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وزير البيئة :العراق دخل في التطرف المناخي
 بغداد /المدى
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قال وزير البيئة جا�سم الفالحي �إن العراق �أ�صبح �ضمن منطقة التطرف
المناخي.
و�أفاد الفالحي� ،أن «العراق تجاوز م�س�ألة التغير المناخي ويقع حالي ًا �ضمن
منطقة التطرف المناخي� ،أي ن�شوء ظواهر يمكن �أن تح�صل في غير �أوانها».
و�أ�ضاف� ،إلى �أن «مجل�س الوزراء �أ�صدر قرارات بمنع االعتداء على الم�ساحات
الخ�ضراء والب�ساتين وتحويل جن�س االرا�ضي».
و�أ�شار� ،إلى �أن «الجهات الم�س�ؤولة عن تنفيذ هذه القرارات هي البلديات
والقوات الأمنية الما�سكة للأر�ض».
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تهيئة مع�سكرات وم�ستلزمات
«الخدمة الإلزامية»

انقالب التن�سيقي على «حرمة حل البرلمان» و�سيلة �ضغط على «التحالف الثالثي»

التيار ال�صدري م�ستعد لإعادة االنتخابات لكن
�سي�ستمر في �إعطاء خ�صومه «منح زمنية»

 بغداد /المدى
�أف�صح مكتب القائد العام للقوات امل�سلحة عن بع�ض تفا�صيل م�شروع قانون
اخلدمة الإلزامية املعرو�ض �أمام جمل�س النواب ،الفت ًا �إىل �أن مواده تت�ضمن
م�ستحقات مالية للم�شمولني به ت�صل �إىل � 750ألف دينار ،م�شددة على �أن
مدة اخلدمة �ستكون بح�سب ال�شهادة الدرا�سية ،مو�ضحة �أن ا�ستثناء بع�ض
الفئات �أو ت�ضمني ما يعرف بـ (البدل) مرتوك للنقا�شات داخل الربملان.
وقال املتحدث با�سم مكتب القائد العام للقوات امل�سلحة يحيى ر�سول� ،إن
«وزارة الدفاع �أجنزت م�شروع قانون اخلدمة الإلزامية ورفعته �إىل جمل�س
الوزراء».
وتابع ر�سول� ،أن «احلكومة �صوتت على امل�شروع يف وقت �سابق ،وقررت
احالته �إىل جمل�س النواب لغر�ض �إقراره».
ويرى� ،أن «مو�ضوع اخلدمة الإلزامية مهم جد ًا ،وهي موجودة يف جميع
دول العامل» ،م�شدد ًا على «حاجة العراق ل�شباب وطني يت�سلح بالعقيدة
الوطنية والدفاع عن الوطن» .و�أ�شار� ،إىل �أن «العراق وعند تعر�ضه �إىل
خطر خارجي يجب �أن تكون لديه قوات احتياط لغر�ض الدفاع عن الوطن»،
منوه ًا �إىل ان «اخلدمة الع�سكرية ت�سهم يف بناء الروح املعنوية و�صناعة
الرجال خالل تواجد ال�شباب يف مع�سكرات التدريب و�أداء اخلدمة».

 بغداد /تميم الح�سن
�سيبق ��ى التي ��ار ال�ص ��دري ،يف الوق ��ت
احل ��ايل ،يوا�ص ��ل اعط ��اء «املن ��ح
الزمنية» خل�صومه متجنب ًا الذهاب اىل
اخليارات ال�صعبة.
وتقع فكرة «االنتخابات املبكرة» ،ك�أحد
حلول �أزمة ت�شكي ��ل احلكومة ،يف اخر
قائم ��ة خي ��ارات «ال�صدري�ي�ن» ،رغم ان
التيار ال ي�ستبعد اجراءه.
ويتعر� ��ض التي ��ار اىل «ابت ��زاز» م ��ن
فريق الإط ��ار التن�سيقي ،بق�ضيتي «حل
الربمل ��ان» وقانون االم ��ن الغذائي ،على
ح�ساب االزمة ال�سيا�سية.
حي ��ث ظه ��ر حما� ��س «التن�سيق ��ي» يف
احلدي ��ث ع ��ن االنتخاب ��ات املبك ��رة
متزامنا مع ع ��ودة الن�شاط اىل الربملان
بعد تعطله لنحو � 4أ�شهر.
وحت�سب اع ��ادة دوران حركة الت�شريع
يف جمل� ��س الن ��واب اىل ال�صدريني� ،إذ
ي�شكل ��ون مع حلفائهم نح ��و  % 60من
عدد املقاعد.
الربمل ��ان افتتح ن�شاط ��ه اجلديد بقانون
حظر التطبيع م ��ع ا�سرائيل والذي كان
زعيم التي ��ار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر،
من ا�شد املتحم�سني لتمريره.
وق ��ر�أ الربمل ��ان قب ��ل الت�صوي ��ت عل ��ى
القانون ،ر�سالة زعيم التيار اىل النواب
الذي دعاهم فيها اىل الت�صويت.
ث ��م ع ��اد «ال�ص ��در» لتح ��دي خ�صوم ��ه
بقان ��ون «االم ��ن الغذائ ��ي» ال ��ذي كانت
املحكم ��ة االحتادية قد رف�ض ��ت ن�سخته
احلكومي ��ة ،واعترب ذل ��ك مبثابة �ضربة
موجهة اىل ال�صدريني.
 التفا�صيل �ص3

 التفا�صيل �ص2

 10تريليونات دينار للخدمات
في قانون الأمن الغذائي
 بغداد /فرا�س عدنان

بغداد ت�سجل ارتفاعا في ا�سعار ا�شتراكات المولدات االهلية ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

�إي������ران ت��ن��ف��ذ ت��ه��دي��ده��ا وت��خ� ّ�ف�����ض �إم�������دادات ال��غ��از
 بغداد /المدى
نفذت �إيران تهديدات نتيجة عدم ت�سديد م�ستحقات الغاز
امل�شغل للمحطات الكهربائية يف العراق ،وقامت بخف�ض
االمدادات.
وقال املتحدث با�سم الوزارة �أحمد مو�سى� ،إن «وزارة
الكهرباء لي�س بو�سعها �إال و�ضع املواطنني �أمام ال�صورة

احلقيقية لكي تعرف ما متعلق بنا ون�سب الإجناز».
و�أ�ضاف مو�سى� ،أن «خططنا ا�ستهدفت رفع م�ستويات
الإنتاج بنحو � 4إىل � 5آالف ميغا واط» ،مو�ضح ًا �أن
«التجهيز لغاية قبل يومني يف عموم املحافظات يالقي
ا�ستح�سان ًا كبري ًا» .و�أ�شار� ،إىل �أن «الغاز الإيراين
مت تقليله بكمية  5ماليني ،وهذا ما ت�سبب يف تراجع
�ساعات التجهيز منذ ثالثة �أيام ،نتيجة عدم ت�سديد

الحرارة ترتفع �إلى  50درجة ال�سبت المقبل
 بغداد /المدى
حت ��دث متنب ��ئ جوي ع ��ن ارتف ��اع كب�ي�ر يف احلرارة
خ�ل�ال الأيام املقبل ��ة ،متوقع ًا و�صوله ��ا �إىل  50درجة
مئوية.
وق ��ال املتنب ��ئ اجل ��وي حي ��در حبي ��ب� ،إن «التوقعات
ت�ش�ي�ر �إىل ت�أثر العراق بامتدادات املنخف�ض املو�سمي
احلراري بداية من اخلمي�س والأيام التي تليه».
و�أ�ضاف حبي ��ب� ،أن «الطق�س �سيكون �صحو ًا وحار ًا؛
ب�سبب ت�أثري الكتلة الهوائية احلارة والرطبة املرافقة

للمنخف� ��ض احل ��راري املو�سمي».و�أ�ش ��ار� ،إىل ان
«احل ��رارة �سوف ترتفع يف عم ��وم البالد بواقع � 4إىل
 6درج ��ات مئوية» ،متوقع� � ًا �أن «تكون درجة احلرارة
خ�ل�ال يوم ��ي اخلمي� ��س واجلمع ��ة يف املنطقت�ي�ن
الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة ب�ي�ن � 45إىل  48درج ��ة� ،أم ��ا
املنطقة ال�شمالية ف�أنها �ستكون بني � 41إىل .»44
ون ��وه حبيب� ،إىل �أن «ال�سبت املقب ��ل �سي�شهد ارتفاع ًا
جدي ��د ًا ب�إمكاني ��ة درجات احل ��رارة بو�صولها �إىل 49
درج ��ة يف املنطق ��ة ال�شمالي ��ة و 49درج ��ة يف املنطقة
الو�سطى و 50درجة يف املنطقة اجلنوبية».

يف ظ ��ل و�ض ��ع اقت�ص ��ادي مرتب ��ك
وفو�ض ��ى �سيا�سي ��ة ،تتف ��اوت ن�سب
الفقر يف العراق ب�أرقام متقاربة دون
حلول ومعاجلات ميكنها احلد منها.
وبح�س ��ب االح�صائي ��ة الأخ�ي�رة قبل
اجلائح ��ة والت ��ي ن�ش ��رت يف �شباط
 ،2020كان ��ت ن�سب ��ة الفق ��ر قد بلغت
� 20%أي ما يعادل  8ماليني عراقي
كان حتت خط الفقر.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م وزارة
التخطيط عب ��د الزهرة الهنداوي يف
حديث لـ(املدى)� ،إن «الوزارة ت�ستعد
لإج ��راء واح ��د م ��ن �أو�س ��ع امل�س ��وح
يف الع ��راق وهو امل�س ��ح االقت�صادي
واالجتماع ��ي للأ�س ��رة وال ��ذي
�سينطلق يف �شهر متوز املقبل».
و�أ�ض ��اف الهن ��داوي �أن «امل�س ��ح
�سي�ستمر �أكرث م ��ن �سنة �أي نحو 14
�شهر ًا ،على  4مراحل ،و�سنكون �أمام
م�ؤ�ش ��رات ونتائ ��ج بع ��د كل مرحلة،
ب ��دء ًا م ��ن النتائ ��ج الأولي ��ة وانتها ًء

بالنتائ ��ج النهاية بع ��د انتهاء امل�سح،
ال ��ذي �سي�شم ��ل كاف ��ة املحافظات مبا
فيها حمافظات �إقليم كرد�ستان».
ولف ��ت ،اىل �أن «الن�س ��ب التقديري ��ة
مل�ؤ�ش ��رات الفقر يف الع ��راق ترتاوح
م ��ن � ،25% – 22أي بح ��دود 10
مالي�ي�ن عراقي ،وه ��ي تبقى توقعات
لأنن ��ا مل نق ��م ب�إج ��راء م�س ��ح خ�ل�ال
الف�ت�رة الأخرية ،با�ستثن ��اء الدرا�سة
الت ��ي �أجريناه ��ا ع ��ام  2020بع ��د
تداعيات جائحة كورونا».
وتاب ��ع الهن ��داوي� ،أن» ن�س ��ب الفق ��ر
ارتفع ��ت بع ��د الع ��ام  2014بنح ��و
وا�ض ��ح� ،إذ �أن ن�سبة الفق ��ر يف �إقليم
كرد�ست ��ان اقرتبت من حاجز 5.6%
فيم ��ا ارتفع ��ت يف مناط ��ق الع ��راق
الأخ ��رى ،ففي اجلن ��وب  31%ويف
الو�س ��ط م ��ن � ،% 18 – 17أم ��ا يف
املناط ��ق الت ��ي تعر�ض ��ت الحت�ل�ال
تنظيم داع� ��ش االرهابي مثل نينوى
و�ص�ل�اح الدي ��ن والأنب ��ار ،نتح ��دث
ع ��ن نح ��و  41%ويف بغ ��داد بلغت
.»12%

م�ستحقات الغاز عن عام .»2020ولفت� ،إىل «ا�ستمرار
املفاو�ضات مع الإيرانيني ب�شكل م�ستمر بغية اقناعهم
بالظروف التي منر بها و�أن الت�سديد يكون خالل الأيام
املقبلة».وم�ضى مو�سى� ،إىل �أن «مبلغ الديون هو 1.6
مليار دوالر عن امدادات الغاز لعام  ،2020و�أن اجلانب
الإيراين كان قد ذكر �أن عدم ت�سديدها يف يوم � 31أيار
�سيدفعه �إىل قطع الغاز».

 بغداد /المدى

تحقيق بمزاعم
ت�سريب �أ�سئلة
االمتحانات

خطة لتحديد معدالت الفقر وم�ؤ�شرات عن  10ماليين
�شخ�ص يعانون العوز

 بغداد /ح�سين حاتم

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

و�أ�شار الهنداوي �إىل �أن «العمل على
�إعداد ال�سرتاتيجية الثالثة من العام
 2023اىل  2027ملعاجلة خط الفقر
والتي �ست�أخذ على عاتقها املتغريات
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة وم ��ا
ت�سبب ��ت به جائحة كورون ��ا و�آثارها
ال�سلبية».
وتدخ ��ل اخلطة الت ��ي �أطلقتها وزارة
التخطيط ع ��ام  ،2018ملكافحة الفقر
يف الب�ل�اد مراح ��ل التنفي ��ذ الأخرية
التي تنتهي عند نهاية العام احلايل.
ب ��دوره ،ي ��رى املخت� ��ص يف ال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي با�سم جميل �أنطوان يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،أن «ن�سب ��ة الفق ��ر
تتح ��دد بالدخ ��ل الذي يحقق ��ه الفرد،
�إذ �أن الف ��رد الذي يك ��ون دخله بنحو
 110الف ��ا دين ��ار �شهري ��ا يكون حتت
م�ست ��وى خط الفق ��ر ،و�إذا كان حتت
الـ 60الف يعترب فقرا مدقعا».
و�أ�ض ��اف �أنط ��وان� ،أن «خ ��ط الفق ��ر
يح ��دد مبعاي�ي�ر البطال ��ة ،ون�س ��ب
العمل ،والعامل�ي�ن» ،داعيا اىل «خلق
فر�ص عمل للعاطلني للحد من تو�سع

�آفة الفقر».
و�أ�شار املخت� ��ص بال�ش�أن االقت�صادي
اىل �أن «تقلي ��ل ن�سب ��ة الفق ��ر يكم ��ن
بخلق فر� ��ص عمل وت�شغي ��ل القطاع
الإنتاج ��ي م ��ن الزراع ��ة وال�صناع ��ة
وال�سياحة� ،إ�ضافة اىل توفري ال�سكن
ف ��اذا توف ��ر ال�سك ��ن للمواط ��ن ف�إن ��ه
يكون مبثابة دخل �أي�ضا».
وم�ض ��ى انط ��وان بالق ��ول �إن «القوة
ال�شرائي ��ة نزل ��ت بح ��دود 25%
ب�سب ��ب انخفا�ض قيمة الدينار مقابل
ال ��دوالر» ،الفت ��ا اىل �أن “االقت�ص ��اد
جميعه ا�ست�ي�رادي وب�سب ��ب ارتفاع
قيمة الدوالر اجت ��ه البلد اىل ت�ضخم
نقدي».
وم ��ع تل ��ك املع ��دالت املرتفع ��ة يف
م�ستوي ��ات البطال ��ة والفق ��ر ت�سج ��ل
الب�ل�اد ارتفاع� � ًا �سكاني� � ًا يف معدالت
النم ��و� ،إذ ت�ش�ي�ر �آخ ��ر الإح�صائيات
بح�س ��ب تقدي ��رات �أ�صدرته ��ا وزارة
التخطيط اىل ان ع ��دد �سكان العراق
بل ��غ اك�ث�ر م ��ن  41مليون� � ًا ي�ش ��كل
الذكور منه ن�سبة .51%

�أك ��دت جلن ��ة الرتبي ��ة النيابي ��ة عزمه ��ا
�إج ��راء حتقي ��ق مبزاع ��م ت�سري ��ب ا�سئلة
االمتحان ��ات الوزاري ��ة لل�ص ��ف الثال ��ث
املتو�سط.
وقال ��ت ع�ض ��و اللجنة حما�س ��ن الدليمي،
�إن «انب ��اء ظهرت يف و�سائ ��ل االعالم ب�أن
�أ�سئل ��ة امتحان ��ات الثال ��ث املتو�س ��ط قد
جرى ت�سريبها».

ك�شفت اللجنة املالية النيابية عن �آلية توزيع مبالغ قانون الدعم الطارئ
للأمن الغذائي والتنمية ،م�ؤكدة تخ�صي�ص  10تريليونات دينار لتح�سني
اخلدمات يف املحافظات.
وقال رئي�س اللجنة ح�سن الكعبي� ،إن «القانون يت�ضمن تخ�صي�صات كاملة
لوزارة التجارة من �أجل �شراء احلنطة املحلية وامل�ستوردة ومفردات
البطاقة التموينية وال�شلب وت�سديد م�ستحقات الفالحني».
و�أ�ضاف الكعبي� ،أن «وزارة الزراعة �سيكون لها مبلغ لت�أمني املبيدات
واال�سمدة و�شراء ال�شعري واالعالف ،ومبلغ �إىل وزارة املوارد املائية
لت�أمني املياه الالزمة للخطة الزراعية ال�صيفية وال�شتوية املقبلة».
و�أ�شار� ،إىل �أن «القانون يت�ضمن اي�ض ًا تخ�صي�ص  5تريليونات و300
مليار لوزارة الكهرباء لت�أمني ح�صة الغاز الإيراين و�شراء الطاقة».
وحتدث الكعبي ،عن «مبلغ  10تريليونات دينار �إىل عموم املحافظات
للنهو�ض بواقعها اخلدمي ،وتريليون دينار �سيكون للبرتودوالر لكي
يوزع على املحافظات املنتجة للنفط».

وتابع ��ت الدليم ��ي� ،أن «وزارة الرتبي ��ة
نف ��ت ه ��ذه االنب ��اء» ،م�ؤك ��دة �أن «اللجنة
ل ��ن تكتفي ببيان ال ��وزارة ،و�ستحقق يف
للت�أكد من املو�ضوع».
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن «احلف ��اظ عل ��ى �سري ��ة
الأ�سئلة �أمر مه ��م للغاية ويخ�ص العملية
الرتبوي ��ة بنح ��و ع ��ام» ،مبين ��ة �أن «�أحد
الطلبة �أبلغني ب�أن �أ�سئلة مادة الإنكليزي
ق ��د مت ت�سريبه ��ا ع�ب�ر مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي يف ال�ساعة الرابعة فجر ًا».

 تفا�صيل �أخرى �ص3

من جانبه ،ذكر ع�ضو اللجنة الآخر جواد
الغ ��زايل� ،أن «املتابعة التي جرت �أظهرت
ب� ��أن الأ�سئل ��ة الت ��ي ظه ��رت يف مواق ��ع
التوا�صل االجتماعي هي ل�سنوات �سابقة
لك ��ن البع� ��ض منه ��ا مت تك ��راره يف ه ��ذه
ال�سنة».
و�أ�ض ��اف الغ ��زايل� ،أن «ال ��وزارة ينبغي
منه ��ا �أن ت�ض ��ع �آلي ��ة للحفاظ عل ��ى �سرية
الأ�سئل ��ة م ��ن خ�ل�ال توزيعه ��ا قب ��ل ب ��دء
االمتحانات بدقائق قليلة جد ًا».

�إجراءات لإيقاف الهجمات على قاعدة عين الأ�سد
 بغداد /المدى
حتدث ��ت جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع النيابية
ع ��ن عزمه ��ا اتخ ��اذ �إج ��راءات بالتن�سيق
م ��ع احلكومة للحد من الهجمات املتكررة
الت ��ي تتعر� ��ض لها قاعدة ع�ي�ن الأ�سد يف
االنبار.

وقال ع�ضو اللجنة حممد مهند املحمدي،
�إن «اال�سته ��داف املتك� � ّرر لقاع ��دة ع�ي�ن
الأ�س ��د يف االنب ��ار يه ��دد الأم ��ن الوطني
وا�ستق ��رار البلد».وتاب ��ع املحم ��دي� ،أن
«الق ��وات املتواجدة يف قاعدة عني الأ�سد
ه ��ي عراقي ��ة متمثل ��ة باجلي� ��ش العراقي
وقيادة عمليات اجلزيرة وجهاز مكافحة

الإرهاب» .و�أ�شار� ،إىل �أن «اللجنة �سوف
تتخ ��ذ الإج ��راءات م ��ن خ�ل�ال التن�سي ��ق
م ��ع اجله ��ات احلكومي ��ة للح ��د م ��ن هذه
الهجم ��ات» ،الفت� � ًا �إىل �أن «االنبار متجهة
للإعم ��ار وهذه الهجم ��ات تبعد ال�شركات
اال�ستثماري ��ة ع ��ن الق ��دوم �إىل الع ��راق
ب�شكل عام».

يون�س محمود يخاطب النا�شئين  :ثقتنا بكم كبيرة وال ته ّمنا النتائج 5
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موجة مالحقات ع�شائرية تالحق �أطباء ذي قار
 ذي قار /ح�سين العامل
اع ��ادت عب ��ارة التهدي ��د الع�شائ ��ري
(مطل ��وب دم) الت ��ي خطه ��ا جمهولون
على عيادة �أحد االطب ��اء املعروفني يف
مرك ��ز مدين ��ة النا�صري ��ة اىل الواجهة
م ��ا تتعر� ��ض ل ��ه الكف ��اءات العلمية من
ا�سته ��داف متكرر على ي ��د ا�شخا�ص او

جماع ��ات ت�ستق ��وي ب�سلط ��ة الع�شرية
يف فر� ��ض «الف�ص ��ل الع�شائ ��ري» الذي
ي�صن ��ف �ضم ��ن ح ��االت االبت ��زاز التي
ت�سوغه ��ا الع ��ادات والتقالي ��د القدمية
الت ��ي اخ ��ذت تزح ��ف بقوة عل ��ى القيم
املدنية وت�ستعي ��د �سطوتها بعد تراجع
�سلطة القانون.
واظه ��رت �ص ��ور تداولته ��ا مواق ��ع

التوا�ص ��ل االجتماعي عي ��ادة الدكتور
اال�ست�ش ��اري هيثم حنظ ��ل اخت�صا�ص
اجلمل ��ة الع�صبي ��ة وهي مغلق ��ة و�سط
مدينة النا�صرية ومكتوب على مدخلها
عب ��ارة التهدي ��د الع�شائ ��ري املعروف ��ة
«مطل ��وب دم» ،وه ��و م ��ا عدت ��ه نقاب ��ة
االطباء تهديد ًا مبا�شر ًا لكل الأطباء.
 التفا�صيل �ص2

سياسة
م�ستحقات مالية مجزية
للم�شمولين ومدة الخدمة على
�أ�سا�س ال�شهادة الدرا�سية
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مكتب القائد العام ي�ؤ ّكد تهيئة مع�سكرات وم�ستلزمات
تدريب "التجنيد الإلزامي"

�أف�صح مكتب القائد العام للقوات امل�سلحة عن بع�ض تفا�صيل م�شروع
قانون اخلدمة الإلزامية املعرو�ض �أمام جمل�س النواب ،الفت ًا �إىل
�أن مواده تت�ضمن م�ستحقات مالية للم�شمولني به ت�صل �إىل 750
�ألف دينار ،م�شددة على �أن مدة اخلدمة �ستكون بح�سب ال�شهادة
الدرا�سية ،مو�ضحة �أن ا�ستثناء بع�ض الفئات �أو ت�ضمني ما يعرف بـ
(البدل) مرتوك للنقا�شات داخل الربملان.
 بغداد /المدى
ي�أت ��ي ذلك في وق ��ت� ،أكدت لجن ��ة الأمن
والدف ��اع البرلماني ��ة الم�ض ��ي بت�شري ��ع
القانون ،وعده حاجة ملحة من �أجل رفد
الم�ؤ�س�سة الع�سكرية بالطاقات ال�شابة.
وق ��ال المتحدث با�سم مكتب القائد العام
للق ��وات الم�سلح ��ة يحي ��ى ر�س ��ول� ،إن
"وزارة الدف ��اع �أنجزت م�شروع قانون
الخدم ��ة الإلزامي ��ة ورفعته �إل ��ى مجل�س
الوزراء".
وتاب ��ع ر�س ��ول� ،أن "الحكوم ��ة �صوت ��ت
على الم�شروع في وق ��ت �سابق ،وقررت
احالت ��ه �إل ��ى مجل� ��س الن ��واب لغر� ��ض
�إقراره".
ويرى� ،أن "مو�ض ��وع الخدمة الإلزامية
مهم ج ��د ًا ،وهي موجودة في جميع دول
العال ��م" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى "حاج ��ة العراق
ل�شباب وطني يت�سلح بالعقيدة الوطنية
والدفاع عن الوطن".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "الع ��راق وعند تعر�ضه
�إل ��ى خط ��ر خارج ��ي يج ��ب �أن تك ��ون
لدي ��ه ق ��وات احتي ��اط لغر� ��ض الدف ��اع
ع ��ن الوط ��ن" ،منوه� � ًا �إل ��ى ان "الخدمة
الع�سكري ��ة ت�سه ��م ف ��ي بن ��اء ال ��روح
المعنوية و�صناعة الرجال خالل تواجد
ال�شباب ف ��ي مع�سكرات التدري ��ب و�أداء
الخدمة".

