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 متابعة/ املدى

تعر�ض جنم كرة الق����دم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، 
لنتقادات لذعة بعدما خرج فريقه يوفنتو�ض الإيطايل 

من دور ال�16 لدوري اأبطال اأوروبا، رغم الفوز ب�2-3 
على بورتو الربتغايل يف مباراة الإياب. وغادر فريق 

ال�سي����دة العج����وز وفق مب����داأ الأهداف خ����ارج الأر�ض، 
وهو ما اأث����ار غ�سبا وا�سعا و�س����ط اأن�سار يوفنتو�ض، 

فاعتربوا رونالدو مق�سرا. ولعب "الدون" ب�سكل 
اأ�سا�س����ي يف املباراة، و�ساهم يف ت�سجيل فريق 
يوفنتو�����ض له����دف التع����ادل الأول، ع����ن طريق 
متري����رة لزميله فيديريكو كيي����زا داخل منطقة 
اجل����زاء. وكانت ه����ذه التمريرة هي امل�س����اهمة 
الوحي����دة لرونالدو، خالل املب����اراة، بينما كان 
اجلمه����ور مراهن����ا عل����ى اأن يق����وم "ال����دون" 

بدور حا�س����م. وبدا اأداء رونالدو غري مقنع، 
خ����الل املب����اراة، وق����ال اأن�س����ار للفري����ق اإنه 

اأظه����ر م�س����توى حم����دودا للغاي����ة، رغم اأن 
بورت����و اأكمل املب����اراة بع�س����رة لعبني 
فقط، اإثر طرد لعبه مهدي طارمي يف 

الدقيق����ة الرابع����ة واخلم�س����ني. وياأتي 
هذا اخلروج املبكر، بينما كان يوفنتو�ض 

ق����د جل����ب رونالدو، يف �س����نة 2018، م����ن اأجل 
التتوي����ج بدوري اأبط����ال اأوروب����ا. وقد  اظهر 
رونالدو الذي يبلغ 36 عاما، م�ستوى و�سف 
باملخي����ب لالآمال خالل �س����وطي املب����اراة التي 

ق�ست على اآمال يوفنتو�ض.

العدد )4894( ال�سنة الثامنة ع�سرة - اخلمي�ض )11( اآذار  2021

 بغداد/ املدى

وال�س���تثمار  القت�س���اد  جلن���ة  ب���داأت 
الربملاني���ة التحرك نح���و اإجراء تعديالت 
على عق���ود جولت الرتاخي����ض النفطية 
التي ابرمته���ا احلكومة يف العام 2009، 
لفتة اإىل اأن حجم خ�س���ائر العراق املالية 
ب�س���بب هذه العق���ود ي�س���ل اإىل  اأكرث من 

ثالثة مليارات دينار �سنويا.
ويق���ول النائ���ب احم���د الكن���اين، رئي�ض 
جلن���ة القت�س���اد وال�س���تثمار الربملانية 
نيابي���ا  بالتح���رك  "ب���داأ  اإن���ه  ل�)امل���دى( 
نح���و تعديل عق���ود ج���ولت الرتاخي�ض 
النفطي���ة التي فيها احج���اف بحق الدولة 
العراقي���ة وت�س���تنزف املال الع���ام بطرق 
غ���ري قانوني���ة"، حم���ذرا م���ن "ا�س���تمرار 
العمل بهذه العقود التي �ست�سبب يف هدر 

الأموال".
واأبرمت احلكومة العراقية يف منت�س���ف 

الع���ام 2009 عقودا مع كربى ال�س���ركات 
الأجنبي���ة لإع���ادة هيكلة القط���اع النفطي 
وتطوي���ره وقل���ب النخفا����ض ال�س���نوي 
يف الإنت���اج النفطي، اإذ مل يكن الإنتاج قد 

ازداد من 2003 اىل 2011.
وو�سفت جولت الرتاخي�ض التي اأبرمها 
الأجنبي���ة  النف���ط  �س���ركات  م���ع  الع���راق 
باأنه���ا متثل ا�س���تعمارًا ولي�ض ا�س���تثمارًا 
لالقت�س���اد العراقي كون اأن هنالك اأموال 
ترتتب على ذمة احلكومة تابعة ل�سركات 
النف���ط الأجنبي���ة مثل �س���فر واإقامة مدير 

ال�سركة الأجنبية يف دولة غري العراق.
وي�س���يف الكناين اأن "�س���فرات وتنقالت 
وامل�ست�س���ارين  امل���دراء  ه���وؤلء  واإقام���ة 
والفني���ني واملهند�س���ني العاملني يف هذه 
ال�س���ركات يتحملها العراق"، مقدرا "عدد 
هوؤلء املدراء يف كل �س���ركة ي�س���ل ب�سكل 

تقريبي نحو اأكرث من 100 �سخ�ض".
 التفا�صيل �س2 

البرلمان يعتزم تعديل جولت التراخي�س: نتحمل كلف �صفر 3000 مدير وموظف

�لعر�ق �أنفق 100 مليار دوالر على �شركات 
�لنفط �الأجنبية دون زيادة �الإنتاج!

�مل��رور �لعام��ة تع��زو ك��رة �حل��و�دث �إىل �ن�ش��غال �ل�ش��ائقني بالهو�ت��ف 

�صعد �صلوم يكتب:

عالء املفرجي يكتب: 

هل ن�صتطيع اأن نتحدث عن "عامل 
فرن�صي�س" يف ال�صيا�صة العراقية؟ 

عندما كانت ال�صينما
 في مدينتي
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 بغداد/ ح�صني حامت

ك�سفت مديرية املرور العامة عن قرب اعتماد 
حماول���ة  يف  ال�س���رعة"  ك�س���ف  "رادارات 
لتقليل عدد احلوادث املرورية. وعزت كرثة 
احلوادث اىل عدم تركيز ال�سائقني وال�سرعة 
الق�سوى وا�ستخدام الهواتف اثناء القيادة.

بدورها ك�س���فت مفو�س���ية حقوق الن�س���ان، 
ع���ن ت�س���جيل 4666 حادث���ا مروري���ا خ���الل 
م���ن  الك���رب  احل�س���ة  لبغ���داد  وكان   2020

احلوادث.
وق���ال مدي���ر العالقات والع���الم يف مديرية 
امل���رور العامة العميد حيدر كرمي  يف حديث 
�س���ببها،  احل���وادث  "ك���رثت  اإن  ل�)امل���دى( 
ال�س���رعة الفائق���ة، وع���دم انتب���اه ال�س���ائق، 
الط���رق  ب�س���بب  تك���ون  الأحي���ان  وبع����ض 
الوع���رة". واكد ك���رمي اأن "اغل���ب احلوادث 

نتيجة عدم انتباه ال�س���ائقني وا�س���تخدامهم 
للهاتف النقال اثناء القيادة".

ويف م���ا يخ�ض ال�س���رعة، ا�س���ار ك���رمي اىل 
ب����  تك���ون حم���ددة  الداخلي���ة  "ال�س���رعة  اأن 
100 كيل���و مرت يف ال�س���اعة، ام���ا يف الطرق 
اخلارجية فاأن عدم الرقابة جتعل ال�س���ائقني 
يتج���اوزون ال�س���رعة املح���ددة والتي تكون 

120 كيلو مرت/ ال�ساعة".
وي�سري مدير العالقات والعالم يف املديرية 
اىل اأنه "�س���يتم العمل عل���ى نظام الرادارات 
ال�س���رعة  جت���اوز  ظاه���رة  عل���ى  للق�س���اء 

الق�سوى".
واكد كرمي ان "�سائق املركبة هو من يتحمل 
الأحي���ان،  اأك���رث  يف  احل���وادث  م�س���وؤولية 
ملخالفته املرورية بتجاوزه ال�س���رعة املقررة 
او ان�س���غاله بالهات���ف النقال وع���دم انتباهه 
اىل ال�سارع"، لفتا اىل ان "دور رجل املرور 

ه���و تنظيم���ي ول���و كان ال�س���ائق ملت���زم مل���ا 
وقع���ت مثل هكذا ح���وادث". واختتم العميد 
اأن "ك���رثة املركبات اأي�س���ا لها دور يف زيادة 

احلوادث". 
بدوره قال �س���ابط عالقات واإع���الم مديرية 
املرور العامة الرائد حيدر حممد، يف حديث 
ل�)امل���دى( اإن "ال�س���وارع ال�س���يئة تتحمله���ا 
الط���رق واجل�س���ور  بغ���داد ودائ���رة  امان���ة 
تاأثي���ث  ع���ن  املحافظ���ات ف�س���ال  وجمال����ض 
الإ�س���ارات  وو�س���ع  وتخطيط���ه  الطري���ق 
املرورية". وم�س���ى حممد بالق���ول: "عملنا 
يقت�س���ر عل���ى تنظي���م حركة ال�س���ري وفر�ض 
الغرام���ات عل���ى املخالفني، وتوعية �س���ائقي 

املركبات". 
ا�س���بقيات  "هن���اك  ان  اىل  حمم���د  وا�س���ار 
عدي���دة ل يلتزم بها ال�س���ائق توؤدي اىل هذه 
احل���وادث كاأ�س���بقية املركب���ة املتحركة على 

املركب���ة الواقف���ة وغريها". وبني ال�س���ابط 
امل���روري ان "ح���وادث املرورية تق�س���م على 

�سائق املركبة، واملركبة، والطريق".
ولفت اىل اأن "م�س���األة ال���رادارات مت طرحها 
منذ اكرث من �س���نة، لكنها مل تطبق اىل الن، 

واملفارز ل تنفع يف الطرق اخلارجية".
ويف ما يخ����ض الزدحامات، ب���ني حيدر اأن 
العمراين  التخطي���ط  نتيج���ة  "الزحام���ات 
القدمي، حيث انه مل يتم ان�ساء انفاق جديدة 
ول ج�سور بعد 2003... كما لدينا يف بغداد 
وحده���ا ما يقارب مليونني مركبة". واختتم 
حي���در، نح���ن "بحاج���ة اىل ط���رق وانف���اق 
جديدة". وقبل يومني، قال ع�س���و مفو�سية 
حقوق الن�س���ان فا�س���ل الغ���راوي يف بيان 
تلقت )املدى( ن�سخة منه اإن "حمافظة بغداد 
�س���جلت اأعل���ى ن�س���بة لع���دد احل���وادث لعام 
2020 بلغ���ت 871 حادث���ًا، تلته���ا حمافظ���ة 

�س���الح الدين ب���� 790، ثم حمافظ���ة النجف 
ب� 648 حادثًا". واأ�س���اف اأن "عدد احلوادث 
املرورية خالل عام 2020 بلغ ن�س���بًا مرتفعة 
وتث���ري القل���ق م���ن نتائجها امل�س���تقبلية على 
احل���ق يف احلياة"، م�س���ريًا اإىل اأن "الرقام 
امل�سجلة بح�س���ب التقارير املوثقة لدينا هي 
4666 حادث���ًا مروريًا، ت�س���بب بوفاة 1552 

مواطنًا، وا�سابة نحو 10670 اآخرين". 
وطال���ب الغ���راوي، مديري���ة امل���رور العامة 
الط���رق  يف  ال�س���المة  معاي���ري  مبطابق���ة 
الرئي�س���ة  امل���دن  ب���ني  ال�س���ريعة والرابط���ة 
ب�س���كل عاجل. ودع���ا، اأمانة بغ���داد ووزارة 
الإ�س���كان والعمار والبلديات العامة وكافة 
املحافظ���ات اإىل "تاأثي���ث الط���رق اخلارجية 
والداخلي���ة وتاأم���ني متطلبات ال�س���المة مبا 
يحافظ على حياة املواطنني ويقلل احلوادث 

املرورية حفاظًا على امل�سلحة العامة".

عا�شفة غ�شب �شد رونالدو 
بعد "�أمم �أوروبا"

 بغداد/ املدى

دع����ا زعيم التيار ال�س����دري مقتدى ال�س����در، 
اإىل توف����ري احلماي����ة للن�س����طاء واملدني����ني، 
�س����لوكيات اخلط����ف والغتي����ال  اأن  موؤك����دًا 

وممنوعة". "مرفو�سة 
ع����رب  �س����وتية  مداخل����ة  يف  ال�س����در  وق����ال 
"كالب هاو�����ض" تابعته����ا )امل����دى(  تطبي����ق 
ما ن�س����ه: "اأحببت اأن اأ�س����ارك يف مو�س����وع 
م�ساألة اإن�س����انية بحتة، وهي م�ساألة اخلطف 
عراقن����ا  يف  جت����ري  الت����ي  والغتي����الت 
����دام بني الأخوة  احلبي����ب، وما يحدث من �سِ
العراقيني، وا�س����تغالل ه����ذه امل�س����األة لأمور 
انتخابية و�سيا�س����ية، وكلها اأمور مرفو�س����ة 
لدين����ا، وممنوع����ة، ويج����ب اأن توق����ف مث����ل 
ه����ذه الأم����ور ف����ورًا، ويج����ب عل����ى الق�س����اء 
واحلكومة التدخل ب�سورة قانونية لإنهائها 

ف����ورًا وحلماية جمي����ع الن�س����طاء واملدنيني، 
وكل اجله����ات، واأن�س����ح باأن ل يك����ون هناك 
خالف ب����ني الأخوة يف ت�س����رين وبني التيار 
واحلكم����ة  املنط����ق  �س����من  اإل  ال�س����دري، 
واملوعظ����ة احل�س����نة، ودون �س����راعات غ����ري 
قانوني����ة اإن ج����از التعب����ري يتخلله����ا بع�����ض 
الأمور مثل اخلطف والقتل والكالم البذيء، 
وهي اأمور �سي�س����تغلها الع����دو وهو الطرف 
اأخ����رى  واأعم����ال  لإج����راء  الفا�س����د  الثال����ث 
ي�س����تفيد منها م����ن اأجل مغامن����ه وانتخاباته 
و�سيا�س����اته اخلاطئ����ة التي تذه����ب بالعراق 

اإىل الهاوية".
وقب����ل �س����اعات م����ن املداخل����ة، دعا ال�س����در، 
اإىل احلف����اظ على الأم����ن وهيبة الدولة، فيما 
عل����ق على مب����ادرة رئي�ض الوزراء م�س����طفى 

الكاظمي لإطالق "حوار وطني".
 التفا�صيل �س2 

نا�شطون: �ل�شدر يعود ملغازلة �ملحتجني 
بعد �أ�شهر من تاأييده عمليات �لقمع

 بغداد/ متيم احل�صن

اأنف�س���هم  عر�ض نا�س���طون وحقوقيون 
كفدي���ة للخاطف���ني مقابل اطالق �س���راح 
طفل اح���د النا�س���طني، الذي ع���رث عليه 
بع���د اكرث من 10 �س���اعات من اختطافه 
عل���ى خ���ط زائ���ري الم���ام الكاظ���م يف 
بع���د  الداخلي���ة  وزارة  ونف���ت  بغ���داد. 

حال���ة  وق���وع  الطف���ل،  �س���راح  اط���الق 
اختط���اف، فيم���ا اك���د والده بان���ه تلقى 

ر�سائل تهديد قبل اختفاء ابنه.
احلرك���ة  يف  ب���ارزون  واعت���رب 
الحتجاجي���ة، ان اجلماع���ات امل�س���لحة 
الت���ي تالحقهم، ب���داأت "ف�س���ال جديدا" 
م���ن "العملي���ات الق���ذرة" �س���دهم، عرب 

خطف ذويهم واولدهم.

ع�س���رات  ب���داأ  املا�س���ي،  �س���باط  ويف 
النا�س���طني موج���ة هج���رة جدي���دة من 
مناطقه���م ال�س���لية اىل م���دن اخ���رى، 
عقب تهدي���دات ومالحقات من جماعات 
م�سلحة. وكان نحو 200 نا�سط قد غادر 
بغداد ومدن اجلنوب اىل كرد�ستان يف 
منت�سف 2020، عقب �سل�سلة اغتيالت 
طال���ت ع���ددا م���ن امل�س���اركني يف حركة 

الحتجاجات. وظهر نهار ام�ض، �س���عد 
معن وهو م�س���وؤول الع���الم يف وزارة 
املختط���ف  الطف���ل  برفق���ة  الداخلي���ة، 
حمم���د اي���وب اخلزرج���ي ال���ذي وجده 
يف اح���د مراكز ال�س���رطة، ونفى حدوث 

الختطاف.
وق���ال الطف���ل ذو ال����10 �س���نوات، ان���ه 
ب�س���بب  املن���زل  اىل  طريق���ه  "�س���يع 

ا�س���تمراره  بال�س���ري مع زائ���ري المام 
الكاظ���م يف بغ���داد"، قب���ل ان يقوم احد 
الزائرين يف الليل، باإبالغ ال�سرطة عنه 

بعد �سك بانه تائه.
وايد ج���د الطفل يف مقطع م�س���ور بثه 
امل�سوؤول يف الداخلية على �سفحته يف 
تويرت كالم حفيده بانه "�سل طريقه".
 التفا�صيل �س3

حمامون واأطباء عر�صوا اأنف�صهم ك�صفقة للتبادل مع اخلاطفني وحددوا اأماكنهم 

نا�شطون يبحثون عن مالذ�ت �آمنة لعو�ئلهم بعد حادثة �ختطاف �لطفل حممد 

مرا�سيم ذكرى ا�ست�سهاد الإمام مو�سى الكاظم )ع( .. عد�سة: حممود روؤوف 

 بغداد/ فرا�س عدنان

يعتزم جمل�ض النواب طي �س���فحة 
قان���ون املحكم���ة الحتادي���ة العليا 
مطلع الأ�س���بوع املقب���ل بعد حديث 

عن اتفاق على اأغلب مواده املتبقية 
م���ن خ���الل مقرتح���ات تن����ض على 
ان يقت�س���ر دور خ���رباء ال�س���ريعة 
املتعلق���ة مبخالف���ة  الق�س���ايا  عل���ى 
اأحكام ثواب���ت الإ�س���الم، اأما فقهاء 

يف  اإ�س���راكهم  يك���ون  القان���ون 
الق�س���ايا املتعلقة بحقوق الإن�س���ان 
واحلريات العامة، وال�ستغناء عن 

حق النق�ض )الفيتو(.
فيما �س���رتكز احلوارات ال�سيا�سية 
خالل ال�س���اعات املقبلة على ح�س���م 
ن�س���اب اتخاذ الق���رارات مع وجود 
الثلث���ني  اأغلبي���ة  لعتم���اد  توج���ه 
ل�سمان حقوق املكونات ال�سغرية.

ويق���ول ع�س���و اللجن���ة القانوني���ة 
"مل���ف  اإن  خ���در،  �س���ائب  النائ���ب 
مه���م  العلي���ا  الحتادي���ة  املحكم���ة 
للغاي���ة كون���ه يتعلق بر�س���م مالمح 
الع���راق  يف  الق�س���ائي  العم���ل 
واجلهة املعنية بتف�سري الن�سو�ض 
الد�ستورية، والف�سل يف املنازعات 
بني ال�س���لطات الحتادية والأقاليم 

واملحافظات".
وتابع خدر، يف حديث اإىل )املدى(، 
اأن "املتاأث���ر الأول بهذه املحكمة هم 
املكونات العراقية وفئات ال�س���عب، 
كم���ا اأن لها ُبع���د جغ���رايف لالأقاليم 

واملحافظات".
واأ�سار، اإىل اأن "املكونات ال�سغرية 
ينبغ���ي لها اأن حتافظ عل���ى روؤيتها 
يف ه���ذه الهيئ���ة الق�س���ائية العلي���ا 

املعنية بالق�سايا الد�ستورية".
مت  "اجتماع���ًا  اأن  خ���در،  وب���ني 
عق���ده م���ع رئا�س���ة جمل����ض النواب 
والكتل ال�سيا�س���ية وح�سره نواب 
الأقليات، نتج عنه تقارب وا�سح".

م���ن  ن���وع  "ح�س���ول  اإىل  ولف���ت، 
التفهم لدى اجلميع ب�سرورة متثل 
املكون���ات والأقلي���ات يف املحكم���ة 
ح���ل  واإيج���اد  العلي���ا،  الحتادي���ة 
للخالف حول دور خرباء ال�سريعة 

وفقهاء القانون".
 التفا�صيل �س3

�مل�شي بقانون �ملحكمة �الحتادية بعد �التفاق 
على دور خرب�ء �ل�شريعة و�لقانونيني 

تعتزم ن�صب رادارات لتحديد �صرعة املركبات 

 بغداد / املدى

اأفاد م�سدر اأمني مبحافظة مي�سان، اأم�ض 
الأربع���اء، مبقت���ل وال���د املحام���ي املغيب 
علي جا�سب. واأبلغ امل�سدر اأن "جمهولني 
ي�س���تقلون دراج���ة ناري���ة، فتح���وا نريان 
اأ�س���لحتهم مبنطق���ة املعار����ض �س���د والد 

املحام���ي املغي���ب )عل���ي جا�س���ب حط���اب 
الهليجي( واأردوه قتيال على الفور".

واأ�س���اف امل�س���در، اأن "تفا�سيل الغتيال 
مل تعرف مالحمها حتى الآن، فيما اذا كان 
ب�سبب ع�سائري اأو يتعلق بحادثة تغييب 
جنل���ه". وكان املحام���ي والنا�س���ط عل���ي 
جا�سب، قد اختطف يف الثامن من ت�سرين 

الأول 2019، و�س���جل على انه من اأوائل 
الذين اختطفوا بعد احتجاجات ت�سرين، 

وانقطع اأثره من ذلك احلني.
ووثق���ت كامريا مراقب���ة يف حينها حلظة 
عل���ي، يف حمافظ���ة  املحام���ي  اختط���اف 
مي�س���ان، من قب���ل ملثم���ني جمهولني بعد 

ا�ستدراجه من قبل امراأة.

�غتيال و�لد �لنا�شط �لمختطف علي جا�شب في مي�شان



 بغداد/ المدى

دع���ا زعيم �لتي���ار �ل�ص���دري مقت���دى �ل�صدر، �إل���ى توفير 
�ص���لوكيات  �أن  موؤك���دً�  و�لمدنيي���ن،  للن�ص���طاء  �لحماي���ة 

�لخطف و�الغتيال "مرفو�صة وممنوعة".
وق���ال �ل�ص���در ف���ي مد�خل���ة �صوتي���ة عبر تطبي���ق "كالب 
هاو����س" تابعتها )�لمدى( م���ا ن�صه: "�أحبب���ت �أن �أ�صارك 
في مو�صوع م�صاأل���ة �إن�صانية بحتة، وهي م�صاألة �لخطف 
و�الغتياالت �لتي تج���ري في عر�قنا �لحبيب، وما يحدث 
���د�م بي���ن �الأخ���وة �لعر�قيي���ن، و��صتغ���الل ه���ذه  م���ن �صِ
�لم�صاألة الأمور �نتخابية و�صيا�صية، وكلها �أمور مرفو�صة 
لدينا، وممنوعة، ويجب �أن توقف مثل هذه �الأمور فورً�، 
ويجب على �لق�ص���اء و�لحكومة �لتدخل ب�صورة قانونية 
الإنهائه���ا ف���ورً� ولحماي���ة جمي���ع �لن�صط���اء و�لمدنيي���ن، 
وكل �لجه���ات، و�أن�ص���ح ب���اأن ال يك���ون هناك خ���الف بين 
�الأخ���وة ف���ي ت�صري���ن وبي���ن �لتي���ار �ل�ص���دري، �إال �صمن 
�لمنطق و�لحكم���ة و�لموعظة �لح�صن���ة، ودون �صر�عات 
غير قانوني���ة �إن جاز �لتعبير يتخلله���ا بع�س �الأمور مثل 
�لخطف و�لقت���ل و�لكالم �لبذيء، وهي �أم���ور �صي�صتغلها 
�لعدو وه���و �لطرف �لثالث �لفا�صد الإجر�ء و�أعمال �أخرى 
ي�صتفي���د منه���ا من �أج���ل مغانم���ه و�نتخابات���ه و�صيا�صاته 

�لخاطئة �لتي تذهب بالعر�ق �إلى �لهاوية".
وقب���ل �صاع���ات م���ن �لمد�خلة، دع���ا �ل�صدر، �إل���ى �لحفاظ 
عل���ى �الأمن وهيب���ة �لدولة، فيما علق عل���ى مبادرة رئي�س 

�لوزر�ء م�صطفى �لكاظمي الإطالق "حو�ر وطني".
وق���ال �ل�ص���در ف���ي كلمة نقله���ا عن���ه �لمتحدث با�صم���ه �إّن 
"بع�س �لجهات �ل�صيا�صية تعمل على ��صتغالل �لمند�صين 

في �الحتجاجات �ل�صلمية".
و�صدد زعيم �لتيار �ل�صدري، على �صرورة "قيام �لحكومة 

بمهامها للحفاظ على �الأمن وهيبة �لدولة".
ودع���ا �ل�ص���در، �إل���ى "تفعي���ل �لح���و�ر �الإ�صالح���ي تحت 
�إ�ص���ر�ف �أمم���ي على �أن ي�صتثنى من ذل���ك كل من له �نتماء 
بعثي �أو �إرهابي"، في تعليق على مبادرة رئي�س �لوزر�ء.

