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 بغداد/ حممد �صباح

اأب���دت غالبية الكتل الربملاني���ة موافقة مبدئية 
عل���ى ا�ستكم���ال ت�سريع  قان���ون العيد الوطني 
بعدم���ا خا�ض وزي���ر الثقافة ح�س���ن ناظم قبل 
عدة اأي���ام �سل�سلة من اللق���اءات والجتماعات 
مع روؤ�ساء الكتل املعرت�سة على اعتبار الثالث 
من �سهر ت�سرين الأول من كل عام عيدا وطنيا 
جلمهورية العراق. و�سيم�سي جمل�ض النواب 
خالل الفرتات القليل���ة املقبلة بعر�ض م�سروع 
القان���ون عل���ى الق���راءة الثاني���ة بع���د اإ�ساف���ة 
فق���رة جديدة ت�سمنت ذكر ذك���رى وفاة رئي�ض 
اجلمهوري���ة الأ�سب���ق ج���الل الطالب���اين التي 

تتزامن مع يوم العيد الوطني.
ويتحدث م�سدر برمل���اين مطلع رف�ض الك�سف 
عن هويت���ه ل�)املدى( اأن "وزي���ر الثقافة ح�سن 
ناظم ق���اد يف الف���رتة القليلة املا�سي���ة �سل�سلة 
م���ن املفاو�سات وامل�ساورات م���ع كتل برملانية 
خمتلف���ة اعرت�ست على م�س���روع قانون العيد 

الوطني، واأبدت حتفظا على اعتبار الثالث من 
�سهر ت�سرين الأول من كل عام عيدا وطنيا".

وي�سي���ف امل�سدر اأن "من بني الكتل الربملانية 
الأك���ر حتفظ���ا على متري���ر ه���ذا القانون يف 
الدميقراط���ي  احل���زب  كتلت���ا  هم���ا  الربمل���ان 
والحت���اد الوطن���ي الكرد�ستانيت���ني"، م�سريا 

اإىل اأن "وزي���ر الثقاف���ة تو�س���ل اإىل اتفاق مع 
الق���وى الكردي���ة عل���ى امل�س���ي بت�سري���ع ه���ذا 

القانون يف جل�سات جمل�ض النواب املقبلة".
ويف وق���ت �سابق طالبت كتلة الحتاد الوطني 
الكرد�ست���اين، رئا�سة جمل�ض الن���واب وجلنة 
الثقاف���ة وال�سياح���ة والآث���ار النيابي���ة بتغيري 

تاري���خ العيد الوطني كون���ه يتزامن مع ذكرى 
ج���الل  الأ�سب���ق  اجلمهوري���ة  رئي����ض  وف���اة 
الطالباين مما ت�سبب باإرج���اء القراءة الثانية 
مل�س���روع العيد الوطني جلمهورية العراق اإىل 

اإ�سعار اآخر.
 التفا�صيل �س2 

اتفاق �صيا�صي على تمرير الت�صريع بعد ت�صمينه ذكرى وفاة طالباني

 وزير الثقافة يعيد قانون العيد الوطني 
 بغداد/ فرا�س عدناناإلى الواجهة بعد جولة لقاءات �سيا�سية

و�سف���ت قي���ادة العمليات امل�سرتك���ة، اأم����ض الثالثاء، 
الو�سع الأمن���ي يف �سنجار بامل�ستق���ر، وفيما اأ�سارت 
اإىل اأن الق���وات الع�سكرية املحيط���ة بالق�ساء متار�ض 
دورها يف احل���د من اأي ت�سلل يح�سل لعنا�سر تنظيم 

داع�ض الإرهابي عرب احلدود مع �سوريا.
باملقاب���ل يواج���ه الق�س���اء 3 حتدي���ات الأول ت�سل���ل 
يتمث���ل  والثال���ث  العم���ال،  ح���زب  والث���اين  داع����ض، 

بالتهديدات الرتكية لقتحامه.

ويق���ول املتح���دث با�س���م قي���ادة العملي���ات امل�سرتك���ة 
حت�سني اخلفاجي يف ت�سريح اإىل )املدى(، اإن "ق�ساء 
�سنج���ار يع���ّد منطقة حدودي���ة ويح���اول الإرهابيون 

ب�سكل م�ستمر الإخالل باأمنها".
واأ�س���اف اخلفاج���ي، اأن "الو�سع الأمن���ي يف �سنجار 
جي���د جدًا، م���ع انت�س���ار وا�سح للقطع���ات الع�سكرية، 
واحلي���اة ت�س���ري ب�سكله���ا الطبيع���ي هن���اك، كم���ا اأن 

الأ�سواق مفتوحة اأمام املواطنني".
ويخالف هذه الرواية، تقري���ر ن�سرته )املدى( يف 28 
اآذار املا�س���ي، اأف���اد بان اع���داد امل�سلح���ني يف �سنجار 
ازدادت اىل اكر م���ن ال�سعف بعد "اتفاقية التطبيع" 

التي اأبرمت العام املا�سي بني بغداد واأربيل.
وتن����ض اتفاقي���ة تطبي���ع الو�ساع يف �سنج���ار، على 
ط���رد كل امل�سلح���ني م���ن املدين���ة ومن �سمنه���م حزب 
العم���ال الكرد�ست���اين )pkk( �ساح���ب النفوذ الأكرب 

هناك.
وتاب���ع املتحدث با�س���م قيادة العملي���ات امل�سرتكة، اأن 
"اجله���د ال�ستخب���اري يف �سنجار هو الآخر م�ستمر 
م���ن خ���الل ال�ستطالع، وم���ا يتوفر لنا م���ن معلومات 
عرب م�سادرن���ا، وبالتايل جميع تلك العوامل اأدت اإىل 

جناح خططنا يف تعزيز الأمن وال�سلم".
 التفا�صيل �س3 

"3 تحديات تواجه ق�ساء �سنجار 
و80 % من نازحيه لم يعودوا لمنازلهم 

 بغداد/ متيم احل�صن

وتتكتم الحزاب على ا�سماء املر�سحني، 
م���ن  الت���ي  التحالف���ات  اأ�س���ماء  وعل���ى 

املفرت�ض ان تخو�ض النتخابات.
اأ�سم���اء  معرف���ة  )امل���دى(  وحاول���ت 
التحالف���ات الت���ي �سجل���ت يف مفو�سية 
والتي���ارات  الح���زاب  او  النتخاب���ات 
املن�سوي���ة فيه���ا، لكن الخ���رية اعتذرت 
وقال���ت انه���ا "تع���رف اأع���داد التحالفات 

فقط".
ويف اآخر حتدي���ث للمفو�سية فان اعداد 
التحالف���ات رمبا ت�س���ل اىل اكر من 40 
حتالف���ا، بينهم 30 جمازا ب�س���كل فعلي، 
و8 ق���ررت خو����ض النتخاب���ات، مقابل 

11 قيد الت�سجيل.

وكان قد بلغ عدد الأحزاب الكلية املجازة 
�ستخو����ض   110 بينه���م  حزب���ًا،   250
النتخابات، فيما ليزال هناك 65 حزبًا 

اآخر قيد الت�سجيل.
وتتوق���ع م�س���ادر �سيا�سي���ة ل�)املدى( ان 
الح���زاب ل���ن تك�س���ف "ال يف ال�ساعات 
الخرية قب���ل انطالق احلمالت الدعائية 

لالنتخابات عن مر�سحيها".
ويع���ود ذل���ك الإج���راء الح���رتازي ه���و 
ب�سب���ب اخل���وف م���ن "ح���الت اغتيال" 
انتخاب���ات  ملدي���ر حمل���ة  كال���ذي ح���دث 
النائ���ب رع���د الدهلك���ي، يف دي���اىل يف 

كانون الثاين املا�سي.
واقت�س���ر املعلن���ون عن رغب���ات خو�ض 
زعم���اء  عل���ى  املبك���رة  النتخاب���ات 
�سيا�سي���ني، مثل ه���ادي العامري، نوري 

املالكي، وال�سدريني.
اىل جان���ب اع���الن وزراء �سابق���ني مث���ل 
حمم���د ال�س���وداين ع���ن ت�سكي���ل ح���زب 
الرافدي���ن، وعب���د احل�س���ني عبط���ان عن 

