل ��اء (م�ض ��اف �إلي ��ه مكمالت
الهيدرات) ،يوميا.
و�أو�ضحت �شركة "� "Hydrantأن الهدف
من �ش ��رب هذه الكمي ��ة ه ��و �أن يت�أكد احلائز
عل ��ى الوظيف ��ة م ��ن �أن جمه ��ور ال�شرك ��ة لن
ي�شع ��ر بالعط�ش بعد ا�ستهالكه هذا املاء الذي
تنتج ��ه .وذك ��رت ال�شركة �أن كب�ي�ر م�س�ؤويل
العط�ش �سوف يكلف �أي�ض ��ا ب�إن�شاء حمتوى
رقمي ح ��ول �شرب املاء ،وم�شاركته من خالل
مواقع التوا�صل االجتماعي.

العمود
الثامن

ما�س القي�سي

فاطم ��ة الربيع ��ي والمخ ��رج الكبير
محمد �شكري.

 عقيل مهدي
المخ ��رج الم�سرح ��ي واالكاديم ��ي
ي�ست�ضيفه اتحاد ادباء بابل للحديث
ع ��ن تجربت ��ه الإبداعي ��ة ،وذكرياته
ف ��ي الكوت وبغ ��داد ،و�أبرز محطاته
الجمالي ��ة ..وذل ��ك خ�ل�ال فعالي ��ات
معر�ض الكت ��اب الذي يقام في الحلة
اليوم الثالثاء.

اقام ��ت نقاب ��ة الفنان�ي�ن حف�ل�ا وداعيا
للفنان الت�ش ��كيلي بال�س ��م حممد؛ الذي
م�ضى على رحيل ��ه قرابة �شهرين؛ يوم
ال�سبت املا�ضي امل�صادف  26حزيران،
اذ ب ��د�أت �أوىل حمطات ��ه بكلم ��ة القتها
ابنت ��ه �سارة بال�سم حمم ��د ،امام ح�شد
م ��ن ال�ضيوف من تالم ��ذة كلية الفنون
اجلميل ��ة الذي ��ن ا�ش ��رف الراح ��ل على
درا�سته ��م وم�شاريع تخرجه ��م ،ف�ضال
ع ��ن ال�شخ�صي ��ات العام ��ة م ��ن فنانني
وادب ��اء بح�ضور وا�سع �شهد على مدى
تقدي ��ر مكانته كان�س ��ان وفنان على حد
�سواء ،ثم ت�ل�ا ذلك ا�ستقب ��ال الزائرين
يف �صالة تعر�ض ابداعاته من م�ؤلفات
ولوحات جتريدي ��ة متحررة من حدود

الطقس

الأف ��كار يوحده ��ا تناغم الل ��ون معربة
ع ��ن م ��دى عمق وعي ��ه مبا يج ��ري من
حول ��ه .وقد ق ��ال جبار ج ��ودي ،نقيب
الفنان�ي�ن ،ع ��ن ه ��ذا املهرج ��ان" :نحن
ال ن ��ودع بال�س ��م حمم ��د ،ب ��ل ن�ؤك ��د له
ولعائلت ��ه وكل حمبيه م ��ن خالل حدث

الي ��وم ،بان ��ه كان وم ��ازال �صديق ��ا لنا
جميع ��ا و�سيبقى حا�ض ��را معنا يف كل
املنا�سب ��ات والفعالي ��ات وه ��ذا عهدن ��ا
عل ��ى ال ��دوام"" .للرحي ��ل ر�ؤى ع ��دة،
كل من ��ا ي ��راه م ��ن زاويت ��ه وبفل�سفته
اخلا�ص ��ة" ،هك ��ذا ع�ب�ر عزي ��ز خيون،