كم���ا دعا زعي���م �لتي���ار �ل�ص���دري، �للج���ان �لمخت�صة �إلى 
بم�صروعهم".       لال�صتمر�ر  �لم�صيحيين  �أمالك  "�إرجاع 

ور�أى نا�صط���ون �ن �لدع���وة �لتي �طلقها �ل�ص���در، �أم�س، 

ه���ي تر�ج���ع ع���ن مو�ق���ف عدي���دة �صابق���ة هاج���م خاللها 
�لمحتجين.

وقال نا�صطون ومحتجون عبر تطبيق "كالب هاو�س" �ن 
"�ل�صدر �لذي يهاجم �لمحتجين و�لنا�صطين منذ �أكثر من 
�صن���ة بد�أ يطلق جهود ت�صوي���ة"، الفتين �لى �ن "�لت�صوية 
ال يمكن لها �ن تتحقق بعد �لدم �لذي �صال من �لت�صرينيين 

ب�صبب �لتيار �ل�صدري".
وكان �ل�صدريون قد �صاركو� في �الحتجاجات منذ �طالقها 
لكنه���م �صرعان ما �نقلبو� على �لمحتجين �لمدنيين عندما 
�يد زعيم �لتيار مقتدى �ل�صدر تكليف محمد عالوي بينما 
رف�صه �لمدني���ون، وهاجم �ن�صار �ل�صدر �لمدنيين يومها 

و��صقطو� عدد� من �ل�صهد�ء و�لجرحى.
حينه���ا، عّبر �لم���دون �صالح محمد �لعر�ق���ي �أو ما يعرف 
ب�"وزي���ر �ل�ص���در" عن �رتياح���ه لما حدث ف���ي �ل�صاحات. 
وق���ال �إن �الأم���ور تحت �ل�صيط���رة في �ل�صاح���ة. كما قال: 
"�صكرً� لله �إذ خل�صنا من �لمند�صين و�أكرمنا بالوطنيين".  
وق���ال �ل�ص���در ف���ي �أو�خ���ر ت�صري���ن �لثان���ي �لما�صي في 
لل�ص���رع  ومخالف���ة  هزيل���ة  �العت�صام���ات  "�ن  تغري���دة 

و�لقانون".
وقبله���ا باي���ام، �تهم زعي���م �لتي���ار �ل�صدري ف���ي �لعر�ق، 
مقت���دى �ل�ص���در، م���ن �صماه���م ب�"�لمند�صي���ن" بخ���روج 
�لثورة ع���ن �صلميتها. ودعا �لحكومة "لب�صط �الأمن وردع 

�لمخربين و�إرجاع هيبة �لدولة".
وكتب �ل�صدر: "بد�أ �لم�صاغب���ون �لمند�صون �لمدعومون 
م���ن �لخ���ارج يخرجون �لث���ورة ع���ن �صلميته���ا، وال�صيما 
بعدم���ا �أعل���ن رئي����س �ل���وزر�ء )م�صطف���ى �لكاظمي( عدم 

ت�صليح �لقو�ت �الأمنية".
ودع���ا زعيم �لتيار �ل�ص���دري �لحكومة �إل���ى "ب�صط �الأمن 
وردع �لوقحين من �لتخريب وزعزعة �الأمن وفتح �لطرق 
و�إرج���اع هيبة �لدولة و�إال ف���اإن هذ� يدل على �لتو�طوؤ مع 
ذوي �الأجن���د�ت �لخارجي���ة و�الأف���كار �لمنحرف���ة"، دون 

ت�صميتهم.
وقبل �صهر، وبينما كان �لمحتجون يو�جهون بالر�صا�س 
�لح���ي وعملي���ات �الغتي���ال ف���ي �لنا�صرية، �صج���ب زعيم 
�لتيار �ل�صدري مقتدى �ل�صدر، في تغريدة له على تويتر، 

�عتد�ء �لمند�صين �صد �لقو�ت �المنية في �لنا�صرية.
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 بغداد/ المدى

بداأت لجنة االقت�ساد 
واال�ستثمار البرلمانية التحرك 

نح� اإجراء تعديالت على 
عق�د ج�الت التراخي�س 

النفطية التي ابرمتها الحك�مة 
في العام 2009، الفتة اإلى اأن 

حجم خ�سائر العراق المالية 
ب�سبب هذه العق�د ي�سل اإلى  

اأكثر من ثالثة مليارات دينار 
�سن�يا. ويق�ل النائب احمد 

الكناني، رئي�س لجنة االقت�ساد 
واال�ستثمار البرلمانية 

لـ)المدى( اإنه "بداأ بالتحرك 
نيابيا نح� تعديل عق�د ج�الت 

التراخي�س النفطية التي فيها 
احجاف بحق الدولة العراقية 

وت�ستنزف المال العام بطرق 
غير قان�نية"، محذرا من 

العق�د  بهذه  العمل  "ا�ستمرار 
التي �ست�سبب في هدر االأم�ال".

و�أبرمت �لحكومة �لعر�قية في منت�صف 
�لعام 2009 عق����ود� مع كبرى �ل�صركات 
�الأجنبي����ة الإعادة هيكل����ة �لقطاع �لنفطي 
وتطوي����ره وقل����ب �النخفا�����س �ل�صنوي 
في �الإنت����اج �لنفطي، �إذ ل����م يكن �الإنتاج 

قد �زد�د من 2003 �لى 2011.
�لت����ي  �لتر�خي�����س  ج����والت  وو�صف����ت 
�لنف����ط  �ص����ركات  م����ع  �لع����ر�ق  �أبرمه����ا 
�الأجنبي����ة باأنها تمثل ��صتعم����ارً� ولي�س 
��صتثم����ارً� لالقت�ص����اد �لعر�ق����ي كون �أن 

هنالك �أم����و�ال تترتب على ذمة �لحكومة 
تابعة ل�صركات �لنفط �الأجنبية مثل �صفر 
و�إقامة مدي����ر �ل�صركة �الأجنبية في دولة 

غير �لعر�ق.
وي�صي����ف �لكناني �أن "�صفر�ت وتنقالت 
و�إقامة ه����وؤالء �لم����در�ء و�لم�صت�صارين 
و�لفنيي����ن و�لمهند�صي����ن �لعاملي����ن ف����ي 
هذه �ل�ص����ركات يتحملها �لعر�ق"، مقدر� 
"عدد هوؤالء �لمدر�ء في كل �صركة ي�صل 
�أكث����ر م����ن 100  ب�ص����كل تقريب����ي نح����و 

�صخ�س".
تعاق����دت  "�لحكوم����ة  �أن  �إل����ى  ويلف����ت 
�صم����ن عق����ود ج����والت �لتر�خي�����س مع 
30 �صرك����ة نفطية عمالقة وم����ع �صركات 
ثانوية عدي����دة كلها تعمل �الن في �إنتاج 
وت�صدي����ر �لنف����ط"، م�صيف����ا �أن����ه "حتى 
يت����م  �ل�ص����ركات  له����ذه  و�لم����اء  �لطع����ام 

��صتير�ده من خارج �لعر�ق".
�صم����ن  �الأجنبي����ة  �ل�ص����ركات  ومنح����ت 
ج����والت �لتر�خي�س �متي����از�ت مجحفة 

بح����ق �لع����ر�ق وكبل����ت �لع����ر�ق بقي����ود 
و�لتز�م����ات مالية بددت ث����رو�ت �لبالد، 
نق����ل  م�صت����وى  عل����ى  م����ردود  �أي  دون 
�لتكنولوجيا وتطوي����ر �لكو�در �لمهنية 

�لمحلية.
ووع����د ح�صي����ن �ل�صهر�صتان����ي بعد حفل 
توقيع هذه �لعقود بو�صول طاقة �إنتاج 
�لع����ر�ق �إل����ى 12 ملي����ون برمي����ل يوميا 
خالل 6 �صنو�ت، لي�صبح من �أكبر �لدول 

�لم�صّدرة للنفط في �لعالم.

وي�صي����ف �لنائ����ب ع����ن محافظ����ة بغد�د 
مت�صائ����ال "لم����اذ� ترف�����س وز�رة �لنفط 
وحتى �لحكومة �إر�صال تفا�صيل )�أبو�ب 
�صرف هذه �لمبالغ( م�صروفات جوالت 
�لتر�خي�س �لنفطية و�الكتفاء بذكر رقم 
�لدي����ون �لمترتب����ة ف����ي �لع����ر�ق فقط؟"، 
مبينا �أن "ديون �لع����ر�ق لهذه �ل�صركات 
ت�صل �إلى  نحو 20 مليار دوالر تقريبا".
وف����ي 2014 ن�صر موقع فيرفاك�س ميديا 
�الأ�صتر�ل����ي �أكب����ر ف�صيح����ة ر�ص����وة ف����ي 

�لعال����م مت����ورط فيه����ا م�صت�ص����ار رئي�س 
�لحكومة �ال�صبق ح�صي����ن �ل�صهر�صتاني 
ووزي����ر �لنف����ط �ل�صاب����ق كري����م لعيب����ي 
وم�صوؤولون عر�قي����ون �آخرون بت�صهيل 
بي����ع ح�ص�س م����ن �لنف����ط ل����دول غربية 
بملي����ار�ت �لدوالر�ت ع����ن طريق �صركة 
�أونا �أويل �لمملوكة لرجل �أعمال �إير�ني 

يدعى عطا �إح�صاني.
وي�صي����ف �لكنان����ي �لنائب ع����ن �ئتالف 
�القت�ص����اد  "لجن����ة  �أن  �لقان����ون  دول����ة 

و�ال�صتثم����ار �لنيابي����ة �صتتبن����ى تعديل 
يخ����دم  بم����ا  قان����ون  ت�صري����ع  �أو  �لعق����د 
�لم�صال����ح �لوطنية،" مبين����ا �أن "تعديل 
ه����ذه �لعق����ود يرتب �أمو�ال عل����ى �لعر�ق 
ب�صب����ب �ل�ص����روط �لجز�ئي����ة �لموجودة 

فيها".
ويعلل رف�����س �لحكومة "تزويد مجل�س 
ج����والت  عق����ود  م����ن  بن�صخ����ة  �لن����و�ب 
خروق����ات  وج����ود  �إل����ى  �لتر�خي�����س 
وم�صاكل مالي����ة"، مقدر� تكاليف خ�صائر 
ج����والت  ب�صب����ب  �ل�صنوي����ة  �لع����ر�ق 
�لتر�خي�س �لنفطي����ة "بحو�لي �أكثر من 

ثالثة مليار�ت دوالر".
�ل�ص����اأن  ف����ي  �لخبي����ر  ي����رى  م����ن جهت����ه 
�القت�ص����ادي عب����د �لرحم����ن �لم�صهد�ني 
"هن����اك  �أن  ل�)�لم����دى(  ت�صري����ح  ف����ي 
�أ�ص����ر�ر� �صتحلق بالدول����ة �لعر�قية في 
ح����ال تعدي����ل �أو تغيي����ر عق����ود ج����والت 
�لتر�خي�س وعلى وجه �لتحديد �لجولة 
�الأول����ى و�لثاني����ة و�لثالثة عل����ى �عتبار 
�أنها كتبت في ظل وجود م�صاور قانوني 

عر�قي ال يمتلك �لخبرة �لكافية".
ويتاب����ع �أن "�لحكومة ف����ي وقتها �أغفلت 
�لكثي����ر م����ن �لجو�ن����ب منها ع����دم و�صع 
�آلي����ة ل�صبط نفق����ات �ل�ص����ركات �لنفطية 
م����ن  كو�رده����ا  نق����ل  ف����ي  و�لمتمثل����ة 
�الإمار�ت �إلى �لعر�ق"، مبينا �أن "�أجور 
�ح����د �لفالحين �ل�صينيين �صمن جوالت 
�لتر�خي�س ي�ص����ل مرتبه �ل�صهري لنحو 

ثمانية �آالف دوالر �صهريا".
وي�صي����ف �أن "رو�ت����ب �لمهند�صين غير 
�لعر�قيي����ن تت����ر�وح بي����ن 60 عل����ى 65 
�أل����ف دوالر �صهريا، وقد ت�صل في بع�س 
�الأحي����ان على مئ����ة �أل����ف دوالر"، مبديا 
��صتغر�به م����ن �أن "�لمبالغ �لتي �صرفت 
على ه����ذه �ل�ص����ركات م����ن �لع����ام 2010 
ت�صل �إلى مئة ملي����ار دوالر دون تطوير 

�أو زيادة في �الإنتاج".
ويرى �أن "�للجن����ة �القت�صادية �لنيابية 
غي����ر قادرة عل����ى �إج����ر�ء �أي تعديل على 
عقود جوالت �لتر�خي�س ب�صبب �ل�صرط 
�لجز�ئي �لذي و�صعته �صركات �لنفط"، 
معتبر� �أن "تبني ه����ذه �لتعديالت تاأتي 

�صمن �لحمالت �النتخابية �لمبكرة".

البرلمان يعتزم تعديل ج�الت 
التراخي�س: نتحمل كلف �سفر 
مدير وم�ظف   3000

العراق اأنفق 100 مليار دوالر  على �شركات النفط 
االأجنبية دون زيادة االإنتاج!

نا�شطون: ال�شدر يعود ملغازلة املحتجني 
بعد اأ�شهر من تاأييده عمليات القمع

عمال يف احد احلقول النفطية.. ار�شيف

 متابعة/ المدى

ورد� على �صوؤ�ل حول ما �إذ� كان قلقا من �أن 
توؤدي رحلت����ه �إلى �إ�صاب����ة �أو وفاة �أحد من 
�لنا�����س �لذين تجمعو� لروؤيت����ه، قال �لبابا: 
�أجل  كثي����ر�، �صليت من  �الأمر  "فك����رت في 

هذه �لزيارة".
و�حت�ص����د �لم�صيحي����ون ف����ي �لكنائ�س دون 
�رت����د�ء �أقنع����ة وج����ه غالب����ا، وذل����ك لمقابلة 

�لباب����ا فرن�صي�س �لذي ز�ر �لعر�ق �الأ�صبوع 
�لما�صي لمدة 4 �أيام.

ومنذ �لجمعة حتى �الثنين، جال �لبابا بين 
بغد�د و�لنجف وذي قار و�أربيل و�لمو�صل 
وقرقو�����س �لتي عانت ل�صن����و�ت من وجود 
�رهابيي����ن، ليعبر ما مجمل����ه 1445 كم عبر 

طائرة �أو مروحية �أو �صيارة م�صفحة.
وق����ال �لباب����ا فرن�صي�����س )84 عام����ا(، �لذي 
لم يك����ن يرتدي قناع����ا، �إن����ه كان على در�ية 

بالمخاط����ر، ولك����ن بع����د �ل�ص����الة، "�تخذت 
�لق����ر�ر بالذه����اب للعر�ق. �إن �لل����ه �صيعتني 

بالنا�س".
وتتز�يد حاالت �الإ�صابة بفايرو�س كورونا 
ف����ي �لع����ر�ق، حي����ث تم �الإب����الغ ع����ن قر�بة 
4800 �إ�صابة جديدة و24 حالة وفاة خالل 

�ل� 24 �صاعة �لما�صية. 
وبينما ق����ال منتقدون �إن رحلة �لبابا رفيعة 
�لم�صت����وى، و�لت����ي ت�صمن����ت �لعدي����د م����ن 

�لتوقف����ات لج����ذب �الآالف م����ن �الأ�صخا�س، 
�أر�صلت ر�صالة خطي����رة وغير م�صوؤولة �إلى 
عال����م ال ي����ز�ل ف����ي قب�صة جائح����ة فايرو�س 
قات����ل تغذي����ه تح����ور�ت �صريع����ة �النت�صار، 
ج����ادل �لموؤي����دون ب����اأن رحل����ة �لباب����ا كانت 
ت�صتحق �لمخاطرة الإظهار دعمه لو�حد من 

�أكثر �أركان كني�صته ت�صرر� ومعاناة.
كان �لباب����او�ت �الآخ����رون ياأمل����ون بزيارة 
�لع����ر�ق، حي����ث يتده����ور مجتم����ع م�صيحي 
قدي����م، لكن فرن�صي�س يعتب����ر �أول بابا يزور 
�لبالد، وعزز م�صروع����ه �لكبير �لمتمثل في 
�إقام����ة عالقات �أوث����ق مع �لعال����م �الإ�صالمي 
و�إع����ادة تاأكيد نف�صه عل����ى �ل�صاحة �لعالمية 

بعد عام من �الإغالق.
ولك����ن حتى م����ع نجاحه ف����ي لف����ت �النتباه 
�إل����ى �لكني�صة في �لعر�ق و�إظهار �لدعم لها، 
بقي����ت هن����اك مخ����اوف ب�ص����اأن �صريبة هذه 

�لزيارة.
رئي�����س �الأ�صاقفة بول غاالغر، وهو �لمكلف 
بعالق����ات �لفاتي����كان �لخارجي����ة، يقول في 
مقابلة على متن �لطائرة، �إن �لفاتيكان �أ�صر 
عل����ى �صرورة �تباع �لقي����ود، لكن �ل�صلطات 
�لمحلي����ة تتحم����ل �لم�صوؤولي����ة �لنهائية عن 
مثل هذه �الإج����ر�ء�ت. و�أ�صاف: "�صن�صلي 

ب�صدة لكي ت�صير �الأمور على ما ير�م".
وعب����ر �لباب����ا �أي�صا ف����ي ر�صالة بعثه����ا قائد 
طائرت����ه لب����رج �لمر�قبة �لجوي����ة �لعر�قية، 
ال�صتقباله����م  للعر�قيي����ن  "�المتن����ان"  ع����ن 
"�لح����ار" و"ك����رم �ل�صياف����ة" خ����الل فت����رة 

�إقامته.

نيويورك تاميز: البابا خا�ض �شراعًا قبل اتخاذ قرار زيارة العراق
خــالل م�ؤتمر �سحفي علــى متن الطائرة التي اأقلته من بغداد عائدا اإلى روما، قال بابا الفاتيكان 
اإنــه تــردد كثيرا بزيــارة العراق في خ�ســم جائحة فايرو�ــس ك�رونا الم�ستجد، لكنــه اختار في 
النهايــة اأن ي�سع بين يدي اهلل م�سير الذيــن تجمع�ا في الكنائ�س المزدحمة للقائه. وبح�سب ما 
نقلته �سحيفــة "ني�ي�رك تايمز"، فاإن البابا فرن�سي�س كان في �سراع ب�ساأن هذه الزيارة قبل اأن 

يتخذ م�قفا نهائيا ب�ساأنها.



 بغداد/ فرا�س عدنان

يعتزم مجل�س النواب طي 
�صفحة قانون المحكمة 

التحادية العليا مطلع الأ�صبوع 
المقبل بعد حديث عن اتفاق 
على اأغلب مواده المتبقية من 

خالل مقترحات تن�س على ان 
يقت�صر دور خبراء ال�صريعة 

على الق�صايا المتعلقة بمخالفة 
اأحكام ثوابت الإ�صالم، اأما 

فقهاء القانون يكون اإ�صراكهم 
في الق�صايا المتعلقة بحقوق 

الإن�صان والحريات العامة، 
وال�صتغناء عن حق النق�س 

)الفيتو(.

ال�سيا�س����ية  الح����وارات  �س����تركز  فيم����ا 
خ����ال ال�س����اعات المقبل����ة عل����ى ح�س����م 
ن�ساب اتخاذ القرارات مع وجود توجه 
العتم����اد اأغلبية الثلثي����ن ل�سمان حقوق 

المكونات ال�سغيرة.
ويقول ع�سو اللجن����ة القانونية النائب 
المحكم����ة  "مل����ف  اإن  خ����در،  �سائ����ب 
كون����ه  للغاي����ة  مه����م  العلي����ا  االتحادي����ة 
يتعل����ق بر�سم مام����ح العم����ل الق�سائي 
ف����ي الع����راق والجه����ة المعني����ة بتف�سير 
الن�سو�����ص الد�ستوري����ة، والف�س����ل في 
المنازع����ات بي����ن ال�سلط����ات االتحادي����ة 

واالأقاليم والمحافظات".
وتاب����ع خدر، ف����ي حديث اإل����ى )المدى(، 
اأن "المتاأث����ر االأول به����ذه المحكم����ة هم 
المكون����ات العراقي����ة وفئ����ات ال�س����عب، 
لاأقالي����م  جغراف����ي  ُبع����د  له����ا  اأن  كم����ا 

والمحافظات".
واأ�س����ار، اإل����ى اأن "المكونات ال�س����غيرة 
ينبغ����ي له����ا اأن تحافظ عل����ى روؤيتها في 
ه����ذه الهيئ����ة الق�س����ائية العلي����ا المعنية 

بالق�سايا الد�ستورية".
"اجتماع����ًا ت����م عق����ده  وبي����ن خ����در، اأن 

الن����واب والكت����ل  م����ع رئا�س����ة مجل�����ص 
ال�سيا�س����ية وح�س����ره ن����واب االأقلي����ات، 

نتج عنه تقارب وا�سح".
ولف����ت، اإل����ى "ح�س����ول نوع م����ن التفهم 
لدى الجميع ب�س����رورة تمثل المكونات 
االتحادي����ة  المحكم����ة  ف����ي  واالأقلي����ات 
العلي����ا، واإيجاد حل للخ����اف حول دور 

خبراء ال�سريعة وفقهاء القانون".
واأورد خ����در، اأن "ح�س����مًا الأغل����ب م����واد 
القانون المختلف عليها �س����وف يح�سل 
قبل جل�س����ة االثنين؛ الأننا لم�سنا وجود 
ف����ي الت�س����ويت عل����ى  تذلي����ل للعقب����ات 
اأم����ر جي����د ويعط����ي  الم�س����روع، وه����و 

انطباعات ايجابية".
�س����مان  َ"�س����رورة  عل����ى  �س����دد  لكن����ه 
مدني����ة الدول����ة واعتداله����ا، وم����ا ن�����ص 
علي����ه الد�س����تور من حقوق �سيا�س����ية اأو 
اقت�س����ادية اأو اجتماعي����ة لجمي����ع فئات 
بالن�س����بة  ال�س����يما  العراق����ي،  ال�س����عب 
للمكونات ال�س����غيرة واأن تحترم البيئة 

العراقية ب�سكل عام".
واأو�س����ح خدر، اأن "التوج����ه العام لدى 
دور  يقت�س����ر  ب����اأن  القانوني����ة  اللجن����ة 
خبراء ال�س����ريعة على الق�سايا المتعلقة 
بمخالفة ال�س����ريعة االإ�سامية، اأما فقهاء 
القان����ون يك����ون دوره����م ف����ي الق�س����ايا 
المتعلق����ة بحق����وق االإن�س����ان والحريات 
والحق����وق العام����ة، وبالتالي �س����نحّقق 
"الخ����اف  اأن  واأ�س����تطرد،  الت����وازن". 
�سوف ينتقل اإلى اآلية الت�سويت، والذي 
هو االآخر تعر�ص لنقا�س����ات وقد و�سلنا 
اإلى اأفكار نحقق من خالها الديمقراطية 

مع عدم منح اأي جهة حق النق�ص".
وتح����دث ع�س����و اللجن����ة القانوني����ة عن 
اتخاذ  ن�س����اب  مو�س����وع  ف����ي  "راأيي����ن 
الق����رارات، االأول م����ع اأغلبي����ة الن�س����ف 
+1، واالآخ����ر مع الثلثي����ن وهو المرجح 
للحفاظ على مخاوف المكونات ال�سيما 

االأقليات".
وبين خدر، اأن "وجود خبراء ال�س����ريعة 
وفقه����اء القانون في المحكمة االتحادية 
العلي����ا م�س����دره الد�س����تور ال����ذي ن�����ص 
عليهم في المادة 92 اإلى جانب الق�س����اة 

وهو ملزم بالن�سبة اإلينا".
ويوا�س����ل، اأن "ممثلي االأقليات طرحوا 
مخاوفه����م خ����ال اجتم����اع ق����ادة الكت����ل 
وطالبوا باأن يكون دور خبراء ال�سريعة 

وفقه����اء القان����ون ا�ست�س����اريًا، ولكن في 
نهاي����ة المطاف �س����يكون ن�����ص القانون 
وف����ق م����ا و�س����لت اإلي����ه المباحث����ات بما 

يتفق مع الد�ستور".
"المناق�س����ات  اأن  اإل����ى  خ����در،  وم�س����ى 
�س����وف ت�س����تمر حتى اللحظات االأخيرة 
قب����ل جل�س����ة ي����وم االثنين المقب����ل التي 
ناأمل اأن ت�س����هد الت�س����ويت على القانون 
بال�س����كل الذي يلب����ي الطم����وح ويحفظ 

النظام الق�سائي العراقي".
المحكم����ة  قان����ون  ت�س����ريع  ويتطل����ب 
االتحادي����ة العلي����ا الت�س����ويت باأغلبي����ة 
الثلثين على كل مادة فيه، و�سن القانون 
بمجم����ل، اأي موافقة م����ا ال يقل عن 220 

نائبًا.
م����ن جانب����ه، ذك����ر نائ����ب رئي�����ص اللجنة 
القانوني����ة النائ����ب محم����د الغ����زي ف����ي 
"مجل�����ص  اأن  )الم����دى(،  اإل����ى  ت�س����ريح 
النّواب �س����ّوت في جل�س����تين �س����ابقتين 
عل����ى 21 م����ادة م����ن القانون، ول����م تتبق 

لدينا �سوى ثاث مواد".
وتابع الغزي، اأن "مادتين من المختلف 
عليها ت����م االتف����اق عليها، ول����م تتبق لنا 
�س����وى مادة واحدة التي �ست�سهد حولها 
ون�س����تطيع  ومناق�س����ات  اجتماع����ات 
اأي�س����ًا االنتهاء لكي نعقد جل�سة حا�سمة 
للقان����ون اأم����ا ي����وم ال�س����بت اأو االثني����ن 

المقبلين".
ولف����ت، اإل����ى اأن "مجل�ص الن����واب ما�ص 
نح����و الت�س����ويت عل����ى القان����ون، وق����د 
�سهدت اللقاءات االأخيرة تقاربًا وا�سحًا 
في وجهات النظر، وقد اأخذنا بمخاوف 
�س����ن  عل����ى  نعم����ل  و�س����وف  االأقلي����ات، 

ن�سو�ص ت�سمن حقوقهم".
وانته����ى الغ����زي، اإلى اأن "ه����ذا القانون 
يكت�س����ب اأهميته الت�س����ريعية ال�سيما مع 
التوج����ه الإج����راء انتخاب����ات مبك����رة في 
�س����هر ت�س����رين االأول المقبل، واالإ�سراع 
في ت�س����ريعه ياأتي ل�سمان وجود الجهة 
الق�س����ائية العليا التي تتولى الم�سادقة 
عل����ى النتائ����ج وفق م����ا ذهب اإلي����ه ن�ص 

المادة 93 من الد�ستور".
يذك����ر اأن مجل�ص النواب لم ينجح لغاية 
االآن في الت�س����ويت على م����واد القانون 
المتعلقة باآلية تر�سيح اأع�ساء المحكمة 
ودور خبراء ال�س����ريعة وفقهاء القانون، 

اإ�سافة اإلى ن�ساب اتخاذ القرارات.