وطن". "اقتدار 
واخل���وف الكرب امام الح���زاب هو من 
"الت�سقي���ط املبك���ر" الذي ب���داأ يت�ساعد 
بعد اجلولة اخلليجي���ة لرئي�ض الوزراء 

م�سطفى الكاظمي.
و�سنت �سفحات مقربة من قوات احل�سد 
والف�سائ���ل، هجوم���ا على زعي���م التيار 
ال�س���دري مقت���دى ال�س���در ال���ذي رحب 

ب�"النفتاح العربي".
واعت���ربت تل���ك ال�سفح���ات ان ال�س���در 
ميه���د لرئا�سة ال���وزراء املقبلة من خالل 
الرتوي���ج ل�"التطبيع م���ع ا�سرائيل" من 

بوابة اخلليج.
وكانت الم���ارات التي زاره���ا الكاظمي 
موؤخ���را، اأحدث دول���ة يف �سل�سلة الدول 
العربية الت���ي اأعلنت ع���ن اقامة عالقات 

دبلوما�سية مع تل ابيب.
ومن بواب���ة الإمارات تعر�ض زعيم تيار 
احلكم���ة عم���ار احلكي���م اىل الهجوم مع 
اق���رتاب النتخابات، واع���ادة �سفحات 

التذكري ب�"جرعات اللقاح ال�سرية".
والق�س���ة تتعل���ق باتهام���ات وجهت اىل 
"لقاح���ات  عل���ى  باحل�س���ول  احلكي���م 
جمانية" من طحن���ون بن زايد م�ست�سار 

المن القومي الماراتي.
ال�سيا�سي���ة  الق���وى  دخل���ت  ان  و�سب���ق 
خلفي���ة  عل���ى  متبادل���ة  اتهام���ات  يف 
رئا�س���ة  عل���ى  للح�س���ول  ال�سع���ي 

ال���وزراء، م�ستخدمني عب���ارات "البطة" 
و"الكاتيو�سا" يف ا�سارة اىل الت�سقيط.

وق���ال غايب العمريي النائ���ب عن التيار 
ال�س���دري )�سائرون( يف لق���اء متلفز اإن 
رئي�ض ال���وزراء املقبل �سيك���ون "�سائق 

بطة".
واأ�سار العم���ريي اىل ان "�سائق البطة" 
وزراء  "رئي����ض  �سيك���ون  امل���رة  ه���ذه 
الفا�سدي���ن  عل���ى  الق�س���اء  اخت�سا�س���ه 

وال�سراق واملرت�سني".
ثم ع���اد رئي����ض ال���وزراء ال�سبق نوري 
تلفزي���وين  ح���وار  يف  ليق���ول  املالك���ي 
بانه "ل���ن ي�سمح بعودة البط���ة، واإنه مل 
ي�سمح لها يف ال�سابق ولن ي�سمح لها يف 

امل�ستقبل، باأن ُترعب النا�ض".
وت�سريح���ات الخ���ري ا�ستف���زت التي���ار 

ال�س���دري، ل���ريد �سالح حمم���د العراقي 
املعروف ب�"وزير مقتدى ال�سدر": "من 
املمكن القول اإن البطة هي احلل الوحيد 
للفا�سدي���ن، ومل���ن باع���وا ثل���ث الع���راق 

لداع�ض".
وباملقاب���ل، ق���ال ع�س���و حتال���ف القوى، 
رعد الدهلك���ي اإن "رئا�س���ة الوزراء حق 
م�س���روع ل�سائق البط���ة و�سائق الأوبل، 
لكن���ه ق���ال "نحت���اج اإىل �سي���ارة مدرعة 

للق�ساء على اجلهات امل�سلحة".
واعت���رب الدهلكي يف لقاء متلفز ان "اأبو 
الكاتيو�س���ا �سيكون رئي�سا لل���وزراء اذا 

بقيت الغتيالت والقتل".
وكان���ت النتخابات الخ���رية قد �سهدت 
ارتف���اع حم���ى الت�سقي���ط، وا�ستخدم���ت 

مقاطع جن�سية لبع�ض املر�سحات.

نواب منحوا من�صب رئي�س الوزراء ل�صائق بطة ومطلق كاتيو�صا

االأح��زاب تتكت��م ع��ن التحالف��ات واملر�س��حني خوف��ًا م��ن "الت�س��قيط" واالغتي��االت

احلك�وم�ة تقرر التعاق�د مع املح�ا�سرين املج�اني�ني.. والكاظمي: 
تعديالت الربملان على املوازنة ا�ستبعدتهم

على م�صتوى �صيق يتم 
الرتويج ل�صخ�صيات قد تر�صح 
لنتخابات اخلريف القادمة، 
وعادة ان الأ�صماء املتداولة 
هي لقيادات حزبية تقليدية 
او نواب حاليني.
ومن املفرت�س ان جتري 
النتخابات الت�صريعية املبكرة 
يف 10 ت�صرين الول املقبل بعد 
تاأجيل موعدها ال�صابق الذي 
كان يف حزيران.

 بغداد/ املدى

م�سطف���ى  ال���وزراء  جمل����ض  رئي����ض  حت���دث 
الكاظم���ي، اأم����ض الثالثاء، عن ع���دة موا�سيع 
اأبرزه���ا تخ�ض ق�سي���ة املحا�سرين املجانيني، 

وتغيري اأرقام املوازنة.
وق���ال الكاظمي خ���الل كلمة له تلق���ت )املدى(، 
ن�سخ���ة منه���ا، اإن "الزيارت���ني الخريت���ني اىل 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودية والم���ارات كانتا 
ناجحتني بكل املعايري، واإن حفاوة ال�ستقبال 
مل تكن متثل م�سطفى الكاظمي، بل ان الخوة 
الع���رب ا�ستقبل���وا الع���راق، وتاري���خ الع���راق 

"الزيارت���ني  اأن  واأ�س���اف،  وعمق���ه".  واإرث���ه 
كانت���ا بغاي���ة الأهمي���ة، ومل�سن���ا رغب���ة اخوية 
�سادق���ة بدع���م العراق يف ه���ذه املرحلة، وهذا 
لي����ض غريبا عل���ى الخ���وة الع���رب بتاريخهم 
واأ�سالته���م، و�س���وف نرتجم ه���ذه الروح اىل 
اآلي���ات عم���ل دائم���ة مع جمي���ع جريانن���ا ومع 

املجتمع الدويل".
ق���ال  املحا�سري���ن،  ق�سي���ة  وبخ�سو����ض 
الكاظم���ي: "ا�ستمعنا خالل الأيام املا�سية اإىل 
مزايدات اإعالمي���ة ب�ساأن ق�سي���ة املحا�سرين، 
ورغم ان ه���ذا امللف نتاج مراحل �سابقة وعدم 
تخطيط، فقد و�سعنا يف املوازنة اآلية ملعاجلة 

هذه الق�سية كونها تهم �سريحة اأ�سا�سية".
وتابع: "لالأ�سف مت تغيري الرقام والن�سو�ض 
يف املوازن���ة، وم���ع ه���ذا �سيت���م اإع���داد �سيغة 
حتقي���ق  اج���ل  م���ن  اجلل�س���ة  يف  �ستعر����ض 
باحل���دود  ول���و  ال�سريح���ة  له���ذه  الن�س���اف 
الدنيا". وب�ساأن مطالب اأهايل ذي قار، اأو�سح 
رئي�ض جمل�ض الوزراء قائ���اًل: "لقد عملنا منذ 
اأ�سه���ر عل���ى معاجل���ة اأزمة ومطال���ب اأهلنا يف 
النا�سرية، وخ�س�سنا �سندوقًا خا�سًا لإعمار 
ذي ق���ار، ونتمن���ى اأن يت���م �س���رف اأمواله مبا 

يخدم اهلنا يف املحافظة".
 التفا�صيل �س3 

رئي�س الوزراء: اإعالن نتائج التحقيق بتظاهرات ذي قار اليوم 

نهائي اأوروبي مبكر بني 
البايرن و�صان جريمان

5 مترين للقوات اخلا�سة مع طريان اجلي�ش متهيدًا الحتفاالت 9 ني�سان .. عد�سة: حممود روؤوف