وتح ��دث ر�س ��ول ،ع ��ن "م ��ردود م ��ادي
يتح�صل عليه الم�شم ��ول بالخدمة ي�صل
�إلى � 750ألف دينار �شهري ًا" ،مو�ضح ًا �أن
"التحاق �أي وجبة بالخدمة الع�سكرية،
يعن ��ي تواجد جمي ��ع �أبن ��اء المحافظات
في م ��كان واح ��د ،وبالتال ��ي تن�صهر كل
االنتماءات".
و�أك ��د ،ان "وزارة الدف ��اع �أع ��دت كل
الخط ��ط الالزم ��ة له ��ذا المو�ض ��وع م ��ن
توفي ��ر بن ��ى تحتي ��ة ،و�أ�صب ��ح لدين ��ا
مع�سك ��رات ومراك ��ز تدري ��ب ونعم ��ل
بجهد كبير لأن تك ��ون لدينا دماء جديدة
ترف ��د الق ��وات الم�سلح ��ة بخدم ��ة العلم،
والو�ض ��ع خالل ع ��ام  2022يختلف عما
كان عليه في ."2003
ويوا�صل ر�س ��ول ،ان "م�شروع القانون
عر� ��ض ف ��ي دورات �سابق ��ة لك ��ن ع ��دم
اق ��راره قد يك ��ون لأ�سباب تتعل ��ق بعدم
تهيئة البنى التحتية حينها وم�ستلزمات
�إنجاح الم�شروع الوطني".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "الو�ض ��ع ق ��د تغي ��ر الآن،
و�أ�صب ��ح للع ��راق م�ؤ�س�س ��ات تدريبي ��ة
وتعليمي ��ة ولدين ��ا قدرة عل ��ى ا�ستيعاب
جميع �أبناء ال�شعب العراقي".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "الخدم ��ة الإلزامية لن
ت�أت ��ي بم ��ا كانت علي ��ه قبل ع ��ام ،2003
فهي لن تكون بم ��دد طويلة لكننا ن�ضمن
�أن هذا ال�شاب قد ت ��درب وتهي�أ وم�ستعد

للدفاع عن العراق و�شعبه".
وا�ستطرد ،ان "م ��دد الخدمة تختلف من
�شه ��ادة �إل ��ى �أخ ��رى بح�س ��ب التح�صيل
العلم ��ي ل�صاحبه ��ا" ،وي�ستر�س ��ل� ،أن
"القان ��ون �س ��وف يخ�ضع �إل ��ى نقا�شات
داخل مجل� ��س النواب وقد يح�صل هناك
ا�ستثناء لفئ ��ة �أو �أ�صحاب �شهادة معينة
من الخدمة".
وتابع ر�سول� ،أن "ما يهمنا هو �أن ن�صقل
ه�ؤالء ال�شباب" ،الفت ًا �إلى �أن "مو�ضوع
الب ��دل المالي عن الخدم ��ة ينتظر ح�سمه
في مناق�شات مجل�س النواب".
وح ��ذر ،م ��ن وج ��ود ع ��ادات �سلبي ��ة في
المجتم ��ع منه ��ا "انت�ش ��ار المخ ��درات
والميوعة وع ��دم المب ��االة ،ونحن نريد
�أن نهيئ ال�شباب للدفاع عن العراق".
و�أردف ر�س ��ول� ،أن "مجل� ��س الن ��واب
الحال ��ي ج ��اد ف ��ي �إق ��رار القان ��ون ،وقد
�أجري ��ت بع� ��ض اال�ستفت ��اءات �أظه ��رت
ن�سب قبول عالية ف ��ي المجتمع العراقي
للخدمة الإلزامية".
وي�ستر�سل� ،أن "ما ي�ساعدنا وجود خالد
العبيدي عل ��ى ر�أ�س لجنة الأمن والدفاع
النيابي ��ة وه ��و �ضاب ��ط �ساب ��ق ووزي ��ر
للدفاع وقدم هذا المقترح �سابق ًا".
وتح ��دث ر�سول ،ع ��ن "�إمكاني ��ة الإبقاء
عل ��ى باب التط ��وع مفتوح� � ًا ،وقد يكون
ه ��ذا ال�ش ��اب ال ��ذي يدخ ��ل �إل ��ى الخدمة

�أ�سهمت في القاء القب�ض على مجرمين خالل �أوقات قيا�سية

اتفاق بني احلكومة والربملان على �ضرورة اال�سراع يف تطبيق اخلدمة االلزامية
الإلزامي ��ة لدي ��ه رغبة بالتط ��وع وحينها
�سيتم التعاقد معه".
و�أو�ض ��ح� ،أن "الم�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة
تعاني من تواجد �أعمار كبيرة في جميع
الق ��وات الأمنية لهذا �أن ��ا اعتقد �ضرورة
وج ��ود دم ��اء جدي ��دة ب�شب ��اب عراق ��ي
وطني جاهز للدفاع عن الوطن".
وم�ض ��ى ر�س ��ول� ،إل ��ى "وج ��ود لق ��اءات
وزيارات مع لجنة الأمن النيابية واعتقد
�أن الأمور ت�سي ��ر بالنحو ال�صحيح نحو
تجاوز بع�ض المعوقات بعد درا�ستها".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر رئي� ��س لجن ��ة الأم ��ن

النيابي ��ة خال ��د العبي ��دي� ،أن "قان ��ون
خدم ��ة العلم وا�ضح جد ًا ب�أن لدينا قناعة
ب�أهمي ��ة ه ��ذا القان ��ون لوج ��ود �ضرورة
ق�صوى من �أجل تطبيقه".
وتاب ��ع العبي ��دي ،ان "القان ��ون �سيكون
راف ��دا مهم ��ا للم�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة
وخ�صو�ص ًا الجي�ش ومعالجة الكثير من
الق�ضايا في هذا الوقت ال�صعب".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "الخدم ��ة الإلزامية فيها
داف ��ع وطن ��ي كبي ��ر و�سيتعل ��م �شبابن ��ا
الكثي ��ر م ��ن ق�ضايا ال�ضب ��ط وااللتزام"،
م�ؤك ��د ًا ان "اللجن ��ة عازم ��ة عل ��ى تمرير

القانون".
�إلى ذلك ،ذكر ع�ضو اللجنة يا�سر وتوت،
�أن "لجن ��ة الأمن والدف ��اع تبنت في �أول
اجتماعاته ��ا �إق ��رار قانون خدم ��ة العلم،
وقد انجزنا القراءة الأولى".
ويتفق وتوت مع العبيدي ،على "وجود
�إ�ص ��رار نيابي من �أج ��ل اال�ستعجال في
�إق ��رار قانون الخدمة الإلزامية" ،وتوقع
�أن يلقى هذا "القانون قبو ًال �شعبي ًا كونه
ي�سه ��م ف ��ي رف ��د الم�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة
ويدعم القدرات القتالية للجي�ش وينمي
ال�شباب".

وكان مجل�س النواب بدورته ال�سابقة قد
�سعى �إلى �إقرار قانون الخدمة الإلزامية،
لك ��ن التواف ��ق ال�سيا�س ��ي وع ��دم وجود
البن ��ى التحتي ��ة ح ��ال دون الت�صوي ��ت
علي ��ه ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أن الحكوم ��ة حينه ��ا
�أر�سل ��ت الم�شروع خ�ل�ال الأيام الأخيرة
من عمر الدورة النيابية ال�سابقة.
يذكر �أن العراق كان قد تخلى عن الخدمة
الإلزامية بعد تغيي ��ر النظام ال�سابق في
عام  ،2003وقد ت�ضمن الد�ستور الحالي
م ��ادة لخدمة العلم لكنه ��ا رهنت تطبيقها
بقانون ي�صدر عن مجل�س النواب.

ت�سجيل  27حالة منذ بداية العام الحالي

دياىل� :إقبال كبري على كامريات املراقبة موجة جديدة من املالحقات الع�شائرية تهدد الأطباء يف ذي قار

لدورها يف تقليل اجلرائم

ذي قار /ح�سين العامل

اجلهات االمنية تو�صي با�ستمرار ن�صب كامريات املراقبة
� 200أل ��ف دين ��ار" ،مبين ��ا �أن "نج ��اح الكامي ��رات في
 خا�ص /المدى
ك�شف جرائم عديدة �أعط ��ى ارتياح ًا وزاد من معدالت
كامي ��رات المراقب ��ة ،عن ��وان مهم في تبدي ��د هواج�س الإقب ��ال عليه ��ا" .م ��ن جانب ��ه ق ��ال ع�ضو لجن ��ة الأمن
�أهال ��ي ديالى في ال�سن ��وات الأخيرة م ��ن خالل ر�صد النيابية ال�سابق �أيوب الربيعي لـ(المدى)� ،إن "اقتناء
ليلي ونهاري لأي تحركات م�شبوهة قد تحدث بجوار الكاميرات لم يقت�صر على حماية المنازل ،بل امتد �إلى
الق ��رى" ،مو�ضح ��ا �أن "هناك قرى ف ��ي ديالى ا�شترت
منازل المواطنين ومحالهم و�شركاتهم.
حم ��ى الكامي ��رات انتقلت �إل ��ى الأري ��اف بالمحافظة ،كاميرات حرارية ت�صل �أ�سعارها �إلى  18مليون دينار
وبن�سب ��ة  %60و�س ��ط ت�أكيدات بنج ��اح تجربة العين لت�أمين محيطها خا�صة في القواطع ال�ساخنة من �أجل
دعم القوى الأمنية ف ��ي مواجهة �أي طارئ" .و�أ�ضاف
ال�سحرية وهي ت�سمية تطلق على الكاميرات.
وق ��ال م�صدر �أمن ��ي مطل ��ع لـ(الم ��دى)� ،إن "كاميرات الربيع ��ي� ،أن "ثقافة الكاميرات بد�أت باالنت�شار فعليا
المراقبة نجحت في ف ��ك طال�سم  13جريمة حتى الآن في مناط ��ق عدة من ديالى ب�سبب �ضرورتها ونجاحها
ف ��ي ديالى خالل  2022بل �أ�سهم ��ت في ك�شف متهمين ف ��ي �إعط ��اء �شع ��ور الأم ��ن واال�ستق ��رار ور�ص ��د �أي
بق�ضايا �إرهابية وجنائية واعتقالهم بعد �ساعات فقط متغيرات �سواء في الليل �أو النهار" .وكان م�س�ؤولون
من وقوع الجرائم لأنها دليل مادي ملمو�س" .و�أ�ضاف محلي ��ون قد �أكدوا �أن مناط ��ق من ديالى �سجلت خالل
الم�ص ��در� ،أن "�شرط ��ة ديالى تحث عل ��ى تبني مفهوم الأ�شه ��ر الما�ضية عمليات قت ��ل غام�ضة اثارت التباين
الأمن الحديث للأهالي من خالل ن�شر ثقافة الكاميرات في الآراء ب�ش�أن دوافعها ،وهوية المنفذين خ�صو�ص ًا
التي تعتبر عام ًال داعم ًا لال�ستقرار والأمن الداخلي" .و�أن المحافظة م ��رت بظروف ع�صيبة طيلة ال�سنوات
ب ��دوره قال مني ��ر الخزرجي وهو �صاح ��ب محل لبيع الما�ضية ب�سب ��ب هجمات المتطرفي ��ن المتكررة التي
الكامي ��رات ف ��ي بعقوب ��ة� ،إن "ن�سبة الإقب ��ال ارتفعت �أودت بحياة الع�شرات.
ال ��ى  %30في المدين ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن "الكاميرات باتت ويقول م�س� ��ؤول محلي في ت�صريح ��ات �صحافية ،ان
�سالح� � ًا مهم ًا ف ��ي مواجهة الإره ��اب ،و�أي�ضا الجرائم "التقييم الأمن ��ي عبر نتائج التحقيقات �أكد �أن %90
الأخ ��رى ومنها ال�سرق ��ة خا�صة للأثري ��اء ومي�سوري م ��ن جرائم القت ��ل هي بدوافع جنائي ��ة نتيجة م�صالح
الحال" .و�أ�ضاف الخزرج ��ي لـ(المدى)� ،أن "الأ�سعار وع ��داوات والث�أر الع�شائ ��ري" ،داعي ًا �إل ��ى "�ضرورة
المنا�سبة خا�صة ل ��ذوي الدخل المتو�سط �ساعدت في الت�شديد على الع�شائر م ��ن �أجل مواجهة جرائم القتل
اقتن ��اء الكامي ��رات التي تت ��راوح �أ�سعارها من  -120ومحاولة الجناة الإفالت من العقاب".

اعادت عب ��ارة التهديد الع�شائ ��ري (مطلوب
دم) الت ��ي خطه ��ا مجهول ��ون عل ��ى عي ��ادة
�أح ��د االطب ��اء المعروفي ��ن في مرك ��ز مدينة
النا�صري ��ة ال ��ى الواجه ��ة م ��ا تتعر� ��ض ل ��ه
الكفاءات العلمي ��ة من ا�ستهداف متكرر على
ي ��د ا�شخا�ص او جماع ��ات ت�ستقوي ب�سلطة
الع�شي ��رة في فر� ��ض "الف�ص ��ل الع�شائري"
ال ��ذي ي�صنف �ضمن ح ��االت االبت ��زاز التي
ت�سوغه ��ا الع ��ادات والتقالي ��د القديمة التي
اخ ��ذت تزح ��ف بق ��وة عل ��ى القي ��م المدني ��ة
وت�ستعي ��د �سطوته ��ا بع ��د تراج ��ع �سلط ��ة
القانون.
واظهرت �ص ��ور تداولتها مواق ��ع التوا�صل
االجتماعي عيادة الدكتور اال�ست�شاري هيثم
حنظل اخت�صا� ��ص الجمل ��ة الع�صبية وهي
مغلقة و�سط مدينة النا�صرية ومكتوب على
مدخلها عبارة التهديد الع�شائري المعروفة
"مطلوب دم" ،وهو ما عدته نقابة االطباء
تهديد ًا مبا�شر ًا لكل الأطباء.
وق ��ال امي ��ن �س ��ر نقابة اطب ��اء ذي ق ��ار عبد
الح�س ��ن الني ��ازي في حديث �إل ��ى (المدى)،
�إن "ما تعر�ض ل ��ه الدكتور هيثم حنظل يع ّد
تهدي ��د ًا مبا�ش ��ر ًا ي�ستدعي تدخ ��ل الحكومة
المحلي ��ة والأجه ��زة الأمني ��ة والجه ��ات
الق�ضائية للحد من ا�ستهداف الأطباء".
و�أ�ضاف الني ��ازي� ،أن "نقابة االطباء قررت
اللج ��وء الى مقا�ضاة المتورط بهذا الفعل"،
كا�شف� � ًا ع ��ن "ت�سجي ��ل  17جريم ��ة اعت ��داء
وتهدي ��د للأطباء في ذي قار منذ مطلع العام
الجاري".
وتح ��دث ،عن "تك ��رار التج ��اوزات اللفظية
والتج ��اوزات االخ ��رى الت ��ي تح�صل داخل
الم�ست�شفي ��ات والعي ��ادات الخا�ص ��ة والتي
يتفاداها االطب ��اء ويترفعون ع ��ن الخو�ض
فيها تجنب ًا للم�شاكل".
وو�ص ��ف الني ��ازي" ،العم ��ل الطب ��ي ف ��ي
المحافظ ��ة بالعم ��ل ال�صع ��ب ج ��د ًا" ،ويجد
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النقاب ��ة بح�سب تطور الموق ��ف" ،ملوح ًا بـ
"غلق العيادات الخا�صة في حال عدم اتخاذ
الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".
�إل ��ى ذل ��ك ،و�صف م�ست�ش ��ار محافظ ذي قار
ل�ش� ��ؤون المواطني ��ن حيدر �سع ��دي ظاهرة
التج ��اوز عل ��ى االطباء والكف ��اءات العلمية
ب� �ـ "الخطيرة ج ��دا كونها ت�ش ��كل تمادي ًا في
تطبي ��ق االع ��راف الع�شائري ��ة" ،م�ؤك ��د ًا ان
"هذا التمادي من �ش�أنه ان يهدّد المنظومة
المجتمعية والحياة المدنية".
وتاب ��ع �سعدي� ،أن "تهدي ��د الكفاءات ر�سالة
خطي ��رة ق ��د تت�سب ��ب بهجرتهم ال ��ى خارج
المحافظ ��ة" ،داعي ��ا �شي ��وخ الع�شائ ��ر ال ��ى
"الوق ��وف ام ��ام م�س�ؤولياته ��م للح ��د م ��ن
اعم ��ال التهدي ��د الت ��ي يك ��ون فيه ��ا اتب ��اع
الع�شيرة الط ��رف الخ�صم للكفاءات العلمية
والطبية".

�أن "تك ��رار التج ��اوزات عل ��ى االطباء �سببه
�ضع ��ف هيب ��ة الدول ��ة وتراخ ��ي قب�ض ��ة
القانون".
م ��ن جانبها ،ذك ��ر نقابة الأطب ��اء في ذي قار
بح�س ��ب بيان تلقت ��ه (الم ��دى)� ،أن "النقابة
ت�ستنك ��ر العم ��ل ال ��ذي ق ��ام ب ��ه البع� ��ض
�ض ��د الدكت ��ور اال�ست�ش ��اري هيث ��م حنظ ��ل
اخت�صا�ص الجملة الع�صبية من خالل كتابة
عبارات تهدي ��د وا�ضحة على جدران عيادته
الخا�صة".
وطالب البي ��ان" ،الجهات الإدارية والأمنية
ف ��ي المحافظ ��ة ب�أخ ��ذ دوره ��ا وتفعي ��ل
االج ��راءات القانوني ��ة بح ��ق القائمي ��ن
بالتهدي ��د" ،م�شدد ًا عل ��ى "�ضرورة الحد من
ا�ستخ ��دام لغ ��ة التهديد والوعي ��د واللجوء
الى القانون لح�سم االمر".
و�أ�ش ��ار ،الى "ق ��رارات م�ستقبلية �ستتخذها

عبارة التهديد الع�شائري على باب عيادة طبية يف ذي قار
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ويج ��د� ،أن "ما يج ��ري عملية ابت ��زاز تحت
غط ��اء (الف�ص ��ل الع�شائ ��ري)" ،داعي ��ا ال ��ى
"اللج ��وء للق�ضاء والجه ��ات المخت�صة في
ح ��ال ح�ص ��ول خط�أ مهن ��ي وع ��دم االحتكام
ال ��ى اال�سالي ��ب غي ��ر المتح�ض ��رة م ��ن قبيل
كتابة عبارة (مطل ��وب دم) لتهديد المالكات
الطبية".
ويوا�صل �سعدي� ،أن "�ضعف �سلطة القانون
وان كان ��ت حالة م�شخ�ص ��ة لكن هذا ال يعني
التخلي عن القيم الأخالقية".
وحذر ،من "كث ��رة التهديدات التي يتعر�ض
لها االطب ��اء ب�أنها ق ��د تجعله ��م يعزفون عن
اج ��راء عملي ��ات التداخ ��ل الجراح ��ي التي
تكون مهمة لإنقاذ حياة المري�ض".
وم�ض ��ى �سعدي� ،إلى �أن "التهديدات �ست�ضر
بحي ��اة المر�ض ��ى و�صح ��ة المجتم ��ع �أكث ��ر
م ��ن الطبيب نف�س ��ه؛ لذا يتطل ��ب االمر وقفة
جدي ��ة وحازمة من الجميع ف�ض ًال عن تفعيل
االجراءات القانوني ��ة وف�ضح مرتكبي هذه
ال�سلوكيات غير المتح�ضرة".
ود�أب الق�ض ��اء العراق ��ي خ�ل�ال ال�سن ��وات
الأخيرة على اعتب ��ار التهديدات الع�شائرية
ب�أنه ��ا تن ��درج تحت طائل ��ة قان ��ون مكافحة
الإرهاب.
وعلى �صعيد مت�صل ،قال المراقب االعالمي
عدن ��ان عزيز دف ��ار ال�سعداوي ،ف ��ي حديث
�إلى (الم ��دى)� ،إن "تهدي ��د االطباء وغيرهم
من افراد المجتمع بـ (الكوامة) والتهديدات
الع�شائري ��ة االخ ��رى يدخ ��ل �ضم ��ن �إط ��ار
محاول ��ة �إعادة �سلط ��ة الع�شائرية وهذا �أمر
مرفو�ض".
وتاب ��ع ال�سع ��داوي� ،أن "الح ��د م ��ن مظاهر
العن ��ف الع�شائ ��ري واال�ستق ��واء ب�س�ل�اح
ونف ��وذ الع�شي ��رة وغيرها ي�ستدع ��ي تفعيل
�سلطة القانون".
و�أو�ض ��ح ،ان "حق ��وق الجمي ��ع �ستتعر�ض
لالنته ��اك م ��ن قبل الط ��رف االق ��وى وبذلك
يتحول المجتمع الى غابة تحتكم الى منطق
القوة ويبتعد عن �سلطة القانون".
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انقالب التن�سيقي على «حرمة حل البرلمان» و�سيلة �ضغط على «التحالف الثالثي»

التيار ال�صدري م�ستعد لإعادة االنتخابات لكن �سي�ستمر
في �إعطاء خ�صومه «منح زمنية»

 بغداد /تميم الح�سن

�سيبقى التيار ال�صدري ،في الوقت
الحالي ،يوا�صل اعطاء «المنح
الزمنية» لخ�صومه متجنب ًا الذهاب
الى الخيارات ال�صعبة.

وتق ��ع فك ��رة «االنتخاب ��ات املبك ��رة»،
ك�أحد حلول �أزمة ت�ش ��كيل احلكومة ،يف
اخر قائمة خيارات «ال�صدريني» ،رغم ان
التيار ال ي�ستبعد اجراءه.
ويتعر� ��ض التي ��ار اىل «ابت ��زاز» م ��ن
فريق الإطار التن�سيق ��ي ،بق�ضيتي «حل
الربمل ��ان» وقانون االم ��ن الغذائي ،على
ح�ساب االزمة ال�سيا�سية.
حي ��ث ظه ��ر حما� ��س «التن�سيق ��ي» يف
احلديث عن االنتخابات املبكرة متزامنا
م ��ع ع ��ودة الن�ش ��اط اىل الربمل ��ان بع ��د
ث ��م ع ��اد «ال�ص ��در» لتح ��دي خ�صومه
تعطله لنحو � 4أ�شهر.
وحت�سب اعادة دوران حركة الت�شريع بقان ��ون «االم ��ن الغذائي» ال ��ذي كانت
يف جمل� ��س الن ��واب اىل ال�صدري�ي�ن� ،إذ املحكمة االحتادية ق ��د رف�ضت ن�سخته
ي�شكل ��ون م ��ع حلفائهم نح ��و  % 60من احلكومية ،واعت�ب�ر ذلك مبثابة �ضربة
موجهة اىل ال�صدريني.
عدد املقاعد.
الربملان افتتح ن�شاطه اجلديد بقانون وت�شري او�ساط ال�صدريني ،اىل انه ال
حظر التطبيع مع ا�سرائيل والذي كان ميكن للربملان والقوى التي متثل �أكرب
زعيم التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر ،عدد من املقاعد «البقاء مكتوفة االيدي»
امام تعطيل احلكومة.
من ا�شد املتحم�سني لتمريره.
وق ��ر�أ الربمل ��ان قب ��ل الت�صوي ��ت وعلى هذا الأ�سا� ��س ،دفع التيار بكل
عل ��ى القان ��ون ،ر�سال ��ة زعي ��م التي ��ار قوت ��ه باجتاه مترير قوانني يقول بانه
اىل الن ��واب ال ��ذي دعاه ��م فيه ��ا اىل �ستكون حم�صورة يف الغالب باجلانب
اخلدمي.
الت�صويت.