 ترجمة/ حامد احمد  

  SBS News وقال �سيلو لموقع
االخباري االأ�س���ترالي: "مهما يكن 
م���ن االم���ر لن يه���داأ ل���ي ب���ال، كل 
م���ا نري���ده ه���و ان نع���رف م���ا هو 

م�سيرهم."
م���ن  نف�س���ه  يعتب���ر  �س���يلو 
المحظوظين بين طائفته، فقد كان 
بعيدا عن قريته كوجو في �سنجار 
عندما اقتحمها م�سلحو داع�ص في 
3 اآب 2014 وال���ذي غادرها فجرا 
للذهاب ال���ى العمل. في ذلك اليوم 
الذي يطلق عليه االيزيديون ا�سم 
م�س���لحو  كان  اال�س���ود"  "الي���وم 
داع�ص قد ا�س���روا زوجته واطفاله 
ال�س���بعة وت���م تفريقه���م م���ن قب���ل 

التنظيم ح�سب الجن�ص والعمر .
ان  قب���ل  طويل���ة  ا�س���هر  وم�س���ت 
يتمكن �سيلو، من االت�سال بابنته 
عمره���ا  كان  اإيم���ان.  ال�س���غرى 
خم����ص �س���نوات فق���ط عندم���ا ت���م 
اختطافه���ا، وكانت م���ن بين اآالف 
اآخري���ن م���ن االطف���ال االيزيديين 
الذي���ن اقتي���دوا كا�س���رى م���ن قبل 
داع����ص ف���ي ع���ام 2014. وتم قتل 
اكثر من 3000 �سخ�ص في منطقة 

�سنجار .
ت���م العث���ور عليها ف���ي تركي���ا من 
قبل ا�سخا�ص مهربين ا�ستاأجرهم 
والده���ا، وكانت تعي����ص مع عائلة 

موالية للتنظيم هناك .
"كان���وا  �س���يلو:  والده���ا  يق���ول 
يخ�س���عون لتعذيب بحرمانهم من 
النوم وم���ن الطعام والماء. كانوا 
يتعر�سون لكل �س���نوف التعذيب 
ف�س���ا ع���ن تكليفه���م بمه���ام بيتية 

وهم �سغار �سن."
�س���نوات   10 االن  تبل���غ  ايم���ان 
ويري���د اباها ان ي�س���مع االآخرون 

بق�ستها. تقول انها تفتقد والدتها 
ورغ���م  االآخري���ن،  واخوانه���ا 
انه���ا كانت �س���غيرة ال�س���ن عندما 
تعر�س���ت لاختطاف، فانها تتذكر 
تل���ك اللحظات في �س���غرها عندما 
قام م�س���لحو داع����ص بتفريقها من 

عائلتها .
وقالت ايمان "كان الو�س���ع �سعبا 
وكان ت�س���رفهم �سيئا معنا. بع�ص 
�س���ربنا  ال���ى  يلج���اأون  االحي���ان 
 ". اخ���رى  �س���يئة  ا�س���ياء  وفع���ل 
ايمان االآن م�س���اعدة قدوة ال�سف 
بمدر�س���تها االبتدائي���ة وتاأم���ل ان 

ت�سبح طبيبة في الم�ستقبل .
كثي���ر م���ن االيزيديي���ن ي�س���عرون 
ب���ان الحكوم���ة ف���ي حينها ل���م تقم 
بواجبه���ا ف���ي حمايتهم م���ن حملة 
داع����ص الممنهج���ة ف���ي اختطافهم 
وقتله���م، ويعتقدون انه���ا لم تفعل 
�س���يئا منذ ع���ام 2014 في معالجة 
االآثار الطويلة االأجل للدمار الذي 

الحقه التنظيم االرهابي بهم .
اال�سبوع الما�سي �سوت البرلمان 
عل���ى قانون مه���م يعترف ر�س���ميا 
بارت���كاب جرائ���م اب���ادة جماعي���ة 
بح���ق االيزيديين في العام 2014 
وذل���ك بع���د ما يق���ارب م���ن خم�ص 
�س���نوات من اق���رار االمم المتحدة 
القان���ون  ويوف���ر  ال�س���يء.  به���ذا 
اي�س���ا تاأمي���ن تعوي�س���ات مالي���ة 
وتاأهيل وعاج طبي للناجيات من 

الن�ساء والفتيات االيزيديات .
م�س���تقل  محام���ي  بي���ن،  اآم���ي 
االيزيديي���ن  لحق���وق  ومنا�س���ر 
الناجين، ق���ال ان القانون الجديد 
قان���ون  بعن���وان،  المو�س���وم 
الناجيات االيزيديات، يعد خطوة 

كبيرة لامام .
وا�س���اف قائ���ا "ه���ذا القان���ون ال 
ي�س���ترط فق���ط تقديم تعوي�س���ات 

م���دى  عل���ى  للناجي���ن  وروات���ب 
حياتهم، ب���ل انه يقر ر�س���ميا امام 
انظ���ار العال���م بما ح�س���ل لهم من 
اب���ادة جماعي���ة. كان���وا على مدى 
�س���بعة اأعوام يطالب���ون الحكومة 
العراقي���ة ان تق���ر ب���ان ما ح�س���ل 
له���م كان اب���ادة جماعي���ة، وانه���م 
�س���يعملون اي�س���ا مع دول اخرى 
و�س���لطة الق�س���اء العراق���ي كذل���ك 
لجلب م�سلحي داع�ص المتورطين 

للعدالة ."
رغ���م ترحيبه���م بتمري���ر القان���ون 
الجدي���د ال���ذي كان مطروحا على 
البرلمان منذ �س���نتين تقريبا، فان 
الطريق لتحقيق العدالة بالن�س���بة 

لكثير من االيزيديين قد بداأ توا .
بلن���دا كري���ن، المدي���رة التنفيذية 
لمجل����ص الثقاف���ات المتع���ددة في 
ف���ي  �س���اعدت  والت���ي  ا�س���تراليا، 
م���ن  الع�س���رات  توطي���ن  اع���ادة 
المهاج���رة  االيزيدي���ة  العوائ���ل 
ال�س���تراليا، قال���ت بان ابن���اء هذه 
الطائف���ة ق���د يئ�س���وا م���ن تحقيق 

العدالة لهم .
بان���ه  اعتق���د  "ال  كري���ن  وقال���ت 
بالن�س���بة  عدال���ة  هن���اك  �س���تكون 
له���م. لق���د م���ر ال�س���عب االيزي���دي 
عب���ر تاريخه���م بكثير م���ن احداث 
االبادات الجماعي���ة، ومروا بهذه 
اخ���رى  م���رة  االخي���رة  االب���ادة 

ليكونوا تحت اال�سطهاد".
اآراب مات���و، وه���و ايزي���دي اآخ���ر 
ح�س���ل على لج���وء في ا�س���تراليا 
ع���ام 2019، يق���ول ان���ه م���ا يزال 
لدي���ه 71 فردا م���ن عائلته واقاربه 
من المفقودين، م�سيرا الى ان 10 
منه���م فقط قد ت���م التع���رف عليهم 
�س���من مرا�س���يم الدف���ن االخي���رة 
�س���حية   100 م���ن  اأكث���ر  لرف���ات 
ف���ي  كوج���و  قري���ة  م���ن  ايزيدي���ة 

�س���نجار .  الع�س���رات م���ن المقابر 
الجماعي���ة ف���ي �س���نجار م���ا تزال 
تنتظر اج���راءات نب�س���ها للتحقق 
ال�س���حايا، ويق���ول  م���ن هوي���ات 
مات���و ان ال�س���عور بالياأ����ص يزداد 
ان  ويقول���ون  وعائلت���ه.  لدي���ه 
القانون الجديد ج���اء متاأخرا ولم 

يقدم لهم �سيئا .
ويق���ول مات���و "من المه���م جدا ان 
تتم اعادة جميع الن�ساء واالطفال 
الذين م���ا يزالون قي���د االختطاف 
ه���و  الثان���ي  واالم���ر  واال�س���ر. 
تورط���وا  الذي���ن  �س���رورة جل���ب 
بارت���كاب ه���ذه الجرائ���م للعدال���ة 

لتتم محاكمتهم وفق القانون ."
ولي���م ويلي، م���ن لجنة الم�س���اءلة 
والعدال���ة الدولي���ةCIJA ، وهي 
منظم���ة غي���ر ربحي���ة �س���عت عبر 
ال�س���نوات القليلة الما�سية لجمع 
ادل���ة ع���ن جرائ���م تنظي���م داع����ص 
�س���د االيزيديين في الع���راق، قال 
ان هناك تقدما قد ح�س���ل في هذه 

االجراءات رغم بطئها .
وق���ال ويلي "انا اتفق مع م�س���اعر 
ب���ان  االيزيديي���ن،  م���ن  الناجي���ن 
عملي���ة التحقيقات كان���ت نوعا ما 
بطيئة الن تحقيق العدالة لجرائم 
دولي���ة اأو العدال���ة لجرائ���م حرب 
او جرائ���م �س���د االن�س���انية، غالبا 
ما ت�س���تغرق وقت���ا. وذلك الن هذه 

الق�سايا معقدة ."
وا�س���اف بقول���ه "ولك���ن خطوات 
التق���دم ف���ي ه���ذه الق�س���ية ب���داأت 
تت�س���ارع، العملية ت�س���تغرق وقتا 
بالن�س���بة لل�س���لطات المحلي���ة الن 
تعي���ر اهمية لهذه الم�س���األة، هناك 
الكثي���ر م���ن الملف���ات التحقيقية، 
واأنا واثق من اننا �سن�سهد المزيد 

من االجراءات الق�سائية ."
SBS News  :عن 
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 بغداد/ تميم الح�صن

اأنف�س���هم  وحقوقي���ون  نا�س���طون  عر����ص 
كفدية للخاطفين مقابل اطاق �س���راح طفل 
احد النا�س���طين، الذي عث���ر عليه بعد اكثر 
م���ن 10 �س���اعات م���ن اختطاف���ه عل���ى خط 
زائ���ري االم���ام الكاظم ف���ي بغ���داد. ونفت 
وزارة الداخلية بعد اطاق �س���راح الطفل، 
وق���وع حالة اختطاف، فيما اكد والده بانه 

تلقى ر�سائل تهديد قبل اختفاء ابنه.
واعتبر ب���ارزون في الحركة االحتجاجية، 
ان الجماع���ات الم�س���لحة الت���ي تاحقه���م، 
"العملي���ات  جدي���دا" م���ن  "ف�س���ا  ب���داأت 
ذويه���م  خط���ف  عب���ر  �س���دهم،  الق���ذرة" 

واوالدهم.
ع�س���رات  ب���داأ  الما�س���ي،  �س���باط  وف���ي 
م���ن  جدي���دة  هج���رة  موج���ة  النا�س���طين 
مناطقه���م اال�س���لية الى مدن اخ���رى، عقب 
تهديدات وماحقات من جماعات م�سلحة.

وكان نح���و 200 نا�س���ط ق���د غ���ادر بغ���داد 
ومدن الجنوب الى كرد�س���تان في منت�سف 
2020، عقب �سل�س���لة اغتياالت طالت عددا 

من الم�ساركين في حركة االحتجاجات.
وظهر نهار ام�ص، �سعد معن وهو م�سوؤول 
االعام ف���ي وزارة الداخلية، برفقة الطفل 
المختط���ف محم���د ايوب الخزرج���ي الذي 
وج���ده ف���ي اح���د مراك���ز ال�س���رطة، ونفى 
ح���دوث االختطاف. وق���ال الطفل ذو ال�10 
�س���نوات، ان���ه "�س���يع طريقه ال���ى المنزل 
ب�س���بب ا�س���تمراره  بال�س���ير م���ع زائ���ري 
االم���ام الكاظ���م في بغ���داد"، قب���ل ان يقوم 
اح���د الزائرين ف���ي الليل، باإباغ ال�س���رطة 

عنه بعد �سك بانه تائه.
واي���د ج���د الطفل ف���ي مقط���ع م�س���ور بثه 
الم�س���وؤول في الداخلية على �س���فحته في 

تويتر كام حفيده بانه "�سل طريقه".
لك���ن وخ���ال عر�ص مقط���ع الفيدي���و كتب 

وال���ده ال���ذي غ���ادر ال���ى اربي���ل من���ذ عدة 
ا�س���هر ب�س���بب تهديدات تعر�ص له���ا، على 
توتير، بان "محمد كان مختطفا"، و�س���كر 
الحكوم���ة على م���ا اعتبره "�س���و اعامي" 

)عر�ص اعامي(.
وكان الخزرج���ي وهو احد النا�س���طين في 
الحرك���ة االحتجاجي���ة، ق���د كتب قب���ل ذلك 
على �س���فحته ف���ي تويتر، تغري���دة على ان 
هن���اك من يح���اول ان ي�س���ور العثور على 

ابنه تائه���ا على طريق ال���زوار بانه "لي�ص 
اختطافا".

قبل العثور على الطفل
وا�س���تمر اختف���اء الطفل نحو 13 �س���اعة، 
حي���ث كان الوالد قد اكد ف���ي مقاطع فيديو 
مجهولي���ن  ب���ان  متلف���زة،  وت�س���ريحات 
م���ن  الثاث���اء،  م�س���اء  الطف���ل  اختطف���وا 
منطق���ة الغدير ف���ي بغداد، تاركين ر�س���الة 

له ت�س���ترط عودته من اأربيل اإلى العا�سمة 
لتحرير ابنه. وخال �ساعات غياب الطفل، 
ق���دم محامي في بغداد نف�س���ه كفدية مقابل 
اط���اق �س���راح الطفل محمد، �س���من حملة 
كبي���رة على مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي 

لاإفراج عن المختطف.
وحدد المحامي محمد الكندي مكان وقوفه 
ف���ي �س���احة الم���وال في �س���ارع فل�س���طين، 
�س���رقي العا�س���مة، للقيام بعملية تبادل مع 

الخاطفين.
والكن���دي حقوق���ي مع���روف بدفاع���ه ع���ن 
ق�س���ايا النا�سطين، كما ان�س���م نا�سط اآخر 
يدع���ى فار����ص المالكي ال���ى حمل���ة الفدية 
وعر�ص نف�س���ه مقابل الطف���ل وحدد مكانه 
في �س���احة التحرير، و�س���ط بغ���داد، وقال 
بان���ه �س���يكون متواج���دا "الي���وم االربعاء 

�ساعة 12 ظهرا".
كذل���ك اعلنت طبيبة ف���ي النا�س���رية، بانها 

م�س���تعدة لتك���ون بدال ع���ن الطف���ل، وقالت 
الحبوب���ي"  �س���احة  ف���ي  "تنتظ���ر  بانه���ا 
وهي ال�س���احة الرئي�س���ة لاحتجاجات في 

النا�سرية.
والغريب ان جد الطفل محمد فا�سل- الذي 
انكر بعد ذلك خال الت�سوير مع �سعد معن 
عملي���ة االختطاف- قد ان�س���م الى الحملة، 
وكت���ب في تغري���دة بانه م�س���تعد ان يكون 

بديا عن ابنه وحفيده.
وكان وال���د الطفل قد عر�ص الر�س���الة التي 
ق���ال انها و�س���لته عق���ب اختط���اف محمد، 
والت���ي ن�س���ت عل���ى: "ارج���ع ال���ى بغ���داد 

ونتفاهم على �سغلة ابنك ياعميل".
وروى االب م�س���اء الثاث���اء عل���ى قن���وات 
تلفزيونية، م���ا حدث للطف���ل، قائا "خرج 
ابن���ي في حوالي ال�س���اعة الحادية ع�س���رة 
بع����ص  وجل���ب  للت�س���وق  اأم����ص  �س���باح 
االأغرا����ص للمنزل ومنها الخب���ز، لكنه منذ 

ذلك الحين لم يعد".
كما اأو�سح اأنه ا�ستيقظ من نومه في حدود 
ال�س���اعة الواحدة ظهرًا ليفاجاأ بر�س���التين 
اأر�سلت له عبر تويتر واإن�ستغرام. واأ�ساف 
اأن���ه مه���دد وماحق، لذا �س���افر اإل���ى مدينة 
اأربي���ل منذ اأربعة اأ�س���هر ب�س���بب تعر�س���ه 
الأكثر م���ن اأربع مح���اوالت اغتيال ب�س���بب 
مواقف���ه الداعي���ة اإل���ى �س���رورة محا�س���بة 

الفا�سدين ومحاربة االإرهاب والقتلة.
الوحي���د  ابن���ه  ع���ن  الخزرج���ي  وتح���دث 
وا�س���فا اإياه بالطفل الهادئ الذي ال يغيب 
طويا ع���ن البي���ت، قائ���ا: "عندم���ا نكلفه 

بعمل �سغير يذهب ويعود �سريعا".
وراأى االب اأن م�س���اركته في االحتجاجات 
منذ العام 2011 ف���ي العراق، وراء خطف 
ابنه، م�س���يفا اأنه اعتقل عام 2015 ب�سبب 
والميلي�س���يات  االأح���زاب  �س���د  كتابات���ه 

الطائفية.
كم���ا اأو�س���ح اأن���ه �س���يعود وي�س���لم نف�س���ه 

للخاطفي���ن مقاب���ل ابن���ه، موؤك���دا اأن جميع 
االأجه���زة االأمني���ة بات���ت عل���ى عل���م باالأمر 
واأنها تعم���ل جاهدة من اأج���ل العثور على 

طفله.
وكان الوالد الم�سدوم غرد في وقت �سابق 
عل���ى تويتر موؤكدا، عملية الخطف، بعد اأن 
�س���كك البع�ص ب�س���حة الخبر، كاتبا "ابني 

الوحيد يا نا�ص".

م�صير المختطفين وعوائلهم
واعتبر نا�سطون، ان الحملة الوا�سعة على 
من�س���ات التوا�سل االجتماعي، قد اجبرت 
الخاطفين على اطاق �س���راح الطفل، وان 
االجه���زة االمنية ايدت "ق�س���ة التيه" منعا 

لاحراج.
�س���يارة  كان���ت  الما�س���ي،  �س���باط  وف���ي 
نق���ل �س���غيرة اطلق عليها نا�س���طون ا�س���م 
ا�س���تعارة لجملة  المنفلتة" في  "البيك اب 
بي���ن  المنفلت���ة" المتداول���ة  "الملي�س���يات 
االو�ساط ال�سيا�س���ية، تاحق المتظاهرين 
وحاول���ت قتل 5 منهم واختطاف واحد في 
النج���ف وبابل. وهناك نحو 30 نا�س���طا - 
بح�س���ب رفاقه���م- مازال���وا مختطفين منذ 
عدة ا�س���هر، ابرزهم �س���جاد العراقي الذي 
م���ر عل���ى اختطافه ف���ي النا�س���رية نحو 7 
ا�س���هر. ويقول النا�س���ط البارز محمد جبر 
ل�)المدى( ان "حمات ماحقة ذوي واوالد 
النا�س���طين ه���ي مح���اوالت ق���ذرة لتكمي���م 
االف���واه ومن���ع االعترا����ص عل���ى �سيا�س���ة 

االحزاب".
واك���د جبر ان الحادث �س���يدفع النا�س���طين 
ال���ى "البح���ث عن ط���رق الخ���راج عوائلهم 

وتاأمينهم من الجماعات الم�سلحة".
وحمل النا�سط الحكومة م�سوؤولية الحفاظ 
عل���ى ارواح المتظاهرين والنا�س���طين في 
الحركة االحتجاجي���ة، معتبرا ماجرى مع 

الطفل محمد بانه "�سابقة خطيرة".