 وا�صط/ جبار بچاي

ات�سع����ت رقع����ة الحتجاج����ات املطالب����ة بالتوظي����ف 
و�سم����ان حق����وق املتعاقدي����ن يف حمافظ����ة وا�س����ط 
وامت����دت لت�سمل بع����د غل����ق الرتبية غل����ق مفو�سية 
النتخاب����ات ومكت����ب جمل�����ض الن����واب اإ�ساف����ة اىل 
دائ����رة البلدية والق�س����ام التابعة له����ا يف املحافظة، 
فيم����ا ه����ّدد خريج����و كلي����ة الهند�س����ة بغل����ق املن�ساآت 
النفطي����ة وم�ستودع����ات الوف����ود بع����د اأن يئ�سوا من 
ال�ستم����اع ملطالبهم املتعلقة باإيج����اد وظائف لهم يف 

تلك املن�ساآت.
وتاأت����ي تل����ك الحتجاج����ات بع����د اأق����ل م����ن اأ�سب����وع 
عل����ى اإق����رار املوازن����ة الحتادي����ة لع����ام 2021 التي 
�سه����دت جتاذبات كب����رية بني الكت����ل ال�سيا�سية التي 
تقا�سم����ت وف�سل����ت املوازن����ة ح�س����ب قناعاته����ا وما 

يتحق����ق لها من فائ����دة وفق اآراء عدد م����ن امل�ساركني 
الت�سعي����د  ه����ذا  واأم����ام  الحتجاج����ات.  تل����ك  يف 
اخلط����ري ال����ذي ين����ذر بتعطي����ل �سب����ه كام����ل للدوائر 
ل�سيم����ا  املحافظ����ة  يف  احلكومي����ة  واملوؤ�س�س����ات 
بع����د امل�سان����دة الوا�سع����ة ملطالب املحتج����ني من قبل 
النقاب����ات والحت����ادات ومنظم����ات املجتم����ع املدين 
والنا�سط����ني اإ�سافة اىل الف����رق التطوعية ال�سبابية 
ك�سف����ت اإدارة املحافظ����ة عن موقفه����ا امل�ساند ملطالب 
املحتج����ني. واأبرق حمافظ وا�س����ط كتابًا عاجاًل اىل 
جمل�ض الوزراء ي�س����رح فيه موقف املحا�سرين وكل 
اأ�سحاب العق����ود ومظلوميتهم ويطال����ب باإن�سافهم 
اإم����ا بالتعاقد اأ�سوليًا مع ال����وزارات املعنية برواتب 
�سهري����ة ثابت����ة اأو بتعيينه����م على امل����الك الدائم بعد 

ال�ستفادة من درجات احلذف وال�ستحداث.
 التفا�صيل �س4 

رقعة االحتجاجات تت�سع يف وا�سط.. وموظفو 
القرار 315 يغلقون دوائر البلدية

ال�����ت��ع��ل�����ي��م ال�����زائ��ف
حممد الربيعي يكتب:

عبد اهلل 
اإبراهيم يك�صُف 

خفايا ال�صرية 
الفكرية 

ملو�صوعته



 بغداد/ محمد �صباح

اأبدت غالبي���ة الكتل البرلمانية موافقة 
مبدئية على ا�ش���تكمال ت�شريع  قانون 
العي���د الوطن���ي بعدم���ا خا����ض وزير 
الثقاف���ة ح�ش���ن ناظ���م قب���ل ع���دة اأيام 
�شل�شلة من اللقاءات واالجتماعات مع 
روؤ�شاء الكت���ل المعتر�شة على اعتبار 
الثال���ث من �شه���ر ت�شرين االأول من كل 

عام عيدا وطنيا لجمهورية العراق.
خ���ال  الن���واب  مجل����ض  و�شيم�ش���ي 
بعر����ض  المقبل���ة  القليل���ة  الفت���رات 
م�شروع القانون عل���ى القراءة الثانية 
بعد اإ�شافة فق���رة جديدة ت�شمنت ذكر 
ذكرى وفاة رئي�ض الجمهورية االأ�شبق 
ج���ال الطالباني التي تتزامن مع يوم 

العيد الوطني.
مطل���ع  برلمان���ي  م�ش���در  ويتح���دث 
رف����ض الك�ش���ف عن هويت���ه ل�)المدى( 
اأن "وزي���ر الثقاف���ة ح�ش���ن ناظ���م ق���اد 
في الفت���رة القليل���ة الما�شي���ة �شل�شلة 
م���ن المفاو�ش���ات والم�ش���اورات م���ع 
اعتر�ش���ت  مختلف���ة  برلماني���ة  كت���ل 
عل���ى م�ش���روع قانون العي���د الوطني، 
واأبدت تحفظ���ا على اعتبار الثالث من 
�شه���ر ت�شري���ن االأول م���ن كل عام عيدا 

وطنيا".
بي���ن  "م���ن  اأن  الم�ش���در  وي�شي���ف 
الكت���ل البرلمانية االأكث���ر تحفظا على 
تمري���ر هذا القانون ف���ي البرلمان هما 
كتلتا الح���زب الديمقراط���ي واالتحاد 
الوطني الكرد�شتانيتين"، م�شيرا اإلى 
اأن "وزير الثقافة تو�شل اإلى اتفاق مع 
القوى الكردية عل���ى الم�شي بت�شريع 
ه���ذا القان���ون ف���ي جل�ش���ات مجل����ض 

النواب المقبلة".
وفي وقت �شاب���ق طالبت كتلة االتحاد 
الوطني الكرد�شتان���ي، رئا�شة مجل�ض 
الن���واب ولجن���ة الثقاف���ة وال�شياح���ة 

واالآث���ار النيابية بتغيي���ر تاريخ العيد 
الوطني كون���ه يتزامن مع ذكرى وفاة 
ج���ال  االأ�شب���ق  الجمهوري���ة  رئي����ض 
الطالباني مم���ا ت�شبب باإرجاء القراءة 
الوطن���ي  العي���د  لم�ش���روع  الثاني���ة 

لجمهورية العراق اإلى اإ�شعار اآخر.
ال�شاب���ق  العراق���ي  الرئي����ض  وتوف���ي 
والزعيم المخ�شرم جال طالباني عن 

84 عاما، في الثال���ث من �شهر ت�شرين 
االأول من العام 2017.

وكان م���ام ج���ال اأول رئي����ض ك���ردي 
للع���راق، وانتخ���ب ع���ام 2005 بعدما 
اأطي���ح بنظام �ش���دام ح�شي���ن من قبل 
الق���وات االأميركية التي دخلت العراق 

بعد العام 2003.
اأن  البرلمان���ي  الم�ش���در  ويبي���ن 

اأبدى  "االتح���اد الوطني الكرد�شتاني 
موافق���ة م�شروط���ة على القب���ول بهذا 
القان���ون هو ت�شمينه فق���رة تذكر فيها 
ذكرى وف���اة جال الطالبان���ي"، مبينا 
اأن "وزي���ر الثقاف���ة وافق عل���ى اإدراج 
ه���ذه الفق���رة اأو الم���ادة ف���ي القان���ون 
ال���ذي �شيقدم للق���راءة الثانية ومن ثم 

للت�شويت قريبا".

و�شوتت الحكومة على المقترح الذي 
تق���دم ب���ه وزي���ر الثقاف���ة ح�ش���ن ناظم 
االأول  م���ن ت�شري���ن  الثال���ث  الختي���ار 
م���ن كل ع���ام يوم���ا وطني���ا لجمهورية 
ا�شتق���ال  تاري���خ  وه���و  الع���راق، 
الع���راق م���ن االنت���داب البريطاني في 
الع���ام 1932، وان�شمام���ه اإل���ى االأمم 
المتحدة. ويتاب���ع الم�شدر اأن "الكتل 

التا�ش���ع  اعتب���ار  اقترح���ت  ال�شيعي���ة 
م���ن �شهر ني�ش���ان عي���دا وطني���ا، فيما 
اقترح���ت قوى �شيعية اأخرى ان يكون 
ي���وم الن�ش���ر )ذكرى تحري���ر محافظة 
عي���دا  داع����ض(  تنظي���م  م���ن  نين���وى 
وطني���ا"، م�شيف���ا اأن "كل هذه االأمور 
�شتتم مناق�شتها اأثن���اء القراءة الثانية 
للقان���ون وقبل جل�ش���ة الت�شويت على 