لقاء بين االطار التن�سيقي وتحالف عزم �أم�س االول في مكتب المالكي
وب�شر نائب رئي�س الربملان والقيادي
ال�صدري حاكم الزاملي ،بعزم املجل�س
عل ��ى متري ��ر قان ��ون العا�صم ��ة ،وهو
قانون مل ي�شرع رغم وجوده بالد�ستور
منذ .2005
م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة مطلع ��ة عل ��ى
ح ��وارات جتري داخ ��ل الكت ��ل ،ت�شري
اىل ان حرك ��ة «املعار�ض ��ة» الت ��ي تقوم
به ��ا جمموعة الإطار التن�سيقي بق�ضية
«االمن الغذائي» لي�ست بعيدة عن ازمة
ت�شكيل احلكومة.
تل ��ك امل�صادر التي حتدث ��ت لـ(املدى)
اك ��دت ان «الإط ��ار التن�سيق ��ي يح ��اول

ال�ضغ ��ط وابت ��زاز ال�صدري�ي�ن عل ��ى
ح�ساب القانون».
وي�أم ��ل «اطاري ��ون» ان تفل ��ح ه ��ذه
ال�ضغوط ل� �ـ «يتن ��ازل» ال�صدريون عن
مطالبه ��م بت�شكي ��ل حكوم ��ة اغلبي ��ة،
واندم ��اج الطرف�ي�ن لت�شكي ��ل الكتل ��ة
ال�شيعي ��ة االك�ب�ر ،الت ��ي يطال ��ب به ��ا
«التن�سيقي».
وقب ��ل ان يق ��رر جمل� ��س الن ��واب
الثالث ��اء ،مناق�ش ��ة الن�سخ ��ة الربملانية
املعدلة عن «االمن الغذائي» واملدعومة
اي�ض� � ًا م ��ن ال�صدري�ي�ن ،خ ��رج قي� ��س
اخلزعل ��ي زعي ��م ع�صائب اه ��ل احلق،

«�سوق العراق المالي» ..م�ؤ�شر متوا�ضع لالقت�صاد
و�شركات محدودة الأرباح
 خا�ص /المدى
طال ��ب اقت�صادي ��ون وخمت�ص ��ون،
بتو�سي ��ع عمل �س ��وق الع ��راق للأوراق
املالي ��ة ،وجذب �ش ��ركات �إ�ضافية لطرح
�أ�سهمه ��ا �أمام امل�ستثمرين ،مبا يتنا�سب
مع حج ��م االقت�ص ��اد العراق ��ي ،خا�صة
و�أن ال�ش ��ركات املدرج ��ة �ضمن ال�سوق،
عدده ��ا يقدر ب� �ـ  ،100وهو ما ال يعك�س
حجم اقت�صاد البالد ب�شكل تام.
و�س ��وق الع ��راق ل�ل��أوراق املالي ��ة،
يق ��ع يف العا�صمة بغ ��داد ،وت�أ�س�س يف
حزي ��ران  ،2004ويعمل حتت �إ�شراف
هيئ ��ة الأوراق املالي ��ة العراقي ��ة ،وهي
هيئ ��ة م�ستقل ��ة مت ت�أ�سي�سه ��ا على غرار
الهيئ ��ة الأمريكي ��ة ل�ل��أوراق املالي ��ة
والبور�صات.
وي ��رى خمت�ص ��ون �أن �س ��وق العراق
للأوراق املالي ��ة  -البور�صة العراقية -

ال تتنا�سب م ��ع حجم الع ��راق وامليزان
التج ��اري والدخ ��ل القوم ��ي ،م�ؤكدين
عل ��ى �أهمي ��ة تعدي ��ل قان ��وين هيئ ��ة
الأوراق املالي ��ة وال�ش ��ركات لتو�سي ��ع
عمل �سوق العراق املايل.
وق ��ال ع�ض ��و جلن ��ة كتاب ��ة قان ��ون
ال�شركات م�صطف ��ى حنتو�ش لـ(املدى)،
�إن «�س ��وق الع ��راق ل�ل��أوراق املالي ��ة ال
يتنا�س ��ب م ��ع حج ��م الع ��راق وامليزان
التج ��اري والدخ ��ل القوم ��ي� ،إذ ي�ص ��ل
الدخ ��ل القوم ��ي للع ��راق �إىل 230
تريلي ��ون ،كم ��ا �أن الإنف ��اق احلكوم ��ي
وحده ي�صل �إىل  130 127-تريليون،
�أ ّم ��ا املي ��زان التج ��اري واال�ست�ي�رادي
فهو  50تريليون عل ��ى �أقل التقديرات،
وي�ص ��ل �إىل  70 - 60تريلي ��ون دينار،
لك ��ن �س ��وق الع ��راق ل�ل��أوراق املالي ��ة
في ��ه � 100شرك ��ة ،ول ��وال �إجب ��ار البنك
املركزي امل�صارف و�ش ��ركات الو�ساطة

مبنى �سوق العراق لالوراق المالية في بغداد

والتحوي ��ل امل ��ايل عل ��ى �أن تن ��درج يف
البور�ص ��ة ،مل نك ��ن ل�ن�رى �س ��وى 20
�شركة فقط».
و�أ�ض ��اف حنتو�ش� ،أن «ه ��ذا الو�ضع
ج ��اء ب�سبب الف�س ��اد؛ ففي ع ��ام 2019
مت �إع ��داد قانون ال�ش ��ركات ،ومت و�ضع
فقرة ،ونوق�شت مع امل�شرعّني والقائمني
عل ��ى ت�سجي ��ل ال�ش ��ركات يف وزارة
التجارة على كتابة قانون جديد ،ين�ص
عل ��ى �أن ال�شركة التي ت�ستورد �أكرث من
مليار يج ��ب �أن تكون �شرك ��ة م�ساهمة،
وال�شرك ��ة التي ت�ست ��ورد ب�أكرث من 10
مليارات تكون �شركة م�ساهمة مدرجة،
و�أن ال�شرك ��ة التي ر�أ� ��س مالها �أكرث من
 12مليار ًا ت�ستورد �أم ال ت�ستورد ،يجب
�أن تكون مدرجة يف البور�صة» ،م�شري ًا
�إىل �أن «به ��ذا القان ��ون �س ��وف ي�ص ��ل
عدد ال�ش ��ركات يف البور�ص ��ة العراقية
�إىل �أل ��ف و�أكرث ،لكن للف�س ��اد احلا�صل
وكذل ��ك الف�س ��اد يف اللج ��ان الربملانية،
الت ��ي كتبت القانون مت منع هذه الفقرة
ورفعت من القانون».
وتاب ��ع« ،الآن ن ��رى �أن �ش ��ركات
ت�ست ��ورد بع�ش ��رات امللي ��ارات وه ��ي
�شركات حمدودة ،ف� ��أي �شركة حمدودة
وه ��ي ت�ست ��ورد ب� �ـ 10و 20ملي ��ار ًا يف
ال�سنة؟ ،ثم ترى �سوق العراق للأوراق
املالي ��ة مف ��رغ ولي� ��س في ��ه �ش ��ركات،
ف�ضع ��ف ال�ش ��ركات �أدى �إىل �ضع ��ف
اال�ستثمار ،و�أن ق ّلة ال�شركات يعني ق ّلة
امل�ستثمرين والأرباح».
ويت ��داول ال�سوق ب�ش ��كل يومي ،عدد
�أ�سه ��م ي�ص ��ل �إىل �أك�ث�ر من ملي ��ار �سهم
يومي� � ًا ،ب�أقي ��ام خمتلفة ،ت�ص ��ل �أحيان ًا
�إىل نحو  4مليارات دينار.
م ��ن جهت ��ه ،ي ��رى امل�ست�ش ��ار امل ��ايل
لرئي� ��س جمل�س ال ��وزراء ،مظهر حممد
�صال ��ح� ،أن «�س ��وق الع ��راق ل�ل��أوراق
املالي ��ة يتمت ��ع ب� ��إدارة فني ��ة مقت ��درة،
وعالي ��ة الكف ��اءة يف �إدارة عملي ��ات
ال�س ��وق ،وتنظي ��م تداوالته ��ا وحف ��ظ
حقوقه ��ا امللكي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن دخ ��ول
ال�س ��وق يف الع�ص ��ر الرقم ��ي ،و�إقام ��ة

�أف�ض ��ل العالقات الفنية مع �أ�سواق املال
العاملية».
و�أو�ض ��ح �صال ��ح ،يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى)� ،أن «امل�شكل ��ة واخلل ��ل
الأ�سا�س ��ي هي يف الرتكي ��ب امل�ؤ�س�سي
يف الن�شاط ��ات الإنتاجية التي يتوالها
القطاع الأهلي امل�ساهم يف تلك ال�سوق،
�إذ م ��ا زال ��ت م�ساهم ��ة تل ��ك ال�ش ��ركات
والتي يتم ت ��داول �أ�سهمه ��ا يف ال�سوق
منخف�ض ��ة مقارن ��ة بالن ��اجت املحل ��ي
الإجم ��ايل للع ��راق� ،أو ن�سب ��ة م�ساهمة
ن�شاط ال�ش ��ركات املدرج ��ة �إىل �إجمايل
ن�شاط ��ات القطاع اخلا� ��ص العراقي يف
الناجت املحلي الإجم ��ايل نف�سه ،والتي
تق ��در م�ساهم ��ة القط ��اع اخلا� ��ص كلها
حت ��ى الآن بنح ��و  37%م ��ن الدخ ��ل
الوطني».
ولفت �صالح �إىل �أن «تطور دور �سوق
العراق ل�ل��أوراق املالية يعتمد بالدرجة
الأ�سا� ��س عل ��ى تط ��ور الن�شاط ��ات
امل�ساهم ��ة احلقيقي ��ة يف الناجت املحلي
الإجم ��ايل ،ورمب ��ا ت ��درك ذل ��ك املبادئ
الت ��ي ج ��اءت به ��ا �سرتاجتي ��ة تطوي ��ر
القط ��اع اخلا� ��ص ،والت ��ي يفرت� ��ض �أن
ي�سه ��م به ��ا القط ��اع الأهل ��ي بالن ��اجت
املحل ��ي الإجم ��ايل للب�ل�اد م�ستقب ًال �إىل
�أكرث من .»50%
ويف الفرتة التي �سبقت تغيري النظام
ال�سابق  ،2003كان يُطلق على ال�سوق
احلالية ا�س ��م «بور�صة بغ ��داد» ،والتي
كان ��ت تديره ��ا وزارة املالي ��ة العراقية،
�أم ��ا الآن فه ��ي هيئ ��ة ذاتي ��ة التنظي ��م،
واعتبار ًا من عام � 2005أ�صبحت �سوق
العراق ل�ل��أوراق املالية ه ��ي البور�صة
الوحيدة يف العراق.
وعندم ��ا افتتح ��ت يف ع ��ام ،2004
كان ��ت هن ��اك � 15شرك ��ة فق ��ط مدرج ��ة
يف ال�س ��وق� ،أم ��ا الآن فت ��م �إدراج 103
�ش ��ركات م�ساهم ��ة عراقي ��ة ،متث ��ل
قطاع ��ات؛ امل�ص ��ارف ،واالت�ص ��االت،
وال�صناع ��ة ،والزراع ��ة ،والت�أم�ي�ن،
واال�ستثم ��ار امل ��ايل ،وال�سياح ��ة
والفنادق.

ليق ��دم مقرتح ��ات اعتربه ��ا قانون ��ا
موازيا لالول.
وقال رئي� ��س كتلة دول ��ة القانون يف
الربملان عطوان العطواين� ،إن «الإطار
التن�سيق ��ي ق ��دم �إىل اللجن ��ة املالي ��ة
مقرتح ًا موازي� � ًا لقانون الدعم الطارئ
للأمن الغذائي».
وا�ض ��اف العط ��واين يف ت�صري ��ح
للوكال ��ة الر�سمي ��ة ان «اللجن ��ة املالي ��ة
ال تري ��د ال�س�ي�ر يف طري ��ق حمف ��وف
باملخاطر وال تري ��د امل�ضي بقانون يتم
الطع ��ن ب ��ه» ،الفت� � ًا اىل ان ��ه «الب ��د من
مواز يعو�ض عن االمن الغذائي
مقرتح ٍ

او مي�ض ��ي اجلميع ب�إرادة قوية لإقرار
املوازنة للعام .»2022
وكان اخلزعل ��ي ،ق ��د دع ��ا يف جم ��ال
مناف�س ��ة «ال�ص ��در» على قان ��ون االمن
الغذائ ��ي ،اىل توزي ��ع ام ��وال البطاقة
التموينية على ال�شعب ،ودعم الزراعة
والفالحني بالأ�سمدة.
و�إذا كان «االم ��ن الغذائ ��ي» في ��ه رد
واخذ بالن�سبة لفريق «التن�سيقي» ،فان
حل الربملان كان من املحرمات لدى تلك
املجموعة ،وجاء ل� �ـ «تخويف النواب»
بح�سب م ��ا و�صفه زعي ��م ائتالف دولة
القانون املالكي.

ووفق م ��ا ت�سرب من نقا�ش ��ات الكتل
ال�سيا�سي ��ة ،ان االنق�ل�اب االخ�ي�ر يف
موق ��ف الإط ��ار التن�سيق ��ي م ��ن ح ��ل
الربملان واجراء انتخابات مبكرة ،هو
لـ «مناكفة ال�صدريني» و»تعطيل عملهم
يف الربملان».
وام�س اعترب القيادي يف «التن�سيقي»
وائل الركاب ��ي يف ت�صريح �صحفي ان
«ح ��ل الربملان اف�ضل م ��ن خيار احلرب
ال�شيعية -ال�شيعية».
وي ��روج الإط ��ار التن�سيق ��ي ط ��وال
االزمة ال�سيا�سي ��ة احلالية ،اىل وجود
مقدم ��ات ل�صدامات �شيعي ��ة –�شيعية،
بدعم من قوى خارجية.
وكان ��ت جمموع ��ة م ��ن القانوني�ي�ن
وال�سيا�سي�ي�ن قدم ��وا م�ؤخ ��را اىل
املحكم ��ة االحتادي ��ة دع ��اوى حل ��ل
الربملان ،وي�ص ��ادف ان ه�ؤالء مقربون
من جمموعة «التن�سيقي».
وبح�س ��ب بي ��ان �ساب ��ق لزعي ��م دولة
القانون نوري املالكي يف اذار املا�ضي،
ق ��ال ان« :ق�ضي ��ة ح ��ل جمل� ��س النواب
و�إع ��ادة االنتخابات احلالي ��ة �أمر غري
مقب ��ول ومل يطرحه الإط ��ار التن�سيقي
وقواه ال�سيا�سية ،وال ي�سمح به ويقف
بقوة �ضد هذا اخليار».
و�أ�ض ��اف �أن �إثارت ��ه يف ه ��ذا الوقت
«ته ��دف لإ�شاعة املخاوف لدى النواب،
وخ�صو�ص ��ا امل�ستقلني منه ��م ،ودفعهم
للم�شارك ��ة يف اجلل�س ��ة» يف اتهام ��ات
مبطنة اىل التيار ال�صدري.
ويف غ�ض ��ون ذل ��ك ت�ؤك ��د م�صادر من
داخ ��ل التي ��ار ال�ص ��دري ،ان «خي ��ار
اع ��ادة االنتخاب ��ات لن ي�صل ��ح امل�شكلة
اال�سا�سية».
واعت�ب�رت امل�ص ��ادر الت ��ي حتدث ��ت
لـ(امل ��دى) ان «امل�شكل ��ة ه ��ي التوافقية
واملحا�ص�ص ��ة ،واع ��ادة االنتخاب ��ات
�ستعيدنا لأ�صل االزمة جمددا».
واك ��دت امل�ص ��ادر ان «ال�صدري�ي�ن
م�ستع ��دون خليار حل الربمل ��ان ولكنه
اخر حلولنا ..والعمل االن يجري على
ا�ستم ��رار اعط ��اء املن ��ح الزمنية حتى
جننب العراقيني خي ��ارات �صعبة مثل
اعادة االنتخابات».

المالية النيابية تعد بالك�شف عن المبالغ النهائية بعد االتفاق عليها

جولة لقاءات مع المعتر�ضين على قانون الأمن
الغذائي ت�سبق �إقراره
 بغداد /فرا�س عدنان
ك�شف ��ت اللجنة املالي ��ة النيابية ،عن جولة
لق ��اءات �سوف تعقدها م ��ع املعرت�ضني على
مقرتح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
والتنمية ت�سبق اقراره يف جمل�س النواب،
الفت ��ة �إىل �أن املبالغ املح ��ددة مل يتم ح�سمها
نهائي� � ًا ،لكنها �ستعلن �أم ��ام الر�أي العام عند
التو�ص ��ل �إىل اتف ��اق نهائ ��ي ب�ش�أنه ��ا ،م ��ع
�أبواب �صرفها كاملة.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة النائ ��ب مهن ��د
اخلزعل ��ي� ،إن «اللجنة �أنهت تقريرها ب�ش�أن
مقرتح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي،
و�أكدت على �ض ��رورة ت�شريعه ب�أ�سرع وقت
ممكن».
و�أ�ض ��اف اخلزعل ��ي� ،أن «هن ��اك بع� ��ض
الأط ��راف م ��ا زالت غ�ي�ر مقتنع ��ة بالقانون
وت ��رى ع ��دم وج ��ود م�ب�رر لت�شريع ��ه» ،يف
�إ�ش ��ارة �إىل الق ��وى املن�ضوي ��ة للإط ��ار
التن�سيقي.
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «اللجن ��ة �س ��وف ت�ش ��رع
بعق ��د �سل�سلة م ��ن اللقاءات جت ��ري �أو ًال مع
ال ��وزارات ملعرف ��ة م ��ا حتتاج ��ه م ��ن مبالغ،
وعل ��ى اجلان ��ب االخر لق ��اءات م ��ع اللجان
النيابي ��ة املخت�صة ،كما �أنه ��ا �سوف ت�ستمع
�إىل وجهات نظر املعرت�ضني على املقرتح».
وب�ّي�نّ اخلزعل ��ي ،ان «اجله ��ات املعرت�ضة
ابلغتن ��ا ب� ��أن ه ��ذا القان ��ون غ�ي�ر وا�ض ��ح
بالن�سب ��ة �إليه ��ا ،و�سنحاول �أن نب�ّيهنّ �أهمية
فقراته وتفا�صيله».
ولف ��ت� ،إىل �أن «املبال ��غ الت ��ي و�ضع ��ت
للقان ��ون ما زالت قي ��د النقا�ش ،م ��ن املمكن
زيادته ��ا �أو خف�ضها �أو الإبقاء عليها» ،منبه ًا
�إىل �أن «املق�ت�رح ال ��ذي قدمت ��ه اللجن ��ة كان
يت�ضم ��ن تخ�صي� ��ص  25تريليون دينار من
فائ�ض النفط».
و�أو�ض ��ح اخلزعل ��ي� ،أن «املبل ��غ النهائ ��ي
�س ��وف يتم الإعالن عن ��ه بكل �شفافي ��ة �أمام
ال ��ر�أي الع ��ام وكذلك الأب ��واب الت ��ي �سيتم
االنفاق عليها».
ويع ��ول� ،أن «ت�سه ��م ه ��ذه النقا�ش ��ات

اجتماع اللجنة المالية قبل تقديم تقرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
واالعالن ع ��ن التفا�صيل يف اقناع الأطراف
املعرت�ضة بالعدول عن مواقفهم والت�صويت
ل�صالح القانون».
وم�ضى اخلزعلي� ،إىل �أن «جمل�س النواب
عازم على �إقرار القانون ب�أ�سرع وقت ممكن
بالنظر للخطر ال ��ذي يداهم اجلميع املتمثل
بالأم ��ن الغذائ ��ي ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن القطاع ��ات
الأخ ��رى مث ��ل دع ��م الزراع ��ة والكهرب ��اء
والطبقات الفقرية».
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي
�صف ��وان ق�ص ��ي� ،أن «املق�ت�رح ت�ضمن فقرة
مهم ��ة جد ًا وه ��ي �أن يراقب دي ��وان الرقابة
املالية عملي ��ات االنفاق قبل ال�صرف وبعده
ويقدم تقارير دورية �إىل جمل�س النواب».
وتاب ��ع ق�ص ��ي� ،أن «ه ��ذه العملي ��ة �سوف
ت�سه ��م يف �إزال ��ة ال�شك ��وك ب�ش� ��أن م�ص�ي�ر
الأم ��وال املخ�ص�صة للمقرتح واملخاوف من
عدم ذهابها �إىل الأغرا�ض املحددة».
و�أو�ض ��ح ،ان «املبل ��غ ال ��ذي مت حتدي ��ده
للقان ��ون البالغ  25تريلي ��ون دينار بحاجة
�إىل مراقب ��ة م ��ن قبل جهة فني ��ة متخ�ص�صة
مثل ديوان الرقابة املالية».
ويوا�ص ��ل ق�ص ��ي� ،أن «املبل ��غ �س ��وف يتم
توزيع ��ه على ال ��وزارات االحتادي ��ة املعنية
بعملية االنف ��اق فعندما يتم �إق ��رار املوازنة

العامة لل�سنة املقبل ��ة ،جتري عملية ت�صفري
الر�صي ��د ال�ساب ��ق م ��ن ر�صيد ال ��وزارة يف
املوازن ��ة ،على اعتبار ع ��دم �إمكانية متويل
ح�ساب الوزارة مرت�ي�ن الأوىل من املوازنة
والثاني ��ة من قان ��ون الدعم الط ��ارئ للأمن
الغذائي».
و�أكد ،ان «احل�سابات التي �سوف مينحها
قانون الأمن الغذائ ��ي وقتية يتم ت�صفريها
باحل�ساب ��ات الر�سمية عند �إق ��رار املوازنة،
وه ��ي عملية حما�سبي ��ة طبيعية ولي�س فيها
تعقيد».
وانته ��ى ق�ص ��ي� ،إىل �أن «احلكوم ��ة الت ��ي
طامل ��ا تذرع ��ت بع ��دم وج ��ود تخ�صي�ص ��ات
مالية� ،سوف تخ�ضع بعد �إقرار هذا القانون
لرقابة الربملان كونه فو�ضها يف �إنفاق مبالغ
جدي ��دة ت�ساعد على توف�ي�ر متطلبات الأمن
الغذائي والقطاعات الأخرى امل�شمولة به».
وي�ستع ��د جمل�س الن ��واب للت�صويت على
مقرتح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
قب ��ل نهاي ��ة الف�ص ��ل الت�شريع ��ي احل ��ايل
بن�سخته الربملانية ،بعد �أن رف�ضت املحكمة
االحتادي ��ة العليا ن�سخت ��ه احلكومة بداعي
�أنها وبعد حتولها �إىل ت�صريف مهام يومية
لي� ��س م ��ن حقه ��ا �إع ��داد م�شاري ��ع القوانني
واحالتها �إىل الربملان.
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وثائق العطاء القيا�سية
�صادرة من وزارة ال�صناعة واملعادن � /شركة �أور العامة
لتجهيز ال�سلع
املناق�صة املحلية املرقمة /3م/م 2022/معلنة (للمرة الأوىل)
لتجهيز  200طن ق�ضبان املنيوم قيا�س  70ملم2
تاريخ الغلق  :ال�ساعة الواحدة بعد الظهر ح�سب التوقيت املحلي ملدينة النا�صرية ليوم 2022/6/21
املقدمة

لقد مت اعداد (وثائق العطاء القياسية لتجهيز السلع بأسلوب تنافسي عام) للمشاريع املمولة من املوازنة االحتادية جلمهورية العراق تفترض هذه
الوثائق عدم حدوث أي تأهيل مسبق ملقدمي العطاءات قبل طرح العطاء.
وثائق العطاء القياسية
صادرة في :وزارة الصناعة واملعادن  /شركة أور العامة
جتهيز السلع
العطاءات التنافسية العامة:
املناقصة العامة احمللية رقم (/3م/م)2022/
(إعالن للمرة األولى)
جتهيز 200 :طن قضبان املنيوم قياس  70ملم 2حسب املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة في القسم اخلامس من الوثيقة القياسية.
 طريقة الدفع  :نقدا ً بالدينار العراقي.املشروع :مناقصة عامة محلية رقم ( /3م /م )2022 /على املوازنة التشغيلية 2022
جهة التعاقد( :وزارة الصناعة واملعادن /شركة أور العامة)
املشتري( :شركة أور العامة)
العدد4495 :
التاريخ2022/6/1 :

�إعالن مناق�صة عامة حملية (للمرة االوىل)
م /املناق�صة املرقمة/3 :م/م2022/

يسر (شركة اور العامة احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز ( 200طن
قضبان املنيوم قياس  70ملم )2وحسب املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة في جدول املواصفات الفنية.
فترة التجهيز 30 :يوم على شكل دفعة واحدة.
مع مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بـ (شركة أور العامة) عبر البريد االلكتروني:
urscoe@ur.industry.gov.iq
urcoe@gmail.com
خالل أيام الدوام الرسمي من االحد إلى اخلميس من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2مبلغ الكلفة التخمينية )6250000( :للطن الواحد واصل مخازن الشركة ويتم استبعاد العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية بأي نسبة
كانت.
 -3مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة املطلوب تقدميها مع العطاء ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية الكلية البالغة ( )12500000دينار  .ويتم
استبعاد العطاء في حالة التأمينات األولية املقدمة تقل عن  %80من مبلغ التأمينات األولية املطلوبة.
 -4ال تتحمل شركتنا الرسوم الكمركية والضريبية.
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة حتميل وتفريغ املواد داخل الشركة وذلك بتوفير وسائل التحميل والتفريغ وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية في
االضرار التي تصاحب عمليات التحميل والتفريغ وألي سبب كان.
 -6سعر بيع مستندات املناقصة هو  500000دينار (خمسمائة ألف دينار ال غيرها) غير قابلة للرد إال في حالة الغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث
تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاء.
 -7بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى شركة أور العامة في مقرها الرئيسي الكائن في مدينة الناصرية
او مكتب بغداد العائد إلى شركتنا في منطقة الكرادة – البو جمعة – رقم الدار  – 139شارع ابو نؤاس – مجاور فندق ديانا السياحي (رقم املوبايل
 )07711223235للحصول على اوراق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق املوضح في الفقرة ( )4اعاله.
 -8على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع (مناذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل باملعلومات
املطلوبة دون تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل.
 -9متطلبات التأهيل املطلوبة( :كما مبينة في وثائق العطاء) .وشركتنا غير ملزمة بقبول أوطئ األسعار.
 -10يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (شركة أور العامة  /القسم التجاري ،العنوان :محافظة ذي قار – الناصرية – تقاطع سوق الشيوخ) في
املوعد احملدد (لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت احمللي ملدينة الناصرية من تاريخ غلق املناقصة في  .)2022/6/21وان العطاءات املتأخرة
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (املقر الرئيسي لشركة أور العامة في
الناصرية  /غرفة جلنة فتح العروض) في الزمان والتاريخ الذي يلي يوم الغلق (الساعة التاسعة صباحا ً ليوم .)2022/6/22
 -11سيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفسارات بتاريخ  2022/6/14في متام الساعة التاسعة صباحا ً بتوقيت احمللي ملدينة الناصرية وذلك على قاعة
االجتماعات ،وان كل االستفسارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب أن تقدم في موعد اقصاه سبعة أيام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر.
واذا صادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فأن موعد انعقاد املؤمتر أو موعد غلق املناقصة حسب احلال سيكون في اليوم
الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة في التاريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة الغلق.
مع التقدير

املدير العام
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رئي�س االتحاد الفرعي لكرة نينوى  ..طارق الحجية:

معالي الكلمة

لي�س لنا متثيل يف الدوريات املحلية  ..ونطالب َمب ْنح الأندية الأموال املج ّمدة
 نينوى  /عمر قبع
تع ��اين �أندي ��ة حمافظ ��ة نين ��وى
م ��ن ع ��دم متثي ��ل �أي� � ًا منه ��ا يف
الدوري ��ات املحلية لك ��رة القدم مع
ُفقر البن ��ى التحتية ،وت�س ��عى منذ
�س ��نني طويل ��ة عل ��ى انت ��زاع حقها
بتواجدها حتى يف دوري الدرجة
الأوىل بعدما �أ�ضحى حلم الدوري
املمت ��از بعي ��د املنال ع ��ن املحافظة
الت ��ي حتت ��اج اىل �أب�س ��ط مقوّ مات
اللعبة و�س ��ط دمار �ش ��امل طال كل
�شرب من م�ساحتها.
(امل ��دى) التق ��ت ط ��ارق احلجي ��ة،
رئي� ��س االحت ��اد الفرع ��ي لك ��رة
ّ
وا�ستهل
نينوى ،حول املو�ض ��وع،
حديث ��ه بالقول :للأ�س ��ف يتوا�صل
غي ��اب ممث ��ل املحافظ ��ة يف �أي
م�سابق ��ة ينظمها احتاد ك ��رة القدم
مب ��ا يلي ��ق باملدين ��ة وتاريخه ��ا
وت�صنيفه ��ا كث ��اين �أك�ب�ر حمافظة
عراقي ��ة من ناحي ��ة ال�س ��كان وذلك
يع ��ود �إىل �ضع ��ف االهتمام املحلي
به ��ذا ال�ش � ّ�ق احلي ��وي ال ��ذي ُيع ��د
بالن�سبة لهم من الأم ��ور الثانوية,
ون�أمل �إلتفات ��ة م�س�ؤولة من احتاد
اللعبة ووزارة ال�شباب والريا�ضة
الت ��ي ب ��ادرت وال ت ��زال بدع ��م
املحافظ ��ة يف �أم ��ور اخ ��رى ،لكننا
بحاجة ملوقف وا�ض ��ح من الكابنت
عدنان درجال باعتباره املدافع عن
م�صلحة الريا�ضة عامة وكرة القدم
خا�صة.
و�أ�ض ��اف :جُ � ّ�ل اال�سب ��اب الت ��ي
حرمتن ��ا من حق ��وق الريا�ضة عدم
تفاع ��ل احلكوم ��ة املحلي ��ة الراعي
الأول لنا كما يفرت�ض حتت مظ ّلتها
الإداري ��ة ،فما مل�سن ��اه من وعود مل
ترتق �إىل م�ستوى التنفيذ قط.
و�أو�ض ��ح :نتم ّنى اط�ل�اق الأموال

زار النائ ��ب الث ��اين لرئي� ��س احت ��اد
ك ��رة الق ��دم ،يون�س حمم ��ود ،برفقة
ع�ضو االحتاد رحي ��م لفتة ،تدريبات
منتخ ��ب النا�شئ�ي�ن م�س ��اء �أول �أم�س
الثالث ��اء ،وق ّدم ��ا امل�سان ��دة على بذل
كل ما بو�سعهم يف البطوالت املقبلة،
خ�صو�ص ًا �أن االحتاد و�ضمن منهاجه
ي�ص � ّ�ب اهتمام ��ه مبنتخب ��ات الفئات
العمري ��ة كونه ��ا الن ��واة احلقيقي ��ة
للمنتخب الوطني.
وق ��ال يون�س �:إن االحت ��اد ينظر لكم
ب�أنكم القاع ��دة احلقيقية للمنتخبات
الوطني ��ة ،ون�سع ��ى لتوف�ي�ر جمي ��ع
ُ�سبل النج ��اح ،تنتظركم بطولة غرب
�آ�سي ��ا ،ي�سبقه ��ا مع�سك ��ر تدريبي يف
تركي ��ا ،وال ته ّمن ��ا النتائ ��ج بق ��در ما

ريا�ضتنا ..بني التقييم والتقومي

نين ��وى ،لك ��ي يت ��م ت�أمينه ��ا مادي ًا
ولك ��ي نتم ّك ��ن م ��ن توف�ي�ر �أجواء
مثالية له ��م ،وح�صر تركيزهم على
العطاء داخ ��ل امل�ستطيل الأخ�ضر،
ليخرج لنا م ��ن ي�ستطيع �أن مي ّثلنا
يف الدوري ��ات املهم ��ة ،فم ��ن غ�ي�ر
املعق ��ول حمافظ ��ة مث ��ل نينوى ال
متتل ��ك نادي� � ًا واح ��د ًا يف ال ��دوري
املمت ��از �أو الدرج ��ة الأوىل ،وه ��ذا
الغياب م�ؤمل لنا جميع ًا".