نا�شطون يبحثون عن مالذات اآمنة لعوائلهم 
بعد حادثة الطفل حممد 

حمامون واأطباء عر�صوا 
اأنف�صهم ك�صفقة للتبادل مع 
اخلاطفني وحددوا اأماكنهم 

الربملان مي�شي بقانون املحكمة االحتادية بعد 
االتفاق على دور خرباء ال�شريعة والقانونيني

 موقع اإخباري: االأيزيديون يائ�شون من حماكمة 
الناجيات قانون  اإقرار  �شنجار" رغم  اإبادة  "منفذي 

متظاهر يحمل �شورة زميله ال�شهيد.. ار�شيف

 ال��داخ��ل��ي��ة ت��ن��ف��ي الخ���ت���ط���اف ووال������ده ي���وؤك���د: ت��ل��ق��ي��ت ر���ص��ائ��ل ت��ه��دي��د 

قالوا اإن الإجراءات الت�صريعية والتنفيذية بطيئة جداًالكتل تقنع ممثلي الأقليات بدور محدود لغير الق�صاة ورفع "الفيتو"

بالن�صبة لبناء الطائفة اليزيدية، فان تمكنهم من انهاء عملية دفن رفات احبائهم واقاربهم 
في مثواهم الخير تعتبر مهمة طويلة �صاقة وتكاد تكون م�صتحيلة . �صامو �صيلو وابنتاه ا�صتقروا 
ف��ي العام 2019 بمدينة نيو �صاوث ويلز في ا�صتراليا، ولكن زوجته واأولده الثالثة ما يزالون في 

عداد المفقودين، ويخ�صى انهم قد يكونوا ميتين الن .
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�شركة فندق بغداد 

ال�شادة / م�شاهمي �شركة فندق بغداد / م. م. املحرتمني 
م / اإعالن دعوة الهيئة العامة لالجتماع

اس��تناداً ألحكام املادة )87( ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 
املع��دل وتنفيذ لقرار مجل��س اإلدارة املتخذ في اجللس��ة األولى املنعقدة 

بتاريخ 2021/2/17.
يس��رنا دعوتكم حلضور اجتم��اع الهيئة العامة الذي س��ينعقد في متام 
الس��اعة العاش��رة من صباح يوم االثنني املص��ادف 2021/3/29 وفي مقر 
الفندق الكائن في بغداد ش��ارع الس��عدون وذلك ملناقشة جدول االعمال 

املدرج ادناه: 
1- مناقشة موضوع اعفاء الشركة املستثمرة لفندق بغداد )شركة جمال 
الوديان لالس��تثمارات الس��ياحية( من بدل االيجار للفترة من 2020/2/20 

لغاية 2020/9/8 نتيجة تفشي وباء فايروس كورونا.
راجني من الس��ادة املس��اهمني احلضور ف��ي الزمان واملكان أع��اله او توكيل 
م��ن ينوب عنهم مبوج��ب وكالة مصدقة م��ن الكاتب الع��دل او انابة احد 
املساهمني مبوجب سند انابة ميكن احلصول عليه من شعبة املساهمني في 

الفندق على ان ترفق شهادة اسهم املساهم الذي ميثله في سند االنابة.
ويوقع إزاء النس��خة وتودع الوكاالت واالنابات لدى هيئة األوراق املالية قبل 

ثالثة أيام في األقل من املوعد احملدد لالجتماع.
مالحظة: 

وف��ي حال عدم اكتمال النصاب القانون��ي يؤجل االجتماع الى يوم االثنني 
املوافق 2021/4/5 وفي نفس املكان والزمان احملدد وفقاً ألحكام املادة 92 من 

قانون الشركات. 
داود �شمو خدر 
رئي�س جمل�س الإدارة 
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بغداد، العراق، ٩ اآذار ٢٠٢١: وقعت اآ�شيا�ش����يل 
اتفاقية �ش����راكة جدي����دة مع الدوري الإ�ش����باين 
لك����رة الق����دم، الليغ����ا، لإط����اق "لليغا اإك�ش����را 
الع����راق"، وهي من�شة رقمية تنق����ل اآخر اخبار 
الدوري الإ�شباين ح�شري����ًا مل�شركي اآ�شيا�شيل 
وال�ش����ور  الفيدي����و  مقاط����ع  م����ن  العدي����د  م����ع 
وحمتوى تفاعلي رقم����ي، لتقدمي جتربة فريدة 

مل�شجعي كرة القدم يف العراق. 
ال����دوري الإ�شب����اين واح����د من اأك����ر الدوريات 
�شعبيًة على امل�شتوى الدويل والأوروبي، حيث 
ي�شم اأملع جنوم كرة القدم املوهوبني يف العامل، 
وي�ش����م اأي�ش����ًا مباري����ات الكا�شيك����و ال�شهرية، 
التي يتواجه فيها فريقا ريال مدريد وبر�شلونة 
بع�شهم����ا البع�����س. ويف ه����ذه املنا�شب����ة، متنح 
الإ�شب����اين  ال����دوري  ب����ني  املوقع����ة  التفاقي����ة 
واآ�شيا�شي����ل احل����ق احل�ش����ري لآ�شيا�شي����ل يف 
ا�شتخ����دام ال�شم التج����اري لل����دوري الإ�شباين 

)لليغا( يف العراق.
من�شة لليغا اك�ش����را LaLiga Xtra العراق 
متاحة ح�ش����رًا مل�شركي اآ�شيا�شي����ل على املوقع 
https://xtra.laliga. :اللكروين التايل

com/iq
 )LaLiga Xtra( ترب����ط من�شة لليغا اك�شرا
م�شجعي كرة القدم العراقيني بعامل من الرفيه 
اخلا�س مع اأحدث الأخب����ار واملقالت وال�شور 
ومقاط����ع الفيدي����و اخلا�ش����ة بال����دور الإ�شباين 

واحل�شرية مل�شركي 

اآ�سيا�سيل يف العراق.
وقد مت موؤخرًا تعي���ني جمموعة مونديا ال�شركة 
الرائ���دة للتجارة ع���ر الهاتف املتح���رك �شريكًا 
جتاري���ًا وتقنيًا عامليًا ل�شرك���ة LaLiga العاملية 
وه���ي الأن م�شوؤول���ة ع���ن ب���دء تنفي���ذ واإن�ش���اء 

وجتميع املحتوى من LaLiga اإك�شرا.
�شتوف���ر ه���ذه التفاقي���ة مل�شرك���ي اآ�شيا�شي���ل، 
حمت���وى فريدًا ومثريًا يقرب م�شجعي الريا�شة 
من قل���ب ال���دوري الإ�شباين ب�ش���ورة مبا�شرة. 
و�شتفتح فر�ش���ًا جديدة اأم���ام م�شجعي الدوري 
الإ�شباين )الليغا( م���ن العراقيني ليكونوا جزءًا 
م���ن مبادرات جدي���دة تربطهم م���ع العامل. حيث 
تعت���ر ال�شراكة م���ع احتاد ريا�ش���ي عاملي، مثل 
الليغا، �شابقة فري���دة وكاأول اتفاقية ر�شمية من 

نوعه���ا يف الع���راق. تفخر اآ�شيا�شي���ل باأن تكون 
يف  الطاحم���ة  العراقي���ة  ال�ش���ركات  طليع���ة  يف 
الدخ���ول املبادرات الدولية التي تهدف اإىل ربط 
م�شجع���ي كرة القدم العراقي���ني رقميًا بالريا�شة 

حول العامل.
واأ�ش���اف عب���د الل���ه ح�ش���ن، املتح���دث الر�شمي 
با�ش���م اآ�شيا�شيل ومدير الت�ش���الت الت�شويقية 
املتكاملة فيه���ا: "تتما�شى �شراكتن���ا مع الدوري 
اآ�شيا�شي���ل  الإ�شب���اين )لليغ���ا( وا�شراتيجي���ة 
اخلا�شة بالرقمنة والتي نقدمها خدمًة مل�شركينا 
من خال توفري اأف�شل احللول الرقمية وخدمات 
الإنرن���ت، مب���ا يف ذل���ك عرو�شنا املتع���ّددة يف 
خدم���ات الت�شلية والرفيه حي���ث �شتبقي لليغا 
اإك�شرا م�شركينا من امل�شجعني الريا�شيني يف 
�شدارة اآخر اأخبار الدوري الإ�شباين ح�شرًا من 
خال اآ�شيا�شي���ل. تفخر اآ�شيا�شيل بكونها �شركة 
الت�ش���الت الرائ���دة والأوىل يف العراق والتي 
جنح���ت يف توقيع �شراك���ة كبرية م���ع موؤ�ش�شة 
ريا�شي���ة عاملية مثل الليغا. نح���ن متفائلون باأن 
�شراكتن���ا م���ع الليغا �ش���وف ت�شي���ف الكثري اإىل 
�شل�شلة جناحات ا�شيا�شيل حيث نتطلع اإىل اأطر 
تعاون مثم���ر وعميق مع الدوري الإ�شباين على 

املدى الطويل يف امل�شتقبل". 
ويف معر����س حديث���ه ع���ن ه���ذه ال�شراك���ة، قال 
اأو�شكار مايو، رئي�س ق�ش���م الأعمال والت�شويق 
والتطوي���ر ال���دويل يف الليغ���ا: "ه���ذه �شراك���ة 
ملهم���ة بالن�شب���ة لن���ا، حي���ث اأنن���ا نتطل���ع دائمًا 
اإىل بن���اء واإينا����س جمتمع���ات م�شجع���ي ك���رة 
الق���دم ح���ول العامل من خ���ال املحت���وى املتميز 
والتجارب اجلديدة. تع���د لليغا اإك�شرا من�شة 
جدي���دة �شت�شاعدنا على الق���راب من م�شجعي 
الع���راق،  اأنح���اء  الإ�شب���اين يف جمي���ع  ال���دور 
و�شتعر����س كل ما تقدم���ه كرة الق���دم الإ�شبانية 
من اأخب���ار ح�شرية متمي���زة. فنحن متحم�شون 
ملوا�شل���ة بن���اء ه���ذه الأوا�شر من خ���ال العمل 
ال�شراتيجي مع �شريكنا احل�شري يف العراق، 

اآ�شيا�شيل".
--- انتهى ---

عن اآ�سيا�سيل
اآ�شيا�شي���ل هي املزود الأول خلدمات الت�شالت 
املتنقل���ة والرقمن���ة يف العراق، حي���ث جتاوزت 

قاع���دة م�شركي اآ�شيا�شيل حاج���ز ١٤.٧ مليون 
عميل را�ٍس اعتب���اًرا من الأول من يناير ٢٠٢١. 
وم���ن املع���روف ب���اأن اآ�شيا�شيل ه���ي اأول �شركة 
هاتف نقال تعمل يف العراق واأول �شركة حتقق 
تغطية �شامل���ة على م�شتوى الب���اد، حيث تقدم 
الي���وم خدم���ات اجلي���ل الراب���ع عالي���ة اجل���ودة 
يف جمي���ع املحافظ���ات العراقي���ة. تغط���ي �شبكة 
اآ�شيا�شيل ٩٩.٠٦٪ من �شكان العراق، مما يجعل 
�شبكته���ا الوطني���ة الأك���ر ات�شاعًا ب���ني م�شغلي 
الهات���ف النقال الآخرين يف العراق. ومنذ يناير 
٢٠١٥، تفخ���ر اآ�شيا�شي���ل بكونه���ا اأف�ش���ل مزود 

خلدمات الإنرنت عالية اجلودة يف العراق.

اآ�شيا�شيل لات�شالت، ق�شم العاقات العامة
public.relations@asiacell.com
www.asiacell.com / @
AsiacellConnect / على توير 
 اآ�شيا�شيل على في�شبوك / اآ�شيا�شيل على
ان�شتغرام / اآ�شيا�شيل على لينكد اإن

عن الليغا
الليغ����ا ه����ي منظم����ة عاملي����ة مبتك����رة وم�شوؤولة 
اجتماعًيا، رائدة يف قط����اع الريا�شة والرفيه. 
والليغ����ا احتاد ريا�ش����ي خا�س متك����ون من ٢٠ 
نادًي����ا �شم����ن لليغا �شانتان����در و٢٢ نادي �شمن 
الليغ����ا �شم����ارت بان����ك، والليغ����ا م�شوؤول����ة ع����ن 
تنظيم امل�شابقات الوطنية الإ�شبانية لكرة القدم 
للمحرف����ني. يف مو�ش����م ٢٠١٩/٢٠١٨، و�ش����ل 
جمه����ور لليغا ب�شورة تراكمية اىل ما يزيد عن 
٢.٧ ملي����ار �شخ�س عر القارات. يقع مقر لليغا 
يف مدري����د )اإ�شباني����ا(، والليغا موجودة يف ٤١ 
بلًدا م����ن خال ١١ مكتًب����ا و٤٤ مندوًبا، يغطون 
٨٤ دولة ح����ول العامل. حيث تقوم الليغا بعملها 
الجتماعي من خال موؤ�ش�شاتها املتنوعة فتقدم 
دوري ك����رة الق����دم املح����رف الأول م����ن خ����ال 
لعب����ي كرة الق����دم الأمهر على م�شت����وى العامل: 

.LaLiga Genuine Santander
 prensa@laliga.es / للتوا�شل مع الليغ����ا
 ٦١٦ 3٤+ :TLF / ٩١٢ ٠٥٥ ٠٠٠ 3٤+ :TLF

 33٠ ٥3٥
 / توي����ر  عل����ى   LaLiga.es / @LaLiga

لليغا على الفي�شبوك / لليغا على ان�شتغرام

 LaLiga Xtra اآ�سيا�سيل تطلق من�سة الليغا اك�سرتا
ح�سريًا للدوري الإ�سباين 

+ 964 7809144160  
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045 

Zamwa@zamwa.org,  www.zamwa.org

اإع��������������ان��������������ات

جمهورية العراق / جمل�س الق�ساء الأعلى 
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف �سالح الدين الحتادية 

حمكمة الأحوال ال�سخ�سية يف تكريت 

اإعــــالن
اإىل / املدعى عليه / عبد اهلل حممد 

مطلك 
أقام��ت املدعي��ة )م��رمي ش��هاب أحم��د( 
الدع��وى املرقم��ة 354 /ش/2021 تطالب 
فيه��ا احلكم بالتفريق للض��رر وجملهولية 
مح��ل إقامت��ك علي��ه ق��ررت احملكم��ة 
تبليغ��ك مبوع��د املرافع��ة 2021/3/9 عن 

طريق النشر بالصحف احمللية. 

العدد: 354 /ش/2021 
التاريخ: 2021/3/8 

جمهورية العراق 
وزارة املوارد املائية 

متديد موعد فتح العطاءات ملناق�سة م�سروع عمليات 
التطوير الطارئ / القر�س الإ�سايف يف العراق

ا�سم العقد: تاأهيل م�سروع ري ال�سالمية / حمافظة نينوى
)EODP – AF – MOWR / W14. ( :رقم العقد

احلاقاً بإعالننا املنش��ور بالعدد )4874( في تاريخ 

2021/2/16 نود التنويه ان موعد فتح العطاءات 

املناقص��ة أعاله تأجل الى ي��وم الثالثاء املصادف 

2021/3/16 الس��اعة احلادية عش��ر صباحاً بدالً 

عن يوم الثالثاء املصادف 2021/3/9. 
مع التقدير

ق�سم العقود/ مكتب الوزير 

وثائق العطاء القيا�سية
وزارة ال�سناعة واملعادن / �سركة اأور العامة

لتجهيز ال�سلع
املناق�سة ال�ستريادية املرقمة 6/م/اأ/2021 معلنة )للمرة الأوىل(

جتهيز 1500 م3 خ�سب جام رو�سي على �سكل دفعة واحدة
تاريخ الغلق : ال�ساعة الواحدة بعد الظهر ح�سب التوقيت املحلي ملدينة النا�سرية 2021/3/17 

Standard Bid Documents
Ministry of industry & Minerals / UR STATE COMPANY

To supply the Commodities
Tender No. 6 /T / U /2021( Advertised for First time(

 )Supply: 1500 m3 sawn timber for wooden drums Russi in the form of )one batch
Closing date on 17 / 3 / 2021

وثائق العطاء القيا�سية / جتهيز ال�سلع 
املقدمة 

لقد مت اعداد )وثائق العطاء القياسية لتجهيز السلع بأسلوب 
تنافسي عام( للمشاريع املمولة من املوازنة االحتادية جلمهورية العراق 

تفترض هذه الوثائق عدم حدوث أو تأهيل مسبق ملقدمي العطاءات 
قبل طرح العطاء.

وثائق العطاء القيا�سية 
صادرة في: وزارة الصناعة واملعادن / شركة أور العامة 

جتهيز السلع 
العطاءات التنافسية العامة: املناقصة العامة رقم )6/م/أ/2021( 

)اإعالن للمرة الأوىل( 
املشروع: مناقصة عامة رقم )6/ م/ أ/ 2020( على املوازنة التشغيلية 

 2021
جهة التعاقد: )وزارة الصناعة واملعادن/ شركة أور العامة( 

املشتري: )شركة أور العامة(

Standard Bid Documents / Supplying of Commodities 
Preface 
)Standard bid documents to supply commodities in a general competitive 
manner( was prepared for projects financed by the federal budget of the 
Republic of Iraq.
These documents assume no occurrence of prequalification to the bidders 
before the invitation to bid.
Standard Bid Documents
Issued on Ministry of Industrial & Minerals I UR
STATE COMPANY
To supply the Commodities
General Competitive Bids:
)Tender No. 6 / T / U / 2021(
Advertised for )First time(
The Project: )Public tender No. 6/ T/ U/ 2021( On the operational budget for 2021.
Contracting party: )UR STATE COMPANY( 
Buyer: )UR STATE COMPANY(.  
Tender advertisement Form )For first time( 
To /Mrs.
Sub. / [Tender No. 6 / T / U / 2021] Advertised for )first time( 

اإعالن مناق�سة عامة ا�ستريادية )للمرة الوىل(
العدد: 2159

التاريخ: 2021/3/1 

إلى : السادة 
م/ املناق�سة املرقمة 6/م/اأ/2021 للمرة الأوىل  

يُس��ر )شركة اور العامة احدى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن( بدعوة 
مقدم��ي العطاءات املؤهل��ن وذوي اخلبرة لتق��دمي عطاءاتهم لتجهيز: 
1500 م3 خشب جام روسي على شكل دفعة واحدة حسب املواصفات 
الفني��ة املطلوبة املوضحة ف��ي جدول املواصفات الفنية في القس��م 

السادس.
فت��رة التجهي��ز: 60 يوم على ش��كل دفعة واح��دة DAP واصل مخازن 
الشركة من تاريخ توقيع العقد وإصدار كتاب تسهيل املهمة، وتتحمل 
ش��ركتنا الرس��وم الكمركية املفروضة داخل احلدود العراقية في حالة 

عدم إصدار كتاب تسهيل املهمة. 

طريقة الدفع:
يك��ون دفع املس��تحقات املالية نق��داً بالدين��ار العراق��ي مبوجب صك 
مب��ا يعادل الدوالر باعتماد نش��رة البن��ك املركزي العراقي ف��ي يوم دفع 

املستحقات.  
مع مالحظة ما يأتي: 

1- عل��ى مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات 
اضافية االتصال ب� )شركة أور العامة( عبر البريد االلكتروني:

 urscoe@ur.industry.gov.iq 
urcoe@gmail.com

خالل أيام الدوام الرس��مي من االحد إلى اخلميس من الس��اعة الثامنة 
وحتى الس��اعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات. 
2- مبلغ الكلفة التخمينية الكلية:

أ- )637500 دوالر( DAP واصل مخازن الشركة.
3- مق��دار مبل��غ التامينات األولي��ة للمناقصة املطل��وب تقدميها مع 
العطاء 6375 دوالر التي متثل )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية الكلية 
البالغة ومبا يعادل )9307500( دينار عراقي باعتماد نشرة البنك املركزي 

في يوم اعداد الوثائق. 
4- س��عر بيع مس��تندات املناقصة هو 500000 دينار )فقط خمسمائة 
أل��ف دينار ال غيرها( غير قابلة للرد إال في حالة الغاء املناقصة من قبل 
ش��ركتنا فقط دون تعويض ملقدمي العطاء. ويتحمل من ترس��و عليه 

املناقصة أجور النشر واالعالن األخير. 
5- بإمكان مقدمي العطاء املهتمن شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب 
حتري��ري إلى ش��ركة أور العامة في مقرها الرئيس��ي الكائن في مدينة 
الناصرية او مكتب بغداد العائد إلى شركتنا في منطقة الكرادة – البو 
جمعة – رقم الدار 139 – ش��ارع ابو نؤاس – مجاور فندق ديانا السياحي 
)رق��م املوبايل 07711223235( للحصول عل��ى اوراق املناقصة بعد دفع 

قيمة البيع للوثائق املوضح في الفقرة )4( اعاله.
6- عل��ى مقدم العطاء ان يس��تخدم منوذج صيغ��ة العطاء املوجود في 
القس��م الرابع )من��اذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئ��ة النموذج بالكامل 

باملعلومات املطلوبة دون تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل. 
7- متطلب��ات التأهي��ل املطلوب��ة: )كم��ا مبينة ف��ي وثائ��ق العطاء(. 

وشركتنا غير ملزمة بقبول أوطئ األسعار.
8- يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )شركة أور العامة / القسم 
التجاري، العنوان : محافظة ذي قار – الناصرية – تقاطع سوق الشيوخ( 
في املوعد احملدد )لغاية الس��اعة الواحدة بعد الظهر حس��ب التوقيت 

احمللي ملدينة الناصرية من تاريخ غلق املناقصة في 2021/3/17.  
وان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فت��ح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن باحلضور في العنوان اآلتي )املقر 
الرئيس��ي لش��ركة أور العامة في الناصرية / غرفة جلنة فتح العروض( 
في الزمان والتاريخ الذي يلي يوم الغلق )الساعة التاسعة صباحاً ليوم 

.)2021/3/18
9- س��يعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفس��ارات في متام الس��اعة 
التاس��عة صباحاً بتوقيت احمللي ملدينة الناصرية ليوم 2021/3/10 وذلك 
على قاعة االجتماعات، وان كل االستفسارات املتعلقة بوثائق املناقصة 
يجب أن تقدم في موعد اقصاه سبعة أيام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر.  

واذا ص��ادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة عطلة رس��مية 
فأن موعد انعقاد املؤمتر أو موعد غلق املناقصة حس��ب احلال س��يكون 
في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الس��اعة احملددة في التاريخ األساس 

لعقد املؤمتر وساعة الغلق. 
مع التقدير 

املدير العام 
 

)UR State Company l One of the companies of the Ministry 

of Industry and Minerals( is pleased to invite the qualified 

and experienced bidders to submit their bids to supply 

)1500 m4 sawn timber for wooden drums Russi in the form 

of )one batch( according to our technical specifications in 

the six part.

Period of supply: 60 days in the form of one batch DAP 

reached to the company's stores. from the date of signing 

the contract and issuance the letter of task facilitate, our 

company bears the customs fees imposed inside the Iraq 

in case of not issuance the letter of task facilitate.

Payment method:
Payment of financial dues shall be in ID by approval check in 
equivalent dollar in the date of payment of deserved.
and note the following:
1. The qualified bidders who want to obtain additional information 
shall contact with )UR State Company by email:
urscoe@ur.industry.gov.ig
urcoe@gmail.com
)During the official working days from Sunday to Thursday from 8:00 
to 2.00 pm( as shown in the instructions to bidders.
2. Total estimated cost:
)637500 $( DAP reached to the company's 
3. The amount of bid bond for the tender to be submitted with the bid 
is )6375 $( of )1%( of the total estimated cost or in equivalent
)9307500( ID adoption of the bulletin of the central bank for the date 
of Document preparation.
4. The price of selling the tender documents is 500,000 ID )only five 
hundred thousand Iraqi dinars( cannot be refunded only in case of 
cancellation of the tender by our company without compensation to 
the bidders.
5. Interested bidders can purchase tender documents after 
submitting a written request to UR State company at its headquarters 
in Nasiriyah or the Baghdad office which returns to our company in 
AI Karrada area - AI Bujamaa - 10 No. 139 - Abu Nawas Street - 
adjacent to Diana Hotel Tourism )Mobile No. )07711223235(  To 
obtain the tender papers after payment of the sale value of the 
documents described in paragraph )4( above.
6. The bidder should use the form of tender form In Section four 
)Tender Forms( and the form should be filled in with the required 
information without changing its form and no alternatives will be 
accepted.
7. Required qualification requirements; )as Indicated In the tender 
documents(. Our company Is not obliged to accept lower prices.
8. Bids shall be delivered to the following address: )UR State 
Company / Commercial Section, Address; Dhl - Qar Governorate - 
Nasiriyah - Souq AI Shuyukh Junction( on time )until 1 pm according 
to local time in Nassriyah town from closing date on 17 / 3 / 2021(.
The late bidders will be rejected and tenders will be opened in the 
presence of the bidders or their representatives who wish to attend 
the following address )the headquarters of the general Ur state 
company in Nasiriyah 1 room opening committee( in the time and 
date following the closing day
)9.00 am according local time for Nasiriyah city on 18 / 3 / 2021(.
9. A special conference will be held to answer inquiries at 9 am local 
time in Nasiriyah, the day 10 /  3 / 2021, at the conference room. 
All inquiries regarding tender documents must be submitted no later 
than seven days prior to the date of the conference. lf the date of the 
conference or the closing date of the tender is an official holiday, the 
date of the conference or the closing date of the tender, as the case 
may be, shall be on the day after the holiday and at the time specified 
on the base date of the conference and the closing hour.
With respect

Director General 



بعد مغادرة قدا�سة البابا فرن�سي�س 
العراق، علينا اأن نجري تقييمًا 

�سريعًا، ون�ستطيع اأن نتحدث عن  
عامل جديد قد ير�سم م�سهداً جديداً 

ويدخل فواعل جديدة في المجال 
العام، يمكن اأن نطلق عليه "عامل 

فران�سي�س" Francis factor  في ال�سيا�سة 
العراقية. ولكي نر�سخ فاعلية هذا 
العامل ينبغي اأن نحلل  تاأثير البابا 

فران�سي�س في المجال ال�سيا�سي وتقييم 
دوره ب�سكل نقدي. ويعد من�سب البابا 

فران�سي�س بمثابة درا�سة حالة ممتازة 
ل�ستك�ساف التقاء الأخالق النادر مع 

القيادة العالمية كما اأو�سحت ذلك في 
مقالي )تحالف اإبراهيم في ال�سيا�سة 

العالمية(. 