اقراره".
من جهته، يوؤكد عماد يوحنا، م�شت�شار 
ل�ش���وؤون  الن���واب  مجل����ض  رئي����ض 
االأقلي���ات ف���ي ت�شري���ح ل�)الم���دى( اأن 
خافات  عليه  الوطني  العي���د  "قانون 
ب�شيطة يمكن تداركها في المفاو�شات 
ال�شيا�شي���ة،  واالأط���راف  الكت���ل  بي���ن 

وتقديم القانون للت�شويت ".
ويتكون م�شروع قانون العيد الوطني 
لجمهورية الع���راق والمر�شلة من قبل 
الحكومة اإلى مجل�ض النواب من اأربع 
مواد، االأولى حددت تاريخ الثالث من 
�شه���ر ت�شري���ن االأول م���ن كل عام عيدا 

وطنيا لجمهورية العراق.
وكان النظ���ام ال�شاب���ق يحتفي بذكرى 
ت�شلم���ه لل�شلطة في انق���اب 17 تموز 
1968 يوم���ا وطنيا، مم���ا دفع مجل�ض 
الحك���م الذي تول���ى ال�شلط���ة بعد عام 
2003 اإل���ى اعتبار ي���وم �شقوط نظام 
ال�شاب���ق ف���ي 9 ني�ش���ان يوم���ا وطني���ا 
اإل���ى  اأدت  لك���ن اعترا�ش���ات  للع���راق، 

اإلغاء االحتفال بهذا اليوم.
وي���رى يوحن���ا اأن���ه "م���ن ال�ش���روري 
ح�ش���م مو�ش���وع العيد الوطن���ي، الن 
الدولة العراقية لي�ض لديها عيد وطني 
تحتفل ب���ه اأ�ش���وة بال���دول االأخرى"، 
الفت���ا اإلى ان "قانون العيد الوطني تم 
ف�شله عن قانون العطل الر�شمية الذي 
علي���ه الكثير من الخاف���ات والم�شاكل 
ال�شيا�شي���ة  واالأط���راف  الكت���ل  بي���ن 
مم���ا اأخ���ر ح�شم���ه من���ذ ع���دة دورات 

برلمانية".
ويتاب���ع النائب ال�شاب���ق اأنه "في حال 
اتفاق الكتل ال�شيا�شية على يوم العيد 
الوطن���ي �شيقدم للق���راءة الثانية ومن 
ثم للت�شوي���ت داخل مجل�ض النواب"، 
المو�ش���وع  ه���ذا  "ح�ش���م  متوقع���ا 
ف���ي جل�ش���ات البرلم���ان المقب���ل بع���د 

االتفاق".

 بغداد/ خ�صر اليا�ض ناه�ض

اأح���ال مجل����ض النواب، في وق���ت متاأخر من ي���وم اأم�ض، قان���ون موازنة 
2021 ال���ى رئا�شة الجمهوري���ة للم�شادقة عليه بعد ت�شمين المحا�شرين 

المجانيين �شمن فقرة العقود.
ون�ش���رت رئا�ش���ة البرلم���ان كت���اب االإحالة المذي���ل بتوقيع االأمي���ن العام 

لمجل�ض النواب.
وق���ال م�ش���در برلمان���ي مطل���ع، ل�)الم���دى( ان نح���و 209 اآالف محا�شر 
مجان���ي �شيتلق���ى راتبا وفق ن�شخ���ة الموازن���ة التي اأر�شلت ال���ى رئا�شة 

الجمهورية للم�شادقة عليها.
واأو�شح النائب الذي رف�ض الك�شف عن ا�شمه ان المحا�شرين متعاقدون 

مع وزارة التربية لذلك فان معرفة اعدادهم مهمة لي�شت م�شتحيلة.
واأ�ش���ار ال���ى ان وزارة التربي���ة لم تتعاقد مع محا�شري���ن مجانيين خال 

ال�شنة الما�شية ب�شبب توقف الدرا�شة وعدم الحاجة اليهم.
ولف���ت الى ان اأجور المتعاقدين �شت�شرف م���ن �شمن ال�900 مليار دينار 
المثبت���ة ف���ي الموازنة وانه ق���د يتم �ش���رف 250 الف دينار ل���كل متعاقد 

�شهريًا.
من جانبه، ذكر ع�شو اللجنة المالية النيابية محمود ال�شبكي في ت�شريح 
اإل���ى )المدى(، اأن "رئي�ض الجمهوري���ة اأمامه ثاثين يومًا للم�شادقة على 

القانون، واإذا مرت هذه المدة �شيعتبر القانون م�شادقا عليه".
وتاب���ع ال�شبك���ي، اأن "التاأخ���ر ف���ي اإر�شال القان���ون �شبب���ه اال�شتماع اإلى 
ت�شجي���ات جل�ش���ة الت�شويت وتفريغها كون تل���ك الجل�شة �شهدت العديد 

من التعديات".
واأ�ش���ار، اإلى اأن "القانون وبع���د الم�شادقة عليه �شيتم تحويله اإلى الن�شر 

في الجريدة الر�شمية، ومن بعدها ت�شدر تعليمات تنفيذ الموازنة".
الى ذلك، راأى ع�شو مجل�ض النواب عن تحالف �شائرون بدر الزيادي، اأن 

الحكومة رف�شت اإدراج التعيينات بم�شودة الموازنة لعام 2021.
 وق���ال الزيادي ان "الحكومة لم توافق على تخ�شي�ض درجات لتعيينات 

دائمية في الموازنة االتحادية لعام 2021، ال من قريب وال من بعيد".
 واأو�ش���ح الزي���ادي اأنه "بودن���ا تخ�شي�ض درجات وظيفي���ة للخريجين، 
كما طلبنا اإع���ادة المف�شوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية، لكن 

الحكومة رف�شت".
ي�ش���ار اإل���ى اأن الزيادي اأفاد ي���وم االأحد )4 ني�ش���ان 2021( اأنه "وبعد اأن 
ي�ش���ادق رئي����ض الجمهورية على قانون الموازن���ة االتحادية لعام 2021 
�شيت���م اإر�ش���ال اأموال الموازن���ة المخ�ش�شة اإل���ى ح�شة اإقلي���م كرد�شتان 

وباقي المحافظات العراقية".
وكان مجل����ض النواب قد �شوت في 31 م���ن ال�شهر الما�شي على م�شروع 

قانون الموازنة بعد اأربعة اأ�شهر من المناق�شات.
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بغداد/ ح�صين حاتم

يقول مخت�شون في ال�شاأن االأمني ان داع�ض 
ب���داأ يتو�ش���ع ول���و بقي���ت اأ�شب���اب تو�شع���ه 
�شي�ش���ل ال���ى مقترب���ات العا�شم���ة بغ���داد، 
وا�شت�شه���دوا بالخرق ال���ذي حدث قبل نحو 

�شهر في الطارمية.
بدوره، اأك���د المتحدث با�ش���م جهاز مكافحة 
االإره���اب ف���ي الع���راق، �شباح النعم���ان، اأن 
الجه���از يمتل���ك معلوم���ات مهم���ة ع���ن زعيم 
اأب���و  المدع���و  االإرهاب���ي  داع����ض  تنظي���م 
اإبراهيم القر�ش���ي وتحركاته. وقال النعمان 
"لدين���ا معلوم���ات مهم���ة عن زعي���م تنظيم 
داع�ض وه���ي في طور المتابع���ة والمعالجة 
والتدقي���ق والتقيي���م"، م�شيف���ا اأن "زعي���م 
التنظي���م االإرهاب���ي يتح���رك وين�ش���ط ف���ي 
المناطق ال�شحراوية وخا�شة في المناطق 

الحدودية ب�شحراء االأنبار".
التنظي���م  "قي���ادات  النعم���ان:  واأ�ش���اف 
االإرهابي ه���ي تحت اأنظ���ار و�شيطرة جهاز 
الجان���ب  اأن  وتاب���ع  االإره���اب".  مكافح���ة 
االإعامي للتنظيم االإرهاب���ي اأ�شبح �شعيفا 
اإل���ى جان���ب انح�ش���ار الدع���وات التب�شيرية 
والتجني���د. لك���ن بالمقاب���ل، اعلن���ت وكال���ة 
اال�شتخب���ارات المتمثلة ب���وزارة الداخلية، 
ارهابيي���ن  عل���ى  القب����ض  الثاث���اء،  اأم����ض 
الغتي���ال  االرهاب���ي  مخططهم���ا  واحب���اط 
واالجه���زة  ال�شعب���ي  بالح�ش���د  منت�شبي���ن 