طارق الحجية
املج ّم ��دة يف ح�س ��اب املحافظ ��ة
للأندي ��ة الريا�ضي ��ة ،وح�س ��ب
الت�صني ��ف ،والبالغ ��ة  %5ل�س� � ّد
اخلا�ص ��ة به ��ا وهي
االحتياج ��ات
ّ
من �أب�س ��ط احلق ��وق املرت ّتبة على
ا�صحاب ال�ش�أن يف املدينة!
وعود بال فعل
و�أكد احلجي ��ة �:أن حمافظ نينوى
وعدن ��ا �أثن ��اء زي ��ارات �سابقة اىل
مق� � ّرات الأندي ��ة واحت ��اد الك ��رة،
بتق ��دمي الدع ��م �أ�س ��وة مبحافظات
الغربي ��ة والو�سط واجلنوب التي
م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ترف ��ع �سق ��ف لعب ��ة
كرة الق ��دم الأوىل عاملي ًا ,لكن ظ ّلت
الوع ��ود م ��ن دون فعل عل ��ى �أر�ض
الواقع ما جعلنا نطرق كل الأبواب
بحث ًا عمّن يو ّفر مبالغ العبينا التي

ال تتجاوز  250الف دينار لأهم نا ٍد
يف املحافظ ��ة و�آخري ��ن ينتظرون
�أج ��ور نقله ��م فقط ،ومنه ��م يعي�ش
بال راتب فرتاهم ميار�سون اللعبة
باملجان!

من ممثليها نوروز وزاخو و�أربيل
يف م�سابق ��ة ال ��دوري املمت ��از
للمو�سم ."2022-2021
ملعبا الأوملبي والإدارة
وتاب ��ع �":آم ��ل �أن يك ��ون هنال ��ك
رعاية ودعم �أك�ب�ر ملحافظتنا برغم
املُنح التي يتلقاها االحتاد الفرعي
عن طري ��ق الوزارة املعنية واحتاد
اللعب ��ة لإجن ��از البن ��ى التحتي ��ة
كملع ��ب (الأوملب ��ي اجلديد) وكذلك
ملع ��ب (الإدارة املحلية) والقاعات
الريا�ضي ��ة املتع� �دّدة لتك ��ون هناك
بيئ ��ة منا�سب ��ة لتنظي ��م البطوالت
لأندي ��ة املحافظ ��ة ،وكذل ��ك �إقام ��ة
دورات تدريبي ��ة وحتكيمي ��ة
ترف ��ع م ��ن م�ستوي ��ات كوادره ��ا
املتخ�ص�صة".
ّ

مرتبات عالية
وك�ش ��ف عن "�أن �أندي ��ة املحافظات
الأخ ��رى حتظى باهتم ��ام كبري من
قبل �أ�صحاب ال�ش�أن املحلي الكروي
مث�ل ً�ا توج ��د حمافظ ��ة جم ��اورة
يتم ّت ��ع العب ��و �أنديته ��ا مبر ّتب ��ات
عالية ،و ُبن ��ى حتتية جيّدة� ،أعطت
زخم كب�ي�ر الحتاداتها و�أ�صبح لهم
من مي ّثله ��م يف الدوري ��ات املح ّلية
املهمّة ك�أندي ��ة حمافظة الأنبارعلى
�أقل تقدي ��ر ناهيكم ع ��ن �أندية مُدن
�إقلي ��م كرد�ستان التي يناف�س ثالثة

يه ّمن ��ا �أن يظه ��ر منتخبن ��ا بال�ش ��كل
الالئق ،ويك�سب اح�ت�رام املناف�سني،
وثقتن ��ا مبالككم الفن ��ي وبكم كبرية
لتحقيق نتائج طيبة.
من جهته� ،أو�ضح ع�ضو احتاد الكرة،
�ساع لدعمكم
رحيم لفت ��ة� ،أن االحتاد ٍ
مب ��ا ميك ��ن �أن يق ّدم ��ه لك ��م ،وننتظر
منكم تق ��دمي امل�ستوى الفن ��ي اجليّد
لتثبت ��وا للجمي ��ع �أنكم اجلي ��ل املقبل
ال ��ذي �سيدافع عن �أل ��وان املنتخبات
الوطنية.
و�أ�ش ��ار �إىل �:أن فرق الفئات العمرية
حم � ُّ�ط اح�ت�رام واهتم ��ام كبريي ��ن،
باملقاب ��ل ف�أنت ��م مطالب ��ون ب�إقن ��اع
االحت ��اد �أنكم قادرون عل ��ى املناف�سة
بق ��وة يف اال�ستحقاق ��ات املقبل ��ة،
ال�سيم ��ا بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا ال�شهر
املقب ��ل وبطول ��ة الع ��رب يف اجلزائر
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يف �شه ��ر �آب املقب ��ل والت�صفي ��ات
الآ�سيوي ��ة يف �شه ��ر ت�شري ��ن الثاين
املقبل.
م ��ن جانبه ،رحّ ��ب م�ش ��رف املنتخب
ع�ض ��و االحتاد ،خلف ج�ل�ال ،بزيارة
يون� ��س حمم ��ود ورحي ��م لفت ��ة،
مو�ضح� � ًا �أن تواج ��د الطرف�ي�ن مي ّثل
دعم� � ًا معنوي� � ًا لالعبني قب ��ل خو�ض
مناف�س ��ات بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا يف
الأردن.
و�أو�ض ��ح �:أن املنتخ ��ب �سيدخ ��ل
مع�سك ��ر ًا تدريبي� � ًا يف تركي ��ا ي�ستمر
مل ��دة ع�ش ��رة �أي ��ام ،ويت�ض ّم ��ن ث�ل�اث
مباري ��ات جتريبي ��ة عل ��ى م�ست ��وى
عال ،نتم ّن ��ى �أن يكون املع�سكر نقطة
ٍ
انط�ل�اق مثالي ��ة قب ��ل التوجّ ��ه �إىل
الأردن وخو� ��ض مناف�س ��ات بطول ��ة
غرب �آ�سيا.

�أنه ��ى منتخبن ��ا الوطن ��ي بال�شط ��رجن م�شاركت ��ه يف
بطولة ال�شارق ��ة الدولية م� ّؤخر ًا بنتائج غري مر�ضية
للطموح.
وقال �سع ��د الكناين ،مدير �إدارة احت ��اد ال�شطرجن لـ
"املدى"�:أن البطولة جرت وفق ًا للنظام ال�سوي�سري
بت�س ��ع جوالت وزمن  90دقيقة م ��ع �إ�ضافة  30ثانية
ل ��كل نقل ��ة منج ��زة ح�س ��ب نظ ��ام في�ش ��ر ،وا�ستم ّرت
للف�ت�رة م ��ن احل ��ادي والع�شري ��ن ولغاي ��ة التا�س ��ع
والع�شري ��ن من �شهر �أيار املا�ض ��ي ،و�شارك منتخبنا
بالعبني هم ��ا �أكار علي �صالح و�أحمد جزا جمال بني
 56العب والعبة ميثلون معظم دول العامل  .و�أ�ضاف
:جرى تنظيم البطولة يف نادي ال�شارقة الذي يعترب
�أك�ب�ر ن ��ادي �شطرجني يف العامل ،وح�ض ��ر افتتاحها
ال�شي ��خ �سعود ب ��ن عبدالعزيز املع�ل�ا رئي�س االحتاد
العربي للعبة ،وكذلك رئي�س االحتاد ال�سوري ،وعدد
ال�شخ�صيات الإماراتي ��ة املعروفة واملحبّة
كبري م ��ن
ّ

قدم املدعي (عبد الكرمي سلمان خضير) طلبا ً يروم فيه تبديل
(اللق��ب) من (دده) ال��ى (اخلفاجي) فمن لدي��ه اعتراض على
الدع��وى مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها (خمس��ة
عش��رة يوماً) وبعكس��ه س��وف ينظر بالدعوى وفق أحكام
املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
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ت�أمني مبالغ العقود
وع ��ن احلل ��ول الناجع ��ة الت ��ي من
�ش�أنه ��ا الإرتق ��اء باللعب ��ة ،ق ��ال
احلجي ��ة :الب ��د م ��ن تنظي ��م عقود
الالعب�ي�ن يف دوائ ��ر حمافظ ��ة

 بغداد  /املدى

�إعـــالن

�إع��ل��ان�����ات

مراكز املوهبة
وذك ��ر :نرتق ��ب تخ�صي� ��ص ُمن ��ح
مالي ��ة ثابت ��ة لأندي ��ة املو�ص ��ل
بغي ��ة توف�ي�ر جتهي ��زات منا�سبة،
و�صرف مر ّتبات لالعبني ،وتنظيم
البطوالت ،وتفعيل مراكز املوهبة
لالحت ��اد الفرع ��ي كون ��ه الراف ��د
الأهم للأندي ��ة املحلية واملنتخبات
الوطني ��ة وليت�س ّن ��ى لن ��ا االهتمام
بالفئ ��ات العمرية وت�أهيل كوادرها
الإدارية والفنية.

زمن طويل غادرت ريا�ضتنا ،مبختلف العابه ��ا وفعّاليتها ،عملية التقييم
من ��ذ ٍ
الفعلي ��ة ،والتي كان ��ت تنتج عنها ت�صنيف� � ًا وتنقيط ًا ،هي نت ��اج عمل مو�سمي
تدخ ��ل �ضم ��ن �أجندتها كل الفئات مبختلف الدرجات ،وه ��و ما يعني �أن هناك
متابع ��ة د�ؤوب ��ة و�شغ ��ف تناف�س ��ي ينطلق من الأندي ��ة الريا�ضي ��ة وي�صل اىل
االحتادات املعنية بكل لعبة!
نع ��م ..من� � ُذ �أعوام ،ونح ��ن ال نع ��رف كيفية الو�ص ��ول اىل ه ��ذه النقطة التي
اعتربه ��ا ،نقطة حتوّلي ��ة �شاملة ،الهدف منها �إعادة ترتي ��ب �أو�ضاع كل احتاد
ريا�ض ��ي ،و�ص � ً
�وال اىل الأندي ��ة �شريط ��ة �أن تك ��ون هن ��اك ثواب ��ت مُع ّين ��ة من
ال�ضواب ��ط التي يفرت�ض �أن ت�سري على اجلميع ب�ل�ا ا�ستثناءات ،حتى يمُ نح
ك ّل ذيّ ٍ ّ
حق ح ّقه!
ً
تحُ
�أجل ..غادرتنا تلك الإرادة التي كانت اكي املنجزات وتفر�ض �شروطا على
بحر املناف�سة من دون �أن يعريوا �أي اهتمام
�أولئك اجلاثمني �أو الراكدين يف ِ
يذك ��ر بالنتائج املحلية فيما بع ��د لت�ش ّكل �أ�سا�س ًا ون ��واة حقيقية للو�صول اىل
متثي ��ل املنتخب ��ات الوطنية يف خمتلف امليادي ��ن والأ�صع ��دة ،وتحُ ّفز الواقع
حال اىل حال ٍة �أف�ضل.
وتنقله من ٍ
هك ��ذا كان ��ت جت ��ري الأم ��ور ،وبرغم م ��ا واجهت ��ه ريا�ضتن ��ا والأجي ��ال التي
كان ��ت تن ّب� ��ض بالروحية العالي ��ة وال�ضغوط ��ات التي حا�صرته ��م وق ّلة الدعم
وفق ��دان الأر�ضية ال�صاحلة� ،إال �أن العديد م ��ن املهتمّني بال�ش�أن من �أكادمييني
متخ�ص�ص�ي�ن وجن ��وم ظه ��رت يف العقود املا�ضي ��ة وخ ّلفت �إداري�ي�ن ملتزمني
ّ
ومدرب�ي�ن �أكفاء ،كان االهتم ��ام ين�صبُّ على عملية التق ّيي ��م التي �سجّ لت معها
حقائ ��ق دامغة و�أرقام م�ؤ ّكدة واح�صائيات وم� ّؤ�شرات مهمة ،بُنيت على �أثرها
حال ��ة الت�صحيح يف امل�سار والتعديل يف الأطر العامة ،مثلما �أعطت �أولويات
وا�ضح ��ة يف االهتمام ��ات يفرت� ��ض �أن تك ��ون �أ�سا�س� � ًا لبن ��اء قاع ��دة ر�صين ��ة
للم�ستقب ��ل �سواء كان ذلك للألعاب الريا�ضية واحتاداتها �أو الأندية الريا�ضية
والفرق التي مت ّثلها يف الفعّاليات.
ويف احلقيق ��ة ..ف�إن كرثة �أعداد الأندي ��ة الريا�ضية والأرقام التي و�صلت اىل
�أك�ث�ر من  500ن ��ا ٍد ريا�ضي يف عموم الب�ل�اد ،يجب �أن يت ��م خ�صخ�صتها � ً
أوال
وم ��ن ثم يتم ت�صنيفها وفق ًا جلداول مُعدّة من قبل ذوي ال�ش�أن واالخت�صا�ص،
من خ�ب�راء وم�ست�شاري ��نً ،
ف�ضال عن عملي ��ة التوثيق التي يج ��ب �أن ال ُتغادر
واق ��ع الأمر ،كونها تثب ��ت ك ّل �شيء من �أجل ت�سهيل الإج ��راءات التي �ستكون
العالمة الفارق ��ة يف عملية �إعداد ال�سجالت والقوائم و�إعطاء معدّالت النجاح
والف�شل لكل نا ٍد ريا�ضي.
وبعي ��د ًا عن لغة التربيرات وامل�سوّغات التي قد يلج�أ �إليها الكثري من التابعني
لإدارات الأندي ��ة الريا�ضية امل�ؤ�سّ �ساتي ��ة �أو الأهلية ،ف�إن �أمر النتيجة النهائية
ي�ضعن ��ا �أمام م�س�ؤولي ��ة الك�شف عن الأخطاء بك ِّل تفا�صيله ��ا الإدارية والفنية
وحت ��ى املالي ��ة ،ويجعلن ��ا جنتاز حواج ��ز وعراقي ��ل كانت ال�سب ��ب وراء هذا
الرتاج ��ع اخلط�ي�ر الذي �ض ��رب معاق ��ل ريا�ضتن ��ا و�أ�سّ َ�س لدخ ��ول �أ�شخا�ص
تعمّدوا يف �إيذاء ريا�ضتنا على ح�ساب انتعا�ش م�صاحلهم ال�شخ�صية.
�أقول ..اال�صالح الفعلي يبد�أ من �أ�سا�س التوجّ ه الذي تر�سمه اجلهات الداعمة
والإبقاء على هكذا حال يعني اال�شرتاك يف عملية ده�س ريا�ضتنا وامل�ضي يف
ت�شيي ��ع جثم ��ان مل يكن بحاجة �سوى اىل الأوك�سج�ي�ن ،ورمبا لن تقوم قائمة
لريا�ضتن ��ا يف حال الإ�ص ��رار على االبتعاد عن عنا�صر التقييم مع الت�أكيد على
�أن تك ��ون العملي ��ة جم ّزئة يف البداية انطالق ًا م ��ن ك ّل حمافظة يف حمافظاتها
وم ��ن ثم الأخذ بتقاري ��ر املُقيّمني امل�ستق ّلني من كل االجتاه ��ات ل�ضمان م�س�ألة
التغا�ض ��ي عن الأخطاء التغافل الذي قد يزيد الطني بلة يف حالة البدء بعملية
التقيّيم الفعلية.
ويف ت�صوّرن ��ا �أي�ض� � ًا �أن عملية التقيّيم يجب �أن تلدها خطوة �أهم وهي عملية
التق ��ومي ،وهي �إيجاد النب� ��ض الفعلي لرتاكمات وم�ش ��اكل ع�صفت بريا�ضتنا
و�أدّت اىل تده ��ور احلال ،وخلقت فجوات وف ��وارق و�أبعدت رموز كان همّهم
ت�صحي ��ح الأحوال و�أتت ب�شخ�صي ��ات مدعومة من �أحزاب لأه ��داف �سيا�سية
هب ودبَّ ليح�صل عل ��ى مقاعد �إدارية يف �أندية
خ ّرب ��ت الريا�ض ��ة ودفعت بمِ َن َّ
واحت ��ادات ويك ��ون �أداة وواجهة ل َتفعي ��ل اال�صوات االنتخابي ��ة ونيل مقاعد
من�صات لك�سب و ّد ال�شارع ،بعي ��د ًا عن الهدف الأ�سا�سي
برملانية ع�ب�ر ت�شكيل ّ
وهو حتقيق املُنجز الريا�ضي.
وهن ��ا ال ميكنن ��ا �أن ُنع ّم ��م احل ��ال ،فالتعمي ��م كان �سبب� � ًا من �أ�سب ��اب التدهور
احلا�ص ��ل يف ريا�ضتن ��ا ،لك ��ن الواقع يتحدّث ع ��ن نف�سه بنف�س ��ه �إذ �أن ال�سبب
الرئي�س ��ي ال ��ذي تعي�ش ��ه ريا�ض ��ة الوطن من واق ��ع مزري ،ه ��و الإ�صرار على
ع ��دم التق ّيي ��م ومن ث ��م التقومي الذي يج ��ب �أن يُفعّل ،ويرتك �آث ��اره احلقيقية
عل ��ى امل�ستقبل ،وعليه يجب اتخاذ القرار الأه ��م وهو البدء بعملية تقيّيم لكل
ً
واقع �آخر!
االحتادات والأندية
واقع اىل ٍ
و�صوال اىل �أر�ضية تنقلنا ِم ْن ٍ

�أن�شطة احلكام والرواد
وبخ�صو� ��ص �أن�شط ��ة احت ��اد
نينوى� ،أف ��اد :مل ن ّدخ ��ر �أي جهود
يف تفعي ��ل الن�شاط ��ات ،وتنظي ��م
البط ��والت ل ��دوري الدرجت�ي�ن
الثاني ��ة والثالث ��ة ،وت�ضيي ��ف
الدورات التحكيمي ��ة للم�ستجدّين
والت ��ي يج ��رى فيه ��ا الفح� ��ص
النظري واللياق ��ة البدنية قبل بدء
الدورة ،و�إقامة االحتفاالت ب�أعياد
ال�شرط ��ة وتنظي ��م لق ��اء ب�ي�ن رواد
ال�شرط ��ة ورواد ن ��ادي املو�ص ��ل،
و�أخرى ب�ي�ن رواد الوطني ورواد
منتخب نينوى".
تهمي�ش  ..و�ضياع
وخت ��م احلجي ��ة حديث ��ه "�سنبق ��ى
ّ
وتظل
ندفع ثم ��ن �أهمال حقوقن ��ا،
الك ��رة املو�صلي ��ة تع ��اين م ��ن
التهمي� ��ش بدلي ��ل خاطبن ��ا مديرية
�شب ��اب وريا�ض ��ة نين ��وى بكت ��اب
ر�سم ��ي اىل اللجن ��ة اال�ست�شاري ��ة
لغر� ��ض تزوي ��د الأندي ��ة املحلي ��ة
بتجهي ��زات كامل ��ة ،وبرغ ��م مرور
�ست ��ة �أ�شهر مل تردن ��ا الإجابة حتى
الآن ،لك ��م �أن تت�ص ��وّ روا ك ��م ه ��ي
املعوّ ق ��ات الكب�ي�رة الت ��ي تواجهنا
ومل جتد احللول ال�سريعة النت�شال
كرتنا وريا�ضتنا من ال�ضياع.

وطني ال�شطرجن مل ِ ّ
يلب الطموح يف بطولة ال�شارقة

يون�س يخاطب النا�شئني  :ثقتنا بكم كبرية وال تهمّنا النتائج
 بغداد  /املدى

 عمـار �سـاطع

اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

�إعـــــالن
ال�شركة العامة لت�سويق االدوية وامل�ستلزمات الطبية

تعلن الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات
الطبية عن اعالن ملحق رقم ( )3للمناقصة املرقمة
( )84 / 2022 / 19والذي يتضمن متديد غلق املناقصة
آنفا ً ليكون  2022/6/15بدال ً من  2022/6/5والذي مت
اإلعالن عنها على موقعنا www.kimadia.iq

لل�شط ��رجن .و�أ�ش ��ار اىل "�أن الالعب�ي�ن �أكار و�أحم ��د
ا�ستع� �دّا للبطول ��ة يف مع�سك ��رات عدّة ملُ ��دد معلومة،
لكن للأ�سف فق ��دا تركيزهما خالل اجلوالت الأخرية
وفقدنا املراكز املتقدّمة حيث �شاءت ظروف املناف�سة
�أبتع ��اد �أكار عن املربع الذهبي يف �آخر ثالث جوالت
بعدم ��ا كان يحت ّل املركز الثالث مك� � ّرر وخ�سارته يف
�آخر جولت�ي�ن منحته املركز العا�ش ��ر بر�صيد  5نقاط
ون�ص ��ف ،بينم ��ا ج ��اء �أحمد ج ��زا باملرك ��ز اخلام�س
ع�ش ��ر .ويف ال�ش�أن ال�شطرجن ��ي ذاته ،يرتقب احتاد
ال�شط ��رجن ا�ص ��دار وزارة الداخلي ��ة �سم ��ة الدخول
للمدرب�ي�ن ال�سوريني حممود عقي ��ل وب�شار م�صطفى
وطالل الزعيم ،حيث مت االتفاق معهم على العمل مع
�سن ال�ساد�سة �إىل ّ
الفئ ��ات العمرية يف بغداد من ّ
�سن
الع�شري ��ن ،نظ ��ر ًا خلربتهم الكبرية يف ه ��ذا املجال.
وي�ش�ي�ر م�صدر يف االحت ��اد �إىل �أن امل�ل�اك ال�سوري
الثالث ��ي �سيجهّز العبي املنتخب لبطولة العرب التي
�سيقيمها االحتاد العرب ��ي للعبة منا�صفة بني �سوريا
وتون�س.

وفي الحقيقة ..ف�إن كثرة �أعداد
الأندية الريا�ضية والأرقام
ناد
التي و�صلت الى �أكثر من ٍ 500
ريا�ضي في عموم البالد ،يجب �أن
يتم خ�صخ�صتها � ً
أوال ومن ثم يتم
ً
ّ
وفقا لجداول مُعدة من
ت�صنيفها
قبل ذوي ال�ش�أن واالخت�صا�ص

وزارة املوارد املائية  /الهي�أة العامة لل�سدود واخلزانات
�إعالن جتميد رقم ( )1ل�سنة 2022

(قطع الأرا�ضي الداخلة �ضمن �أعمال تنفيذ م�شروع �سد مكحول يف حمافظتي �صالح الدين وكركوك)
(املرحلة الأوىل)

استنادا ً الى قانون تنفيذ مشاريع الري املرقم
( )138لسنة ( 1971وتعديالته) تعلن الهيأة
العامة للسدود واخلزانات احدى تشكيالت
وزارة املوارد املائية شمول القطع واملقاطعات
املدرجة تفاصيلها ادناه باالعمال التنفيذية
ملشروع سد مكحول ضمن محافظة
كركوك وتعتبر بحكم املستملكة ألغراض
املشروع اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وذلك مبوجب القانون آنف الذكر.
فعلى ذوي العالقة (أصحاب األراضي
املشمولة والداخلة ضمن املشروع) االمتناع
عن زراعة احملاصيل وغرس األشجار وإقامة
املنشآت على مساحات األراضي املبينة
اوصافها وتفاصيلها ادناه وبخالفه ستقوم
هيئتنا بقلع ورفع واتالف ما يزرع او يغرس
او يقام عليها من منشآت دون احلاجة الى
أي اجراء قانوني ،وال يستحق اخملالف ألحكام
هذا القانون أي تعويض.
لذا تدعو هذه الهيأة ذوي العالقة مراجعة
جلان الكشف والتقدير التي ستشكل في
محافظة كركوك وخالل عشرة أيام من
تاريخ نشر اإلعالن لغرض التبليغ مبوعد
الكشف على أراضيهم فيما يخص املنشآت
واملغروسات واملزروعات وفقا ً للقانون.