ممثل ،وا�صفا الراحل بقوله" :الرحيل
طبيع ��ة وجودية للب�شر عامة لكن هناك
ف ��رق بني رحي ��ل و�آخ ��ر ،هن ��اك انا�س
يرحل ��ون بال ��روح واجل�س ��د بينم ��ا
هن ��اك خال ��دون بافعاله ��م وم�سريته ��م
وما يقدم ��ون للب�شرية ،نح ��ن اليوم ال
ن�ؤب ��ن بال�س ��م حممد ولك ��ن نحتفي به
ك�صدي ��ق فه ��و ماي ��زال حا�ض ��را بيننا
بدلي ��ل احل�ض ��ور الوا�س ��ع ،فتحي ��ة
لل ��ذي كان ويك ��ون و�سيبق ��ى معن ��ا".
م ��ن جهتها قال ��ت �س ��ارة بال�سم حممد،
ابنته" :منا�سب ��ة اليوم جعلتني اعرف
مدى حب النا�س البي قد مل�ست ذلك يف
عي ��ون احلا�ضري ��ن وتعا�ضدهم" وعن
معر� ��ض اللوحات تعق ��ب قائلة" :كنت
اقتني ه ��ذه االعمال يف من ��زيل واالن
خرجت لل�ضوء به ��ذا العر�ض و�سنقيم

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

معر�ض ��ا �آخر الحقا يخ�ص العائلة فقط
وبع�ض املقربني".
ومم ��ا يلف ��ت االنتب ��اه داخ ��ل �صال ��ة
العر� ��ض وج ��ود زاوية حتت�ض ��ن �آخر
لوحة فني ��ة جتريدية رحل عنها بال�سم
قب ��ل ان يوقعه ��ا يجاوره ��ا كر�سي ��ه
اخلا� ��ص وعدت ��ه م ��ن ري� ��ش وا�صباغ
تخربن ��ا ق�صة فنان عك ��ف على االبداع
الل ��وين حت ��ى �آخ ��ر حلظ ��ات حيات ��ه،
يق ��ول كاظ ��م �شاب ��ث ،فن ��ان ت�شكيلي:
"م ��ن النوادر ان جن ��د ر�ساما ومفكرا
ومنظ ��را يف العم ��ل الفن ��ي وه ��ذا هو
بال�سم ،قد خ�سرن ��ا برحيله قامة نقدية
مفك ��رة ،ال ميك ��ن ان تعو� ��ض" .وع ��ن
لوحت ��ه التي غاب ��ت عنها �آخ ��ر مل�ساته،
يعق ��ب قائ�ل�ا" :العم ��ل الأخ�ي�ر ل ��ه مل
يوقع ��ه ب ��ل فعلها بدال عن ��ه ملك املوت،

وه ��ذا ي�ؤث ��ر بدواخلن ��ا ب�ش ��كل م�ؤمل،
ق ��د يك ��ون م ��ا ح ��دث ي�ش�ي�ر اىل النبل
والت�سام ��ي ان ت�صادف ��ه حلظ ��ة املوت
اثن ��اء �إجن ��ازه للعم ��ل ،كل عم ��ل م ��ن
اعمال ��ه ي�أخذنا يف رحل ��ة ممتعة للعني
واحل� ��س واجلمال" .من بني احل�ضور
الك ��رمي امل ��ودع للراح ��ل بال�س ��م كان
هن ��اك املو�سيق ��ار كرمي و�صف ��ي الذي
عرب عن العالق ��ة الوطيدة الرابطة بني
املو�سيق ��ى والر�سم ،بقول ��ه" :تعاملت
مع م�ساح ��ة �أو�سع من م�ساحة التالقي
املبا�ش ��ر ،م�ساحة تعبريي ��ة بنيت وفق
م ��ا موج ��ود يف اخلليق ��ة ،ان ��ه ك ��ون
من�سج ��م بذات ��ه فل�سفي ��ا ووجودي ��ا،
وتكرب م�ساح ��ة التعبري الإن�ساين حني
يتالق ��ى الرتدد مع الل ��ون والذبذبة يف
اخلليقة".
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