االمنية في محافظة كركوك.
وذك���رت الوكال���ة ف���ي بي���ان تلق���ت )المدى( 
توجيه���ات  عل���ى  "بن���اًء  ان���ه  من���ه  ن�شخ���ة 
المراجع العليا بمتابعة العنا�شر االرهابية 
حي���ث تمكن���ت مف���ارز وكال���ة اال�شتخبارات 
والتحقيق���ات االتحادية في وزارة الداخلية 
م���ن الق���اء القب����ض عل���ى ارهابيي���ن اثني���ن 
مطلوبي���ن وف���ق اح���كام الم���اده)4 ارهاب( 

النتمائهما  لع�شابات داع�ض االرهابية ".
وا�شاف البي���ان اأن "االرهابيين اعترفا من 
خ���ال التحقيق���ات االولية معهم���ا بانتمائها 
لتل���ك الع�شاب���ات االجرامية ع���ام 2020عن 
االرهابي���ة  داع����ض  قي���ادات  اح���د  طري���ق 

وت���م تكليفهم���ا بمراقب���ة بع����ض منت�شب���ي 
الح�ش���د ال�شعبي واالجه���زة االمنية لغر�ض 
اغتيالهم وت�شفيتهم كم���ا واعترفا بقيامهما 
بك�ش���ب وتجني���د ال�شب���اب االح���داث داخل 
مدين���ة كرك���وك". وا�شارت الوكال���ة الى انه 
ابتدائي���ا وق�شائيا   اقوالهم���ا  تدوي���ن  "ت���م 
باالعت���راف وق���رر قا�ش���ي التحقي���ق اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقهما".
ويق���ول المخت����ض بال�ش���اأن االأمن���ي احم���د 
ال�شريفي ف���ي حديث ل�)الم���دى( اإن "داع�ض 
ي�شع���ى للع���ودة ال���ى المناطق المح���ررة"، 
الفتا الى اأن "القوات االأمنية تقوم بعمليات 
امني���ة وع�شكرية من���ذ فترة طويل���ة م�شندة 

بدعم جوي من قبل التحالف الدولي".
وي���رى ال�شريف���ي اأن "م���ن االأ�شب���اب الت���ي 
زادت م���ن ح���دة ن�شاط���ات داع����ض ه���ي ان 
البيئ���ة ال�شيا�شي���ة ما زال���ت حا�شن���ة اإذ ان 
المتنف����ض  تعط���ي  ال�شيا�شي���ة  ال�شراع���ات 
للتنظي���م باالإ�شافة ال���ى اأن الحدود ما زالت 

مفتوحة واإمكانية الت�شل�شل متاحة لهم".
وي�شير المخت�ض بال�شاأن ال�شتراتيجي الى 
اأن "داع����ض لم يعد يمث���ل تهديدا ع�شكريا اإذ 
ال يحت���اج الى وفرة عددي���ة اإنما يحتاج الى 

النوعية في اإمكانية دفعه باتجاه الت�شلل".
ويوؤك���د ال�شريف���ي اأن "داع�ض ل���م يعد قادرا 
عمليات���ه  واإدارة  االأر����ض  ام�ش���اك  عل���ى 
كال�شاب���ق"، مبين���ا انه "يفتقد ال���ى الموارد 

والى القدرة".
وم�ش���ى المخت����ض بال�شاأن االأمن���ي بالقول 
ال���ى اأن���ه "اإذا ا�شتم���ر اال�شف���اف ال�شيا�ش���ي 
ف���اأن  المحا�ش�ش���ة  بي���د  ال���وزارات  وبق���اء 
داع�ض �شي�شكل تهديدا حتى في حزام بغداد 
والدليل ما حدث في الطارمية"، م�شيرا الى 

اأن "الحادثة لم تكن عابرة".
وكان تنظي���م داع����ض ق���د �شن في �شه���ر اآذار 
الما�ش���ي هجوم���ا عل���ى الطارمي���ة. واعتبر 
الهجوم ه���و الخام�ض من نوع���ه منذ اعان 

المدينة خالية من داع�ض.
داع����ض  "قي���ام  ال�شريف���ي  ي�شتبع���د  وال 
بعمليات نوعية خال �شهر رم�شان"، مبينا 
ان���ه "كتخطي���ط �شتراتيج���ي ناأخ���ذ اأ�ش���واأ 
االحتماالت ونتبن���ى اأف�شل الحلول"، مبينا 
اأن "اأ�ش���واأ االحتم���االت داع����ض لديه القدرة 

على القيام بعمليات نوعية".
مديري���ة  اعلن���ت  مت�ش���ل،  �شي���اق  وف���ي 
اال�شتخب���ارات الع�شكري���ة، اأم����ض الثاثاء، 

القب����ض على اح���د عنا�شر م���ا ت�شمى بفرقة 
اليمامة االرهابية في محافظة نينوى.

وذك���رت المديرية ف���ي بيان تلق���ت )المدى( 
ن�شخة منه ان���ه "وفق معلومات ا�شتخبارية 
دقيق���ة تمكنت مف���ارز �شعب���ة اال�شتخبارات 
الع�شكري���ة ف���ي الفرق���ة 14 وقوة م���ن فوج 
ا�شتخب���ارات الفرق���ة من الق���اء القب�ض على 
احد العنا�ش���ر النا�شطة لم���ا ت�شمى ب�)فرقة 
اليمام���ة(  االرهابي���ة وت�شب���ط بحوزت���ه 2 
ر�شا�ش���ة كا�شنك���وف في قري���ة دومة عزيز 

ناحية القراج بمخمور محافظة نينوى".
م���ن  "االرهاب���ي"  اأن  البي���ان  وا�ش���اف 
قب�ض  مذكرة  بموجب  للق�شاء  "المطلوبين 

وفق اأحكام المادة 4 اإرهاب".
مديري���ة  اأعلن���ت  مت�ش���ل،  �شي���اق  وف���ي 
اال�شتخب���ارات الع�شكري���ة، اأم����ض الثاثاء، 
االإطاح���ة بما ي�شم���ى ب�"ابو الح���ارث" احد 
محافظ���ة  ف���ي  داع����ض  بتنظي���م  الفاعلي���ن 
نين���وى. وذك���رت المديري���ة ف���ي بي���ان ان���ه 
دقيقة  ا�شتخبارية  ال���ى معلومات  "ا�شتنادا 
ا�شارت لتواجد اح���د االرهابيين النا�شطين 
والمكن���ى )اب���و الحارث( في قري���ة ه�شيمة 
التابع���ة ال���ى ناحي���ة زم���ار بنين���وى وه���و 

م���ن العاملي���ن بم���ا ي�شم���ى دي���وان الح�شبة 
التابعة لع�شاب���ات داع�ض االرهابية تم على 
اثرها التن�شيق مع ق�ش���م ا�شتخبارات قيادة 
عمليات غرب���ي نينوى حي���ث تمكنت مفارز 
�شعب���ة اال�شتخبارات الع�شكري���ة في الفرقة 
15 وقوة من الفوج الثالث لواء الم�شاة 73 
ومفرزة مكافحة ارهاب زمار من االطاحة به 

والقب�ض عليه".
م���ن  "االرهاب���ي  اأن  البي���ان  واأ�ش���اف 
المطلوبي���ن للق�شاء بموج���ب مذكرة قب�ض 

وفق اأحكام المادة 4 اإرهاب".
الى ذلك، اأعلنت وزارة الداخلية، عن العثور 
عل���ى كد����ض كبي���ر للعتاد ف���ي منطق���ة تابعة 
لجزيرة �شامراء، الفتا اإلى اأنه ي�شم عبوات 

وقذائف و�شواريخ.
وذكر بيان �شادر عن الوزارة، تلقت )المدى( 
ن�شخ���ة منه، اإن "قوة من ال�شرطة االتحادية 
نفذت عملية اأمني���ة لتفتي�ض وتطهير منطقة 