ت

رقم وا�سم
املقاطعة

ارقام القطع املحافظة
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المحكمة االتحادية ودعوات حل البرلمان

 ر�شيد الخيون
 عبا�س العلي
كان ط ��ه ح�س�ي�ن()1973 1889-
�شخ�صي ��ة العام يف معر� ��ض �أبوظبي
للكتاب(خ�ل�ال الفرتة م ��ن � 23إىل 29
مايوُ .)2022نق�شت يف قلب املعر�ض
عبارة «الكت ��اب ب�ص�ي�رة» ،تعبري ًا عن
ب�ص�ي�رة املحتف ��ى ب ��ه ،وي�ستح ��ق طه
ح�س�ي�ن �أن ُيع ��ادل بالكت ��اب ،فالب�ص ��ر
لي� ��س يف عينيه �إمنا مبا م�ل��أ مِ ن كتبه
ومبا �أفا�ض مِ ن عقله� .أقول :مَن يطلع
ال�صفديّ (ت:
على كتاب �صالح ِ ّ
الدي ��ن َّ
764ه ��ج) «نك ��ث الهمي ��ان يف ُنك ��ت
العمي ��ان»� ،سيجد بينهم ط ��ه ،فالكتاب
تراج ��م ملب�صري ��ن ال عمي ��ان .غ�ي�ر � َّأن
مل ��ف �صحيف ��ة «االحت ��اد» باملنا�سب ��ة
كان الأك�ث�ر تعب�ي� ً
را« :ط ��ه ح�س�ي�ن
�شم� ��س تنوير ال تغي ��ب» ،وبهذا يكون
ه ��ذا الع ��ام احتفا ًء بال َّتنوي ��ر عرب طه،
ال�صحويون َّ
الظالميون
الذي اعت�ب�ره َّ
خ�صم� � ًا م�ؤبد ًا .ط ��ه ا َّل ��ذي �أراد حممد
مه ��دي اجلواه ��ريّ �إحي ��اء املع ��ريّ
بفي�ض ��ه ،فكالهم ��ا فق ��د نعم ��ة الب�صر
«وجد ْد
واعتا� ��ض عنها بنعمة العق ��لّ ِ :
�ري �إ َّنه ق�ض ��ى /وهوى
لن ��ا عه� � َد املْع � ِ ّ
بغدا َد يلذعُه لذعا»(�أح ِيّيك طه .)1944
ت ��وج معر� ��ض �أبوظب ��ي االحتف ��اء
بن ��دوة ،كن ��ت �أنتظر تناول ط ��ه ك�أحد
رم ��وز «ال َّتنوي ��ر» ،مبا تعر� ��ض له مِ ن
�إفت ��اء ،بع ��د عام مِ ��ن ق�ضية عل � ّ�ي عبد
ال َّرازق( )1925عن «الإ�سالم و�أُ�صول
حلك ��م» ،ومل ��اذا ن�ش ��ر ط ��ه «يف ِ ّ
ا ُ
ال�شعر
اجلاهل ��ي»()1926؟ ومل ��اذا ُع ��د ه ��ذا
الكتاب كفر ًا! كانت حمنة طه مزدوجة
مِ ��ن املكفرين ،وممِ ن اعت�ب�روا الكتاب
منحو ًال مِ ��ن مارجلي ��وث(ت)1940 :
يف «�أ�ص ��ول ِ ّ
اجلاهلي»(�شاكر،
ال�شع ��ر
ّ
املتنب ��ي) .له ��ذا مل ي ��رد الباحث يحيى
وهيب اجلبوريّ (ت )2019 :على طه،
بل ذهب مبا�شرة �إىل مارجليوث دفاع ًا
مثبت ًا وجود ِ ّ
اجلاهلي .مع �أنه
ال�شع ��ر
ّ
ال يحتاج وجود َّ
ال�شم�س لربهان!
مثلم ��ا �أنك ��ر مارجلي ��وث ّ
ال�شع ��ر
اجلاهل ��ي ،على �أنه منح ��ول �إ�سالمي،
وبه ��ذا يك ��ون الق ��ر�آن ال �صلة ل ��ه بلغة
الع ��رب ،تبنى طه الفك ��رة ،فا�شتهر بها
�أك�ث�ر م ��ن �أ�صله ��ا مارجلي ��وث ،لكرثة
�ذب في ��ه القر�آن
ال� � ُّردود ،فال ُّتهم ��ةَ « :ك � َ

�صراح ًة»(�شبلي ،حماكمة طه ح�سني).
غري � َّأن ال َّنائب العام �آنذاك �أخذ الق�ضية
ثقاف ّي ��ة ولي�س ��ت جنائيّة(نف�سه)� .شاع
الكت ��اب ق�ضي� � ًة عام� � ًة ،حاظي� � ًا بردود
عنيف ��ة ،ممِ ��ن كف ��روه وممِ ��ن اتهموه
بانتحال مقالة كتابه.
كان �أعم ��ق ال َّرادي ��ن بالرباهني� ،ضد
فك ��رة نف ��ي وج ��ود ِ ّ
اجلاهلي،
ال�شع ��ر
ّ
املحقق اجلب ��وريّ  ،يف «امل�ست�شرقون
ِّ
وال�شع ��ر اجلاهلي» ،عر� ��ض ادعاءات
مارجلي ��وث ورد عليه ��ا ،وكان
ق ��د ترج ��م مقالت ��ه «�أ�ص ��ول ِ ّ
ال�شع ��ر
العرب � ّ�ي»( ،)1925الت ��ي ظه ��رت عند
ط ��ه «يف َ
ال�شع ��ر اجلاهل ��ي»(،)1926
ولع� � َّل اجلواه ��ريّ (ت ،)1997 :يف
جمهرت ��ه( ،)1984كان �آخ ��ر ال َّرادي ��ن
عل ��ى ط ��ه ،اختل ��ف مع ��ه يف ِ ّ
كل م ��ا
ورد بخ�صو� ��ص نف ��ي وج ��ود ّ
ال�شع ��ر
اجلاهل ��ي� ،إال معلق ��ة عم ��رو ب ��ن �أُ ِ ّم
كلث ��وم اعتربها اجلواه ��ريّ ال تنتمي
ع�صر مِ ��ن ع�صور ِ ّ
ال�شعر العربي،
لأي ٍ
اجلاهل َّي ��ة والإ�سالم َّي ��ة ،وح َّت ��ى
يومن ��ا هذا ،لمِ ��ا فيها مِ ن ركاك� � ٍة لي�ست
ك ّلُه ��ا مِ ��ن ّ
«ال�شع ��ر اجلاهل � َ�ي ال َّر�صني
اجلمه ��رة
الأخاذ»(اجلواه ��ريّ ،
خمت ��ارات مِ ��ن ِ ّ
ال�شع ��ر العرب ��ي)� .أما
ال� � َّراد الأم�ض ��ى والأو�س ��ع �ض ��د فكرة
ع ��دم وج ��ود �شع ��ر وثقاف ��ة عربي�ي�ن،
قبل الإ�سالم ،ج ��واد علي(ت)1987 :
يف «املف�ص ��ل يف تاري ��خ الع ��رب قب ��ل
الإ�سالم»(ع�شرة جملدات) ،وك�أنه جاء
رد ًا مق�صود ًا على مارجليوث ثم طه.
ال ن�ش ��ك بط ��ه �أح ��د �أعم ��دة ال َّتنوير،
و�إن كان يف ال َّنف� ��س �شيء مِ ن الألقاب
ال َّثقاف َيّة ،فعم ��ادة الأدب العربي ُتلغي
عمداء م�ؤ�س�س�ي�ن ،مثلما �شاعر العرب
الأك�ب�ر ،و�أم�ي�ر ُّ
ال�شع ��راء ،تحُ ج ��ب
تاريخ كبار و�أمراء ،واملفرو�ض تنزيه
ال ّثقاف ��ة مِ ��ن ه ��ذه الورط ��ة ،فالأ�سماء
هي الألق ��اب .ه ��ذا ،ويبقى لط ��ه باعه
يف الأدب العربي� ،أ�سلوب ًا وفكر ًا -مع
� َّأن م�ؤلفات ��ه مِ ن �صن ��ف الأمايل بحكم
ب�صره -وله ريادة تر�سيخ احلداثة يف
ال َّتعليم ،قو ًال وفع�ل ً�ا ،كوزير معارف.
لهذا يبق ��ى طه ،رغم ق�ضي ��ة االنتحال،
املثقف ال َّتنويري والكتاب الب�صرية.

للذين ي�س�ألون عن �صالحية وقدرة
المحكمة الأتحادية على حل
البرلمان ب�شكل قانوني ود�ستوري
دون التقيد بمنطوق الن�صو�ص
الد�ستورية وحدها� ،أجيب نعم
من حق المحكمة الأتحادية
�أتخاذ قرار ق�ضائي د�ستوري ملزم
لكافة ال�سلطات بما فيها مجل�س
النواب ذاته ،بحل المجل�س خارج
الفقرتين الد�ستوريتين الواردتين
في الد�ستور والتي منحت لثلثي
�أع�ضاء المجل�س ب�أقتراح الحل
وموافقة الأغلبية �أو ب�أقتراح من
رئي�س الجمهورية وبموافقة رئي�س
مجل�س الوزراء والت�صويت عليه
داخل المجل�س ب�أغلبية الأع�ضاء،

يت ��م ذل ��ك بن ��اء �أوال عل ��ى �سلطته ��ا
االخت�صا�صي ��ة الرئي�سي ��ة واملمنوحة لها
بالف�ص ��ل باملنازعات النا�شئ ��ة عن تف�سري
الد�ستور ،وثانيا بناء على والية الق�ضاء
يف الف�ص ��ل باملنازعات النا�شئة يف غياب
�أو فق ��دان الن�ص والت ��ي �سطرها القانون
العام والقانون املدين وقانون املرافعات
دون �أن تخ ��رق الد�ست ��ور �أو تنته ��ك
القانون.
املحكم ��ة الأحتادي ��ة ج ��زء م ��ن النظ ��ام
القانوين العام وتعمل �ضمن �أخت�صا�صها
النوع ��ي بكل القوانني ال�سان ��دة واملكملة
والتف�سريي ��ة �أو التو�صيفي ��ة الت ��ي يعمل
به ��ا الف�ض ��اء العراق ��ي ،وملزم ��ة قانون ��ا
بتطبي ��ق القان ��ون العراق ��ي كام�ل�ا كم ��ا
تلت ��زم املحاك ��م الأخ ��رى به ،فه ��ي لي�ست
حمكم ��ة �أ�ستثنائية تعمل خارج املنظومة
القانوني ��ة العراقية وال منحه ��ا الد�ستور
وال قان ��ون ت�شكيلها ح ��ق �أو ح�صر العمل

بالد�ست ��ور فقط ،فق ��د �أوردت املادة ()19
م ��ن النظام الداخلي للمحكم ��ة الأحتادية
العلي ��ا ن�صا بذل ��ك “تطبق اح ��كام قانون
املرافع ��ات املدني ��ة رق ��م  83ل�سنة 1969
و قان ��ون االثبات رق ��م  107ل�سنة 1979
فيم ��ا مل ي ��رد ب ��ه ن� ��ص خا� ��ص يف قانون
املحكمة االحتادية العليا ويف هذا النظام
 ،”.وعن ��د العودة لقان ��ون املرافعات رقم
 83ل�سن ��ة  1969جمد الن� ��ص التايل يف
املادة  30منه تقول (ال يجوز لأية حمكمة
ان متتن ��ع ع ��ن احلك ��م بحج ��ة غمو� ��ض
القانون او فقدان الن�ص او نق�صه واال عد
احلاكم ممتنع ��ا عن احقاق احل ��ق ،ويعد
اي�ض ��ا الت�أخر غ�ي�ر امل�شروع ع ��ن ا�صدار
احلك ��م امتناعا ع ��ن احقاق احل ��ق� ،),إذا
املحكم ��ة الأحتادية ومنط ��وق هذا الن�ص
ملزم ��ة بالف�ص ��ل يف �أي منازع ��ة ترفع لها
للف�صل فيها.
يف حالة عدم رفع التنازع �أو عدم وجود
منازع ��ة �أ�صال ولكن وجه لها طلب تف�سري
يف ق�ضية د�ستورية وعمال ب�أحكام الفقرة
ثانيا م ��ن املادة رابعا م ��ن قانون رقم 25
ل�سنة  2021قانون تعديل قانون املحكمة
الأحتادي ��ة وال ��ذي من ��ح املحكم ��ة ح ��ف
التف�سري الد�ستوري ،فهنا املحكمة ملزمة
�أي�ض ��ا ب�إعط ��اء تف�سري مل ��زم ونهائي يف
مو�ض ��وع الأ�ستف�س ��ار التف�سريي متخذة
نف� ��س القواع ��د الد�ستوري ��ة والقانوني ��ة
الت ��ي تعم ��ل به ��ا يف ف� ��ض التنازع ��ات
واملنازعات الداخلة �ضم ��ن �أخت�صا�صها،
ويتوج ��ب عليه ��ا �إذا البحث وفق ��ا للمادة
 30م ��ن قان ��ون املرافع ��ات �أن تتلم� ��س
القانون العام ب�شقيه املدين والد�ستوري
ومن بعده ��ا الفقه الق�ضائ ��ي والأكادميي
بغية الو�صول لقرار حا�سم ،وعند العودة
للقان ��ون املدين الذي هو الإط ��ار ال�شامل
والأ�سا�س يف املنظومة القانونية املدنية
العراقية ب�أعتي ��ار �أن القانون الد�ستوري
فرعا من القانون املدين بالأ�صل ،جند �أن
امل ��ادة ( )1منه تن�ص على م ��ا يلي (املادة
:)1
 .1ت�س ��ري الن�صو� ��ص الت�شريعی ��ة
عل ��ى جمیع امل�سائ ��ل الت ��ي تتناولها هذه

الن�صو�ص يف لفظها اويف فحواها.
. 2ف� ��إذا مل يوجد ن� ��ص ت�شريعي ميكن
تطبیقه حكم ��ت املحكمة مبقت�ضى العرف
ف�إذا مل يوج ��د فبمقت�ضى مبادئ ال�شريعة
اال�سالمی ��ة االكرث مالئم ��ة لن�صو�ص هذا
القان ��ون دون التقید مبذهب معنی ف�إذا مل
يوجد فبمقت�ضى قواعد العدالة.
 . 3وت�سرت�ش ��د املحاك ��م يف كل ذل ��ك
بالأح ��كام التي اقره ��ا الق�ضاء والفقه يف
العراق ثم يف البالد االخرى التي تتقارب
قوانینها مع القواننی العراقیة.).
فلي�س �أمام املحكم ��ة الأحتادية عذر يف
ع ��دم الف�ص ��ل يف منازع ��ة د�ستوري ��ة �أو
عدم �إب ��داء ر�أي يف ق�ضية �أو تف�سري رفع
له ��ا بحجة عدم وجود ن� ��ص د�ستوري �أو
فق ��دان الن�ص ال ��ذي ميك ��ن الأ�ستدالل به
للحك ��م الد�ست ��وري ،وبناء علي ��ه فيكون
عل ��ى املحكم ��ة الع ��ودة �إىل م ��ا �سط ��ره
القانون املدين ب�ش�أن مو�ضوع ال�شخ�صية
املعنوي ��ة واملرفق الع ��ام ويف املعاجلات
الت ��ي ج ��اءت في ��ه بخ�صو� ��ص احل ��ل
والأنته ��اء وفقا ل�صيغ ��ة تتالئم مع الن�ص
وال تتعار� ��ض م ��ع الد�ست ��ور ،وبالع ��ودة
للم ��ادة ( )59مدين فق ��رة (ج) التي تن�ص
على �أخت�صا�ص حمكم ��ة البداءة ك�أ�سا�س
(ج – احلكم ب�إلغاء امل�ؤ�س�سة اذا ا�صبحت
يف حالة ال ت�ستطیع معها حتقیق الغر�ض
ال ��ذي ان�شئ ��ت م ��ن اجل ��ه او ا�صب ��ح هذا
الغر� ��ض غ�ی�ر ممك ��ن التحقی ��ق او �صار
خمالف� � ًا للقان ��ون او ل�ل��آداب او النظ ��ام
الع ��ام) ،وحي ��ث �أن حمكم ��ة الب ��داءة هنا
حت ��ل حمله ��ا املحكم ��ة الأحتادي ��ة العليا
امل�سئول ��ة واملخت�ص ��ة د�ستوري ��ا ،فيكون
احل ��ال �أن تلج� ��أ املحك ��ة الأحتادي ��ة لهذا
اخليار القان ��وين يف حالة عدم �أ�ستطاعة
امل�ؤ�س�س ��ة �أو املرف ��ق الع ��ام (ال�شخ�صي ��ة
املعنوي ��ة ح�س ��ب تعريف القان ��ون املدين
له ��ا يف امل ��ادة  74من ��ه) م ��ن حتقي ��ق
الغر� ��ض ال ��ذي تعمل من �أجل ��ه �أو �أ�صبح
ه ��ذا الغر�ض غ�ي�ر ممكن التحق ��ق ب�سبب
ع ��دم القدرة عل ��ى �أتخاذ ق ��رار احلل وفقا
للم ��ادة  64الد�ستورية ونف ��اذ التوقيتات
الد�ستورية امللزمة.

ه ��ذا الأ�سا� ��س القان ��وين ال ��ذي يتي ��ح
للمحكم ��ة الأحتادي ��ة احل ��ق يف البت يف
ح ��ل جمل� ��س الن ��واب ق�ض ��اءا بن ��اء على
الوالي ��ة القانونية العام ��ة للق�ضاء ب�شكل
عام والق�ض ��اء الد�ست ��وري ب�شكل خا�ص
يف حال مل ينجح جمل�س النواب الأمتثال
للق ��رار � /23أحتادي ��ة 2022 /موحدتها
� /25أحتادي ��ة 2022 /والت ��ي ج ��اء يف
منطوق القرار امللزم لكل ال�سلطات (�إلزام
رئا�سة جمل�س الن ��واب بعر�ض قرار فتح
ب ��اب الرت�شيح ملن�صب رئي�س اجلمهورية
على جمل�س النواب والت�صويت عليه من
عدم ��ه وفقا ملا ج ��اء يف امل ��ادة (�/59أوال
وثاني ��ا) م ��ن د�ست ��ور جمهوري ��ة العراق
لع ��ام  2005ومل ��رة واحدة....،عل ��ى �أن
يت ��م �أنتخ ��اب رئي� ��س اجلمهوري ��ة خالل
ف�ت�رة “وجيزة”) ،وحني ال يلتزم جمل�س
الن ��واب بق ��رار املحكمة بامل ��دة الوجيزة
بغ� ��ض النظر عن التف�س�ي�ر اللغوي ملعنى
الوجي ��زة ،فيكون املجل�س ق ��د تخلف عن
الأ�ستجابة لقرار املحكمة امللزم د�ستوريا
ل ��كل ال�سلط ��ات وخمالفته تعت�ب�ر �أنتهاكا
د�ستوري ��ا يوج ��ب على املحكم ��ة �أن تلج�أ
م ��رة �أخ ��رى ملوق ��ف ق�ضائ ��ي د�ست ��وري
تراعي في ��ه ما جاء �أي�ضا يف ن�ص قرارها
ال�سابق (�أن م�ضي تل ��ك املدد وعدم تنفيذ
ما جاء بالد�ستور خاللها ي�ستلزم حتقيق
التوازن ب�ي�ن ت�شكيل ال�سلطات الأحتادية
ل�ضم ��ان �س�ي�ر املراف ��ق العام ��ة وع ��دم
تعطيلها وب�ي�ن انتهاء تلك املدد وخرقها)،
وهنا يكون من حق املحكمة الأحتادية �أن
تتخذ الق ��رار احلا�سم الذي يحفظ �ضمان
�سري املرافق العامة وه ��دم تعطيلها بحل
جمل�س الن ��واب �أو �أعتب ��اره منحال لعدم
تقي ��ده بامل ��دد الد�ستورية وع ��دم �أمتثاله
لقرارها امللزم.
ال�س�ؤال الق ��ادم واملفاجئ والذي يجعل
كل هذا الكالم القانوين والد�ستوري غري
ذي فائ ��دة وال�سبب �إجرائ ��ي بحت ،فعند
ح ��ل الربمل ��ان ب� ��أي طريق ��ة يق ��وم رئي�س
اجلمهورية بالدعوة �إىل �إجراء �أنتخابات
خ�ل�ال �ستني يوم ��ا (امل ��ادة  ،)64وتعترب
هن ��ا احلكومة م�ستقيلة وتكلف بت�صريف

الأعم ��ال ،لك ��ن واحلال ��ة الت ��ي �أ�شرنا لها
من ح ��ل جمل�س الن ��واب ق�ضائيا ال ميكن
�أن يدع ��و رئي�س اجلمهوري ��ة لأنتخابات
جدي ��دة ،لأن الرئي� ��س منتهي ��ة واليت ��ه
الد�ستوري ��ة واملح ��ددة بثالث�ي�ن يوما من
�أنعق ��اد �أول جل�س ��ة للربمل ��ان املنتخ ��ب،
وحي ��ث �أن �أ�ص ��ل امل�شكل ��ة الد�ستوري ��ة
عج ��ز املجل� ��س ع ��ن التقي ��د بالتوقيت ��ات
الد�ستوري ��ة ومنه ��ا �أنتخ ��اب رئي� ��س
اجلمهورية ،يجعل من الناحية القانونية
والد�ستورية �أننا �أم ��ام فراغ د�ستوري ال
حل له ،ال من خالل الن�ص الد�ستوري وال
من خالل الق ��رار الذي �أتخذت ��ه املحكمة،
وهن ��ا ال بد للمحكمة م ��ن �أن تعود جمددا
لتق�ضي بحل قانوين ود�ستوري ،وحيث
ق�ض ��ت يف الق ��رار � /23أحتادية2022/
ب�أن التمدي ��د لرئي�س اجلمهورية ت�صريفا
للأعم ��ال ال يكون �إال مل ��رة واحدة ولفرتة
وجي ��زة ملتحدده ��ا ولكنه ��ا حمكوم ��ة مبا
جع ��ل الد�ستور من مهل ��ة لغر�ض �أنتخاب
رئي� ��س جديد مل ��دة ثالثون يوم ��ا ،فيكون
قد نفذت امل ��دة الوجيزة و�أ�صبح املن�صب
�شاغ ��را ،هن ��ا ولت�ل�ايف ه ��ذا الإح ��راج
القان ��وين والد�ست ��وري عل ��ى رئا�س ��ة
جمل�س النواب وقبل اللجوء �إىل احلل �أن
تعلن �شغ ��ور من�صب رئي� ��س اجلمهورية
وال ��ذي يعني �أن رئي� ��س املجل�س �سيكون
رئي�س ��ا للجمهوري ��ة مبهم ��ة واح ��دة هي
الدع ��وة لأنتخاب ��ات جدي ��دة بع ��د ف�ش ��ل
املجل� ��س ب�أنتخ ��اب رئي� ��س جمهورية ثم
الإع�ل�ان ع ��ن ح ��ل املجل� ��س والأ�ستمرار
بحكوم ��ة ت�صري ��ف الأعمال حت ��ى �أنعقاد
اجلل�سة الأوىل من املجل�س القادم وتنفيذ
التوقيتات الد�ستورية يف حينها.
هذا ال�سيناريو ال�صعب واملكلف والذب
ال ب ��د �أن يرافق ��ه تعطي ��ل املراف ��ق العامة
ومنه ��ا واجبات ال�سلط ��ة التنفيذية الأهم
املتعلق ��ة ب�أخت�صا�صاته ��ا الد�ستورية من
تق ��دمي املوازنة العامة �أو تنفيذ �سيا�سات
وم�شاري ��ع �ضروري ��ة ذات تكلف ��ة تف ��وق
قاع ��دة � 12/1أو ممار�سة الوظائف التي
تتعلق بالتعينات ولإعفاءات من املنا�صب
اخلا�صة �أو الأتفاقات الدولية وغريها من
واجب ��ات �أ�سا�سية ال بد من مراعاة احلال
الوطني فيها� ،إن احلل الأجدى والأ�سرع
ومن باب ال�شع ��ور بامل�سئولي ��ة الوطنية
عن ��د �أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب وحماي ��ة
مل�صال ��ح ال�شع ��ب و�أمتث ��اال للواجب ��ات
الوطني ��ة الت ��ي م ��ن �أجله ��ا مت �أنتخابهم،
�أن ي�سارع ��وا على الأق ��ل لأنتخاب رئي�س
جمهوري ��ة وف ��ق �أي �صيغ ��ة م ��ا ،طاملا �أن
العملي ��ة الدميقراطي ��ة مفتوح ��ة للجميع
دون �إل ��زام ب�شكل �سيا�س ��ي �أو كتلوي �أو
طائفي حمدد.
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�أما بالن�سبة لمواقف الدول
العربية في غرب ا�سيا،
ف�سوريا ،كحليف تقليدي
لمو�سكو ،كانت �أول من دعم
العملية الع�سكرية الرو�سية
في �أوكرانيا .حتى قبل بدء
العملية الع�سكرية ،كانت
هناك ت�صريحات مفادها �أن
دم�شق �ستعترف بجمهوريتي
دانيت�سك ولوكان�سك
كدولتين م�ستقلتين ذات
�سيادة .ويتجلى موقف �سوريا
بو�ضوح في ت�صريح نائب
وزير خارجية الجمهورية
العربية ال�سورية ب�شار
الجعفري�« :سوريا تدعم
موقف رو�سيا وحقها الم�شروع
في الدفاع عن �أمنها القومي
�ضد ال�سيا�سات الغربية
العدوانية».