هذه ع�سر مالحظات �سريعة يف هذا ال�سياق :
-العم���ل احلقيق���ي واجلاد �س���وف يبداأ بع���د انتهاء   1
زي���ارة الباب���ا. اأول موؤ�س���راته الإيجابي���ة اإع���الن يوم 
ال�س���بت 6 اآذار يوم���ًا للت�س���امح والتعاي����ش م���ن قب���ل 
رئي�ش الوزراء العراقي "م�سطفى الكاظمي". �سيكون 
ذل���ك فر�سة لالإحتف���اء بالتنوع �سنويًا، لك���ن بعيدًا عن 
اجلانب الكرنفايل نح���ن بحاجة اىل �سياغة �سيا�سات 
ج���ادة لإدارة التن���وع على نح���و ر�سي���د، ولت�سريعات 
تع���زز م���ن التن���وع، ومل�سارك���ة �سيا�س���ة اأك���ر فاعلية 
لالأقليات الدينية يف �سناعة القرار الوطني. وقد كتبت 
خدم���ة لهذا الغر�ش ما يزيد على 16 موؤلفًا خالل العقد 
املا�س���ي، متثل خارطة طري���ق يف �سبيل حتقيق هدف 

دائمة". "ثروة  التنوع  التنوع" وعد  يف  "الوحدة 
2 - عل���ى امل�ستوى الدويل، غالبًا ما مّت  ت�سيي�ش البابا 
فران�سي�ش ور�سائله. فاإىل جان���ب املعار�سة التقليدية  
لبع����ش مواقف���ه، مث���ل ق�سية تغ���ر املناخ، ف���اإن هناك 
تاأثرات مت�ساربة لن�ساط  الكر�سي الر�سويل. وهناك 
العدي���د القطاع���ات الت���ي ت�ستفي���د م���ن ر�سائ���ل البابا 

وتوظفها مل�سلحتها اخلا�سة.
يف ال�سياق العراقي �ستكون هناك تاأثرات وتوظيفات 
مماثل���ة لر�سالة الباب���ا وزيارته التاريخي���ة. و�سيكون 
مهمًا العالن بو�سوح و�سراح���ة على رف�ش ت�سيي�ش 
الباب���ا ل�سال���ح النخ���ب ال�سيا�سي���ة احلالي���ة. الزيارة 
البابوي���ة كانت نت���اج اإ�س���رار من الكر�س���ي الر�سويل 
لإنق���اذ الع���راق، ونتاج جهد تراكم���ي ا�ستمر لأكر من 
خم�س���ة ع�س���ر عام���ًا يف احل���وار امل�سيحي-الإ�سالمي 
لزعامات دينية م�سيحية واإ�سالمية من �سناع ال�سالم، 
وموؤ�س�س���ات فاعل���ة يف ح���وار الأدي���ان )م���ن �سمنه���ا 
موؤ�س�سة م�س���ارات واملجل�ش العراقي حل���وار الأديان 
م���ع جميع املوؤ�س�سات املن�سوية حتت مظلته(، لكن مع 

ذلك كانت الزيارة مثاًل على اأهمية ال�سراكة بني الدولة 
واملوؤ�س�سات املعنية باحلوار الديني، ويجب اأن تكون 

هذه ال�سراكة دائمة. 
3 - تقدير ح�سور الكر�سي الر�سويل العاملي �سروري 
لفه���م اأبعاد ا�ستثمار الزي���ارة الر�سولية على امل�ستوى 
ال�سيا�س���ي ال���دويل خدم���ة للع���راق. وعل���ى م�ست���وى 
ال�سيا�س���ة العاملي���ة ، يتمتع الكر�س���ي الر�سويل بو�سع 
مراقب دائ���م يف الأمم املتح���دة يف نيويورك وجنيف 
وتو�سياته���ا  املتح���دة  الأمم  مناق�س���ات  يف  و�ساه���م 
لأك���ر م���ن 70 عام���ًا. يف كث���ر م���ن احل���الت ، تتبنى 
الأمم املتح���دة هذا الدور لأنه ن���ادرًا ما توجد اأ�سوات 
اأخالقي���ة موثوق���ة منخرط���ة عل���ى امل�ست���وى العاملي. 
ع���الوة عل���ى ذلك ، غالب���ًا ما تتواف���ق اأجن���دة الكني�سة 
الكاثوليكي���ة مع اأجندة الأمم املتحدة ال�ساعية اإىل حل 
النزاع���ات بالط���رق ال�سلمية ، والتنمي���ة الجتماعية ، 

ونزع ال�سالح ، وحقوق الإن�سان. 
- اإتخ���اذ الباب���ا اأ�سم القدي����ش فرن�سي����ش الإ�سيزي   4
مل يك���ن اعتباط���ا، فالأخ���ر ع���رف بتوق���ره للطبيع���ة 
واإهتمامه بالبيئ���ة واملجتمعات اخل�سراء )باإ�ستخدام  
امل�سطل���ح املعا�س���ر(، ل���ذا، م���ن وجه���ة نظ���ري، تع���د 
ق�سي���ة املناخ اأب���رز درا�سة حالة لفهم تفك���ر البابا عن 
دوره مبا يتفق م���ع قناعاته الدينية والأخالقية، وهي 
اأي�سًا املث���ال الأبرز لدرا�سة تاأثره ون�ساطه ال�سيا�سي 
العاملي، اإذ ميكننا اأن ن�ستنتج اأنه رفع م�ستوى مناق�سة 
�سيا�س���ة املن���اخ، واأ�س���رك ب�س���كل علني كاًل م���ن الأمم 
املتح���دة والعدي���د من قادة العامل ب�س���اأن هذه الق�سية، 
و�س���اغ النقا����ش ح���ول تغ���ر املن���اخ العامل���ي بطريقة 
جدي���دة، اأو بعب���ارة اأخ���رى - خل���ق ال�س���رد الأخالقي 
املحي���ط بالإهم���ال البيئ���ي واحلاج���ة اإىل الإ�س���راف 
الب�س���ري  يف هذا ال�سياق ف���اإن خلق دولة عراقية قابلة 
للحي���اة وجتنيبه���ا الف�سل وال�س���راع الأقليم���ي يبدو 
مهم���ة ر�سولي���ة جديرة بالعن���اء، و�سيكون م���ن الذكاء 

ال�سيا�سي اأن جنعل منها ق�سية اأخالقية عاملية.
5 -  جع���ل الع���راق ق�سي���ة اأخالقية عاملي���ة ي�ستند اىل 
الوزن الرم���زي والروحي لبالد ما ب���ني النهرين، فهي 
مه���د النب���ي اإبراهي���م اأب���و الأنبي���اء جميع���ًا، وموطن 
لإق���دم اجلماعات امل�سيحي���ة يف الع���امل، ومركز لأبرز 
املرجعيات الدينية الإ�سالمي���ة وامل�سيحية والأيزيدية 
واملندائي���ة، وتنط���وي على ثراء دين���ي عميق ووا�سع 
يجع���ل منها ر�سيدًا ح�ساريا للجن�ش الب�سري )للمزيد 
ميك���ن مراجعة موؤلفات���ي  : التنوع اخل���الق ، 2013 ، 
الوح���دة يف التن���وع 2015، نهاية التن���وع يف العراق 
2019(. وبالنظ���ر اإىل املن�س���ة العاملية، ف���اإن البابا ذا 
ال�سخ�سي���ة اجلذاب���ة �سيك���ون مع مهمة جل���ذب انتباه 
املجتم���ع ال���دويل لإهمي���ة ه���ذا التن���وع، م���ع م���ا لديه 

م���ن قدرة عل���ى ممار�سة تاأث���ر كب���ر واأدوات �سغط. 
هن���اك ع���دد قليل ج���دًا م���ن الأ�س���وات عل���ى امل�ستوى 
العامل���ي الت���ي تتح���دث ع���ن الأخ���الق وحت���دد مبادئ 
ال�سل���وك اجلي���د وال�سي���ئ اأو قواع���د ال�سل���وك الت���ي 
تتج���اوز احلدود الثقافي���ة وال�سيا�سية املحددة. ميكن 
للباب���اوات تق���دمي خارطة طريق اأو خ���ط اأ�سا�ش يعلو 
ف���وق امل�سلحة الوطنية. يف ه���ذا ال�سدد ، ميكن للبابا 
التاأث���ر على ج���دول الأعم���ال العام العامل���ي ، وتاأطر 
الق�ساي���ا، واملناق�س���ات املتعلقة بالق�ساي���ا ال�سيا�سية. 
وكما ي�سف اأح���د املراقبني، فاإن البابا "ي�ستخدم �سيفًا 
خفي���ًا"، و�سيكون عظيمًا، لو ا�ستطعنا اأن جنعل البابا 
فرن�سي����ش ي�ستخدم هذا ال�سيف ل�سمان وحدة العراق 
واإبع���اد التاأثرات الأقليمي���ة والدولية ال�س���ارة التي 

جتعل منه م�سرحًا للتناف�ش وتهدده بالتفكك.
6 - يف الوق���ت نف�سه، علين���ا اأن نتفهم على نحو عملي 
اأن �سلط���ات الأم���ر الواقع هذه، قد ت�س���ع البابوية يف 
موق���ف ح���رج، وق���د ت���وؤدي اإىل م�سار خط���ر للدعوة 
ال�سيا�سي���ة. ع���ادة ، يف الأمم املتح���دة ، وغره���ا م���ن 
املن�س���ات الدولي���ة، يق�س���ر الباب���اوات م�ساركتهم يف 
بيانات املب���ادئ العامة وجتنب القرتاحات امللمو�سة.  
لك���ن علينا اأن جنعل العراق وق�سي���ة ا�ستقرار العراق 
الباب���ا  في���ه  يتف���رد  ال���ذي  امل���كان  وحدت���ه،  و�سم���ان 
فران�سي����ش ب�سيا�س���ات ملمو�سة. ومن خ���الل من�سته 
العاملي���ة ومن خ���الل دعوت���ه  لتعزيز ح�س���ور العراق 
الرم���زي والروح���ي وم�ستقبله يتجاوز دع���م املعاير 
العامة. علينا اأن ن�ستثمر هذه الفر�سة لرتجمة ال�سلطة 
الأخالقي���ة اإىل ال�سيا�سة وق���درة البابا فران�سي�ش على 

التاأثر يف النقا�ش العاملي ل�سالح م�ستقبل البالد.
اخلطاب���ات  احت���واء  علين���ا  ذات���ه،  الوق���ت  يف   -  7
املعار�س���ة بحكمة، ه���ذه التي لي�ش لديه���ا م�سلحة يف 
عدم و�سع البالد على امل�سار ال�سحيح، فهناك اأ�سوات 
معروف���ة ت���رى يف زيارت���ه موؤام���رة عاملي���ة لخ�س���اع 
�سيناريوه���ات  اأو  للتطبي���ع  الب���الد وج���ره  م�ستقب���ل 
اأك���ر �سذاجة مثل الدع���وة لديان���ة اإبراهيمية موحدة 
تذي���ب الإ�س���الم يف بوتق���ة روحية عام���ة. وعلى نحو 
ي�ستت الراأي العام ع���ن اأدراك اأهمية اإ�ستثمار الزيارة 
مل�ستقبل البالد. علين���ا اأن نتعامل مع هذه الأطروحات 
املوؤامراتية بروح النق���د العايل والتفهم، ومن منظور 
تهديدها مل�سال���ح جهات ل يخدمها ا�ستقرار العراق اأو 
جعل���ه دول���ة قابلة للحي���اة. يف العديد م���ن احلالت مل 
يكن ن�س���اط البابا فران�سي�ش م���ن دون رد فعل عنيف. 
يف الولي���ات املتحدة على وج���ه اخل�سو�ش، انتقدت 
�سخ�سي���ات �سيا�سي���ة معروفة ر�سالة الباب���ا ون�ساطه، 
واته���م العديد م���ن النق���اد الباب���ا باأن���ه "ا�سرتاكي" و 
للعلم  اأ�سوات ترف�ش فهمه  "�سيوع���ي".  كانت هناك 

والعدي���د منهم انتقد م�ساركته ال�سيا�سية بو�سفها غر 
منا�سب���ة وخارج احل���دود. كانت هناك اأي�س���ًا اأ�سوات 
�سورته بالتخلي عن مراعاة الفقراء واأ�سحاب الدخل 
املح���دود، بحجة اأن �سيا�سات التخفيف من حدة املناخ 
ميك���ن اأن ت�س���ر باملعوزين من خالل اإلغ���اء الوظائف، 
ل �سيم���ا يف �سناع���ة الفحم ال���خ. ولي�ش م���ن الغريب 
اأن يته���م يف زيارت���ه التاريخية للع���راق باإنه ما�سوين 
اأو جم���رد قطعة �سطرجن يف يد ق���وى خفية تهدف اىل 
احتواء العراق. فتهديد م�سالح هذه اجلهات �سيدفعها 

لخرتاع �سرديات موؤامراتية متنوعة. 
8 - تكم���ن اأهمي���ة الرهان عل���ى �سلطة الباب���ا الناعمة، 
يف وج���ود فراغ اأخالقي على م�ستوى النظام الدويل، 
ف���الأمم املتح���دة �سعيفة، والقوى الك���رى مثل ثران 
عمالق���ة تتناطح يف غرفة من اخلزف، وعلى الرغم من 
اأن تاأث���ر البابا على وجهات النظر العامة مثر للجدل 
، فمن الوا�سح اأن له تاأثر على اإعادة �سبط الروايات 
املحيط���ة بالأخالق وا�ستخدم من�ست���ه العاملية للدعوة 
اإىل اخلي���ارات الأخالقي���ة يف احلوكم���ة العاملية. وقد 
تزامن���ت دعوة الباب���ا للعمل -يف ق�سي���ة املناخ مثاًل-  
ع���ن عمد م���ع تبني اأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة لالأمم 
املتحدة وموؤمتر باري�ش لتغر املناخ. وقد تبنت الأمم 
املتح���دة ، م���ع تراج���ع مكانتها ، كاًل م���ن ر�سالة وفكرة 

وجود �سلطة اأخالقية على امل�ستوى العاملي. 
9 - الباب���ا الرجنتين���ي اأك���ر �سخ����ش موؤه���ل ملعرفة 
م���ا مي���ر ب���ه الع���راق، اأو بلدان جم���اورة مث���ل �سوريا 
ولبن���ان، )للمزي���د ميك���ن مراجع���ة مق���ايل املعن���ون : 
فرن�سي�ش والإ�سرار عل���ى زيارة العراق(، فهو يحرث  
بن�س���ج اأ�سق���ف يعرف م���ا يعني���ه العي����ش والعمل يف 
الق���رن احل���ادي والع�سري���ن يف بلد من الع���امل الثالث 
مث���ل الرجنت���ني، واملدينة الت���ي اأتى منها ه���ي بوتقة 
تن�سهر فيها اأكر اجلن�سيات وامل�ستويات الجتماعية 
والأديان والتيارات الفكري���ة تباينًا ، ويف هذا ال�سدد 
، فه���و لي����ش وافدًا جدي���دًا على الإطالق "م���ن اأقا�سي 
الأر����ش". عل���ى العك����ش م���ن ذل���ك ، فقد عا����ش وعمل 
يف مرك���ز العومل���ة واأدرك ال�سراع���ات وال�سخ���ط على 
المتي���ازات، ويقع الع���راق مثل الرجنت���ني،يف مركز 
�س���راع عامل���ي،  وه���و �ساه���د و �سهي���د عل���ى �سلبي���ات 
العومل���ة وخمرج���ات الدول���ة الفا�سل���ة وال�س���راع على 

الهيمنة على امل�ستوى العاملي
10 - لن تتمح���ور اأجندة البابا فرن�سي�ش على العراق 
فح�س���ب، فهن���اك ق�ساي���ا اأخ���رى ملح���ة عل���ى لئح���ة 
اأولوياته، وهو يواجه حتدي���ات داخلية اي�سا، تتمثل 
بال�س���الح الداخلي : اإ�سالح الكني�سة الكاثوليكية، اإذ 
يوا�س���ل الباب���ا فران�سي�ش امل�سي قدم���ًا بت�سميم على 
طريق الإ�سالح ، بهدف اإعادة ت�سكيل بنية الكاثوليكية 
الرومانية ، وطريقة حياة موؤ�س�ساتها، ونهج الكني�سة 
يف الع���امل املعا�س���ر. اإن كلم���ة الث���ورة لي�ست يف غر 
حمله���ا. اإن���ه ا�ستم���رار للتح���ول الكبر ال���ذي ب�سر به 
املجمع الفاتيكاين الثاين يف �ستينيات القرن املا�سي. 
لذا، فج���ذب انتباهه الدائم �سيكون مهم���ة تت�سدى لها 
الكنائ����ش املحلية التي على �سراك���ة كاملة مع روما، ل 
�سيم���ا الكني�س���ة الكلداني���ة الكاثوليكي���ة، ل �سيما واإن 
تعي���ني بطري���رك بابل للكل���دان )م���ار روفائي���ل الأول 
�ساك���و( كاردين���اًل يف الفاتيكان، يعد دلي���اًل على �سغل 
م�ستقب���ل امل�سيحيني العراقيني حي���زًا كبرًا يف تفكر 
الباب���ا فرن�سي�ش، ومن املهم حتقيق �سراكة مماثلة بني 
ه���ذه الكنائ�ش واحلكومة العراقي���ة، وهي مهمة يجب 

اأن ل ُترتك لل�سدفة اأو العمل املجاين.  
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  متكن���ت و�سائل التوا�سل م���ن انت�سالنا من وحدتنا، التي ت�سبب 
بها الوباء، حتى بتنا ل ن�سعر بالأيام والأ�سابيع، التي اأم�سيناها 
اأ�س���ارى البيوت، فق���د اأّمنت ال�سبك���ة العنكبوتية م�س���ار عالقاتنا 
م���ع العائلة وال�سدقاء والعمل اأي�سًا، ولعلن���ا �سنقول باأنَّ ل اأحد 
بينن���ا يعلم حجم الغرب���ة، التي �سنقع فيها، لو اأننا مل نكت�سف بعد 
النرتن���ت، بفروع���ه وت�سعباته التي �سارت متاح���ة حتى لأكرنا 

جهاًل واأّميًة.
  عر �سفح���ات الفي�سبوك- اأكر الو�سائل تداوًل عند العراقيني- 
بتنا نعرف اأكر عن اأهلنا واأ�سدقائنا يف الداخل واخلارج، نقراأ ما 
كتب���وا قبل دقائق، ويقراأون ما نكتب. �سورنا، اأ�سحاء ومر�سى، 
ناجحني وخمفقني، قبل النوم وبعده، طعامنا وطعامهم، ما نلب�ش 
ويلب�سون.. كل ذلك، يف ممار�سة �سبه يومية جعلت منا يف جمتمع 
واحد، واإن تن���اءت الأر�ش، وبعدت امل�ساف���ات، وقد تراجعت يف 
ذل���ك اأعقد الو�سائل احلكومية، و�سعفت من خاللها قواعد التحكم 
يف نق���اط احلدود، وب�سورة اأدق �س���ارت �سفحاتنا هي �سورتنا 
الكاملة، عند بع�سنا، و�س���ارت الأمزجة والعادات وال�سلوك ُتقراأ 
من خالل ما نكتبه ونن�سره من �سور ومواد اأخرى، ومبعنى ما : 

اأقراأ �سفحتك فاأعرفك.
  ع���ر ه���ذه، ويف حلظات م���ا �سرنا نذهب ل�سفح���ة فالنة وفالن، 
بحثًا عن ما هو �سار ومفيد وجميل، مثلما �سرنا نعزف عن الذهاب 
اىل �سفح���ات فالن���ة وف���الن لأنه���ا مزعج���ة، وفارغ���ة واحرتابية 
اأحيان���ًا. وح�س���ن فعل���ت وتفع���ل اإدارات املواقع ه���ذه، حني تقوم 
بحجب بع�ش ال�سور واملواد املكتوبة، التي ت�سيء للذوق العام، 
وتتقاط���ع مع تطلع���ات النف�ش الإن�سانية، وهن���ا، �سنكون بحاجة 
اىل رف���ع القبع���ات اىل الكثر م���ن �سديقاتنا واأ�سدقائن���ا، الذين 
ت�سابق���وا اىل من�سة اجلمال، وحر�سوا عل���ى اأن تكون �سفحتهم 
الأغنى دائمًا، فال يعر�سون اإل ما هو نافع وباهر واإن�ساين، ومبا 
يغنين���ا عن البحث، فهم يخت�سرون لن���ا اآيات ومعاين اجلمال يف 
اأغني���ة، اأو يف �س���ورة �سخ�سية، اأو قطعة م���ن املو�سيقى، لكانهم 
عرف���وا حاج���ات نف�سون���ا، املحا�س���رة واملتطلع���ة للمباهج حيث 

وجدت.
   نع���م، ال�سفح���ة ال�سخ�سي���ة مل���ك �ساحبها، وه���ي خا�سته، لكنَّ 
البع����ش ل يع���ي معنى امللكي���ة هذه، لالأ�س���ف، وت���راه ين�سر ما ل 
يع���رف وقعه يف نف����ش الآخ���ر، املت�سفح، ف�سورت���ه وهو ينه�ش 
م���ن الن���وم مغم����ش العين���ني، اأو وه���و ب���زيٍّ غ���ر حمت�س���م، اأو 
ظه���وره يف جمل�ش خ���ارج اللياقة ل تعني عنده �سيئ���ًا، وم�ساهد 
اإيذاء احليوان، وال�سجار بال�سكاك���ني، والده�ش، واإطالق النار ، 
وترويع النا�ش، و�سورة البندقة والدم والقتل و... ل ح�ساب لها 
يف خميلت���ه. ترى، ما ذن���ب الآخر، الذي يطالع���ك و�سفحتك على 

احلال هذه؟
  نح���ن بحاجة اىل فهم لآلية التعامل مع الآخرين، عر ال�سفحات 
ه���ذه، ان���ا اأكتب ما اأراه وميثلن���ي، لكْن بحدود م���ا يتاح يل، وكل 
جت���اوز ل يع���دُّ حريًة. نح���ن ن�سرتك يف احلياة ه���ذه، وغايتنا اأن 
نكون �سعداء، كل كلمة حم�سوبة، وكل من�سور يحمل اأثرًا، وير�سل 
ر�سال���ًة، فلتك���ن ر�سائلنا للخ���ر، و�سورنا مبا يع���زز من وجودنا 
اأحياء، اأما ما يتوجب احلديث عنه، فله قواعده واأ�سوله، فلرفق 
بن���ا اأ�سدقاوؤنا، ل نريد مزيدًا من اخل�س���ارات، فقد �سديٍق بكب�سة 

زٍر اأمر ي�سر عند البع�ش، لكنه مكلف عندنا والله.