الحو�شة، بجزيرة �شامراء".
واأ�ش���اف البي���ان اأن "الحمل���ة اأ�شف���رت عن 
العثور عل���ى كد�ض كبير للعتاد يحتوي على 
12 عب���وة نا�شف���ة ا�شطواني���ة ال�شكل، و11 
م�شطرة تفجي���ر، و4 قذائف مدفع نم�شاوي 
120 مل���م". واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "القوة عثرت 
اأي�ش���ًا في الموقع على 7 �شواريخ كاتيو�شا 
107 مل���م، و5 �شواري���خ طائ���رة مروحية، 
و13 قنبرة ه���اون مختلفة االأن���واع"، الفتا 
اإل���ى "معالجة المواد موقعي���ًا من قبل كتيبة 

هند�شة الميدان".
لك���ن المخت����ض بال�ش���اأن الع�شك���ري موؤي���د 
الجحي�ش���ي يقول ف���ي حديث ل�)الم���دى( اإن 
"م�شروع داع�ض في العراق انتهى وعودته 

م�شتحيلة جدا".
جه���ات  "هن���اك  ان  الجحي�ش���ي  وي�شي���ف 
م�شتفي���دة تقوم بخلق ع���دو من اجل �شرف 

االأموال والت�شليح واالأجهزة والموؤونة". 
"طل���ب  اأن  ي���رى  ال�شريف���ي  زميل���ه  لك���ن 
الدع���م الدول���ي يكون لخ�شو�شي���ة التحدي 
والتهديد"، م�شيرا ال���ى اأن "داع�ض موجود 
والكام عن اأن التنظيم غادر ولم يعد ي�شكل 

تهديدا، تقييم غير دقيق". 

بغ��داد ملقرتب��ات  الو�س��ول  عل��ى  ق��ادر  داع���ش  يح��ذرون:  خمت�س��ون 
مكافحة االإرهاب تقاطع معل�مات عن زعيم التنظيم
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 خا�ص/ المدى

بغاي����ة  كانت����ا  "الزيارتي����ن  اأن  واأ�س����اف، 
االأهمية، ولم�سنا رغبة اخوية �سادقة بدعم 
العراق في هذه المرحلة، وهذا لي�س غريبا 
على االخوة الع����رب بتاريخهم واأ�سالتهم، 
و�س����وف نترجم هذه الروح الى اآليات عمل 
دائم����ة م����ع جمي����ع جيراننا وم����ع المجتمع 

الدولي".
ق����ال  المحا�سري����ن،  ق�سي����ة  وبخ�سو�����س 
الكاظم����ي: "ا�ستمعنا خالل االأيام الما�سية 
ق�سي����ة  ب�س����اأن  اإعالمي����ة  مزاي����دات  اإل����ى 
المحا�سري����ن، ورغ����م ان ه����ذا الملف نتاج 
مراح����ل �سابقة وعدم تخطيط، فقد و�سعنا 
ف����ي الموازنة اآلي����ة لمعالجة ه����ذه الق�سية 

كونها تهم �سريحة اأ�سا�سية".

االرق����ام  تغيي����ر  ت����م  "لالأ�س����ف  وتاب����ع: 
والن�سو�س في الموازن����ة، ومع هذا �سيتم 
اإع����داد �سيغ����ة �ستعر�����س ف����ي الجل�س����ة من 
اجل تحقيق االن�س����اف لهذه ال�سريحة ولو 

بالحدود الدنيا".
وب�س����اأن مطال����ب اأهال����ي ذي ق����ار، اأو�س����ح 
رئي�����س مجل�س ال����وزراء قائ����اًل: "لقد عملنا 
منذ اأ�سهر على معالجة اأزمة ومطالب اأهلنا 
في النا�سري����ة، وخ�س�سنا �سندوقًا خا�سًا 
الإعم����ار ذي ق����ار، ونتمن����ى اأن يت����م �س����رف 

اأمواله بما يخدم اهلنا في المحافظة".
واأ�س����ار اإل����ى اأن����ه "ب�سبب ظ����روف معروفة 
قانوني����ة،  بع�سه����ا  مختلف����ة  واإ�س����كاالت 
اأ�سب����ح من�س����ب محاف����ظ ذي ق����ار �ساغ����را، 
وقررن����ا بالتال����ي اختي����ار محاف����ظ ذي قار 
بع����د م�س����اورات ومقاب����الت �سمل����ت معظم 

الفعاليات ال�سعبي����ة والع�سائرية واالدارية 
في المحافظة".

ا�س����م  ع����ن  النظ����ر  "ب�س����رف  واأ�س����اف: 
المحاف����ظ، اأنا�س����د اهل����ي ف����ي ذي ق����ار باأن 
ي�سع����وا اأيديه����م بي����د الحكوم����ة المحلي����ة، 
و�سن�س����ع نحن اأيدينا بيد ذي قار ونتعاون 

جميعا للنهو�س بواقع المحافظة".
ولف����ت اإلى اأن "مجل�س الن����واب بعد اقراره 
الموازن����ة، علين����ا جميع����ا العم����ل وب�س����كل 
عاج����ل لتطبي����ق بنوده����ا وخدم����ة �سعبن����ا، 
وه����ذا العام يج����ب اأن يك����ون ا�ستثنائيًا في 
تحوي����ل الموازن����ة رغم المالحظ����ات عليها 

اإلى ور�سة عمل ملمو�سة".
وبّين، اأنه "�سيتم تعيين مجل�س ا�ست�ساري 
ف����ي النا�سري����ة مرتبط برئي�س ال����وزراء"، 
م�سيفًا: "�ساأتابع م����ع المحافظ والمجل�س 

كل تفا�سي����ل اإعم����ار ذي قار ب�س����كل يومي، 
و�سنعل����ن غ����دًا نتائ����ج لجن����ة التحقي����ق في 
�سقوط �سحايا خ����الل التظاهرات االأخيرة 

في ذي قار".
وعن ارتفاع االأ�سعار، اأردف الكاظمي قائاًل: 
�سكاوى من  الما�سية  االأيام  "لم�ست خالل 
زيادة غير مقبولة باأ�سعار المواد الغذائية، 
و�ساأتاب����ع بنف�سي ما يحدث ف����ي االأ�سواق، 
م����ن ج�س����ع  المواط����ن  نحم����ي  اأن  ويج����ب 
المتاجري����ن بق����وت ال�سع����ب، ول����ن ن�سم����ح 
للمزايدين با�ستغالل الظرف االقت�سادي".

واختتم الكاظمي حديثه قائاًل: "يحل علينا 
�سه����ر رم�س����ان الكري����م، و�سنناق�����س ق�سية 
البطاق����ة التمويني����ة في رم�س����ان، ووجهت 
باإي�س����ال الح�س�س االإ�سافي����ة خالل االأيام 
المقبلة واإ�سافة ح�سة جديدة، و�سنتناق�س 

مع وزير التجارة بهذا ال�ساأن".
بدوره، قال المتحدث با�سم مجل�س الوزراء 
ف����ي موؤتم����ر  وزي����ر الثقاف����ة ح�س����ن ناظ����م 
�سحف����ي ان "مجل�����س ال����وزراء �سوت على 
التعاقد م����ع المحا�سرين و�سمل����وا بالقرار 
315"، مبين����ا ان "القرار 315 يتيح حقوقًا 
تقاعدي����ة وامتيازات ت�سب����ه الممنوحة اإلى 

المالك الدائم".
وفي �سي����اق مت�سل، قال����ت وزارة التربية، 
اأم�����س الثالث����اء، ف����ي بي����ان تلقت����ه )المدى( 
بمل����ف  ال����وزراء  رئي�����س  "اهتم����ام  ان 
المحا�سري����ن، ومعالجت����ه به����ذه ال�سرع����ة، 
عك�ست اهتمامًا ابويًا طيبًا، و�سعورًا عاليًا 
بالم�سوؤولي����ة، �سيمن����ح العملي����ة التعليمية 

والتربوية تقدمًا الى االأمام".
واأك����دت الوزارة "على مكان����ة المحا�سرين 
الذي����ن قدم����وا منج����زًا كبي����رًا ول�سن����وات، 
التعليم����ي  الم����الك  ف����ي  فراغ����ًا  ومل����وؤوا 
اأن  م�سيف����ًة  واالداري"،  والتدري�س����ي 
"منحه����م االهتمام والحق����وق اأقل ما يقدم 
ومجل�����س  بالحكوم����ة  عهدن����ا  وه����و  له����م، 

الوزراء".