ومع ذل ��ك يج ��ب �أال يغيب ع ��ن بالنا �أن
هناك متايز يف موق ��ف املجتمع ال�سوري
من احل ��رب يف �أوكرانيا .ف� ��إن كان اغلب
الذين يعي�ش ��ون يف املنطقة التي ت�سيطر
عليه ��ا احلكوم ��ة يف دم�ش ��ق مت�ضامن�ي�ن
م ��ع مو�سك ��و ،اال �أن �س ��كان املحافظ ��ات
اخلارج ��ة ع ��ن �سيط ��رة دم�ش ��ق لديه ��م
مواقف �أخرى .ففي �إدلب ،يدينون ب�شدة
العملي ��ة الرو�سي ��ة ويدعم ��ون �أوكراني ��ا
ب ��كل الطريقة املمكنة ،عل ��ى �سبيل املثال،
م ��ن خالل ر�س ��م ر�سومات عل ��ى اجلدران
لدعم كيي ��ف .هذا املوقف ميكن التكهن به
ومفهوم متا ًم ��ا .ت�ساعد رو�سي ��ا ع�سكريا
احلكوم ��ة الر�سمي ��ة يف عملي ��ات �إع ��ادة
�أرا�ضي املحافظة اخلارجة عن ال�سيطرة.
هذا ه ��و ال�سبب يف �أن دع ��م �أوكرانيا يف
�إدلب يف�سر بالكامل بالعداء ملو�سكو.
وهن ��اك ن�شاط ��ات مث�ي�رة لالهتمام يف
الأرا�ض ��ي ال�سوري ��ة التي ت�سيط ��ر عليها
تركي ��ا .فف ��ي مدين ��ة عفري ��ن ،مت ن�ش ��ر
نق ��اط لت�سجي ��ل الراغب�ي�ن يف �إر�ساله ��م
للتط ��وع للقت ��ال اىل جان ��ب الق ��وات
الأوكراني ��ة .وجت ��در الإ�ش ��ارة اىل �أن
ت�سجي ��ل املتطوع�ي�ن كان ق ��د ب ��د�أ حت ��ى
قب ��ل ب ��دء العملي ��ة الع�سكري ��ة الرو�سية.
ي�ش�ي�ر هذا �إىل �أن ��ه مت التخطيط مل�شاركة
املرتزق ��ة الأجانب يف عملية ع�سكرية كان
م ��ن املخط ��ط �أن تب ��د�أ به ��ا �أوكرانيا �ضد
دانيت�س ��ك ولوكان�س ��ك .بالطب ��ع مل تنظم
هذه العملية بدون دعم �أو موافقة تركية.
لبن ��ان منق�س ��م كذل ��ك ح ��ول مو�ض ��وع
العملي ��ة الع�سكري ��ة الرو�سي ��ة .املوق ��ف
الر�سم ��ي للحكوم ��ة اللبناني ��ة ،كم ��ا جاء
يف بيان لوزير اخلارجية اللبنانية� ،أدان
العملي ��ة ودعا رو�سيا �إىل مغادرة �أرا�ضي
�أوكراني ��ا عل ��ى الف ��ور .يف ح�ي�ن ،انتق ��د
ن ��واب لبنانيون عالني ��ة املوقف الر�سمي
للحكوم ��ة ،وكان حتال ��ف � 8آذار الأك�ث�ر
انتقادا ملوقف وزير اخلارجية.

 د .جا�سم ال�صفار

ومل يق ��ف املجتم ��ع اللبن ��اين جانب ��ا
واتخ ��ذ موقف ��ا فاعال م ��ن ه ��ذه الق�ضية.
قام �س ��كان ال�ضاحي ��ة اجلنوبية ببريوت
بتعلي ��ق الأع�ل�ام الرو�سي ��ة و�ص ��ور
فالدميري بوتني يف مناطقهم ،م�ستنكرين
بذلك اع�ل�ان وزير اخلارجية .يف غ�ضون
ذل ��ك ،نظمت م�س�ي�رات دعم ��ا لرو�سيا يف
ب�ي�روت ومدين ��ة �ص ��ور جن ��وب لبن ��ان.
خ ��رج املتظاه ��رون ب�ص ��ور ال�ضحايا يف
دونبا� ��س ،مذكرين ب�أن احل ��رب م�ستمرة
منذ � 8سنوات.
اتخ ��ذت احلكوم ��ة العراقي ��ة موق ًف ��ا
حماي� �دًا ودعت الأط ��راف �إىل حل النزاع
بالط ��رق ال�سلمي ��ة .بينما انتق ��دت جهات
�سيا�سي ��ة ،منه ��ا ال�سي ��د مقت ��دى ال�ص ��در
العملي ��ة الرو�سي ��ة .يف الوق ��ت نف�س ��ه،
اتخ ��ذ ال�ش ��ارع العراق ��ي موق ًف ��ا متباين� � ًا
م ��ن العملي ��ة ،وع�ب�ر العراقي ��ون ع ��ن
موقفه ��م يف العدي ��د م ��ن الفعالي ��ات التي
�أظه ��رت تارت ًا الدع ��م للعملي ��ة الع�سكرية
اخلا�ص ��ة الرو�سي ��ة يف �أوكراني ��ا وتارة
�أخ ��رى مناه�ضته ��ا .وانعك�س ��ت املواقف
املتباين ��ة للعراقي�ي�ن على من ��ط كتاباتهم
وم�ساهماتهم االخرى يف مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي وال�صحافة العراقي ��ة .اال �أن

الر�أي ال�شعبي والنخبوي العراقي مييل
يف �أغلبه ل�صالح ت�أييد املوقف الرو�سي.
قرر الأردن ،الن� ��أي بنف�سه عن امل�شكلة،
واتخذ موقف ًا حيادي� � ًا ،م�ؤكد ًا على �أهمية
جه ��ود املجتم ��ع ال ��دويل ملن ��ع ت�صعي ��د
ال�ص ��راع ،وحل ��ه بالط ��رق ال�سلمي ��ة،
ال�ستع ��ادة الأمن واال�ستق ��رار يف املنطقة
من خالل احلوار.
من بني دول اخللي ��ج ،اتخذت الإمارات
العربية املتح ��دة ،كما ذكرنا �أعاله ،موقف ًا
موالي� � ًا لرو�سي ��ا .ومل يت ��م التعب�ي�ر ع ��ن
ه ��ذا املوق ��ف فق ��ط يف رف� ��ض الت�صويت
على م�ش ��روع الق ��رار املناه� ��ض لرو�سيا
يف جمل� ��س الأم ��ن الدويل .فف ��ي حمادثة
هاتفي ��ة ،على �سبيل املث ��ال ،بني فالدميري
بوت�ي�ن وويل عه ��د �أب ��و ظبي ،حمم ��د �آل
نهي ��ان� ،أكد ويل العهد ،ال ��ذي �أ�صبح قبل
�أي ��ام �أم�ي�را للب�ل�اد ،على ح ��ق رو�سيا يف
�ضمان �أمنها القومي.
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن الإم ��ارات العربية
املتحدة كانت ُتعت�ب�ر دائمًا حلي ًفا تقليديًا
للوالي ��ات املتح ��دة� ،إال �أن ال�سيا�س ��ة
احلالي ��ة للإمارات يف ال�ش� ��أن الأوكراين
متيل نحو �أقطاب بديلة للقوة يف النظام
العامل ��ي النا�ش ��ئ ،حيث �ستك ��ون رو�سيا

وال�ص�ي�ن مهمني � ً
أي�ضا للإم ��ارات .كما �أن
م�ست ��وى العالقات املتطورة بني مو�سكو
و�أب ��و ظب ��ي ال ي�شجع الإم ��ارات العربية
املتح ��دة عل ��ى امل�شارك ��ة يف �ضغط دويل
عل ��ى رو�سي ��ا فق ��ط لإر�ض ��اء الوالي ��ات
املتح ��دة .ويتجل ��ى ذل ��ك بو�ض ��وح يف
رف�ض الإم ��ارات لطلب وزي ��ر اخلارجية
الأمريكي �أنطوين بلينك ��ن الت�ضامن مع
الدول الغربية ب�ش�أن امل�شكلة الأوكرانية.
حذت ال�سعودية حذو جارتها الإمارات،
ورف�ض ��ت تعقي ��د العالق ��ات م ��ع رو�سيا.
املوقف الر�سمي للريا�ض هو دعم اجلهود
الدولية خلف� ��ض الت�صعي ��د يف �أوكرانيا
م ��ن خ�ل�ال الدبلوما�سي ��ة .حت ��ى �أن ويل
العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان،
بعد �إج ��راء حمادثات هاتفي ��ة مع كل من
فالدميري بوتني وفالدمي�ي�ر زيلين�سكي،
�أعرب عن ا�ستعداده للتو�سط يف النزاع.
عموم ��ا ،ف�إن ما لي�س ��ت الريا�ض م�ستعدة
ل ��ه بالت�أكيد ه ��و الت�ضحي ��ة بعالقتها مع
مو�سك ��و م ��ن �أج ��ل كيي ��ف .له ��ذا ال�سبب
ترف� ��ض ال�سعودية االن�ضم ��ام �إىل الدول
الغربية يف ال�ضغط على رو�سيا.
مم ��ا ال �ش ��ك في ��ه �أن فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن
جن ��ح يف بن ��اء عالق ��ة ثقة م ��ع حممد بن

�سلمان� .إ�ضافة لذل ��ك ف�إن اململكة ح�صلت
� ً
أي�ض ��ا على �أرباح مالية من ازمة البرتول
احلالية .ل ��ذا مل تتحم� ��س الريا�ض و�أبو
ظب ��ي لزي ��ادة �إنت ��اج النفط رغ ��م طلبات
وا�شنط ��ن .بعد ب ��دء العملي ��ة الع�سكرية
الرو�سي ��ة ،جتاوز �سع ��ر نفط برنت 100
دوالر للربمي ��ل .تبعا لذلك ،ف�إن الواليات
املتح ��دة ،يف حماول ��ة خلف� ��ض الأ�سعار،
طالب ��ت كب ��ار منتج ��ي النف ��ط يف العامل
بزي ��ادة الإنت ��اج ،لك ��ن طلباته ��ا قوبل ��ت
بالرف�ض.
�إذا كان ��ت الإم ��ارات وال�سعودي ��ة ق ��د
انحازت ��ا ،بدرجة �أو ب�أخ ��رى� ،إىل جانب
رو�سي ��ا ،ف� ��إن بقي ��ة املمال ��ك واالم ��ارات
اخلليجي ��ة �إم ��ا اتخ ��ذت موق ًف ��ا حمايدًا،
مث ��ل البحرين و ُعم ��ان� ،أو انح ��ازت �إىل
جان ��ب �أوكرانيا .على �سبيل املثال ،كانت
الكويت �أح ��د املبادرين للق ��رار املناه�ض
لرو�سي ��ا يف اجلمعي ��ة العام ��ة ل�ل��أمم
املتح ��دة .و�أج ��رى م�س�ؤول ��ون قطريون
ع ��دة حمادث ��ات هاتفي ��ة م ��ع اجلان ��ب
الأوك ��راين �أعربوا فيها ع ��ن دعمهم ،كما
حتول ��ت (اجلزي ��رة) اىل ب ��وق اعالم ��ي
ي�س ��وق لوجه ��ة النظ ��ر الغربي ��ة .ه ��ذا
املوقف من النظ ��ام القطري ميكن التنب�ؤ
به متامًا .قبل وقت ق�صري من بدء العملية
اخلا�ص ��ة يف �أوكراني ��ا� ،أعلنت وا�شنطن
�أن الدوحة ه ��ي ال�شريك الرئي�سي خارج
كتل ��ة النات ��و .بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،كان
البي ��ت الأبي� ��ض يدر�س بجدي ��ة خيارات
قطر ال�ستبدال الغاز الرو�سي يف �أوروبا
جزئيًا على الأقل ب�إمداداته من الغاز.
يف اليم ��ن ال ��ذي مزقت ��ه احل ��رب
الأهلي ��ة ،اتخ ��ذ كل جان ��ب موقف ��ه .مل
تعل ��ق احلكوم ��ة الر�سمي ��ة عل ��ى العملية
الع�سكري ��ة الرو�سي ��ة يف �أوكرانيا ،لكنها
�صوتت ل�صال ��ح القرار املناه�ض لرو�سيا
يف اجلمعي ��ة العام ��ة ل�ل��أمم املتح ��دة.
بينما انحازت حرك ��ة احلوثيني (�أن�صار

الل ��ه) �إىل جان ��ب رو�سي ��ا ،حت ��ى �أنه ��ا
اعرتف ��ت با�ستقالل جمهوري ��ة لوكان�سك
ودانيت�س ��ك .يف عدن ،التي ي�سيطر عليها
املجل�س االنتقايل اجلنوبي� ،أعربوا فقط
عن قلقهم ب�ش�أن الإمدادات امل�ستقبلية من
القمح الأوكراين.
يتب�ي�ن م ��ن ذل ��ك� ،أن لي�س فق ��ط حلفاء
مو�سك ��و الإقليمي ��ون ،ولك ��ن � ً
أي�ضا دول
�أخ ��رى يف املنطق ��ة ترف� ��ض الت�ضحي ��ة
بعالقاته ��ا م ��ع رو�سي ��ا ب�سب ��ب العملي ��ة
اخلا�ص ��ة يف �أوكرانيا .وحتى تلك الدول
الت ��ي تعت�ب�ر تقليد ًي ��ا حلف ��اء للوالي ��ات
املتح ��دة يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط م�ستع ��دة
ملراعاة م�صالح رو�سيا ورف�ض االن�ضمام
للعقوب ��ات عليه ��ا .وم ��ع ذل ��ك ،ينبغي �أن
ي�ؤخ ��ذ يف االعتب ��ار �أن ال �أح ��د تقري ًب ��ا
م�ستعد من �أج ��ل مو�سكو لقطع العالقات
م ��ع كييف� .أوكرانيا ه ��ي �أحد امل�صدرين
الرئي�سيني للحبوب وزيت عباد ال�شم�س،
مما يعني �أن الإمدادات الأوكرانية ت�ؤثر
على الأمن الغذائي يف املنطقة.
و�أخ�ي� ً
را ،ف�إن رد الفع ��ل الر�سمي املعقد
ولك ��ن املقيد للدول العربي ��ة على العملية
اخلا�صة للق ��وات امل�سلح ��ة الرو�سية يف
�أوكراني ��ا يرتب ��ط �إىل ح ��د كب�ي�ر باحليز
الزمن ��ي ال ��ذي ي�سم ��ح لها بت�أخ�ي�ر تبني
ق ��رارات �سيك ��ون له ��ا عواق ��ب يف جميع
االحوال .لذا ت�أم ��ل دول املنطقة ،يف حل
�سريع لل�صراع وب ��دء عملية التطبيع� ،أو
عل ��ى الأقل جتميد ت�صعي ��د العالقات بني
رو�سي ��ا والغ ��رب .يبدو ه ��ذا ال�سيناريو
مثالي� � ًا وبعيد االحتمال يف ظ ��ل تكهنات
ب�أن التوت ��ر الغربي الرو�س ��ي قد ي�ستمر
مل ��ا بع ��د توق ��ف العملي ��ات الع�سكري ��ة
مادام ��ت مو�سكو م�صرة عل ��ى احل�صول
عل ��ى �ضمان ��ات �أمنه ��ا .له ��ذا ال�سب ��ب قد
يتع ��ذر عل ��ى ال ��دول العربي ��ة اجللو� ��س
عل ��ى كر�سيني يف ان واح ��د لفرتة طويلة
و�سيتعني عليها قريبًا اتخاذ خيار �صعب.

ثقافة
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علي البدء من ق�سم الإنتاج
هدى الكاظمي :لعمل فيلم �سينمائي عراقي جيد ّ
 ما هو ال�سبب في عدم دخول را�س المال
العراقي مجال االنتاج ال�سينمائي ،هل ان االمر
يتعلق بثقافة من هذا النوع� ،أم بجبن ر�أ�سمال
من خو�ض هكذا مغامرة.؟
 عندما �أحتدث مع �أي رجل اعمال عراقييعمل بالعراق واطلب منه الدخول معي يف
انت ��اج �أي فيل ��م او متويله ،ي�س� ��أل مبا�شرة
عن ال�ضم ��ان من ا�ستثم ��ار امواله .مثل هذا
ال�س�ؤال لرجل الأعمال ،يتطلب التفكري فيه،
ودرا�ست ��ه قبل احلدي ��ث عن مغام ��رة �أوعن
ثقاف ��ة امل�ستثم ��ر !.بالن�سب ��ة يل عل � ّ�ي تقدمي
من ��وذج لأحد �أعم ��ايل ،وه ��ذا م ��ا �س�أحاول
عمل ��ه �أو �أثبات ��ه لنف�س ��ي ،يف �إنتاجي لفيلم
“جنائ ��ن معلق ��ة” للمخ ��رج �أحم ��د يا�سني.
فاملهم ��ة �صعب ��ه ،وحتت ��اج درا�س ��ة �س ��وق،
وعقلي ��ة اجلمه ��ور ،وو�ض ��ع خط ��ة ت�سويق
جيده...الخ.

عالء املفرجي

المنتجة هدى الكاظمي در�ست �إدارة
الأعمال في جامعة عمان الأهلية.
ومن هناك بد�أت رحلتها في ال�سينما
من خالل ور�ش العمل التي عقدت
في الهيئة الملكية الأردنية للأفالم،
والتي �ساعدتها على تطوير فهمها
لمجال ال�سينما.

انتقل ��ت بعدها للعم ��ل يف �صناعة الأفالم
داخ ��ل الع ��راق م ��ع املرك ��ز العراق ��ي للفيلم
امل�ستق ��ل يف بغ ��داد واكت�سب ��ت خربة كبرية
يف �صناع ��ة الأف�ل�ام ط ��وال عمله ��ا كم�ساعد
خم ��رج للعديد من الأف ��امل العراقية الطويلة
والق�ص�ي�رة ،الت ��ي تنوع ��ت ب�ي�ن الوثائق ��ي
والروائ ��ي منه ��ا�« :ش ��ارع حيف ��ا» للمخ ��رج
مهن ��د حي ��ال و«الرحل ��ة» للمخ ��رج حمم ��د
الدراج ��ي« ،طري ��ق م ��رمي» للمخ ��رج عطية
الدراج ��ي وغريها .وقام ��ت ب�إخراج فيلمني
هم ��ا« :تغري ��دات ع�صف ��وري» و «ج ��وف
ال�صحاري» .ثم ب ��د�أت بالإنتاج مع ت�أ�سي�س
�شركة خا�صة بها وهي �شركة ع�شتار العراق
للإنت ��اج ال�سينمائ ��ي بفرعيه ��ا العراق ��ي
والأردين حي ��ث �أنتجت فيل ��م «مو�صل 980
«ال ��ذي �أختري مل�سابق ��ة �أجي ��ال يف مهرجان
برل�ي�ن ال�سينمائ ��ي ال ��دويل يف دورت ��ه
،69وفيلم «باب �شرق ،حرام» للمخرج ميدو
عل ��ي وفيل ��م «جنائ ��ن معلق ��ة» ملخ ��رج �أحمد
يا�سني يف مرحلة ما بعد الأنتاج وغريها من
الأعم ��ال ،كما عملت منتج منفذ لفيلم (كل�شي
ماكو) للمخرجة مي�سون الباججي.
 ما الذي قاد خطاك الى العمل ال�سينمائي
وتحديدا الى مجال االنتاج ؟
 ع ��دت م ��ن عم ��ان ع ��ام  ٢٠١٣وكان كلطموحي و�شغفي ه ��و الإخراج ال�سينمائي،
وبالفع ��ل عملت كم�ساعد خمرج لعدة الأفالم
وهن ��ا �أدركت ومن خالل هذه التجارب التي
عملت بها� ،أن �أك�ب�ر م�شاكل �صناعة ال�سينما
العراقية هي الإنتاج ،وكوين م�ساعد خمرج
و�أح ��دى مهماتي هي عمل خطة اخراج ،فقد
واجه ��ت الكث�ي�ر م ��ن امل�ش ��اكل الت ��ي تتعلق
بالإنت ��اج ،فمث�ل�ا الت�أخ�ي�ر يف العم ��ل �أو
الت�أجي ��ل ل�ساعات طويل ��ة بانتظار املمثلني،
�أو فري ��ق العم ��ل لتجهي ��ز املوق ��ع ..كل ذل ��ك
ه ��و ب�سبب عدم وجود منتج حقيقي �أو جهة
منتجة تنظم كل ذلك.
وم ��ن خ�ل�ال تن ��وع عمل ��ي ب�ي�ن الع ��راق
والأردن يف تلك ال�سنوات ،تعلمت �أن �أ�سا�س
العمل ال�سينمائي الناجح ي�أتي من الإنتاج،

ويتفرع من ق�سم الإنتاج هذا :منتج رئي�سي
ومنتج م�شارك ومنت ��ج م�ساهم ومنتج منفذ
ومدي ��ر مواق ��ع ،ومدير الإنت ��اج وم�شرفيني
على الإنتاج ....ال ��خ .لذلك حاولت اكت�ساب
ه ��ذه اخل�ب�رة .كم ��ا در�ست يف ع ��دة دورات
تدربي ��ه وور�ش ��ات عم ��ل �سينمائي ��ة نظمت
داخ ��ل الهيئ ��ة امللكي ��ة الأردني ��ة للأف�ل�ام.
ف�أدرك ��ت حقيقة واح ��دة �أنه حت ��ى �أ�ستطيع
علي البدء
عم ��ل فيلم �سينمائي عراقي جي ��د ّ
يف ق�سم الإنتاج.
 هل انت اول امر�أة تدخل هذا الميدان في
العراق ..وهل تتوقعين �صعوبات وعراقيل
معينة؟
 ل�س ��ت �أول ام ��ر�أة عراقي ��ة �أعم ��ل يفجم ��ال الإنت ��اج ال�سينمائ ��ي م ��ن داخ ��ل
الع ��راق ،فقبل ��ي عمل ��ت ف ��رات اجلميل على
الإنت ��اج ال�سينمائ ��ي ،وانتج ��ت جمموع ��ة
�أف�ل�ام عراقي ��ة متمي ��زة مث ��ل“ :غ�ي�ر �صالح
لعر�ض ،و”كرنتين ��ة” للمخرج عدي ر�شيد،
و”الأودي�س ��ة العراقي ��ة “ للمخ ��رج �سم�ي�ر
جم ��ال الدين .و�أي�ض ��ا ،املنتجة بايف يا�سني
الت ��ي عمل ��ت عل ��ى الإنت ��اج ال�سينمائ ��ي يف
العراق يف مناطق �شمال العراق.
ال�صعوب ��ات يف ه ��ذا املج ��ال كث�ي�رة يف
الع ��راق� ،سواء عل ��ى الرجل �أو عل ��ى املر�أة،
وبالعك� ��س فلك ��وين ام ��ر�أة وج ��دت بع� ��ض
الت�سهي�ل�ات والفر� ��ص ،و�أتذك ��ر الكثري من
املواقف يف هذا املجال.

لدين ��ا بع� ��ض اخت�صا�ص ��ات مث ��ل م�ساع ��د
خمرج ا�ستمرارية (راكور) ،م�ساعد م�صور
(فوك� ��س بول ��ر) ،مدي ��ر �صوت...الخ .حيث
ن�ضط ��ر اىل اال�ستعان ��ة بفري ��ق عم ��ل م ��ن
خ ��ارج الع ��راق ،ل�ضم ��ان اجل ��ودة العالي ��ة
للفيل ��م .وه ��ذا بالت�أكي ��د يزي ��د م ��ن �صعوبة
التمويل و�ضخامة امليزاني ��ة .و�أرى �أن ح ّل
ه ��ذه امل�شكل ��ة هو �إقام ��ة ور�ش ��ات تدريبية،
وب�ص ��ورة مكثف ��ة لتدري ��ب وت�أهي ��ل كوادر
تعمل ب�شكل حمرتف.
وفيم ��ا يخ� ��ص التموي ��ل كم�شكل ��ة ،ف ��ان
الإنتاج امل�شارك هو احلل الأن�سب لذلك ،وهو
�أن حت�ص ��ل على متويل ب�سيط من (العراق)
مث�ل ً�ا� ،إن كان دعم مايل او لوج�ستي او فني
ي�س ��د م ��ا يق ��ارب  ٪٤٠م ��ن ميزاني ��ة الفيلم،
وهن ��ا ن�ستع�ي�ن مبنتج م�ش ��ارك �س ��واء كان
عربي� ��أ او �أجنبي� ��أ ،مل�شاركتك �إنت ��اج الفيلم،
وكذل ��ك احل�صول على التمويل من �صناديق
متويل م�ستفيدا من وج ��ود املنتج امل�شارك،
وه ��ذا م ��ن دول تعم ��ل بالإنت ��اج امل�ش�ت�رك:
فرن�س ��ا واملانيا ،بلجيكا...ال ��خ .او التقدمي
اىل �صنادي ��ق التمويل غ�ي�ر امل�شروطة مثل
م�ؤ�س�سة الدوحة للأفالم ،ال�صندوق العربي
للثقاف ��ة والفن ��ون – افاق� ،صن ��دوق البحر
الأحمر ،م�ؤ�س�سة املورد الثقافية...الخ.