اث���اأر م�س���روع قانون املحكم���ة الحتادية 
العلي���ا اجلدل م���ن جديد عن���د الت�سويت 
على م���واده، بعدم���ا ا�ستب�سرنا خرًا بان 
ه���ذا القان���ون �س���وف ي���رى الن���ور، لكن 
يكاد يجم���ع اأغلب املهتمني به���ذا القانون 
عل���ى اأنه �سيكون من اأ�س���واأ القوانني لأنه 
ل يبل���ي الطموح نح���و بناء دول���ة مدنية 
دميقراطي���ة، ومل يق���ف العرتا����ش عن���د 
الأف���راد ب���ل اأن اأه���م موؤ�س�س���ة ق�سائي���ة 
الت���ي متث���ل اجلناح الث���اين م���ن اأجنحة 
ال�سلطة الق�سائية قد اأعلنت عن راأيها بعد 
اجتم���اع ر�سم���ي لإدارتها العلي���ا بتاريخ 
2019/3/9 واملتمث���ل مبجل����ش الق�ساء 
الأعل���ى ، حيث بنّي املجل����ش وجهة نظره 
جت���اه م�س���روع القانون، لكن ه���ذا الراأي 
وان كن���ت اأثم���ن م���ا ورد فيه م���ن اهتمام 
العلي���ا،  الحتادي���ة  املحكم���ة  مبو�س���وع 
وه���و موق���ف يع���ر ع���ن م���دى خط���ورة 
م�س���روع القانون، لك���ن وردت يف البيان 
الأعل���ى  الق�س���اء  جمل����ش  ع���ن  ال�س���ادر 
املوقر واملن�س���ور يف موقعه اللكرتوين، 
في���ه نقطت���ان لبد من التوق���ف عندها لأن 
اأهميته���ا تكم���ن يف م�سدره���ا وعلى وفق 

الآتي :
1.  ق���دم جمل����ش الق�س���اء الأعلى مقرتحًا 
حلل اخلالف القائم حاليًا حول حق فقهاء 
القان���ون وخ���راء ال�سريع���ة الإ�سالمي���ة 
يف الت�سوي���ت وعلى وف���ق املقرتح الآتي 
يف  الإ�سالم���ي  الفق���ه  خ���راء  )ي�س���رتك 
ع�سوي���ة املحكم���ة الأ�س���ل يف الدع���اوى 
املتعلق���ة بد�ستوري���ة القوان���ني والأنظمة 
التي تتعار����ش مع ثوابت اأحكام الإ�سالم 
ا�ستن���ادًا لأح���كام امل���ادة )2/اأول /اأ( من 

الد�ست���ور .وي�س���رتك فقه���اء القانون يف 
ع�سوي���ة املحكم���ة الأ�س���ل يف الدع���اوى 
الت���ي  الت�سريع���ات  بد�ستوري���ة  املتعلق���ة 
ق���د تتعار����ش م���ع مب���ادئ الدميقراطي���ة 
واحلقوق واحلري���ات الأ�سا�سية الواردة 
يف الد�ست���ور ا�ستنادًا لأح���كام املادة )2/
اأول/ب و ج( م���ن الد�ستور(  لكن املقرتح 
مل يو�سح املعيار الذي مبوجبه نفرق بني 
الدعوى الد�ستورية املتعلقة بالت�سريعات 
الت���ي تتعار�ش م���ع الثواب���ت الإ�سالمية 
والت�سريع���ات الت���ي تتعار����ش مع مبادئ 
حقوق الإن�سان، وهل يوجد قانون نافذ ل 
يك���ون فيه لل�سريعة الإ�سالمية اأو حلقوق 
الإن�سان ح�س���ور؟ وعند متابعة الدعاوى 
بع���دم د�ستوري���ة القوانني الت���ي نظرتها 
املحكمة الحتادية العليا بان �سند الدعاء 
هو اأما ملخالف���ة مبادئ حقوق الإن�سان اأو 
لل�سريع���ة الإ�سالمية و�ساأعر�ش اأمثلة عن 

تلك الدعاوى وعلى وفق الآتي .
الناف���ذ  ال�سخ�سي���ة  الأح���وال  قان���ون   اأ. 
حيث تعر�ش اإىل الطعن بعدم د�ستوريته 
مبجمله اأو يف بع�ش مواده وفقراته حتت 
ذريع���ة خمالفة ال�سريعة الإ�سالمية ومنها 
52/احتادي���ة/2016  الع���دد  الدع���وى 
وكان���ت بن���اًء عل���ى طع���ن تق���دم ب���ه اأحد 
الأزواج ال���ذي اأقيم���ت �س���ده دع���وى من 
زوجت���ه تطل���ب فيه���ا التفري���ق الق�سائي 
بال�ستن���اد اإىل اأحكام املادتني )40 و 43( 
من قان���ون الأح���وال ال�سخ�سي���ة وطعنه 
ان�س���ب عل���ى اأن تل���ك املادت���ني تتعار�ش 
م���ع ال�سريعة الإ�سالمي���ة وفتاوى مراجع 
الدين ويطل���ب احلكم بع���دم د�ستوريتهم 
ا�ستنادًا لأحكام امل���ادة )2( من الد�ستور. 

والدعوى العدد 9/احتادية/2015 حول 
املادة )39( من قانون الأحوال ال�سخ�سية 
حتت عنوان خمالفة ال�سريعة الإ�سالمية.
به���ا  واملق�س���ود  العقابي���ة  القوان���ني   ب. 
كل الن�سو����ش القانوني���ة الت���ي تفر����ش 
عقوبة على فعل جّرمه القانون واملحكمة 
دع���اوى  يف  نظ���رت  العلي���ا  الحتادي���ة 
عدي���د طع���ون بقوانني عقابي���ة �سواء يف 
قان���ون العقوب���ات اأو القوان���ني الأخ���رى 
اأو ن�سو����ش اإجرائي���ة يف قان���ون اأ�سول 
املحاكمات اجلزائية اأو القوانني الأخرى 
وكانت الأ�سانيد لتلك الدعاوى اإما خمالفة 
تل���ك الن�سو�ش ملبادئ حقوق الإن�سان اأو 
لل�سريعة الإ�سالمية ومنها الدعوى العدد 
بالطع���ن  املتعل���ق  57/احتادي���ة/2017 
بعدم د�ستورية قرار جمل�ش قيادة املنحل 
رق���م 120 ل�سن���ة 1997 وكان املدع���ي قد 
�سب���ب دعواه بان القرار خمالف لل�سريعة 
حق���وق  ملب���ادئ  وخمال���ف  الإ�سالمي���ة 
قراره���ا  اأ�س���درت  واملحكم���ة  الإن�س���ان 
باعتباره خمالف ملبادئ حقوق الإن�سان. 

اإدارة  قان���ون  مث���ل  مدني���ة  قوان���ني   ج. 

البلدي���ات رقم 165 ل�سنة 1964 عندما مت 
الطعن بامل���ادة )1/97( التي تتعلق بحق 
امللكي���ة باعتباره من حقوق الإن�سان التي 

اأقرها الد�ستور.
 د. قوان���ني النتخاب���ات حي���ث مت الطعن 
بع���دة قوان���ني منه���ا الدعوى الع���دد 20/
احتادية/2014 الت���ي طعن مبوجبها يف 
قان���ون انتخابات جمل�ش الن���واب امللغى 
رق���م 45 ل�سنة 2013 باعتبارها تتعار�ش 
مع مبادئ الدميقراطية وحقوق الإن�سان.

 ه. م���واد قانونية تتعلق باإجراءات ب�سكل 
الدول���ة واملكون���ات الجتماعي���ة لل�سعب 
العراقي وقوانني تتعلق باإجراءات حجز 
املواط���ن ب���دون ق���رار ق�سائي فه���ذه كلها 
كان الطعن فيها لأنها تتعار�ش مع مبادئ 

حقوق الإن�سان الواردة يف الد�ستور .
املحكم���ة  ق���رارات  جلمي���ع  واملتاب���ع 
تتعل���ق مب���واد  اإنه���ا  �سيج���د  الحتادي���ة 
الد�ست���ور الت���ي اأق���رت حق���وق الإن�سان، 
وم���ن ه���ذا العر����ش املقت�س���ب جن���د اإن 
خراء ال�سريع���ة وفقهاء القانون �سيكون 
له���م ال�سوت الأعل���ى يف املحكمة وجميع 

قراراتها تخ�سع لرقابتهم وبالتايل تكون 
املحكمة تابعة لهوؤلء فقط ولي�ش للق�ساة 
اأي دور، وه���ذه م���ن اأخط���ر الأم���ور، لأن 
الن�ش املق���رتح عام ولي����ش فيه حمددات 
اأو  اخل���راء  تدخ���ل  ح���د  عنده���ا  يق���ف 
الفقهاء وتنقلب املحكم���ة اإىل دار للفتوى 
ولي�ش حمكمة ق�سائي���ة مثلما ن�ش عليها 
الد�ست���ور. واملقرتح لبد من اإعادة النظر 
ب���ه لأن خطورت���ه تكم���ن يف اجله���ة التي 
قدمت���ه التي متثل اأهم موؤ�س�سة ق�سائية.، 
كما اأن اأحد اأع�س���اء جمل�ش النواب �سبق 
واأن �سرح بتاريخ 2021/3/6 اأن اللجنة 
القانونية اقرتحت اأن يكون دور اخلراء 
يف ال�سريعة بالقوان���ني ال�سرعية وفقهاء 
بينم���ا  الق�سائي���ة،  بالقوان���ني  القان���ون 
ل يوج���د مثل ه���ذا التق�سي���م اإطالق���ًا لأن 

القانون هو قانون مهما كان مو�سوعه، 
2. كم���ا ورد يف بي���ان املجل����ش املوق���ر   
اإ�س���ارة اإىل اأن جمل����ش الق�س���اء الأعل���ى 
يق���وم ب���دوره يف تق���دمي املق���رتح لأن���ه 
م�س���وؤول ع���ن اإدارة الهيئ���ات الق�سائي���ة 
وعل���ى وف���ق الن����ش الآتي )ف���ان جمل�ش 

م�سوؤوليت���ه  وبحك���م  الأعل���ى  الق�س���اء 
الد�ستوري���ة مبوج���ب امل���ادة )89 و 90( 
م���ن الد�ست���ور يف اإدارة �س���وؤون الهيئات 
الحتادي���ة  املحكم���ة  ولك���ون  الق�سائي���ة 
ه���ي اإح���دى ه���ذه الهيئ���ات ف���ان جمل����ش 
الق�س���اء الأعل���ى يرغب يف اإب���داء الراأي( 
وجمي���ع املهتم���ني باأم���ر الع���راق يثمنون 
ه���ذا املوقف الوطني م���ن جمل�ش الق�ساء 
الأعلى املوق���ر لكن لبد م���ن تو�سيح اأمر 
د�ستوري وقانوين، واملتمثل مب�سوؤولية 
املجل�ش ع���ن اإدارة الهيئات الق�سائية مبا 
فيه���ا املحكم���ة الحتادي���ة العلي���ا، واقول  
اإن جمل����ش الق�س���اء الأعلى املوق���ر لي�ش 
ل���ه الولية عل���ى الهيئ���ات الق�سائية التي 
تن�س���وي حتت لوائ���ه ح�س���رًا على وفق 
م���ا ورد يف امل���ادة )3/اأول( م���ن قان���ون 
جمل����ش الق�س���اء الأعل���ى رق���م 45 ل�سن���ة 
اأعم���ال  ينظ���م  القان���ون  وه���ذا   2017
املجل�ش الذي يتكون من اجلهات املحددة 
بينه���ا  م���ن  ولي����ش  )2/اأول(  امل���ادة  يف 
املحكمة الحتادي���ة العليا، كما اأن جمل�ش 
الق�س���اء الأعلى لي����ش له ح���ق الإدارة اأو 
الرقابة اأو الولية على الهيئات الق�سائية 
يف اإقلي���م كرد�ست���ان ولي����ش ل���ه ذلك على 
الهيئ���ات الق�سائي���ة يف جمل����ش الدول���ة 
مثل )حمكمة الق�س���اء الإداري اأو حمكمة 
ق�ساء املوظفني واملحكمة الإدارية العليا( 
ولي����ش ل���ه الولي���ة اأو ح���ق الإدارة على 
الهيئات الق�سائي���ة يف املحاكم الع�سكرية 
وحماك���م ق���وى الأم���ن الداخل���ي. لذلك ل 
ميك���ن اعتب���ار اأن املجل����ش املوق���ر متت���د 
وليته اإىل خارج الهيئات الق�سائية التي 

تن�سوي حتت لوائه ح�سرًا. 

ومم���ا تقدم لب���د من الوق���وف بوجه هذا 
القان���ون ال���ذي ي�سع���ى جمل����ش الن���واب 
لإكم���ال الت�سوي���ت علي���ه دون اأن يلتف���ت 
اإىل �سوت اأهل الخت�سا�ش �سواء كانوا 
اأو  م���دين  جمتم���ع  منظم���ات  اأو  اإف���رادًا 
موؤ�س�سات ر�سمية مثل ما تقدم به جمل�ش 
الق�س���اء الأعل���ى املوق���ر، وعل���ى جمل����ش 
الن���واب اإن ل ي�ستغ���ل تعطي���ل املحكم���ة 
الحتادية وان�سغال النا�ش بهموم العي�ش 
وم�ساع���ب احلي���اة م���ن الب���الء والوب���اء 
ومي���رر القان���ون لأن���ه �سيك���ون ال�سك���ني 
الت���ي تذب���ح احلي���اة املدني���ة يف الع���راق 
واأنه باأو�سح �سور النحراف الت�سريعي 
جمل����ش  وعل���ى  الد�ست���ور،  مب���ادئ  ع���ن 
الن���واب اأن يع���ود اإىل اجله���ات املخت�سة 
مث���ل املحكم���ة الحتادية العلي���ا وجمل�ش 
الق�س���اء الأعلى وجمل�ش الدولة وجمل�ش 
ق�ساء اإقليم كرد�ستان والق�ساء الع�سكري 
ف�ساًل عن املنظم���ات احلقوقية مثل نقابة 
املحامني واحت���اد احلقوقي���ني العراقيني 
املخت�س���ني  م���ن  اجلامع���ات  واأ�سات���ذة 
بالق�س���اء والقان���ون الد�ست���وري، حت���ى 
يتمكن م���ن الو�س���ول اإىل قان���ون يحمي 
يح�س���ر  ل  وي�سونه���ا،واأن  احلق���وق 
م�س���ر ال�سع���ب واأجيال���ه القادم���ة باآراء 
ع���دة اأ�سخا����ش الذي يرج���ع اإليهم يف كل 
نازلة وهم روؤ�ساء الكت���ل ال�سيا�سية وهم 
ل ميلكون املعرفة القانونية والد�ستورية 
لأن بع�سه���م مل يك���ن م���ن احلقوقي���ني بل 
م���ن حمل���ة ال�سه���ادات يف الخت�سا�سات 

الأخرى. 

* قا�ضٍ متقاعد

قـانـون الـمـحـكـمـة االتـحـاديـة الـعـلـيـا جـدٌل دائـم

هل ن�ستطيع اأن نتحدث عن "عامل فرن�سي�س"
 في ال�سيا�سة العراقية؟ 



في طفولته كان ي�شاهد �أحد 
�أقاربه، وكان م�شور�ً �شينمائيًا 

محترفًا، فقد كان يحمل �لكامير� 
�ل�شينمائية ويتطوع وي�شور لنا 

بع�ض من �لمنا�شبات �ل�شعيدة 
رغم  فارق �لعمر بيننا لأكثر من  

ثالثين عامًا . فاأحب �لكامير� 
�ل�شينمائية ولم يفهمها وتعلق 

بال�شوء ولم يدركه،  وظلت 
هذه �لهو�ج�ض و�لأ�شئلة د�خله. 

في مرحلة �ل�شباب بد�أ ير�فق 
قريبه �لى مو�قع ت�شوير،  بد�أ 
يجد غايته ليرى في �لت�شوير 
مهنته، ووجد في عمه �لمعلم 

�لر�حل �لفنان حاتم ح�شين 
مدير �لت�شوير �لذي يقف ور�ء 

�نجح �لفالم �لعر�قية .

درا�س���ة  اىل  ذهب���ت   1994 ع���ام  ويف 
اأكادميي���ة  يف  ال�سينمائ���ي  الت�سوي���ر 
حي���ث  )بوت�س���دام(  الأملاني���ة  ال�سينم���ا 
انفتح���ت يل اآف���اق اأو�س���ع واأ�س���مل قربته 
للعاملية، ورغم وجود عدد كبري من مدراء 
الت�س���وير الأملان الذين در�س���وه وتابعوا 
اعمال���ه وتدريب���ه يف املاني���ا ولك���ن حامت 

ح�سني هو قدوته الأوىل وملهمه.
اأن���ه مدي���ر الت�س���وير عم���ار جم���ال الذي 
التقين���اه لتق���ف معه ع���ن جتربت���ه كمدير 

ت�سوير ل كرث من عقدين من الزمن. 

 ي�سار اليك كونك �سببا في نجاح اأفالم عراقية 
لم تكن ذا قيمة فنية كبيرة ؟

- اإح���دى واجب���ات مدير الت�س���وير يجب 

اأن يكون اأمينا و�س���ادقًا بن�سائحه ملخرج 
الفيل���م وجلهة الإنت���اج من حي���ث الروؤية 
الفنية و�س���ري عملية ت�سوير الفيلم بدون 
توقف. للأ�سف هناك �سعف كبري لدينا يف 
كتابة الأف���لم، كما اأن هن���اك �سعفًا كبريًا 
لدى خمرجين���ا، فاأغلبيتهم بع���دم متكنهم 
م���ن قراءة ن�س���ه ب�س���وره ب�سرية، وامنا 
يقراأه دائم���ًا ب�سوره اأدبية وهذا بالتاأكيد 
الت�سوي���ر  تنفي���ذ عملي���ة  م���ع  يتعار����ض 
وحتديد لقط���ات الفيلم بدق���ة، وما يريده 
هو كمخرج م���ن كل لقطة ير�سمها له مدير 
الت�سوي���ر . هنا ياأتي دور مدير الت�سوير 
يب���داأ يرت���ب الأوراق مرة اأخ���رى، وحتى 
اأن يغ���ري مواقع الت�سوي���ر ويجعلها اأكرث 
ملئم���ة لواق���ع الفيل���م مب���ا ل يوؤث���ر على 
و�س���ع النتاج. واأق���ول للأ�سف يف بع�ض 
افلم���ي كان���ت ال�س���ورة تغل���ب حمتوى 
الفيل���م وه���ذا يح�س���ب يل من جه���ة النقاد 

ولكنه ي�سر بامل�ساهدة العامة للفيلم .

 عمل���ت باأف���الم كثي���رة اأي فيلم جعل���ك تمار�س 
عملك ب�سغف وتحبه ؟

- العم���ل ال�سينمائي عمل جماعي ويعتمد 
على اأق�سامه التي تكمل الواحدة الأخرى،  
وع���دم  �سع���ف  في���ه  يوج���د  ق�س���م  واأي 
اإدراك، يع���ود بال�سلب عل���ى باقي الأق�سام 
العامل���ة مع���ه مب�س���اكل كب���ريه. للأ�س���ف 
ه���ذا م���ا يح���دث عندن���ا . فاأغل���ب الأف���لم 
الت���ي يك���ون ت�سويره���ا خ���ارج الع���راق، 
ا�ستمت���ع به���ا واأح����ض اأنني اأحل���ق يوميًا 
بالإب���داع وامل���زاج الرائق، وه���ذا يجعلك 
تفك���ر وتبتك���ر طرق���ًا جدي���دة للعم���ل لأنه 
اجلمي���ع يقف عنك مب�سافه مت�ساوية ، اأما 
يف الع���راق فل توجد بني���ه حتتية �سليمة 
ومنا�سب���ة  لعم���ل اأي فيل���م روائي طويل، 
وهذا ب���دوره ينعك�ض �سلب���ًا على جوانب 
الفيل���م فت�سط���ر ان تعم���ل باملمك���ن حتى 
يخ���رج الفيلم بال�س���كل املعد له  يف خيايل 
. واعتق���د اأن فيل���م )امل�س���رات والأوجاع( 

للمخ���رج حمم���د �سك���ري جمي���ل ه���و من 
الأف���لم التي ا�ستمتعت به���ا، لأن خمرجه 
كان ي���درك م���ا يحتاج���ه من لقط���ات وكان 

متفهمًا ومندجمًا مع اإدارة الت�سوير .
 م���ا ت�سورك لم���ا تعانيه ال�سينم���ا العراقية من 
اأزم���ة ا�ست���رت طوي���اًل.. وما هو المخ���رج براأيك 

لهذه الأزمة؟
- م�سكل���ة ال�سينما العراقي���ة هي الإنتاج، 
وه���ذا ب���دوره الق���ى بظلله عل���ى الق�سة 
والت�سوي���ر  والإخ���راج  وال�سيناري���و 
فقل���ة  ال���خ،    .... والتمثي���ل  واملونت���اج 
اأو انعدام���ه، واأن���ا اق�س���د هن���ا  الإنت���اج 
اإنت���اج الأف���لم الروائية الطويل���ة ولي�ض 
الق�س���رية . فالأف���لم الروائي���ة الطويل���ة 
هي كفيلة بتن�سي���ط ال�سناعة ال�سينمائية 
يف الع���راق؛ فعندم���ا التقي���ت م���رة باأحد 
وزراء الثقافة ال�سابق���ني قلت له باحلرف 
الواح���د: يج���ب عل���ى ال���وزارة اأن تنت���ج 
�سنوي���ًا خم�سة اأفلم روائي���ة طويلة على 
الأق���ل وتر�سد له���ذه الفلم مبال���غ اإنتاج 
جي���دة حتى ل���و كانت هذه الأف���لم بع�ض 
منه���ا رديء يف املرحل���ة الوىل فالكمي���ة 
تخل���ق النوعي���ة حت���ى تت�سج���ع �س���ركات 
م���ن  باإنتاجه���ا  وتنتق���ل  الفن���ي  الإنت���اج 
الدرام���ا التلفزيوني���ة اىل الفيلم الروائي 
الطوي���ل وبوجود دور عر�ض متوفرة يف 
املراكز التجارية وعملية ترويج مدرو�سة 
له���ذه الف���لم ب�س���كل جي���د �س���رى اقبال 
اجلمهور على �سباك التذاكر وهذا بدوره 
�سيمي���ز الفيلم اجليد من الفيلم الرديء ما 
يقدم لنا خمرجني جّدد وفنيني وبالتدريج 
�ستن�سئ بنيه حتتية وما يتبعها من اقامة 
م���دن �سينمائي���ة و�ستديوه���ات مثل باقي 

الدول.

 تت�سي���د الأف���الم الق�سي���رة لل�سب���اب النت���اج 
كاأنه���ا  اليه���ا  وينظ���رون  العراق���ي   ال�سينمائ���ي 
ف���ي متناول اليد، رغ���م اأن الفيل���م الق�سير مهمه 

�سعبة.. ماذا ترى اأنت ؟

- هناك اأفلم روائية ق�سرية منتجة ب�سكل 
جي���د، وفيها �س���يء من اللغ���ة ال�سينمائية 
وهناك  اأف���لم عبارة عن متثيليات حملية 
ق�سرية . اتفق معاك اأن الفيلم الق�سري هو 
لي����ض بال�س���يء ال�سهل وهن���اك ا�ست�سهال 
ب�سناع���ة  ال�سب���اب  خمرجين���ا  قب���ل  م���ن 
هك���ذا اأفلم والنتيج���ة تك���ون اأفلمًا غري 
دي���ة ل يف امل�سم���ون ول يف املعاجل���ة  جمجُ
ال�سينمائي���ة. هناك م�سكل���ة اأزلية ل�سبابنا 
وه���ي اأنهم ل يتحلون بال�س���ر على تعلم 
ال�س���يء ال�سحي���ح يف ال�سينم���ا ول يريد 
اأن يحت���ك اأو يخال���ط م���ن املتخ�س�س���ني 
الذي���ن �سبقوه بل توجد ح���الت تنمر من 
قبل البع�ض على اأنا�ض اأبدعوا و�سبقوهم 
يف هذا املجال، وهنا جند انف�سنا واقفني 
مقابل جيل م���ن ال�سينمائيني معتد براأيه، 
م���ع العل���م اأن العملي���ة ال�سينمائي���ة ه���ي 
ت�سلي���م خرات من جي���ل اىل اجليل الذي 
يلي���ه، وهذا ل يتوفر لدين���ا فتلحظ دائمًا 
اأن اأفلمنا ل جذور فيها تولد ومتوت بعد 

فرته ق�سرية.