 بغداد/ فرا�ص عدنان

ويق���ول المتحدث با�سم قي���ادة العمليات 
الم�ستركة تح�سين الخفاجي في ت�سريح 
اإل���ى )الم���دى(، اإن "ق�س���اء �سنج���ار يعّد 
منطق���ة حدودي���ة ويح���اول االإرهابيون 

ب�سكل م�ستمر االإخالل باأمنها".
واأ�ساف الخفاج���ي، اأن "الو�سع االأمني 
في �سنجار جيد جدًا، مع انت�سار وا�سح 
للقطع���ات الع�سكري���ة، والحي���اة ت�سي���ر 
ب�سكلها الطبيعي هناك، كما اأن االأ�سواق 

مفتوحة اأمام المواطنين".
ويخال���ف ه���ذه الرواي���ة، تقري���ر ن�سرته 

)المدى( ف���ي 28 اآذار الما�سي، اأفاد بان 
اع���داد الم�سلحي���ن ف���ي �سنج���ار ازدادت 
ال���ى اكث���ر م���ن ال�سع���ف بع���د "اتفاقي���ة 
التطبي���ع" الت���ي اأبرمت الع���ام الما�سي 
بي���ن بغ���داد واأربي���ل. وتن����س اتفاقي���ة 
تطبي���ع االو�ساع في �سنج���ار، على طرد 
كل الم�سلحي���ن من المدينة ومن �سمنهم 
 )pkk( الكرد�ستان���ي  العم���ال  ح���زب 

�ساحب النفوذ االأكبر هناك.
وتزاي���د ح���زب العم���ال م���ن 4 اآالف الى 
نحو 10 اآالف خ���الل تلك الفترة، وي�سم 
ايزدخ���ان،  ق���وات  4 ت�سكي���الت وه���ي: 
ح�س���د  اليب�س���ه،  ايزدخ���ان،  ا�ساي����س 

االأيزيديين. وكانت بدايات حزب العمال 
ق���د ظهرت قبل ع���ام 2003، لكن نفوذهم 
تو�س���ع بع���د احت���الل داع����س ل�سنج���ار. 
�سوري���ة،  جن�سي���ات  عنا�س���ره  وبي���ن 

وايرانية، وتركية.
�سنج���ار  ف���ي  وبح�س���ب م�س���در مطل���ع 
تحدث ل�)المدى( حينها، انه منذ االعالن 
ع���ن االتفاقية بين بغ���داد واربيل، ازداد 
ع���دد الم�سلحي���ن ف���ي المدينة م���ن "10 

اآالف الى نحو 25 الف".
وت�سم االتفاقية التي اأبرمت في ت�سرين 
االأول الما�س���ي، ثالث���ة مح���اور: امنية، 

واعادة نازحين، وخدمية.

وي�س���ن ح���زب العمال من���ذ 1984 تمردا 
عل���ى االأرا�سي التركية. وح���زب العمال 
ي�سن���ف كمجموع���ة "ارهابي���ة" من قبل 
تركي���ا والوالي���ات المتح���دة واالتح���اد 
با�س���م  المتح���دث  وتاب���ع  االأوروب���ي. 
قيادة العملي���ات الم�سترك���ة، اأن "الجهد 
اال�ستخب���اري ف���ي �سنج���ار ه���و االآخ���ر 
وم���ا  اال�ستط���الع،  خ���الل  م���ن  م�ستم���ر 
يتوف���ر لنا من معلومات عب���ر م�سادرنا، 
وبالتال���ي جمي���ع تلك العوام���ل اأدت اإلى 
نجاح خططنا في تعزيز االأمن وال�سلم".
عل���ى  "ال�سيط���رة  اأن  الخفاج���ي،  واأك���د 
ل���ن  �سنج���ار  ف���ي  الداخل���ي  الو�س���ع 

يح�س���ل م���ن دون اإح���كام ال�سيطرة على 
المقتربات والتحكيمات الخارجية التي 
تمت���از بمناط���ق وعرة، وتم���ت تغطيتها 

بكاميرات حرارية واأبراج مراقبة".
وتح���دث، عن "انت�سار لق���وات وقطعات 
م���ن الجي����س العراق���ي �سم���ال وجنوب 
جبل �سنجار، وهذا ق���د وّفر زخمًا كبيرًا 

في فر�س االأمن داخل الق�ساء".
"الفرق���ة  اأن  عل���ى  الخفاج���ي،  و�س���دد 
ع�سري���ن م���ن الجي����س العراق���ي تعم���ل 
بالتن�سي���ق مع الجه���ات االأمنية ال�ساندة 
خ���ارج الق�ساء، حي���ث تق���وم بواجبات 
اأمنية مهم���ة". ويوا�سل المتحدث با�سم 

قي���ادة العملي���ات الم�سترك���ة، اأن "اأهالي 
المنطقة يتعاون���ون مع القوات االأمنية، 
وه���ذا كل���ه ي�سب ف���ي الم�سلح���ة العامة 

ويمنع اأي تهديد اأمني قد يح�سل".
وحت���ى االآن هناك نح���و 80% من �سكان 
�سنجار خارج المدينة، فيما اليزال نحو 
4 اآالف ايزيدي في عداد المختطفين منذ 
2014، بح�سب حكومة اإقليم كرد�ستان.

وانته���ى الخفاجي، اإل���ى اأن "اجتماعات 
تعقد بي���ن القيادات الع�سكرية واالأمنية، 
ب�س���كل م�ستمر لتدار����س الو�سع االأمني 
ق���د  خل���ل  اأي  ومعالج���ة  �سنج���ار،  ف���ي 
يح�س���ل، الأن ما ي�سغلنا هو اإدامة الزخم 

اال�ستق���رار  يحق���ق  بم���ا  اال�ستخب���اري 
للمواطنين".

لك���ن النائ���ب ع���ن كتل���ة نين���وى محم���د 
ال�سبك���ي ذكر في ت�سري���ح اإلى )المدى(، 
اأن "ق�س���اء �سنج���ار يعاني م���ن خطرين 
داع����س  تنظي���م  تح���ركات  ه���و  االأول، 
االرهاب���ي ف���ي منطق���ة اله���ول واإمكانية 
م���ن  العراقي���ة  االأرا�س���ي  اإل���ى  العب���ور 
خالل���ه". وتاب���ع ال�سبك���ي، اأن "الخط���ر 
الثان���ي هو معلوم���ات �سب���ق اأن و�سلت 
اإل���ى جمي���ع الجه���ات ذات العالق���ة ب���اأن 
الجان���ب الترك���ي قد يو�سع م���ن عملياته 
الع�سكري���ة �س���د معار�سيه وي�س���ل اإلى 
منطقة �سنجار اأي�سًا". وطالب ب�"تعزيز 
الق���وات المحيط���ة ب�سنج���ار لمواجه���ة 
اأي تهدي���د ق���د تتعر�س ل���ه المنطقة، مع 
تعزي���ز الجه���د اال�ستخب���اري وممار�سة 
دور دبلوما�سي م���ع الجانب التركي من 
خ���الل ت�سلي���م �سفيره���ا مذكرة ع���ن تلك 

التهديدات".
وح���ذر ال�سبك���ي، م���ن "ع���ودة �سنج���ار 
اإل���ى المرب���ع االأول م���ن خ���الل دع���م اأي 
ن�ساط من �ساأنه اأن ي���وؤدي اإلى االنق�سام 
"�س���رورة  عل���ى  م�س���ددًا  المجتمع���ي"، 
ا�س���راك جمي���ع االأط���راف المعني���ة ف���ي 
الق�ساء �س���واء المجتمعية اأو ال�سيا�سية 
اأو االأمنية في اأي اتفاق يخ�س �سنجار".
اإلى ذلك، ذكرت النائبة عن �سنجار خالدة 
خلي���ل، اأن "التو�س���ل اإل���ى اأي حل داخل 
المدين���ة يتطل���ب قبله���ا معالج���ة الملف 
االأمن���ي واالإبقاء على الق���وات الر�سمية 

فقط".
وت���رى خليل، ف���ي تعليق اإل���ى )المدى(، 
اأن "ه���ذا االخت���الف قد يجع���ل المنطقة 
مفتوحة اأمام اأي تهديد اأمني يح�سل في 
الم�ستقب���ل، فالمو�س���وع ال يرتب���ط فقط 
بالخطط بل ينبغي اأن ترافقها اإجراءات 

على االأر�س".
وتتطلع خليل، اإل���ى اأن "تتخذ الحكومة 
االإج���راءات المنا�سبة التي منِ �سانها اأن 
تحد من االأخطار وتعزز الحياة المدنية 

في الق�ساء".