 تعاني ال�سينما ب�شكل عام في العراق ،من
الكثير من الم�شاكل لعل في مقدمتها م�شكلة
االنتاج والتمويل ،ما هي ت�صوراتك لتخطي
هذه الم�شكلة؟
 قب ��ل الإجاب ��ة عل ��ى م�شكل ��ة التموي ��ل،دعن ��ي �أق ��ول ل ��ك �أن �أك�ب�ر م�شاكلن ��ا يف
الإنت ��اج ،ه ��و �إيج ��اد فري ��ق عم ��ل حمرتف
لت�صوي ��ر فيل ��م �سينمائ ��ي جي ��د ،ال يوج ��د

 لديك �شركة انتاج �سينمائي هل تعطينا فكرة
عنها؟
 �أمتلك �شركة انتاج �سينمائية ،بني العراق  كيف ترين م�ستقبلك في ال�سينما ،وماذاوالأردن وهي �شركة ع�شتار العراق للإنتاج تقولين عن الم�شهد ال�سينمائي العراقي االن.؟
ال�سينمائ ��ي .نعمل داخل ال�شركة على انتاج  -عل ��ى الرغ ��م ال�صعوب ��ات واملعرق ��ات
اربعة م�شاريع �سينمائية ،يف مرحلة ما بعد املادي ��ة واللوج�ستي ��ة لكني متفائل ��ة ولديّ
الإنتاج .فيلمني ق�صريين وهما فيلم «النازح �أم ��ل كب�ي�ر لل�سن ��وات القادم ��ة .التجرب ��ة
الأخ�ي�ر» للمخرج مهن ��د ال�س ��وداين .وفيلم الأوىل ،دائم ��ا �صعبة بكل املجاالت ولي�ست
«�ساع ��ة ال�سع ��ادة يف بغ ��داد» للمخرج امين فق ��ط يف ال�سينم ��ا .وان ��ا �أج ��د جتربتي يف
ال�شطري .وفيلمان روائيان طويالن ،االول �إنت ��اج فيل ��م “جنائ ��ن معلقة” ق ��د اعطتني
فيلم «جنائن معلقة» لأحمد يا�سني .والآخر ،الق ��وة واال�ص ��رار للم�ستقبل .وع ��ن امل�شهد
وثائق ��ي طوي ��ل هو “ب ��اب ال�ش ��رق ،حرام” ال�سينمائ ��ي يف الع ��راق �أرى �أن ��ه ي�شه ��د
للمخ ��رج مي ��دو عل ��ي� ،س ��وف ت ��رى الن ��ور الع ��راق والدة �شب ��اب عراقي�ي�ن طموح�ي�ن
قريب ��ا ،ح�سب خطة التوزيع والت�سويق بني ولديهم ر�ؤية �سينمائية خمتلفة.
.٢٠٢٣ – ٢٠٢٢
م ��ن وجهة نظ ��ري ارى �أن الع ��راق ار�ض
خ�صب ��ة لال�ستثم ��ار ال�سينمائي ،حيث منلك
 هل تحدثينا عن ظروف انتاج فيلم «جنائن الق�ص�ص واحلكايات الت ��ي جتعلنا نت�صدر
معلقة»؟
امل�شه ��د ال�سينمائ ��ي العامل ��ي� .إ�ضاف ��ة اىل
 ه ��ذا الفيل ��م بدان ��ا الكتابة في ��ه مند عام تن ��وع اجلغرافي ��ة والبيئ ��ات واللهج ��ات ٢٠١٦وبع ��د التطوي ��ر وامل�شارك ��ة بع ��دة و�سهول ��ة ح�ص ��ول على مواق ��ع ت�صوير يف
ور�شات عملية �سينمائية ،بحثنا عن متويل خمتل ��ف املحافظ ��ات� .إ�ضاف ��ة اىل وج ��ود
لتنفي ��ذ امل�ش ��روع ،حي ��ث واجهتن ��ا عوائق طاق ��ات �شبابي ��ة لديه ��ا ال�شغ ��ف يف التعلم
كث�ي�رة �أهمه ��ا �ضع ��ف التموي ��ل ،ونق� ��ص والتدري ��ب واتق ��ان املهن ��ة ،وهن ��اك ار� ��ض
اخلربات ب�ي�ن ال�شب ��اب العراقي�ي�ن� ،إ�ضافة خ�صبة للمنتجني الع ��رب والعاملني للإنتاج
اىل ان ��دالع مظاهرات ت�شري ��ن التي �شهدها امل�شرتك مع العراق.
الع ��راق يف ع ��ام  ،٢٠١٩ث ��م �أزم ��ة فريو� ��س
كورون ��ا الت ��ي �ش ّل ��ت احلرك ��ة متام ��ا حول  ماذا عن م�شاريعك القادمة؟
الع ��امل يف عام  .٢٠٢٠وه ��و ما ا�ضطرنا اىل � -أوله ��ا التح�ض�ي�ر لإنت ��اج م�ش ��روع
طل ��ب قر�ض مايل من �أح ��د البنوك العراقية «ن�شيغ ��ا» ه ��و فيل ��م روائي طوي ��ل عراقي-
للمبا�ش ��رة يف الت�صوي ��ر وب ��دء العم ��ل ،لبن ��اين للمخرج ��ة اللبناني ��ة رب ��ى عطي ��ة.
وا�ستطعن ��ا ت�أم�ي�ن العم ��ل والت�صوي ��ر يف ويتن ��اول الفيل ��م مو�ضوعة �س ��كان العراق
بداية �شهر كانون الثاين من عام .٢٠٢١
احل�ضاري�ي�ن الذي ��ن �أخرج ��وا م ��ن بالدهم
ق�س ��را �إىل املنايف .حيث يتم ت�صوير الفيلم
بالكام ��ل يف مناطق �شمال الع ��راق .وكذلك
اعمل م ��ع زميلي املخ ��رج يا�سر ك ��رمي على
تطوير فيلمه الروائي الطويل “دنيا”.
و�س�أعم ��ل تنفي ��ذ ور�ش ��ة عم ��ل �سينمائية
(ن�س ��اء ي�صنع � ّ�ن �أفالم ��ا) خمت�ص ��ة لفتيات
العراقي ��ات م ��ن خمتل ��ف املحافظ ��ات
لتدريبه ��م عل ��ى �صناع ��ة الأف�ل�ام الوثائقية
وتوف�ي�ر فر�ص ��ة �أنت ��اج �أربع ��ة اىل خم�س ��ة
�أف�ل�ام وثائقي ��ة ق�ص�ي�رة من كتاب ��ة الفتيات
واخراجه ��م وت�صويره ��م .يت ��م تنفي ��ذ هذا
امل�ش ��روع م ��ع منظم ��ة الربمل ��ان الأملاني ��ة
وبتمويل من وزارة اخلارجية الأملانية.

في مهرجان كان ال�سينمائي الأخير

البحر االحمر ال�سينمائي يحتفي بالمر�أة والجونة
ي�شارك في �سوق المهرجان
متابعة :املدى
يف �إطار االحتف ��اء بدور املر�أة يف
ال�سينما ،ا�ست�ض ��اف مهرجان البحر
الأحم ��ر ال�سينمائ ��ي ال ��دويل ،حف ًال
ح�صر ًي ��ا ي ��وم ام� ��س ،وذل ��ك �ضم ��ن
فعاليات الدوره اخلام�سة وال�سبعني
من مهرجان كان ال�سينمائي الدويل،
يف فندق كاب �إي ��دن روك ّ
املطل على
�شبه جزيرة كاب �أنتيب اخللاّ بة.
ي�أت ��ي ه ��ذا احلف ��ل عل ��ى �ض ��وء
االع�ت�راف مبكانة ّ
كل م ��ن �صانعات
الأف�ل�ام واملمث�ل�ات ،واحتف ��ا ًء ب � ّ
�كل
�أعماله ��ن املذهلة ،والتي يتم عر�ضها
خ�ل�ال املهرج ��ان .وبينم ��ا يعزز هذا
احلفل ،من م�س�ؤولية مهرجان البحر
الأحم ��ر ال�سينمائي الدويل ،املتمثلة
يف متكني الن�س ��اء املوهوبات� ،أمام
الكام�ي�را وخلفه ��ا ،يتق� �دّم املهرجان
بخط ��وات ثابتة و واثق ��ة ،يف رحلة
ت�شكي ��ل م�ستقب ��ل �صناع ��ة ال�سينما،
و�إلهام اجليل القادم من املبدعات.
كان يف �ضياف ��ة احل�ض ��ور ّ
كل من:
حمم ��د الرتك ��ي؛ الرئي� ��س التنفيذي
مل�ؤ�س�س ��ة مهرج ��ان البح ��ر الأحم ��ر
ال�سينمائ ��ي ،و�شيف ��اين باندي ��ا
مالهوت ��را؛ املدي ��رة التنفيذية ،حيث
ا�ستقب�ل�ا نخبة وا�سع ��ة من املواهب
ال�سينمائي ��ة والتلفازي ��ة ،وجن ��وم
املو�ضة ،مبا يف ذلك:
فالريي ��ا غولين ��و؛ رئي�س ��ة جلن ��ة
خا�ص ��ة»
حتكي ��م جائ ��زة «نظ ��رة
ّ

التابعة ملهرج ��ان كان ال�سينمائي ،و
رو�سي دي باملا؛ رئي�س جلنة حتكيم
جائزة «الكام�ي�را الذهبي ��ة» التابعة
ملهرج ��ان كان ال�سينمائ ��ي� ،ضم ��ن
دورت ��ه احلالي ��ة ،ونعوم ��ي هاري�س
وليتيتي ��ا كا�ست ��ا وطاه ��ر رحي ��م
وكوث ��ر ب ��ن هني ��ة ونعوم ��ي كامبل
وكمي ��ل رزات و�سا�ش ��ا لو�س و�أجنا
روبيك وليل ��ي دونالد�سون و�سوكي
ووترهاو� ��س ،بالإ�ضافة �إىل :فاطمة
البن ��وي وعهد كامل و�أليك�س بيتيفر
وت ��وين ج ��ارن ويا�سم�ي�ن �ص�ب�ري
و�ألي�سان ��درا �أمربو�سي ��و و�س ��ارة
�سامباي ��و ونعمان �أكار وت ��ارا عماد
ومي�ل�ا الزه ��راين وكات جراه ��ام
و�سلمى �أبو �ضيف.
يذك ��ر ان ال ��دورة الثاني ��ة م ��ن
مهرج ��ان البحر الأحم ��ر ال�سينمائي
الدويل �ستق ��ام يف مدينة جدة من 1
�إىل  10دي�سمرب .2022
ومن جه ��ة �أخرى �ش ��ارك مهرجان

اجلون ��ة ال�سينمائي �س ��وق مهرجان
كان ومن�ص ��ة �سينان ��دو واالحت ��اد
الدويل جلمعيات منتجي الأفالم يف
«ملتق ��ى املهرجانات» لل�سن ��ة الثانية
عل ��ى التوايل ،عن طري ��ق ا�ست�ضافة
حف ��ل ترحيب للمهرجانات وموزعي
الأفالم ،وهو حف ��ل خم�ص�ص جلمع
حم�ت�ريف ال�صناع ��ة ال�سينمائي ��ة
وبناء عالقات بينهم.
ح�ض ��ر الفعالي ��ة ،والت ��ي تق ��ام
يف �شاط ��ئ النخي ��ل ب ��كان عل ��ى
هام� ��ش ال ��دورة الـ 75ملهرج ��ان كان
ال�سينمائ ��ي ،عامل ��ون رئي�سيون يف
ال�صناع ��ة وبينه ��م مدي ��ر مهرج ��ان
اجلونة ال�سينمائي انت�شال التميمي
ومربجم ��ي املهرج ��ان� ،إ�ضاف ��ة �إىل
ممثل ��ي االحت ��اد ال ��دويل جلمعيات
منتج ��ي الأف�ل�ام بين ��وا جيني�ست ��ي
املدي ��ر الع ��ام وفلورون� ��س ج�ي�رو
مدي ��ر املهرجان ��ات بالإ�ضاف ��ة �إىل
ممثلي �س ��وق مهرج ��ان كان جريوم

ح�صل الفيلم على دعم حملي على امل�ستوى
احلكومي ،وعلى م�ستوى القطاع اخلا�ص،
عربي ��ا ودولي ��ا فق ��د ح�ص ��ل عل ��ى منحة من
م�ؤ�س�سة ال�صندوق العربي للثقافة والفنون
(اف ��اق) يف بريوت واي�ضا اختري للم�شاركة
بالعدي ��د م ��ن اجله ��ات الداعمة فني ��ا وماليا
�أذك ��ر منه ��ا ور�ش ��ة فاين ��ل كات  2021يف
فني�سي ��ا التي تقام �ضم ��ن فعاليات مهرجان
فني�سي ��ا ال�سينمائ ��ي ال ��دويل يف ايطالي ��ا،
و فري�س ��ت كات ال ��ذي �أقي ��م بالتع ��اون م ��ع
م�ؤ�س�س ��ة الدوح ��ة للأفالم بدورت ��ه يف عام
 ،2021و�س ��وق امل�شاري ��ع اال�سيوي ��ة الذي
�أقي ��م �ضم ��ن مهرج ��ان بو�س ��ان ال�سينمائي
الدويل  2020يف كوريا اجلنوبية ،و�سوق
ومنت ��دى مامل ��و ل�سينم ��ا العربي ��ة ،2020
و�س ��وق مهرجان جون ��ة ال�سينمائي 2018
يف م�ص ��ر وكذلك ح�صولن ��ا على متويل من
�صن ��دوق البح ��ر الأحم ��ر يف ال�سعودية يف
عام .٢٠٢٢

باي ��ار املدير امل�ش ��ارك وممثل من�صة
�سيناندو جيوم �إيزميول.
�ص ��رح جيوم باي ��ار املدير امل�شارك
ل�س ��وق مهرج ��ان كان« :بع ��د ث�ل�اث
�سن ��وات م ��ن التوق ��ف ،وتخب ��ط
املهرجان بني ال ��دورات االفرتا�ضية
والهجين ��ة ،حتظى ال ��دورة احلالية
ب�أهمية خا�صة للمهرجان ولل�صناعة
ب�شكل عام لتعوي�ض الأعوام الثالثة
املا�ضية ،وامل�ضي قدمًا .لعب «ملتقى
املهرجان ��ات» دو ًرا مه ًم ��ا يف ت�سهيل
اللق ��اء للت�أم ��ل يف م�ستقب ��ل �صناعة
ال�سينم ��ا ،م ��ن خ�ل�ال امل�ؤمت ��رات
الر�سمي ��ة والتجمع ��ات واحلف�ل�ات
غري الر�سمي ��ة .تلعب اللق ��اءات غري
الر�سمي ��ة دو ًرا حيو ًي ��ا يف خل ��ق
عالقات دائم ��ة بني �أف ��راد ال�صناعة،
وي�سرن ��ا تي�س�ي�ر ه ��ذه العالق ��ات
بع ��ودة التعاون مع مهرجان اجلونة
ال�سينمائ ��ي و االحت ��اد ال ��دويل
جلمعيات منتجي الأفالم».
�ص ��رح انت�ش ��ال التميم ��ي ،مدي ��ر
مهرج ��ان اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي:
«ي�سرن ��ا جتدي ��د التعاون م ��ع �سوق
مهرج ��ان كان ومن�ص ��ة �سينان ��دو
واالحتاد ال ��دويل جلمعيات منتجي
الأف�ل�ام لل�سنة الثانية عل ��ى التوايل
لدع ��م ملتقى املهرجان ��ات واالحتفاء
مبجتمعنا ال�سينمائي متباين الأفكار
واخللفيات .هذا امللتقى ال�سنوي هو
الفر�ص ��ة املثالي ��ة ل�صانع ��ي الأف�ل�ام
والعامل�ي�ن يف املج ��ال ال�سينمائ ��ي
للتوا�صل وم�شاركة اخلربات».

كالكيت

 عالء املفرجي

مخرجون يكتبون �سيرتهم ب�صريا
ه ��ل يت�س ��رب التع ��ب واالبت ��كار لنفو� ��س املخرج�ي�ن يف
عم ��ر مع�ي�ن ،لت�صب ��ح لديه ��م كم ��ا يق ��ول املخ ��رج االيطايل
�سريونتين ��و يف فيلم ��ه اليد الإلهية“ :طريق ��ة ممتعة لإعادة
ابت ��كار الذكريات”؟ ام هي النو�ستاجلي ��ا التي تهيمن علينا
خمرج�ي�ن وغري خمرج�ي�ن بطريق ��ة تدفعنا ل�س ��رد تفا�صيل
حياتنا وخا�صة الطفولة.
خ�ل�ال عمر ال�سينما كتب الكثري من املخرجني �سريتهم عن
طري ��ق الكام�ي�را �أو لنق ��ل الكتابة الب�صري ��ة ،والتي عادة ما
تكون �أ�سرع للم�شاهد ،من ال�سرد الكتابي الذي يتطلب جهدا
كب�ي�را يف التعب�ي�ر عن مكنون ��ات النف�س ،ونق ��ل التفا�صيل
الدقيقة لهذه احلياة.
املخ ��رج االيط ��ايل الكبري فيللين ��ي رمب ��ا كان ال�سباق يف
ك�ش ��ف �سريت ��ه الذاتي ��ة بعد عمر ج ��اوز اخلم�س�ي�ن عاما من
خ�ل�ال فيل ��م �أمارك ��ورد (�أين اتذك ��ر)  ..1973و�سرع ��ان ما
تالقف ه ��ذه الفكرة املخ ��رج العربي يو�س ��ف �شاهني ،فكتب
ج�سدها يف �أربعة �أفالم
�سريته ب�صريا من خالل رباعيته فقد ّ
مهمة ملا تزل �صامدة �أمام تقادم الأعوام وهي “�إ�سكندرية..
لي ��ه”“ ،حدّوت ��ة م�صري ��ة”�“ ،إ�سكندري ��ة كم ��ان وكمان”و
�صب فيها جام غ�ضبه على
“�إ�سكندرية..نيوي ��ورك” الت ��ي ّ
�أم�ي�ركا الت ��ي تتحام ��ل عل ��ى الع ��رب ،و�أ�ش ��اد بالإ�سكندرية
بو�صفها مدينة للت�سامح والتعاي�ش بني الأديان.
املخرج اال�سباين ِبيدرو �أملادُوفار قدم يف فيلم «�أمل وجمد»
وال ��ذي اخ ِت�ي َ�ر للتناف� ��س على جائ ��زة ال�سعف ��ة الذهبية يف
مهرج ��ان كان ال�سينمائ ��ي لع ��ام  .2019حيث خم ��رج با�سم
�سلف ��ادور مايو ي�ؤديه (�أداء �أنطونيو بانديرا�س) ،يت�ضارب
املا�ض ��ي باحلا�ض ��ر ،والواقع باخلي ��ال من حول ��ه .ثم ي�أتي
املك�سيك ��ي �ألفون�س ��و ك ��وارون يف روم ��ا ( ..)2018املبني
عل ��ى ذكري ��ات املخ ��رج ال�شخ�صية ح ��ول مدينت ��ه مك�سيكو
ون�ش�أت ��ه فيها م ��ا بني �سن ��وات ال�ستين ��ات وال�سبعينات من
الق ��رن املا�ض ��ي ،حي ��ث يع ��ود اىل بل ��ده لإجناز فيل ��م حول
ما�ضي ��ه .لنتعرف على الأحداث حول حياة عائلة من الطبقة
الو�سط ��ى ..وهك ��ذا م ��ع خمرجني ك�ث�ر وحكاي ��ات م�ستمدة
ون واق ��ع حياتهم ،لكننا �آثرنا الوق ��وف عند ابرزهم ..ومن
ه� ��ؤالء املخ ��رج االيط ��ايل باول ��و �سورينتينو وبع ��د اثنني
م ��ن افالمه املهمة وهم ��ا (اجلمال العظي ��م) و (�شباب) يقدم
فيم ��ه (اليد االلهية) الذي يتناول جانب ��ا من �سريته الذاتية،
فالفيل ��م ال يتناول حكاي ��ة مبعناها املتع ��ارف عليه ،بل �سرد
ذكريات من حيات ��ه يف مدينو نابويل يوم هيمن اال�سطورة
مارادونا على املدينة بفنونه الكروية والتي جعلت منها �أي
املدينة حا�ضرة يف الذاكرة ،من خالل اللعب مع فريقها الذي
�سيق ��وده اىل بطولة الدوري ..وهدف ��ه على انكلرتا يف يده
والت ��ي اطلق عليه ��ا اليد االلهي ��ة ..الفيلم ،فيل ��م �شخ�صيات
ُت�ستعر� ��ض حياته ��ا م ��ن قب ��ل املخ ��رج كا عاي�شه ��ا ..لت�سرد
االح ��داث ،ول ��كل �شخ�صي ��ة حكايتها ،وه ��ي احلكايات التي
ن�سج منها �سورينتينو اخ ��داث حياته وهو يهم للذهاب اىل
روما لدرا�س ��ة ال�سينما ..لقطات مبهج ��ة لهذه ال�شخ�صيات،
ام ��راة حتلم ب ��والدة طف ��ل ،م�ستعين ��ة باال�ساط�ي�ر ،وعائلة
مت�ضامن ��ة �إال من بع� ��ض املنغ�صات ،وامل ��وت املفاجئ لالب
واالم ،طعم اجلن�س الذي يجربه فابيو من عجوز ،ليتخطى
بع� ��ض ازمات ��ه ..حكاي ��ات التقطته ��ا ذاك ��رة املح ��رج باولو
�سوينتينو لت�صوغ من حكاية جميلة.

المخرج االيطالي الكبير فيلليني ربما
كان ال�سباق في ك�شف �سيرته الذاتية بعد
عمر جاوز الخم�سين عاما من خالل فيلم
�أماركورد (�أني اتذكر) ..1973

�صدور العدد التا�سع من مجلة "ال�سينمائي" رغم غياب الدعم
عدنان ح�سني �أحمد

�ص ��در الع ��دد التا�س ��ع م ��ن جمل ��ة
بح ّل ��ة �شكلي ��ة
“ال�سينمائ ��ي” يف بغ ��داد ُ
وم�ضموني ��ة جدي ��دة خ ّفف ��ت كث�ي ً�را م ��ن
وط� ��أة الأبح ��اث والدرا�س ��ات النقدي ��ة
الت ��ي هيمن ��ت على الأع ��داد ال�سابق ��ة .وقد
�ساهم ��ت الأخب ��ار الق�ص�ي�رة ،والر�سائ ��ل
ال�سينمائي ��ة ،واملتابع ��ات ،وتغطي ��ات
املهرجان ��ات املحلي ��ة والعربي ��ة والدولي ��ة
بتنوي ��ع امل ��واد ،وتر�شيقها وجع ��ل العديد
منه ��ا يف متناول القارئ غ�ي�ر املتخ�ص�ص.
كتب عبدالعليم الب ّناء عن املعاناة امل�شرتكة
ب�ي�ن “ال�سينمائ ��ي” و “�سينم ��ا ال�شب ��اب”
لغي ��اب الدع ��م م ��ن وزارة الثقاف ��ة �أو �أي
جه ��ة حكومية �أخ ��رى .نقر�أ يف ه ��ذا العدد
مراجعة لكتاب�ي�ن؛ الأول خُ
“مرجو الأفالم

الوثائقي ��ة” للم� ��ؤرخ مه ��دي عبّا� ��س ،فيما
ي�ستعر� ��ض د .عقيل مهدي كتاب “رحلة يف
ال�سينم ��ا الفرن�سية” لناج ��ح ح�سن .يكتب
الناق ��د حممد ر�ضا عن �أفالم القوة يف مقال
الف ��ت ي�س ّميه “ن�ساء من حديد و�أج�ساد بال
�أرواح” .ي�س ّل ��ط الكاتب �سعد نعمة ال�ضوء
عل ��ى دائ ��رة ال�سينما وامل�س ��رح واملنجزات
التي حققتها رغم ظروف اجلائحة وم�شكلة
التمويلُ .تتحفنا هي�أة حترير املجلة مبلف
خا� ��ص ع ��ن مدي ��ر الت�صوي ��ر ال�سينمائ ��ي
�شكيب ر�شيد حي ��ث يلتقيه رئي�س التحرير
يف حوار مطوّ ل وغ�ي�ر تقليدي .ويكتب د.
�سامل �شدهان ع ��ن �شكيب بو�صفه خُ
“مرجً ا
�ضوئ ًي ��ا” ،وير ِّكز الناقد عالء املفرجي على
“ع�ي�ن �شكي ��ب الت ��ي تلتقط ال�ص ��ورة مبا
ين�سج ��م ور�ؤية املخرج ال ��ذي يعمل معه”.
يقدّم د� .صالح ال�صحن  15فكرة ّ
لعل بع�ضها
يتحقق يف قادم الأيام .يغطي مهدي عبا�س
مهرج ��ان كلية الفن ��ون اجلميل ��ة .ويحاور
�سع ��د نعم ��ة مدي ��ر الت�صوير ع ّم ��ار جمال،
ومدي ��ر الإنتاج �سعد عبدالله .ونقر�أ تغطية
للدورة ال� �ـ  43ملهرجان القاهرة ال�سينمائي
ال ��دويل ،وتغطي ��ة ملهرجان البح ��ر الأحمر
ال�سينمائ ��ي يف دورت ��ه الأوىل .فيما يكتب
�سم�ي�ر ح ّنا من نانت الفرن�سية عن مهرجان
الق ��ارات الث�ل�اث ال�سينمائي .يع ��زز الناقد
�ص�ل�اح �سرميني املجل ��ة بر�سال ��ة باري�س.
وتتاب ��ع ال�سينمائ ��ي فيل ��م “كل�ش ��ي ماكو”
ملي�س ��ون باچ ��ه چ ��ي و�إرادة اجلب ��وري،
فيم ��ا يفح�ص الدكتور عل ��ي �صباح الدراما
التاريخي ��ة و�سبب متيّزه ��ا الآن .ويقدّم د.
كاظم �شمهود من مدريد “قراءة يف ال�سرية
التاريخية لل�سينم ��ا الإ�سبانية املعا�صرة”.
�أ ّم ��ا الناق ��د مه ��دي عبا�س فيتتب ��ع يف مقال
طوي ��ل “�سينم ��ا ال�شب ��اب بع ��د .”2003
ويتن ��اول كاتب هذه ال�سط ��ور فيلم “وراء
الب ��اب” لع ��دي مان ��ع وبطولة جم ��ال �أمني
مبق ��ال يحم ��ل عن ��وان “�سينم ��ا امل�ؤل ��ف
تر�ص ��د �سرية الذات العراقي ��ة امل�شوهة يف