 ي�سار لك ولمدير الت�سوير البارع زياد تركي 
كونك���م اأبرز مدراء الت�سوي���ر في العراق.. ماذا 

تقول ؟
- اأ�س���رتك مع اأخي و�سديق���ي زياد تركي 
بنف����ض ال�سف���ة اإل وه���ي اإدارة ت�سوي���ر 
الف���لم ال�سينمائي���ة وبنف����ض املميزات . 
عندم���ا كان يف الع���راق وقب���ل �سفره كان 
الواح���د منا يتابع الآخر، مبناف�سة جميلة 
ج���دًا وعلقه رائع���ة ول يبخل الواحد عن 
الآخر باأي �س���يء يحتاجه حيث عملنا يف 
م�س���روع بغ���داد عا�سمة للثقاف���ة العربية 
ع���ام 2013 هو �سور فيل���م روائي طويل 
واح���د ه���و )�سم���ت الراع���ي( واأن���ا قمت 
بت�سوي���ر �ستة اأفلم بني الروائي الطويل 
والق�س���ري والوثائق���ي، وللأ�س���ف بعدها 
غادرن���ا اىل غربت���ه يف اأمريكا، فكل احلب 
والتقدير للغايل زياد تركي افتقده دائمًا . 

 ه���ل ترى من الفنيين الموجودين الآن من هو 
جدير ان يكون مدير ت�سوير مميز ؟

- الفنيون يجدهم العمل . منذ عام 2008 
واأثن���اء ت�سويري لفيلم ابن بابل حر�ست 
عل���ى اإن�س���اء كادر فن���ي �سباب���ي حمرتف 
وب���داأت بالفع���ل تعلي���م ق�سم م���ن ال�سباب 
ال�س���اءة  اخت�سا�س���ات  عل���ى  وتدريب���ه 
والت�سوي���ر، عل���ى الكام���ريا ال�سينمائية، 
لغاي���ة ع���ام 2014 عن���د توق���ف الإنت���اج 
ال�سينمائ���ي ب�سب���ب قل���ة الدع���م واحلرب 
عل���ى ع�ساب���ات داع����ض ب���داأ البع����ض من 
هوؤلء ال�سباب بالهجرة اىل خارج الوطن 
والق�سم الآخر عمل يف القنوات الف�سائية 
ليج���د ذات���ه، والق�س���م الآخ���ر ت���رك العمل 
الفن���ي وال�سينما وذهب اىل اأعمال اأخرى 
ليك�س���ب رزقه . هن���اك اأ�سخا����ض مازالوا 
فيه���م  ثقت���ي  وا�س���ع  دائم���ًا  يرافقونن���ي 
ورغ���م تفانيهم واإبداعهم لكنهم يحتاجون 
اىل عم���ل م�ستم���ر وفر����ض اأك���ر ليثبتوا 

جدارتهم .

 ما هي �سروطك للفيلم الذي تدعى للعمل فيه؟ 
- اعتم���د للدخ���ول يف فيلم اأر�س���ح للعمل 
ب���ه على اأوًل ق�س���ة الفيلم وه���ل بالإمكان 
تنفيذ العمل ح�سب ظروف الإنتاج ، ثانيًا 
�سيناري���و الفيلم ومن الكات���ب وماذا لديه 
م���ن اأعم���ال ، ثالثاً من هو خم���رج الفيلم ، 
رابعًا من ه���ي جهة النتاج ومن هو مدير 
اإنت���اج الفيلم وفكرة مب�سط���ة عن ميزانية 
الفيلم هذه هي اأهم الفقرات الرئي�سة التي 
اأبحث عنها قب���ل اخلو�ض يف املفاو�سات 

مع اجلهة املنتجة .

 هل تاأثرت بمدير ت�سوير معين ؟
- نع���م . تاأث���رت ج���دًا باأ�ست���اذي الراح���ل 
حامت ح�س���ني رحمه الله، رغ���م الفرق بني 
املدار����ض الت���ي تعلمنا بها فه���و در�ض يف 
مو�سكو يف معهد )فكيك(، واأنا در�ست يف 
اأكادميية ال�سينم���ا الأملانية يف بود�ستام، 
وهناك فرق لي����ض بالكبري بني املدر�ستني 
ولكنن���ي تاأثرت به و�سحبن���ي اىل منطقة 
ال�سينما الكل�سيكية والواقعية رحمه الله 

وطّيب ثراه .

متابعة: �ملدى
ترجمة : �أحمد فا�شل

 عالء �ملفرجي
كالكيت

عندما كانت ال�سينما
 في مدينتي*

�س���كل العلقة بي���ن بغداد وال�سينما ، بالطريقة الت���ي اأع�سق فيها ال�سينما 
كخي���ار مهني.. والطريقة التي اأجُقد����ض بها بغداد اأنا ابن كرخها .. فعمدت 
اأن اأط���رق اأكثر من �سكل لهذه العلقة، اأ�س���كال اأرى اإنها ت�سير الى المكان 
والف���ن.. بغداد وال�سينما.. هي لي�ست عل���ى اأية حال اأ�سكال اأخترعها، بل 
ه���ي اأ�سكال اأقترحها.. ع�س���ى اأن تفلح بتج�سير ه���ذه العلقة.. وعذرًا اإن 
لم�ست���م اأنني في هذا العمود اجُفرط في اإبراز ذاتي في مو�سوع ربما يبدو 

عامًا.
تخت���زن ذاكرة البغداديي���ن لل�سينما )اأفلم���ًا، وعرو�سًا وقاع���ات( تقاليد 

وطقو�سًا، ل اجُغالي اإْن قلت اإنها ل يمكن اأن تكون اإل في بغداد.. 
وهن���ا اأ�سق���ط تجربت���ي الذاتية مع ال�سينم���ا في �سورته���ا  وتاريخها في 

المدينة على الأقل في العقود الأربعة الما�سية.
والخطوة الأولى تبداأ في نهاية ال�ستينيات، �سبي يحث الخطى ب�سحبة 
اأخيه الأكبر الى �سينما قدري في منطقة الكرخ وهي ال�سالة التي ان�ساأها 
قدري الر�سروملي الرجل  الكرخي البغدادي الثري والتي حملت ا�سمه 
قب���ل اأن تتحول بداية ال�سبعينيات الى �سينما بغ���داد.. وهي القاعة التي 
تعر����ض اأفلم���ًا �سبعة تعر�سه���ا �سالت �س���ارع الر�سيد والب���اب ال�سرقي 
خا�س���ة اأفلم الوي�ست���رن.. وهو ما كان ح�سة ه���ذا ال�سبي الكرخي فيها 
وه���و ي�ساهد اأحد هذه الأفلم ) القطار الأخير( الذي جمع اأثنين من اأبرز 
نج���وم ال�سينما يوم ذاك )كيرك دوغل����ض، و انتوني كوين(، لتبداأ رحلة 
ا�ستك�س���اف لما تخفي���ه القاعات المظلم���ة اأو قاعات الأح���لم كما ي�سميها 

رولن بارت..
وقاع���ات العر�ض في بغداد ل تعتمد على عددها اأو توزعها في اأماكن هي 
عل���ى الأغل���ب في قلب المدينة.. بل في تخ�س�سها ف���ي اأنواع الأفلم التي 
تعر����ض بم���ا ي�سبه اتفاق���ًا غير معلن بي���ن اأ�سحاب هذه ال���دور.. ف�سينما 
غرناطة كانت قد تخ�س�س���ت في عرو�ض الأفلم الأجنبية ذات الم�ستوى 
الفك���ري والفن���ي الراقي.. وربما هي من احتكرت اأف���لم النجم الفرن�سي 
األن ديلون.. ومازلت اأتذكر م�ساهدة اأهم فيلمين له ب�سحبة عبقري الداء 
الفرن�سي جان كابان )رجلن في ماأزق( و)الأرملة( مع �سيمون �سينوريه 
اإح���دى عبقريات ال�سينم���ا الفرن�سي���ة.. وبالطبع في غرناط���ة حاولنا اأن 
نتق�س���ى اأ�سرار اغتيال المعار�ض المغرب���ي )المهدي بن بركة( في الفيلم 
الفرن�س���ي )الغتي���ال(..  ولي����ض بعي���دًا عنها كان���ت �سينما الخي���ام التي 
تخ�س�ست بعر����ض اأفلم )الوي�سترن(، واأذكر من ه���ذه الأفلم )الجندي 
الزرق( ال���ذي مازل���ت اأراه الفيل���م الف�س���ل في تناول مو�س���وع الحرب 

الأهلية الميركية، واأي�سًا ب�ساعة اليانكي...
وتخت���زن الذاكرة ل�سالة �سميرامي�ض ف���ي �سارع ال�سعدون اأفلمًا اقترنت 
بن�سوج الوعي ال�سيا�سي بداية ال�سبعينيات مع اأفلم مثل )Z( و )�ساكو 
فانزيت���ي( و )ال���ى البولي�س���ي م���ع التحي���ات( وه���ي اأفلم كان���ت ت�سحذ 
الحما�س���ة فين���ا في الأيام تلك .. وت�ستق���ر �سميرامي�ض  في ذاكرتي كونها 
اآخ���ر قاعة اأدخله���ا لم�ساهدة فيلم نهاي���ة الثمانينيات وقب���ل اأن تكت�سحنا 
الفو�س���ى في كل �س���يء.. وكان فيلم )حنا  ك( لكو�ست���ا غافرا�ض، الذي ما 
كان لي�سمح بعر�سه في ذلك الوقت لول انت�ساره ل� )الق�سية المركزية!(.

ث���م نتوقف عن���د �سينما بابل التي تخ�س�ست بمنه���اج اأ�سابيعها المختلفة 
وخا�س���ة )اأ�سبوع الفيل���م ال�سوفييتي( الذي كان يتك���رر كل عام تقريبًا.. 
ومازلت اتذكر م�ساهدتي في هذه ال�سالة للأن�سودة ال�سينمائية المعجزة 
)مخي���م الغج���ر ي�سعد ال���ى ال�سماء( بتوقي���ع اأميل لوتيان���و.. عن اإحدى 

روائع مك�سيم غوركي.
وعلى مقربة منها �سينما الن�سر والأفلم العربية الكبيرة.. وحدثها الأهم 
�سيف عام 1973، عندما جعلتنا وجهًا لوجه مع النجم الذي نحب، كمال 

ال�سناوي وهو يفتتح عر�ض اأحد اأفلمه في بغداد )زائر الفجر(.
* جزء من كتاب )ال�سينما في ذاكرتي(

قاعات �لعر�ض في بغد�د ل تعتمد 
على عددها �أو توزعها في �أماكن هي 
على �لأغلب في قلب �لمدينة.. بل 
في تخ�ش�شها في �أنو�ع �لأفالم �لتي 

تعر�ض بما ي�شبه �تفاقًا غير معلن 
بين �أ�شحاب هذه �لدور..
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مدير �لت�شوير عمار جمال: 

ال توجد لدينا بنية حتتية منا�سبة  لعمل اأي فيلم روائي طويل
حاوره/ �لمحرر

احتفاًل مبرور خم�سة اأعوام على اعتباره 
واحدًا م���ن املهرجانات الرائدة يف منطقة 
ال�س���رق الأو�سط و�سمايل اإفريقيا، ي�سعى 
مهرج���ان اجلون���ة ال�سينمائ���ي ل�ستكمال 
ال�س���رق  يف  ال�سينم���ا  دع���م  يف  مهمت���ه 
الأو�سط والرتويج لها، من خلل الإعلن 
عن مواعيد دورت���ه اخلام�سة التي �ستقام 
يف الفرتة ما بني 14-22 اأكتوبر/ت�سرين 

الأول 2021 يف مدينة اجلونة.
لل���دورة  خطط���ه  يف  املهرج���ان  يعتم���د 
اخلام�سة على  املنه���ج ذاته، الذي اعتمده 
يف دوراته املن�سرمة، وي�ستند يف جناحه 
على الت�سجيع الكبري الذي يلقاه بوا�سطة 
ال�سينم���ا  وحم���رتيف  الأف���لم  �سن���اع 
العربي���ة والدولي���ة اإ�ساف���ة اإىل جمهوره 

والإعلميني والنقاد.
الدورة الرابع���ة للمهرجان )2020( كانت 
اأول فعالي���ة عام���ة تق���ام يف مركز اجلونة 
اجلدي���د  البي���ت  والثقاف���ة،  للموؤمت���رات 
للمهرج���ان وفعاليات���ه. �سيحت�سن املركز 
الفتت���اح  حفل���ي  اخلام�س���ة  ال���دورة  يف 
واخلت���ام وفعالي���ات ال�سج���ادة احلم���راء 
والعرو����ض الأوىل اإ�ساف���ة اإىل فعالي���ات 
التع���ارف وحف���ل خت���ام من�س���ة اجلون���ة 
ال�سينمائي���ة وعر����ض جمموع���ة متنوعة 
من الأفلم الدولية التي يحر�ض املهرجان 
دوم���ًا عل���ى ا�ستقطابه���ا من خ���لل جولة 
فريق الرجمة يف املهرجانات ال�سينمائية 
املنعق���دة طوال العام اأو تلك التي يحر�ض 

املهرج���ان على حي���ازة عرو�سه���ا الدولية 
والعاملية الأوىل.

�سمي���ح  املهند����ض  اأع���رب  جانب���ه  وم���ن 
ورئي����ض  اجلون���ة  موؤ�س����ض  �ساوير����ض 
للتنمي���ة  اأورا�سك���وم  اإدارة  جمل����ض 
ال���ذي  بالنج���اح  �سعادت���ه  ع���ن  القاب�س���ة 
حققه مهرجان اجلون���ة ال�سينمائي خلل 
الأع���وام املا�سي���ة، وخا�س���ة ع���ام 2020 
للمهرج���ان  ا�ست�ساف���ة  اأول  �سه���د  ال���ذي 
يف مركز اجلون���ة للموؤمت���رات والثقافة. 
واأ�س���اف �سمي���ح قائ���ل "كان ع���ام 2020 
مليًئا بالتحدي���ات، لكنني �سعيد حقًا لأننا 
رغم كل املعوقات متكنا من الوفاء بوعدنا 
با�ست�ساف���ة الدورة الرابع���ة من املهرجان 
يف مركزاجلون���ة للموؤمت���رات والثقاف���ة. 
ل اأ�ستطي���ع اأن اأ�س���دق اأننا نحتفل بالفعل 
انط���لق  عل���ى  اأع���وام  خم�س���ة  مب���رور 
مهرجانن���ا. اأنا فخور ج���دًا بالتطور الذي 
�سهدت���ه اجلون���ة، من���ذ افتت���اح املهرجان، 
لت�سب���ح وجه���ة ومن�س���ة رائ���دة للفن���ون 

ال�س���رق  يف  الثق���ايف  للتب���ادل  ومرك���ًزا 
الأو�سط".

انت�س���ال  املهرج���ان  مدي���ر  تط���رق  بينم���ا 
التميم���ي اإىل "ال�سع���ي نح���و تطوير جهد 
املهرجان التنظيمي وتعزي���ز فريق العمل 
للرتق���اء بن�ساط���ه والتوج���ه نحو تكثيف 
التجرب���ة التنظيمي���ة للمهرج���ان والعم���ل 
على تو�سيع فعاليات���ه وتعميق جناحاته، 
وتهيئة الأجواء لإطلق املبادرات والأفكار 
اجلديدة"، واأ�ساف قائل": "بينما نتطلع 
اإىل دورتن���ا اخلام�سة، نعدك���م باأننا نعمل 
بج���د ل�ستكم���ال جمهوداتن���ا واإ�سهاماتها 

لتطوير ال�سينما اإقليمًيا وعاملًيا".
الوب���اء ومراع���اة  م���ع حم���ددات  توافق���ًا 
ا�سط���ر  الجتماع���ي  التباع���د  لإج���راءات 
املهرج���ان اإىل تقلي����ض برنام���ج عرو����ض 
اأفلمه خلل الدورة الرابعة ليقت�سر فقط 
على 63 فيلًما، ومع ذلك مل يوؤثر التقلي�ض 
عل���ى م�سابقاته ف�سم 16 فيلًما يف م�سابقة 
الأفلم الروائية الطويلة و10 يف م�سابقة 

يف  و18  الطويل���ة  الوثائقي���ة  الأف���لم 
م�سابق���ة الأف���لم الق�س���رية و17 يف ق�سم 
الختي���ار الر�سمي خ���ارج امل�سابقة اإ�سافة 

اإىل فيلمني يف ق�سم العرو�ض اخلا�سة.
وكان���ت جلن���ة التحكي���م ال���دورة الرابع���ة 
�سمت نخبة من اأكرث �سناع ال�سينما تاأثرًيا 
ومتي���زًا، من بينهم املمثل والكاتب واملنتج 
امل�س���ري اآ�س���ر يا�س���ني واملخ���رج وكات���ب 
ال�سيناري���و ال�س���وداين اأجم���د اأب���و العلء 
واملخ���رج واملنت���ج بي���رت وي���ر واملخرجة 
واملنتج���ة امل�سرية املتميزة ماريان خوري 
ف���ازال،  عل���ي  ال�سه���ري  الهن���دي  واملمث���ل 
اإ�سافة اإىل املمثل���ة ال�سورية كندة علو�ض، 

واملخرجة التون�سية رجاء عماري.
وح���از فيل���م "اإىل اأي���ن تذهبني ي���ا عايدة" 
ليا�سمي���ل زبانيت�ض على النجم���ة الذهبية 
مل�سابق���ة الأف���لم الروائية الطويل���ة، وفاز 
فيلم"اأي���ام اأكل���ة حل���وم الب�س���ر" لتيبوهو 
اإدكين���ز بذهبية الأف���لم الوثائقي���ة، بينما 
ف���از "اأن اأ�سب���ح اأم���ي" جلا�سم���ني ترينكا 

بذهبي���ة الأف���لم الق�س���رية، يف ح���ني ف���از 
"الرج���ل الذي باع ظهره" لكوثر بن هنية 
بجائزة اأف�سل فيل���م روائي عربي و"200 
م���رت" لأمني نايفة بجائ���زة �سينما من اأجل 
متنوع���ة  اإىل جان���ب جوائ���ز  الإن�ساني���ة، 
اأخ���رى مت توزيعه���ا عل���ى الأف���لم الفائزة 
وبلغ���ت قيمتها الإجمالي���ة 224 األف دولر 

اأمريكي.
و�سهد حفل "ال�سينما يف حفل مو�سيقي" 
للن�سخ����ة  عر�س����ًا  املا�سي����ة  ال����دورة  يف 
املرمم����ة لفيلم �س����اريل �سابل����ن "ال�سبي" 
بقي����ادة  حي����ة  باأورك�س����رتا  م�سحوب����ًا 
املاي�سرتو اأحمد ال�سعيدي. ذهبت جائزة 
الإجناز الإبداعي اإىل كل من املمثل املميز 
خال����د ال�ساوي ومن�س����ق املناظر امل�سري 
الفرن�س����ي  واملمث����ل  �سي����ف  اأب����و  اأن�س����ي 
القدي����ر ج����ريارد ديباردي����و، بينما ذهبت 
جائزة عمر ال�سريف اإىل املمثل الفرن�سي 
املغربي الأ�س����ل �سعيد تغماوي، كما نظم 
املهرجان معر�سًا ا�ستعاديًا لأعمال من�سق 
املناظ����ر اأن�س����ي اأبو �سيف وال����ذي ت�سمن 
مل�سق����ات اأفلم����ه وجوائ����زه اإ�سافة اإىل 
مقاط����ع م����ن اأفلم����ه وا�سكت�س����ات مبدئية 

لت�سميماته.
كما �سهدت الدورة الرابعة انطلق جائزة 
خال����د ب�س����ارة ل�سن����اع ال�سينم����ا امل�سرية 
امل�ستقل����ة، الت����ي ته����دف اإىل تخلي����د ا�سم 
نحت جائزته  الراح����ل خالد ب�سارة. وقد مجُ
اىل م�س����روع يف مرحلة التطوير »هاملت 
من عزبة ال�سفي����ح« لأحمد فوزي �سالح، 
و�ستجُق����دم �سنوي����اً �سمن جوائ����ز مهرجان 

اجلونة ال�سينمائي.

يف  ع���ام   1956  ،  حق����ق   اإلفي�ض  بري�سلي   
�سه���رة  عاملي���ة  كمغ���ٍن ملو�سيقى  ال���روك اأند 
رول ،  قب���ل  اأن  يلع���ب  دور  البطول���ة  يف 
فيلم���ه )Love Me Tender(،وه���و   م���ن   
اأول  اأفلم���ه  الت���ي  ا�سطل���ع  بتمثيله���ا  عام  
1956 حم���ل  ا�س���م  اأغنيته  ،  ت���دور  اأحداثه  
يف الغ���رب الأمريك���ي ،  وقد  طلب  من�ه جنم 
هولي���وود الكب���ري ج���ون واين بعد ذل���ك  اأن  
ميث���ل  اأمام���ه ،  اإل  اأن  اب���ن  عم���ه  ومدي���ر 
اأعمال���ه ديوك رف�ض ذلك العر�ض  الذي تكرر 
عدة م���رات ، ويف حديثه لقناة  ممفي�ض كيد 

ق���ال :  “ ج���ون  واي���ن  نا�س���د  األفي����ض  عدة 
مرات ، رف�ست ذلك العر�ض لأن اإلفي�ض  جنم  
كبري  واأرف����ض اأن يلعب دورًا ثانويًا مع اأي 
�سخ�ض حتى اإذا كان بحجم جون واين “ .  
ولكن مل يكن ج���ون واين فقط هو من �سعى 
اإىل اإلفي����ض ، فقد ا�ستدعاه روبرت ميت�سوم 

كذلك ، ومت رف�ض دعوته تلك .
ا�ستهر   ملك   الروك  اأندرول   ب�سنع الكثي�ر 
م���ن الأفلم ذات احلب���كات  املماثل���ة ،  وهو  
�س���يء  �سخر  من���ه  يف فيلم���ه الوثائقي عام  
1972  قائ���ًل  عنها  اأنه���ا  مل  تكن بامل�ستوى 
املطل���وب م���ع الأ�س���ف  مث���ل  “ فيف���ا ل����ض 
فيغا����ض “ ،  م���ا جعل���ه يرك���ز عل���ى القي���ام 
باجل���ولت املو�سيقي���ة وت�سجي���ل األبوماته 

الغنائية اجلديدة .    
ولك���ن يف حوايل عام 1974 ، اأجرى الفي�ض 
حمادث���ات مع برب���ارا �سرتاي�سن���د  واملنت�ج  
جونبي���رتز  للقيام  بفيلم  جديد ، كان كل من 
اإلفي����ض  و�سرتاي�سند ي���وؤدون عرو�سهم ف�ي 
الفن���دق الدويل يف ل�ض فيغا�ض  خلل  هذه  
الفرتة ،  لذا كانوا على دراية جيدة مبواهب 
بع�سه���م  البع�ض ، ومع  ذل���ك مل يتحقق ذلك  
، وال�سب���ب اب���ن عم���ه ومديره  الفن���ي  الذي  
فر����ض  �سروطًا تعجيزية منه���ا طلبه مليون 
دولر لإلفي�ض وحده اأجرته يف الفيلم  وهو 

مبلغ كبري اآنذاك ويف
النهاي���ة ،  ت���وىل  كري�ست���و فر�س���ون  دور  
اإلفي����ض  ف�ي  دور  جون نورمان هوارد ،  ما 
جعل���ه  يحطم  �سباك  التذاكر ويتم  تر�سيحه 

لأربع  جوائز اأو�سكار .  
فك���ر فقط يف الأدوار املذهلة التي كان ميكن 
للمل���ك اأن يلعبه���ا يف هولي���وود ل���و مل يقف 

مدير اأعماله  يف طريق متثيله .