مراي ��ا الوط ��ن اجلريح” .فيم ��ا يكتب نزار
�شهي ��د الفدع ��م عن فيل ��م “الرج ��ل الأول”.
وي�سرتج ��ع عب ��د الكن ��اين “دُور ال�سينم ��ا
يف بغ ��داد” وي�صفه ��ا مبدار� ��س ال ��ذوق
والثقافة .ويف ال�سياق ذاته ي�ستذكر حممد
�أبو يو�س ��ف “�سينما غرناط ��ة” .ويف باب
“متابع ��ات �سينمائية” نق ��ر�أ ت�سعة �أخبار
�أوله ��ا ترمي ��م الفيل ��م الوثائق ��ي “�ش ��ارع
الر�شي ��د” ملع�ي�ن اجلاب ��ري بعد م ��رور 40
�سن ��ة على �إنتاج ��ه .ويف متابعة �أخرى ثمة
�إنت ��اج ل�ست ��ة �أفالم �أطلق عليه ��ا ا�سم “نون
ال�سينم ��ا” ملخرجات عراقيات ،و�ستة �أفالم
�أخ ��رى بعنوان “�أفالم املنعطف” ملخرجني
�شب ��اب تيم ًن ��ا با�سم املخ ��رج الراحل جعفر
علي .ويف خ�ب�ر �آخر هناك �إعالن عن دورة
ثانية للمهرج ��ان ال�سن ��وي الن�سوي .ويف
خرب رابع تعود الفنانة امل�صرية ب�شرى �إىل
التمثي ��ل بعد غياب دام �أربع �سنوات .وثمة
تكرمي للنجمة �سو�سن بدر من قِبل مهرجان
�أ�سوان ال ��دويل ل�سينما املر�أة .عامليًا حظي
فيلم “�ألكارا� ��س” للإ�سبانية كارال �سيمون
ب�أكرب جوائز ال ��دورة الـ  72ملهرجان برلني
ال�سينمائي .ويف خرب �آخر تخو�ض النجمة
�ساندرا بولوك مغامرة رومان�سية يف فيلم
“املدينة املفقودة” .فيم ��ا يُ�سنِد �سبيلربغ
َمهم ��ة �إخراج فيلم “ماي�سرتو” �إىل براديل
كوب ��ر� .أما اخل�ب�ر الأخري فهو ت ��ويل كيت
بالن�شيت مهمة الإنتاج ولعب دور البطولة
يف �أول فيل ��م ناط ��ق بالإنكليزي ��ة لبي ��درو
املودوفار .ويُختتم الع ��دد التا�سع ب�إ�ضاءة
الدكت ��ور جب ��ار ج ��ودي ال ��ذي كت ��ب ع ��ن
“احلداث ��ة والف ��ن والتكنولوجي ��ا” .ويف
اخلت ��ام البد من الإ�شارة �إىل �أن ظهور �أكرث
من مقالة لكات ��ب واحد يف جملة تت�ألف من
� 64صفحة يُع ّد خل�ل ً�ا البد من تفاديه فكيف
�إذا تك ��رر احل ��ال م ��ع ثالث ��ة م�ساهم�ي�ن من
�أعم ��دة املجلة ب�ست مق ��االت يف عدد واحد
�إ�ضاف ��ة �إىل ا�شرتاكه ��م يف كتاب ��ة الأخب ��ار
واملتابعات ال�سينمائية؟
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اقــــرأ
�أبنا�ؤهم من بعدهم

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "�أبنا�ؤهم م ��ن بعده ��م" لنيكوال
ماتي ��و ،ترجم ��ة جاب ��ر ال�سالم ��ي ،الرواي ��ة الفائ ��زة بحائ ��زة
الغونكور و�صفت بانه ��ا رواية �سيا�سية باملعنى العميق للكلمة.
لي�س لأنها تتناول مو�ضوعا �سيا�سيا بل لأنها �شهادة عن املناطق
املن�سي ��ة واملهمل ��ة يف فرن�س ��ا .تل ��ك املناط ��ق الت ��ي تع ��اين من
انح�س ��ار ال�صناعات واغالق املعامل واندث ��ار الطبقات العاملة
وو�ص ��ف له ��ذا التح ��ول املجتمعي الكب�ي�ر وتداعيات ��ه القامتة
على اجل�س ��م االجتماعي والثقايف .يف املنطق ��ة التي تقع فيها
�أح ��داث الرواية كان العمال ي�صوت ��ون عادة للحزب ال�شيوعي
يف االنتخاب ��ات الآن �صارت غالبيتهم ت�صوت للحزب اليميني
املتطرف والبقية تقاطع حتى فكرة الت�صويت.

ث�ل�اث ك��ات��ب��ات ع��راق��ي��ات ي�����ش��ارك��ن يف ب��رن��ام��ج ث��ق��ايف بربلني
 عامر م�ؤيد
تواج ��دت ث�ل�اث كاتب ��ات م ��ن
الع ��راق ،يف برنام ��ج ثقايف اقيم
يف العا�صم ��ة االملاني ��ة برل�ي�ن،
حي ��ث كان ��ت هن ��اك جل�س ��ات
وام�س ��يات �ش ��اركت بها الكاتبات
وهن فرح دو�سكي ،متارا العطية
و�إينا�س فيليب.
مت ��ارا العطي ��ة كاتب ��ة ومرتجمة
واي�ض ��ا تدري�سي ��ة يف اح ��دى
اجلامع ��ات قال ��ت يف حديثه ��ا
لـ(املدى)ع ��ن ه ��ذه التجرب ��ة،
ان ��ه "مت ��ت دع ��وة ث�ل�اث كاتبات
م�ش ��اركات يف كت ��اب "عي ��ون
اينانا" حل�ض ��ور برنامج قراءات
وفعاليات يف العا�صم ��ة االملانية
برلني ،حيث �شمل الربنامج ثالث
ح

ول العا

لم

فعاليات �أ�سا�سية� ،إ�ضافة للقاءات
�أخ ��رى م ��ع العامل�ي�ن يف جم ��ال
الن�شر والكتابة".
وا�ضاف ��ت ان "اجلمه ��ور الأملاين
اب ��دى تفاع�ل�ا كب�ي�را م ��ع نت ��اج
الكاتب ��ات العراقي ��ات ،اذ مت ��ت
مناق�شة االعمال الأدبية املعا�صرة
والتوجهات الفكرية واالجتماعية
الت ��ي ت�ضمنه ��ا الكاتب ��ة العراقية
يف ن�صو�صه ��ا ،خ�ل�ال جل�س ��ات
حوارية تلت كل فعالية".
وذك ��رت العطية ان ��ه "بالرغم من
ث ��ورة التكنولوجي ��ا ومواق ��ع
التوا�صل االجتماعي التي ازالت
الكث�ي�ر م ��ن احلواج ��ز احلتمي ��ة
ب�ي�ن ال�ش ��رق والغرب ،لك ��ن يبدو
ان الغ ��رب م ��ا زال لدي ��ه الكث�ي�ر
م ��ن عالمات اال�ستفه ��ام عن حياة
امل ��ر�أة العراقي ��ة وتفاعلها مع
ن�س ��ق حياته ��ا اخلا� ��ص يف
موقعها اجلغرايف وحماوره
االجتماعي ��ة ،وب�سب ��ب اللغط

الع�شوائ ��ي املوج ��ود يف ه ��ذه
املن�ص ��ات ،ا�صب ��ح دور امل ��ر�أة
الكاتب ��ة اه ��م واك�ب�ر لإي�ص ��ال
احلقيق ��ة الوجداني ��ة الت ��ي

تتمخ�ض عن التجربة االجتماعية
احلية ،والتي هي ميكن اعتبارها
�شهادة �صريحة ع ��ن طبيعة حياة
الن�س ��اء ال�شرقي ��ات يف الق ��رن

اجلديد".
ال�شاعرة والكاتب ��ة اينا�س فيليب
اي�ضا كانت حا�ضرة يف الربنامج
ويف حديثه ��ا لـ(امل ��دى) حتدث ��ت

ً
كتبا لفولتري �سرقت يف احلرب العاملية الثانية
�أملانيا تعيد �إىل فرن�سا
�أعادت �أملانيا �إىل فرن�سا ع�شرة كتب من
م�ؤ ّلفات الكاتب والفيل�سوف الفرن�سي
ال�شهري فولتري كانت قد ُ�سرقت خالل
احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،بح�سب ما
�أعلنته وزارة الثقافة الفرن�سية ام�س
الأربعاء .و�أ�شارت الوزارة يف بيان �إىل
� ّأن مكتبة �إقليم برلني املركزيّة وجدت
ع�شرة جم � ّل��دات م��ن الأع �م��ال الكاملة
للفيل�سوف الفرن�سي "�سرقتها القوات
الأملانية �أثناء احتاللها" فرن�سا خالل

احلرب العاملية الثانية .و�أ�ضاف البيان
� ّأن ه��ذه الأع �م��ال "كانت حمفوظة يف
وزارة امل��ال يف القرن التا�سع ع�شر"،
وهو ما يظهره ختم حتمله الكتب با�سم
"م�س�ؤول جباية ال�ضرائب فريون".
وتو ّلت مكتبة جان فريديريك �ألك�سندر
لوكيان بني عامي  1820و 1823ن�شر
ه��ذه الأع��م��ال ال �ت��ي ت�ش ّكل ج���زء ًا من
جمموعة �أع�م��ال فولتري الكاملة التي
ت�ضم �سبعني جملد ًا.

غبار من القمر ب�سعر � 400ألف دوالر
يتطلع ع�شاق الف�ضاء �إىل �شراء عينة فريدة من غبار القمر جمعها رواد
الف�ضاء من بعثة "�أبولو  "11يف عام ُ ،1969تعر�ض للبيع يف مزاد
علني.
وتتميز عينة غبار القمر هذه ب�أنها ت�أتي من مهمة نا�سا ال�شهرية لنيل
�أرم�ستونغ� ،أول �إن�سان يقف على �سطح القمر ،وقد ال يكون هذا هو
الأمر الوحيد املثري ب�ش�أن هذه العينة ،بل �إنها حتمل �أي�ضا �سرا مثريا
لال�شمئزاز.وكانت ه��ذه العينة ج��زءا من جتربة علمية ،حيث وقعت
تغذية ال�صرا�صري ،جنبا �إىل جنب مع خملوقات �أخ��رى ،بغبار القمر
وا�سرتداده من �أح�شائها ،ملراقبة الآثار املر�ضية املحتملة عليها .وعقب
تناول ال�صرا�صري كميات �صغرية من الغبار القمري وه�ضمها ،وقع قتل
وت�شريح ال�صرا�صري الثالثة التي التهمت الغبار القمري.
و�أزال العلماء الغبار من بطونها ومل يجدوا �أي دليل ي�شري �إىل �أن العينة
كانت �سامة .وتعر�ض الآن بقايا الوجبة الأخرية للح�شرة للبيع باملزاد،
�إىل جانب بع�ض جثث احل�شرات وتذكارات �أخرى من الدرا�سة.

بيت المدى ي�ؤبن �شاعر ال�شعب
مظفر النواب
يقيم بيت المدى جل�سة لت�أبين �شاعر
ق�صي ��دة االحتج ��اج والن�ض ��ال �ضد
الظل ��م واال�ستب ��داد ال�شاعر الراحل
مظفر النواب الذي غادر عالمنا بعد
م�سي ��رة حافلة باالب ��داع والمواقف
الوطني ��ة الثابت ��ة ..الفعالي ��ة الت ��ي
تقام يوم غد الجمعة في بيت المدى
في �شارع المتنب ��ي ال�ساعة الحادية
ع�شرة �صباح ��ا ي�شارك فيها عدد من
الباحثين واالدب ��اء ،وي�ستذكر فيها
الباح ��ث الدكتور �سع ��دي الحديثي
رحلته مع مظفر النواب وتجاربهما
في الغناء معا.
 طالل هادي
المخ ��رج والكات ��ب الدرام ��ي ،تعر� ��ض ل ��ه عل ��ى الم�س ��رح الوطن ��ي
م�سرحية " كوفي �شوب" والت ��ي تطرح ق�ضايا اجتماعية و�سيا�سية
من الواق ��ع العراقي بلغة درامية م�شوق ��ة بم�شاركة الفنانين خ�ضير
�أب ��و العبا� ��س وكاظ ��م القري�شي ومي�ل�اد �سري وتمارا جم ��ال .يقول
ه ��ادي "الم�سرحية تق ��دم عبر الفرق ��ة الوطنية للتمثي ��ل وت�شير الى
الكوفي �شوب الكبير ،الذي تعي�ش ال�شعوب فيه".

درا�سة ت�ؤكد :الزواج يخف�ض خطر
الوفاة املبكرة
تو�صلت درا� �س��ة ك�ب�يرة �إىل �أن الأ�شخا�ص
امل �ت��زوج�ين �أق���ل ع��ر��ض��ة بن�سبة ت���ص��ل �إىل
 %15للوفاة املبكرة مقارنة بغري املتزوجني.
وبح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
فقد در�س الباحثون ال�سجالت الطبية واحلالة
االج�ت�م��اع�ي��ة اخل��ا��ص��ة ب ��أك�ثر م��ن � 600أل��ف
�شخ�ص يف اخلم�سينيات من العمر ،يعي�شون
يف �آ�سيا .وكان �أغلبية امل�شاركني ( 86.4يف
املائة) متزوجني ،يف حني �أن البقية كانوا غري
متزوجني (وي�شمل ذلك املنف�صلني واملطلقني
والأرام � � ��ل) .وخ�ل�ال ف�ت�رة ال��درا� �س��ة ،التي
ا�ستمرت  15ع��ام��ا ،مت ت�سجيل م��ا جمموعه

� 123أل ��ف ح��ال��ة وف� ��اة ،ك��ان �سبب معظمها
ال�سرطان (ح��وايل � 42أل��ف حالة) و�أم��را���ض
الأوع�ي��ة الدموية الدماغية (ح��وايل � 14ألف
حالة) و�أم��را���ض اجلهاز التنف�سي (� 13ألف
ح��ال��ة)  .و�أظ �ه��رت النتائج ،التي ُن�شرت يف
جملة "جاما ن�ت��وورك �أوبن" �أن الأ�شخا�ص
املتزوجني كانوا �أق��ل عر�ضة للوفاة املبكرة
جلميع الأ�سباب ،بن�سبة .%15
وق��ال��ت ال��درا� �س��ة اجل��دي��دة �إن ه ��ذا "الأثر
الوقائي" للزواج ميكن �أن يرجع �إىل ت�شجيع
الأزواج لبع�ضهم البع�ض على طلب امل�ساعدة
الطبية وااللتزام بالعالج.

ع ��ن كيفي ��ة م�شاركته ��ا يف ه ��ذا
احل ��دث ،حيث ذك ��رت انها "قر�أت
اعالنا عن ور�ش ��ة كتابة لل�شابات
حت ��ت عم ��ر ال� �ـ  25عام ��ا يف عام
 ،2018حي ��ث اقيم ��ت الور�ش ��ة
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة وهي جزء
من م�ش ��روع "�إينانا" الذي عملت
عليه ال�صحفية االملانيا بريغت".
وا�ضاف ��ت "�ساف ��رت اىل الب�صرة
و�أن ��ا �أكت ��ب الق�ص� ��ص الق�ص�ي�رة
وخرج ��ت منها وانا �أكتب ال�شعر،
حي ��ث ت�ضمن ��ت الور�ش ��ة تدريبا
عل ��ى الق�ص ��ة والرواي ��ة م ��ن قبل
القا�ص ��ة عالي ��ة طال ��ب وتدريب� � ًا
على ال�شعر من قبل ال�شاعر طالب
عبد العزي ��ز ،واختتمت مب�سابقة
للم�ش ��اركات وح�ص ��دت انا املركز
الثالث عن باب ال�شعر".
وعن التجرب ��ة ب�شكل عام تو�ضح
فيه ��ا ان ��ه "م ��ن اجلي ��د �أن تركب
الطائرة وتعرب املدن لتقر�أ ال�شعر
يف اوروب ��ا ،انه ��ا ناف ��ذة جي ��دة

للتعرف على ثقافات اخرى ،حيث
قر�أن ��ا يف الري ��ف الأمل ��اين ويف
بيت ال�شعر يف برلني ويف وزارة
اخلارجي ��ة الأملانية وبيعت ن�سخ
م ��ن الكت ��اب بع ��د كل جل�س ��ة� ،إذ
كانت الفك ��رة خمتلفة لدى الأملان
ان يح�ضروا حفل توقيع لكاتبات
عراقي ��ات يف ظ ��ل الأو�ضاع التي
ي�سمع ��ون عنها ،ف ��دارت نقا�شات
بع ��د كل قراءة ع ��ن دور املر�أة يف
العراق وم ��دى ت�أثرها بالظروف
املحيط ��ة من ��ذ � 17سن ��ة ،تكلم ��ت
عن دورها يف ثورة ت�شرين وعن
التحدي ��ات الت ��ي واجهته ��ا وعن
الكتاب ��ة كونها ت�شكل ف�ضيحة يف
جمتمع يتحكم به ال�سالح".

ماليني املتعاطفني مع ديب
يريدون "عقوبة قا�سية"
لآمرب هريد
طال ��ب مالي�ي�ن املتعاطف�ي�ن م ��ع جن ��م
ال�سينم ��ا الأمريك ��ي ،ج ��وين دي ��ب،
م�ؤخ ��را ،با�ستبع ��اد زوجت ��ه ال�سابقة،
�آم�ب�ر ه�ي�رد ،م ��ن العم ��ل يف ال�سينما
وذلك عل ��ى خلفي ��ة اتهامه ��ا بالت�شهري
باملمث ��ل وتروي ��ج مزاع ��م تفي ��د ب�أن ��ه
اعت ��دى عليه ��ا وعر�ضه ��ا للعن ��ف
الأ�س ��ري .وبح�س ��ب �صحيف ��ة "ديل ��ي
ميل" الربيطانية ،ف� ��إن عري�ضة تطالب
با�ستبع ��اد �آم�ب�ر ه�ي�رد م ��ن دور امللكة
م�ي�را يف الفيلم ،ا�ستطاع ��ت �أن جتمع
 4.4ملي ��ون توقي ��ع حت ��ى الآن ،بينما
توا�ص ��ل هيئ ��ة املحلف�ي�ن يف الق�ضي ��ة
�إجراء مداوالت لأجل �إ�صدار القرار.
وي�سع ��ى القائمون عل ��ى العري�ضة �إىل
جمع  4.5مليون توقيع ،وهو ما يعني
�أن املب ��ادرة �أ�ضح ��ت قريب ��ة م ��ن بل ��وغ
م�سعاه ��ا ،وكان الأع�ض ��اء ال�سبع ��ة يف
هيئة املحلفني ،وهم  5رجال وامر�أتان،
بد�ؤوا املداولة لإ�صدار قرارهم يف ختام
حماكم ��ة امت ��دت � 6أ�سابي ��ع يف حمكم ��ة
فريفاك�س ،وهي مدينة �صغرية يف والية
فريجينيا قريبة من وا�شنطن.

�إذا ُكنتَ ال تزال لديك هواية
م�شاهدة الف�ضائيات مثل جنابي،
�سوف تالحظ � ّأن النائب �أحمد
اجلبوري ،وهو غري �أحمد
اجلبوري ال�شهري بـ"�أبو مازن" ،قد
�أثبت لنا ،م�شكور ًا� ،أن ما يجري يف
هذه البالد نوع من �أنواع الكوميديا
ال�سوداء،وان هذه الكوميديا
تتحول يوما بعد �آخر اىل ف�صول
يف ال�سذاجة .
و�إذا وا�صلتَ الت�سمّر �أمام ال�شا�شة
العجيبة� ،سوف تالحظ �شيئ ًا
�آخر يف م�شاهد ن�شرة �أخبار هذه
البالد� :أن النائبة "الثائرة" عالية
ن�صيف اكت�شفت اليوم فقط �أن
هناك مليارات �سرقت من �أموال
العراقيني ،و�أنها ،و�أعني النائبة،
قلقة على م�ستقبل البالد ب�سبب
انت�شار مافيات الف�ساد ،و�أمتنى
�أن ت�سمح يل النائبة املثابرة �أن
�أذ ّكرها مبا قالته عام  2013عندما
ا ُت ِهمت حكومة املالكي بنهب �أموال
امل�شاريع الوهمية ،قالت باحلرف
الواحد �إن الذين يتهمون احلكومة
بالف�ساد �إمنا ينفذون �أجندات
خارجية متولها ال�سعودية وقطر
والكويت واملا�سونية العاملية.
و�أمتنى �أن ت�سمحوا يل� ،أن �أنقل
�إليكم لفتة عبقرية حلل �أزماتنا
جاءت على ل�سان النائب �أحمد
اجلبوري الذي �أخربنا �أن �أزمة
م�شعان اجلبوري و�إقالة حمافظ
�صالح الدين هي �ش�أن جبوري
خال�ص ،ال عالقة لها بالربملان
واحلكومة ،حيث قال النائب
"الكوميدي" وباحلرف الواحد من
على احدى الف�ضائيات " :قتيبة
اجلبوري ا�شتكى على م�شعان
اجلبوري  ،و�أبو مازن "�أحمد
اجلبوري" دعم مو�ضوع �إقالة عمار
اجلبوري حمافظ �صالح الدين..
فاملو�ضوع ال يعدو �أكرث من �ش�أن
جبوري.
�سيقول البع�ض يارجل مالك
تقلب بدفاتر النواب ،وال تريد �أن
تالحق املثريمن �أخبار " االن�سداد
" ال�سيا�سي  ،يا�سادة املثري يف
العراق �أن يخربنا �أ�صحابه �أن
ال حكومة من دون تقا�سم الكعكة
العراقية ،هل تريدون �أن �أروي
عليكم �آخر خرب مثري؟ ،فقد اخربنا
القائمون على �ش�ؤون الكهرباء �أن
اجلانب الإيراين �سيقلل من جتهيز
الغاز لعدم ت�سديد مبالغ �شراء الغاز،
و�أن الكهرباء �ست�صبح �شبه معدومة
يف �صيف بالد الرافدين ..عندما
تظاهر ال�شباب يف بغداد وذي قار
واحللة وال�سليمانية وباقي املدن
�ضد الف�ساد و�ضياع امل�ستقبل � ،أُطلق
عليهم الر�صا�ص احلي ،لأنهم هتفوا
مطالبني بتوفري حياة كرمية .
ولهذا ال مفاج�أة على الإطالق يف �أن
نكون على قائمة ب�ؤ�ساء العامل ،ما
املفاج�أة يف بلد يراد له �أن ي�ستقيل
من التاريخ واجلغرافيا وال�سيا�سة،
و�أن يجل�س املواطن فيه على مقاعد
املتفرجني وامل�شجعني؟
�أيها ال�سادة نعي�ش اليوم يف
�أحدث منوذج لبلدان الف�شل التي
لب�س فيها بع�ض امل�س�ؤولني رداء
" التقوى " يف الوقت الذي
�أقاموا فيه حروب الف�ساد و�شيّدوا
جمهورية اخلراب.
بنا ًء عليه ندعو الله �أن تكون عالية
ن�صيف �صادقة يف دعوتها ملحاربة
مافيات الف�ساد ،و�أن تثبت الأيام � ّأن
ما يجري ال عالقة له باملحا�ص�صة
وتقا�سم املنافع  ،وامنا هو �ش�أن
جبوري .

ف���ن���ون ب���اب���ل ت��خ��ت��ت��م ف��ع��ال��ي��ات ق�����س��م ال��ف��ن��ون امل�����س��رح��ي��ة
 علي لفتة �سعيد

اختتمت فعليات مهرجان
ق�سم الفنون امل�سرحية
يف كلية الفنون اجلميلة
بجامعة بابل والذي حمل
�شعار (كرونا ال توقف
عجلة احلياة فامل�سرح
دميومتها).

الطقس

وق ��ال عميد الكلية الدكتور عامر �صباح
املرزوك لـ (املدى) �إن الكلية وعلى مدى
يوم�ي�ن اقامت مهرج ��ان ق�سمها للفنون
امل�سرحي ��ة بدورت ��ه الثانية والع�شرين
الت ��ي اطل ��ق عليه ��ا دورة (اال�ست ��اذ
الدكت ��ور عقي ��ل جعف ��ر) وا�ض ��اف ان
املهرج ��ان �شهد تق ��دمي اربع ��ة عرو�ض
م�سرحية من نتاجات طلبة الق�سم وهي
(مل ��ا خلقتن ��ي) ت�أليف واخ ��راج الطالب
عل ��ي حم�س ��ن العي�س ��اوي وم�سرحي ��ة
(ج ��اري البح ��ث) تولي ��ف واخ ��راج
الطال ��ب م�سل ��م با�سم وكذل ��ك مت عر�ض
م�سرحي ��ة (�أح ��داث) تولي ��ف و�إخراج
الطال ��ب علي جود ح�س ��اين وم�سرحية
(� ٦سن ��وات) توليف واخ ��راج الطالب
ح�س ��ن �سعد جبوري وذكر ان املهرجان
�شهد عقد جل�سات نقدية ناق�شت الأعمال
املعرو�ض ��ة بنظ ��رة �أكادميي ��ة هدفه ��ا

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احلرارة ترتف ��ع قليال عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

التق ��ومي ولي� ��س التقيي ��م كم ��ا ت�ضم ��ن
تو�صي ��ات للجن ��ة التحكيمي ��ة وتوزيع
اجلوائز على الطلبة املتميزين وبني ان
م�سرحية (�أح ��داث) للطالب علي جواد
ح�ساين اختريت ك�أف�ضل عمل متكامل.
ولفت اىل انه مت خالل املهرجان تكرمي
الأ�ست ��اذ الدكت ��ور عقي ��ل جعف ��ر بدرع
الوفاء مقدم من ق�سم الفنون امل�سرحية
وتك ��رمي �آخ ��ر لل�سيد عمي ��د الكلية على
جهوده يف اجناح هذا املهرجان كما مت
تكرمي رئي� ��س الق�سم وجلن ��ة امل�شاركة
يف املهرجان.
وب�ي�ن ان املهرج ��ان �شه ��د تق ��دمي
�أوراق نقدي ��ة �شاركت فيه ��ا التدري�سية
الدكتورة و�سن عبد االمري والتدري�سية
الدكت ��ورة فات ��ن ح�س�ي�ن ناج ��ي وكذلك
قدم ��ت �أوراق م ��ن الدكت ��ور اي ��اد كاظم
ال�سالمي والدكتورة رقية وهاب.
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