الجونة ال�سينمائي يعلن موعد دورته المقبلة 2021�سفحة جمهولة عن اإلفي�س بري�سلي



 قحطان جا�سم جواد

الفنان املخرج  واملمثل 
حم�سن العلي كان �سيفا 
على اجلل�سة التفاعلية 
زووم مللتقى الثالثاء يف 

احتاد االدباء. وقد تفاعل 
معه العديد من الفنانني 

ملا ميتلكه العلي من ح�سور 
فني، وقد قال املخرج 

امل�سرحي يف بداية حديثه: 
ملاذا ننتظر ان تدعم 

احلكومة اعمالنا الفنية؟ 
ملاذا ال نبادر بت�سويق 

اعمالنا الفنية عرب تاأ�سي�س 
نتفلك�س عراقي لعر�س 

اعمالنا؟ 

وملاذا ال نق���دم اعمالنا القدمية هدايا 
للف�ضائيات العربية لكي نخلق قاعدة 
�ضعبية له���ا ونعرف الوط���ن العربي 
واجنازات���ه؟.  العراق���ي  بالفن���ان 
وبالت���ايل نوؤ�ض�س لقاع���دة �ضحيحة 
لعملي���ة الت�ضويق م�ضتقبال كما فعلت 
م�ضر و�ضوري���ا ولبنان. وعلى راأ�س 
امل���ال اخلا����س ان يج���ازف يف دع���م 
الدراما. ومع اال�ضف الفنان العراقي 
يح�ضل على اقل اجر يف الكون رغم 

انه مبدع الكبري.
وا�ضاف العل���ي: عملت يف امل�ضرح 
بعد تخرجي مبا�ض���رة يف املو�ضل 
وتوا�ضل���ت بعده���ا يف بغ���داد مع 
جمموع���ة من الفنان���ن وقدمنا فيه 
جنوم���ا  وخلقن���ا  االعم���ال  اروع 
يف امل�ض���رح مل يكون���وا معروف���ن 
�ضابق���ا، كم���ا عمل معن���ا الكثري من 
النج���وم لدعم جتربتن���ا امل�ضرحية 

وهن���ا اق���دم له���م ال�ضك���ر اجلزيل. 
كما حتدث عن جنوم �ضاهموا معه 
يف ع���دة اعم���ال وكان���وا جنوم���ا، 
و�ضاهم���وا يف دعم���ه مث���ل النج���م 
الكب���ري حممود اب���و العبا�س الذي 

يف  كب���رية  ا�ضاف���ة  ي�ض���كل  كان 
اعماله. وا�ضار العل���ي اىل انه قدم 
الكث���ري م���ن الوجوه الت���ي �ضارت 
جنوم���ا يف امل�ضتقب���ل مث���ل جا�ضم 
وط���ه  حمم���ود،  و�ضام���ي  �ض���رف، 

�ضاك���ر، وجب���ار  عل���وان، وط���ارق 
وف���الح  ع���واد،  ومك���ي  �ضلم���ان، 
م���ن  الكث���ري،  والكث���ري،  عب���ود، 
خ���الل اعماله  امل�ضرحي���ة، واكد ان 
عرو�ض���ه امل�ضرحية كان���ت ت�ضتمر 
الكرث من ع���ام، م�ضيفا: كنت ا�ضاأل 
اجلمهور يف ا�ضرتاح���ة العرو�س 
عن االعم���ال الت���ي يطلبونها حتى 
نقدمها م�ضتقب���ال كما ا�ضكر ب�ضدق 
�ضعدي���ة  امل���الك  قا�ض���م  الفنان���ن 
الزي���دي و�ضليم���ة خ�ض���ري وانعام 
كاظ���م  اجلب���ار  وعب���د  الربيع���ي 
وبهج���ت اجلب���وري واآ�ضي���ا كمال 
و�ضناء عب���د الرحمن وهناء حممد 
والتفات عزيز واقدم التحية لروح 
الراح���ل را�ض���م اجلميل���ي وجميع 
الذي���ن   ا�ضهموا معي يف عرو�ضنا 
عل���ى  اعتم���د  كن���ت  امل�ضرحي���ة.. 
التوفي���ق ب���ن ما يري���ده اجلمهور 

وب���ن مايطلبه امل�ضرح وقد جنحنا 
كث���ريا يف ذل���ك. كما قمن���ا بتعريق 
الكثري من امل�ضرحي���ات �ضاهم فيها 
عل���ي  اجلمي���ل  الكات���ب  �ضديق���ي 
ح�ض���ن يف م�ضرحية "عامل دخان" 
عن م�ضرحية كارمن وابو العبا�س 
�ضاعد يف �ضيدتي اجلميلة وغريها 
ويف  الناجح���ة.  االعم���ال  م���ن 
التلفزي���ون ق���ال العل���ي:- �ضاركنا 
ان���ا وزميل���ي العزي���ز مق���داد عب���د 
الر�ض���ا يف م�ضل�ضل الن�ضر وعيون 
املدنية ووقفنا مع كبار جنوم الفن 
يف الع���راق امث���ال خلي���ل �ضوقي، 
وبدري ح�ضون فريد، و�ضامي عبد 
احلمي���د، وغريه���م فقب���ل دخولن���ا 
اتفقن���ا عل���ى ان نقدم �ضيئ���ا موؤثرا 
وملفت���ا للنظ���ر حت���ى ن�ضتطيع ان 
جناري النجوم وقد جنحنا ب�ضكل 

جميل.
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�ض���در عن دار املدى كتاب "عن���ف املقد�س.. درا�ضة يف االأ�ضاطري 
العراقي���ة" للكات���ب والباح���ث ناج���ح املعم���وري ال���ذي قال يف 
مقدمت���ه للكت���اب: "اإن تاري���خ اأية اأمة من االأمم ق���د ال يخلو عرب 
م�ضريتها التاريخية الطويلة من اأحداث تت�ضف بالعنف والقتل 
والظل���م والدموّية وال�ضل���وك العدواين الأن مث���ل هذا ال�ضلوك 
وما يرافقه من عنف وتطّرف ودموّية لدى االإن�ضان يكاد يكون 
�ضف���ة ثابتة معروفة وموجودة يف تاريخ املجتمعات الب�ضرية 
كله���ا". وا�ضاف: قدم���ت االأ�ضاطري العراقي���ة تفا�ضيل غزيرة 
جدًا ع���ن اال�ضتبداد الذي مار�ضه جلجام����س على �ضبيل املثال 

و�ضاغت �ضخ�ضيته اأمنوذجًا اأدبيًا، ملحميًا رفيعًا.  

هناك تقدم، بالتاأكيد. قبل اأعوام 
كانت كلمة "الدولة الدينية" 

وقفًا على همام حمودي وجالل 
الدين ال�ضغري وحممود 

امل�ضهداين الذين كانوا 
يعتقدون اأننا اأقوام خارجة عن 

االإ�ضالم ومهمتهم هدايتنا اإىل 
الطريق امل�ضتقيم.. اأما اليوم 

ف�ضار احلديث عن تاأ�ضي�س 
دولة دينية يتقا�ضمه ال�ضيعة 

وال�ضنة ، حيث �ضار احلديث 
عن فقهاء املحكمة االحتادية 

حديثًا ذو �ضجن بن حممد 
احللبو�ضي ونائبيه ح�ضن كرمي 
وب�ضري حداد.. فالثالثة يجدون 

يف قانون املحكمة فر�ضة 
جديدة لل�ضيطرة على مقدرات 

النا�س .
�ضيقول البع�س حتمًا يارجل 

اأنت تتهم نوابًا انتخبهم ال�ضعب 
وال يزال م�ضرًا على انتخابهم 

ثانية.. نعم �ضديقي القارئ 
نحن جميعًا �ضركاء يف اإقرار 

قانون املحكمة االحتادية الذي 
يريد جمل�س النواب اأن يوهمنا 

اأنه قانون �ضيخدم جميع 
العراقين.. امل�ضكلة الكربى يف 

هذه البالد اأّن اجلميع ي�ضعر 
باملتعة وهو يطلق بالونات 

اخلديعة، ويف الدول العادّية 
يكون الق�ضاء �ضيفًا قاطعًا 

الإقامة العدالة االجتماعية. اأما 
يف بالد "حمكمة الفقهاء" فاأكرث 

ما يخ�ضاه  املواطن اأن يخرج 
عليه �ضا�ضته للحديث عن الدولة 

املدنية.
منذ �ضنوات عا�ضت الربازيل 

�ضراع �ضيا�ضي بن احزاب 
اليمن والي�ضار ، وكان الق�ضاء 
امل�ضي�س والذي ال يختلف كثريا 

عن ق�ضائنا قد ا�ضدر قرارا 
بحب�س الرئي�س الربازيلي 
ال�ضابق مثل لوال دا �ضيلفا 

بتهم ف�ضاد ، وكان " �ضيلفا " 
االقرب اىل الفوز يف انتخابات 
الرئا�ضة التي جرت قبل اعوام 
، قبل ايام كتانت املفاجاة ، فقد 

ا�ضدر قا�ضي فدرايل قرارا 
بتربئة " �ضليفا " ، كان عامل 

م�ضنع احلديد، الذي عندما 
قرر اأن يقاتل الفقر، مل يجعلها 

معركة ثاأرية بل جعلها حربًا 
من اأجل فقراء الربازيل، مل 

يطل "لوال" اخلطب بل اأطال 
العمل واجلهد وتعمق يف 

حمبة النا�س. وجعل �ضعاره 
اإغناء الفقراء ال اإذالل البالد. 

لقد �ضهدت بلدان العامل، والدة 
�ضنف جديد من ال�ضيا�ضين، 

�ضوف ياأخذون املواطنن 
معهم  اإىل احلرب على الفقر 
واالأمرا�س واجلهل واالأمية 

واالنتهازية، مل يكن لوال يحمل 
ال�ضعارات الثورية، بل بداأ من 
عائلة معدمة ليخو�س الن�ضال 

من اأجل جعل الربازيل ثامن 
اأكرب اقت�ضاد يف العامل ولينقذ 

ثالثن مليون جائع من موت 
حمقق. كاأمنا الدر�س الذي 

تعطيه بع�س ال�ضعوب موجه 
على نحو خا�س، اإىل بلد 

الربملان الذي ي�ضر على اإقامة 
الدولة الدينية. 

ظل لوال يف احلكم حتى عام 
2010 عندها �ضعر اأهايل 

الربازيل بنوع من اخليبة الأن 
الد�ضتور ال ي�ضمح ل�"رئي�ضهم 

املحبوب" بالبقاء رئي�ضًا 
للربازيل، قدم �ضورة اأخرى 
للزعامات يف العامل، فبينما 

يلقي بع�س الروؤ�ضاء اخلطب 
الرنانة اأعطى الفقراء وعدًا 

وقطع لهم عهدًا.. مل يكذب 
عليهم ومل يركب على اأكتافهم.. 

مل ين�س يومًا اأنه فقد والده 
ب�ضبب الفقر  و�ضيطرة احزاب 
اليمن التي تت�ضدق بالف�ضيلة .

برملان الأكاذيب 

عنف املقد�س 

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����س  العراقي���ة حال���ة 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )اخلمي����س( 
�ضرتتفع عن معدالته���ا ليوم ام�س، وان 
اجل���و �ضيك���ون م�ضم�ض���ا يف العديد من 

مناطق البالد.     
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حم�سن العلي: ن�سعى الإطالق من�سة نتفلك�س عراقية لدعم الدراما خا

حول العالم

 متابعة املدى 

�ضليم  لورنا  الت�ضكيلية  الفنانة  رحلت 
زوجة الفنان الراحل الكبري جواد �ضليم 
امل�ضرفن على بناء ن�ضب احلرية  واأحد 
اك��رث من  ع��ام��ا ق�ضت  ع��ن 93  ب��ب��غ��داد، 

ن�ضفها يف جمال الفن الت�ضكيلي. 
عام  بريطانيا  يف  هيلز،  ل��ورن��ا  ول���دت  
دب���ل���وم يف  ب���درج���ة  وت��خ��رج��ت   1928
 1948 ع����ام  يف  وال��ت�����ض��م��ي��م  ال���ر����ض���م 
وح�ضلت على درجة الدبلوم يف تدري�س 

الفن من جامعة لندن للتعيلم العايل عام 
تابتون  جامعة  يف  الفن  َدَر�ضت   .1949
بالفنان  والتقت  اإجن��ل��رتا،  يف  ه��او���س 
�ضليم  ج��واد  الراحل  العراقي  والنحات 
بريطانيا  يف  النحت  يدر�س  ك��ان  ال��ذي 
يف  للعي�س  وانتقال   1950 يف  وتزوجا 

بغداد .
ق���ام ال��ف��ن��ان ج����واد ���ض��ل��ي��م ع���ام 1959 
بت�ضميم ن�ضب احلرية. ومت تكليف عدد 
امل�ضروع  بتنفيذ  االخت�ضا�س  ذوي  من 
ل��ورن��ا، منهم  م��ع ج��واد �ضليم وزوج��ت��ه 
والنحات  اجل��ادرج��ي  رفعت  امل��ع��م��اري 
حممد غني حكمت وخالد الرحال، حيث 
ايطاليا  اىل  زوج��ت��ه  م��ع  ج���واد  ���ض��اف��ر 

لتنفيذ عمليات �ضب اجزاء الن�ضب.

وتركيب  تنفيذ  عمليات  اجن��از  وقبيل 
ج��واد  انتقل  ب��غ��داد،  يف  الن�ضب  قطع 
قلبية  ن��وب��ة  اث��ر  ال��ل��ه  رح��م��ة  اىل  �ضليم 
فت�ضّلمت   .1961 الثاين  كانون   23 يف 

وكانت  امل�ضروع،  اإدارة  �ضليم(  )لورنا 
ت�ضرف عليه يوميا حتى مت اكتمال رفع 
افتتاحه  حتى  باجنازه  وقامت  االأج��زاء 
منحت  ال��ع��ام.  نف�س  م��ن  مت��وز   14 يف 
العراقية وعّينت  ذلك اجلن�ضية  اثر  على 
دّر�ضت  كما  البنات،  كلية  يف  كمدر�ضة 
يف  املعمارية  الهند�ضة  ق�ضم  يف  الر�ضم 

جامعة بغداد.
ع���ام 1971 وه��ي  ال���ع���راق يف  غ����ادرت 
من  الأكرث  ذكرياتها  جوانحها  يف  حتمل 
ع�ضرين عاما عا�ضتها حتت وهج ال�ضم�س 
خريف  اىل  وبقيت  املتاألقة  البغدادية 
ب�ضباب  امللبدة  احل��ق��ول  تتاأمل  عمرها 
ويلز  مقاطعة  جنوبي  الن��وف��ر  منطقة 

ال�ضهرية.

لورنا �ضليم ترحل لتطوي معها �ضفحة م�ضيئة من الفن العراقي 

فج���رت ميغ���ان م���اركل قناب���ل يف وج���ه 
بحديثه���ا  الربيطاني���ة  امللكي���ة  االأ�ض���رة 
خالل مقابلة لها ولالأمري هاري مع مذيعة 
التلفزي���ون ال�ضهرية اأوب���را وينفري ليلة 
االأح���د. واأعاد ه���ذا احل���وار اإىل االأذهان 
كالم اأمرية ويلز، ديانا، عن اأجواء احلياة 
داخ���ل الق�ضر امللكي الربيط���اين. وغالبًا 
م���ا حت���دث ه���اري بقل���ق وم���رارة ح���ول 
م���ا ح���دث لوالدته ط���وال تل���ك ال�ضنوات 
عندم���ا مت طردها من العائل���ة املالكة بعد 
وتوفي���ت  ت�ضارل���ز  االأم���ري  م���ن  طالقه���ا 
الحقًا بحط���ام �ضيارة يف نف���ق باري�ضي. 
وقد اأث���ار االأم���ري ال�ضاب املو�ض���وع مرة 
اأخ���رى، حيث ق���ارن بن جت���ارب والدته 
وزوجت���ه، قائ���اًل اإن���ه "�ضع���ر بوجوده���ا 
)ديان���ا( خ���الل ه���ذه العملي���ة برمته���ا"، 

يف اإ�ض���ارة اإىل اأن التاري���خ يعي���د نف�ض���ه 
م���ن خ���الل البني���ة الثابتة ل�ضالل���ة ملكية 
وموؤ�ض�ضة قدمية. كما حتدث عن التحرر 
من االأمناط القدمية واإيجاد طريق جديد 
للم�ضي قدمًا. واأ�ضار اإىل "وابل م�ضتمر" 

م���ن النق���د واالعت���داءات العن�ضرية على 
زوجت���ه. وق���ال: "م���ا كن���ت اأراه ه���و اأن 
التاري���خ يعي���د نف�ض���ه"، عل���ى الرغ���م من 
اأن���ه و�ض���ف معاملة ميغ���ان باأنه���ا "اأكرث 
خطورة بكث���ري" ب�ضبب انت�ض���ار و�ضائل 

التوا�ض���ل االجتماع���ي والعن�ض���ر املدمر 
للعن�ضري���ة. ولعل الالفت يف حديث 

ميغ���ان ع���ن �ضراعاته���ا النف�ضي���ة 
والوح���دة  ملكي���ة،  كزوج���ة 

االنتح���ار،  واأف���كار  والعزل���ة 
اإعادت���ه اإىل اأذه���ان املالي���ن، 
بح�ض���ب م���ا اأف���ادت �ضحيفة 

رواية  تاميز"،  "نيويورك 
ديانا عن ال�ض���ره املر�ضي 
ال���ذي عانت  واالكتئ���اب 
زواجها.  خ���الل  منهم���ا 
وق���د طالب���ت املراأت���ان 
يائ�ض���ة  مب�ضاع���دة 
لك���ن  االأ�ض���رة،  م���ن 
جتاهلهم���ا  مت 

ورف�ضهما.

ك�ضف���ت املغنية االأمريكي���ة �ضيلينا غوميز خالل  مقابلة مع جملة 
الفنية. م�ضريتها  اإنهاء  يف  رغبتها  عن  "فوغ" االأمريكية 

واأ�ض���ارت غومي���ز البالغ���ة م���ن العمر 28 عاًم���ا اإىل اأنه���ا تفكر يف 
االبتعاد عن املجال الفني لعدم اأخذها على حممل اجلد، وقالت:

"م���ن ال�ضع���ب اال�ضتم���رار يف القي���ام بذلك عندم���ا ال يتم اأخذك 
عل���ى حمم���ل اجلد. يف بع����س االأحيان اأفكر م���ا الفائدة؟ مل���اذا اأنا 

م�ضتمرة قي العمل كمغنية؟".
واأ�ضاف���ت غوميز: "يحب الكثري من النا�س مو�ضيقاي واأنا ممتنة 
لذلك، وب�ضبب ذلك اأ�ضتمر يف الغناء، لكني اأعتقد اأن االألبوم التايل 

�ضيك���ون خمتلًف���ا متاًما"، الفت���ة اإىل اأن األبومه���ا اجلديد �ضيكون 
مبثابة حماولتها االأخرية لتغيري اأ�ضلوبها قبل االعتزال.

واأو�ضح���ت اأنها تريد ق�ضاء املزيد م���ن الوقت يف االإنتاج ومنح 
نف�ضها فر�ضة حقيقية يف جمال التمثيل.

ك�ضف بحث لوكالة الف�ضاء االأمريكية 
"نا�ضا" عن م�ضتقبل االأر�س، وكيفية 

نهاية احلياة على �ضطحها.  
ن�ض���رت نتائجه���ا يف  قال���ت درا�ض���ة 
املجل���ة العلمي���ة "عل���وم االر�س" اإن 
حرارة ال�ضم�س �ضرتتفع ب�ضكل كبري 
يف غ�ضون مليار عام، االأمر الذي من 

�ضاأنه اأن يق�ضي على احلياة.  
اختف���اء  الدرا�ض���ة  وتوقع���ت 
الغ���الف اجل���وي  م���ن  االأوك�ضج���ن 
ح���رارة  ارتف���اع  ب�ضب���ب  لالأر����س 
ال�ضم����س، االأم���ر الذي �ضي���وؤدي اىل 
تفكك وتعطل ثاين اأوك�ضيد الكربون 
يف الهواء، مم���ا يجعل النباتات غري 
ق���ادرة عل���ى اإنت���اج االأوك�ضجن عرب 

التمثيل ال�ضوئي.  
و�ضيتزام���ن نف���اد االأوك�ضج���ن م���ع 
ارتفاع م�ضتويات امليثان اإىل حوايل 
10 اآالف �ضع���ف الكمي���ات املوجودة 

حاليا يف الغالف اجلوي.  
عل���ى  التح���والت  ه���ذه  و�ضتق�ض���ي 
احليوانات لعدم قدرتها على التكيف 
م���ع التغ���ريات يف غالفن���ا اجل���وي، 
ح�ضبما نقل���ت �ضحيفة "ديلي �ضتار" 

الربيطانية.  
وبح�ضب القائمن على الدرا�ضة، فاإن 
التحوالت على االأر�س �ضتق�ضي على 
اأ�ضكال احلي���اة با�ضتثن���اء البكترييا 
الت���ي ال ت�ضتخدم االأوك�ضجن اأو تلك 

البدائية التي تختبئ يف الظل.

����س���ب���ح دي�����ان�����ا ي���ط���ل ع�����رب م���ي���غ���ان..  

11 March 2021

�سابة تخ�سر جائزة بقيمة 250 
مليون يورو ب�سبب خطاأ ب�سيط!

خ�ض���رت �ضاب���ة بريطانية تبلغ من العم���ر 19 عاما جائزة 
كربى بقيمة 250 مليون يورو، ب�ضبب خطاأ ب�ضيط!

ومل ت�ضتط���ع را�ضي���ل كين���دي، التي فازت باجلائ���زة الكربى 
من م�ضابق���ة اليان�ضيب، املطالبة باجلائ���زة ب�ضبب خطاأ ب�ضيط، 

ارتكبته هي و�ضديقها.
فكان لدى را�ضيل جميع االأرقام ال�ضبعة )6 و12 و22 و29 و33 
و6 و11( متطابق���ة يف اليان�ضي���ب. وتلق���ت اإ�ضع���ارا م���ن موقع 

اليان�ضيب بذلك.
وات�ضل���ت باملنظمن واأكدوا لها اأنها قام���ت فعال مبطابقة جميع 
االأرق���ام، لكنهم اأ�ضاروا اإىل اأنه ال ميكن احت�ضاب فوزها، الأنها مل 
تدفع ثمن التذكرة، نظرا الأنه كان مت�ضال بخدمة الدفع التلقائي، 
ومل يت���م الدف���ع مطلقا من ح�ض���اب الفت���اة، ومل تتحقق هي حتى 
م���ن الر�ضي���د يف ح�ضابه���ا لكي تعرف م���ا اإذا ج���رى خ�ضم ثمن 
البطاق���ة منه اأم ال!. كما ات�ضح اأنه مل تك���ن هناك اأموال كافية 

يف ح�ضابها يف يوم اخل�ضم.
وقال���ت را�ضيل، طالبة االأعم���ال يف جامعة برايتون، ل�ضحيفة  
"ذا �ضن":  "ات�ضلت بالرقم معتقدة اأنني ربحت، وقالوا نعم، 
لقد ذكرت���ي االأرقام ال�ضحيحة، ولكن مل يك���ن لديك اأموال يف 

ح�ضابك لدفع ثمن التذكرة، لذلك مل يتم متريرها بالفعل".

�سيلينا غوميز تعلن 
اإنهاء م�سريتها الفنية

�سحيفة بريطانية حتدد موعد 
نهاية احلياة على �سطح االأر�س!

من�ضة  ل��دى  رواج���ًا  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�ضابق  االأم��ريك��ي  للرئي�س  متثال  يلقى 
ال�ضن. يف  االإنرتنت  عرب  "تاوباو" للت�ضوق 

�ضركتك  "اجعل  �ضعار:  يحمل  التمثال  اإن  االأم��ريك��ي  "اإن�ضايدر"  موقع  وق��ال 
اأمريكا  "اجعل  ترامب:  ال�ضهري حلملة  لل�ضعار  اإ�ضارة  اأخرى"، يف  عظيمة مرة 

عظيمة جمددًا".
واأو�ضح املوقع االأمريكي اأن التمثال م�ضنوع من ال�ضرياميك ويبلغ ارتفاعه 5 
يف  املنت�ضرة  بوذا  متاثيل  كثريًا  ي�ضبه  و�ضع  يف  ترامب  متثال  وُنحت  اأق��دام. 
بحجمن؛  والتمثال  حجره.  على  يديه  ترامب  ي�ضع  حيث  ال�ضينية؛  املعابد 
اأحدهما بطول 5 اأقدام وب�ضعر 153 دوالرًا، واالآخر بطول 14 قدمًا وثمنه 613 

دوالرًا.
وعر�س التمثال للبيع �ضانع اأثاث مقره يف �ضيامن مبقاطعة فوجيان ال�ضينية 
اأي  من  اأف�ضل  البوذية  يعرف  الذي  ل�"ترامب  ت�ضوير  باأنه  التمثال  و�ضف  مع 

�ضخ�س اآخر".
املن�ضة  املعرو�ضات؛ على  اأحدث  التمثال  "اإن�ضايدر"؛ يعّد هذا  وبح�ضب موقع 

ال�ضينية، املتعلقة برتامب؛ ومنها فر�ضاة مرحا�س تباع مقابل دوالرين.

�سينيون ي�سرتون متاثيل ترامب
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