نازحيه  و80 % من  �سنجار  تواجه  حتديات   3"
مل يعودوا ملنازلهم 

العمليات امل�شرتكة: 
الو�شع الأمني يف 
الق�شاء م�شتقر

و�شفت قيادة العمليات 
الم�شتركة، اأم�ص الثالثاء، 

الو�شع الأمني في �شنجار 
بالم�شتقر، وفيما اأ�شارت 
اإلى اأن القوات الع�شكرية 

المحيطة بالق�شاء تمار�ص 
دورها في الحد من اأي 
ت�شلل يح�شل لعنا�شر 

تنظيم داع�ص الإرهابي 
عبر الحدود مع �شوريا.

بالمقابل يواجه الق�شاء 
3 تحديات الأول ت�شلل 
داع�ص، والثاني حزب 

العمال، والثالث يتمثل 
بالتهديدات التركية 

لقتحامه.

احلكومة تقرر التعاقد مع املحا�سرين املجانيني.. والكاظمي: 
تعديالت الربملان على املوازنة ا�ستبعدتهم 

وفد ع�شكري يرتاأ�شه وزير الداخلية يف �شنجار .. ار�شيف

رئي�ص الوزراء: اإعالن نتائج التحقيق بتظاهرات ذي قار اليوم 

الكاظمي يف جل�شة جمل�س الوزراء اأم�س

 ذي قار/ ح�شين العامل

اأعلن المر�شح الأوفر حظا لمن�شب محافظ 
ذي قار احمد غني الخفاجي ان ح�شم ملف 

التكليف �شيكتمل قريبًا. 
وقال الخفاجي لـ)المدى( ان "اأمر تكليفي 

لم يتم ب�شورة ر�شمية، لكن من خالل 
لقائنا وعدد من المر�شحين الآخرين 

برئي�ص الوزراء م�شطفى الكاظمي اأبلغنا 
بان الختيار ح�شم تقريبا ل�شالحي". 

ورجح الخفاجي ان "يح�شم ملف ت�شمية 
المحافظ ب�شورة ر�شمية خالل يومين".

وكان عدد من المر�سحين لمن�سب محافظ ذي قار واع�ساء 
المجل����س اال�ست�ساري ق���د التقوا رئي����س مجل�س الوزراء 
م�س���اء االثني���ن للت���داول ب�ساأن اختي���ار اأح���د المر�سحين 
لمن�س���ب المحاف���ظ. ومن جانب���ه، كتب نجم عب���د طار�س 
الغ���زي وه���و اأح���د اأب���رز المر�سحي���ن لمن�س���ب المحافظ 
تو�سيحا عل���ى مدونته ال�سخ�سية وتابعته )المدى(: "انا 
ل���م اأكن مدعوًا )االثنين( اإلى اللق���اء الذي دعا اإليه االخوة 
في المجل����س اال�ست�ساري مع رئي�س ال���وزراء"، وا�ساف 
"لكني ادعم اي مر�سح يعبر عن اإرادة النا�س ويوفر لهم 
فر�سة بم�ستقبل اأف�سل". وتابع الغزي ان "ذي قار وحفظ 
دم���اء �سبابه���ا وم�سالح اأهله���ا ورفع معاناته���م وخدمتهم 
"الموفقي���ة  واأردف  الجمي���ع".  جه���ود  لتظاف���ر  تحت���اج 
وال�س���داد لمن يقع عليه االختيار �سكرا لمن و�سع ثقته بي 
". وتعهد الغزي ان "يوا�سل العمل بكل عزم مع اي جهد 

يعيد اال�ستقرار والهدوء لمحافظة ذي قار".
وي�س���ار الى ان متظاهري النا�سرية حددوا في مطلع اآذار 
المن�س���رم 6 �سخ�سيات اكاديمي���ة واجتماعية كمر�سحين 
ل�سغ���ل من�س���ب المحافظ ورفع���وا ا�سماءهم ال���ى مجل�س 
ال���وزراء لغر����س اختي���ار اأحده���م للمن�س���ب المذك���ور.  
و�سمت قائم���ة المر�سحين كل من "الدكتور يا�سر البراك، 
والدكت���ور اأحم���د غن���ي الخفاج���ي، والدكت���ور نج���م عبد 
طار�س، وعمران كامل، و�سياء كري، وعماد عبد الكاظم"، 
موؤكدين اأن "قائمة المر�سحين المعلنة تمثل اإرادة الحراك 
ال�سعب���ي وال ج���دال عليهم وعلى الحكوم���ة المركزية دعم 

من ي�ستلم المن�سب ف�سال عن دعم الحراك لهم".
ويع���د الدكت���ور اأحم���د غن���ي الخفاج���ي المر�س���ح االوفر 
حظ���ا لمن�س���ب محافظ ذي ق���ار واحدا من اأب���رز مر�سحي 
المتظاهري���ن في محافظة ذي ق���ار وهو من مواليد 1970 
وي�سغ���ل حالي���ا وظيفة طبي���ب اخت�سا�س تقني���ات القلب 
واالأوعي���ة الدموية في مركز القل���ب في النا�سرية، و�سبق 
ان مث���ل نقابة االأطباء في مجل����س ذي قار االنتقالي االأول 
ع���ام 2005، فيما �سغل من�سب مدي���ر التخطيط في دائرة 

�سح���ة ذي ق���ار عام 2006. وكان الكاظم���ي قد اأ�سدر يوم 
)27 �سب���اط 2021( امرا ديوانيا يحمل الرقم 82 بت�سكيل 
مجل����س ا�ست�س���اري لدعم محافظ���ة ذي قار �س���م ا�سماء 7 
�سخ�سي���ات اكاديمي���ة وع�سائري���ة وديني���ة تتول���ى �سمن 
مهامه���ا بالمجل�س تقديم الدعم ال���الزم للمحافظ والدوائر 
المعني���ة ف���ي المحافظ���ة بم���ا يمكنه���ا م���ن اإدارة �س���وؤون 
المحافظة، ووجه بان يمنح المجل�س ال�سالحيات الالزمة 
الإنجاز مهماته، فيما من���ح االمر الديواني محافظ ذي قار 
�سالحي���ة ا�ساف���ة م���ن ي���راه منا�سب���ا لع�سوي���ة المجل�س 
اال�ست�ساري. وكان المحافظ الموؤقت لذي قار الفريق عبد 
الغني اال�سدي با�س���ر مهام عمله محافظا لذي قار في )27 
�سب���اط 2021( وعقد فور و�سوله ال���ى النا�سرية �سل�سلة 
من اللقاءات مع وفود من ابن���اء المحافظة والمتظاهرين 
لغر����س التو�س���ل ال���ى حل���ول منا�سب���ة للح���د م���ن عن���ف 
التظاه���رات و�سب���ل تحقيق مطال���ب المتظاهري���ن. وكان 
المحافظ ال�سابق لذي ق���ار ناظم الوائلي قد قدم ا�ستقالته 

بعد قتل المحتجين.
���ة، �سدور اأم���ر ا�ستقداٍم  واأعلن���ت هيئ���ة النزاهة االتحاديَّ
بح���قِّ محاف���ظ ذي قار ال�ساب���ق، ُمبّينًة اأنَّ اأم���ر اال�ستقدام 
ج���اء عل���ى خلفيَّة مزاع���م ابت���زازه لبع�س ُمدي���ري دوائر 
الُمحافظ���ة. اأف���ادت دائ���رة التحقيق���ات ف���ي الهيئ���ة، ف���ي 
معر����س حديثه���ا، اأم�س الثالث���اء )6 ني�س���ان 2021(، عن 
���ة الت���ي حقَّقت فيه���ا الهيئة واأحالتها اإل���ى الق�ساء،  الق�سَيّ
ة  باإ�س���دار "قا�سي محكم���ة تحقيق النزاهة ف���ي النا�سريَّ
اأم���ر ا�ستقداٍم بحقِّ محافظ ذي ق���ار ال�سابق"، م�سيرًة اإلى 
اأنَّ "االأم���ر جاء على خلفيَّة تهم���ة ُممار�سة االبتزاز الماليِّ 
���ة  ���ة والُمنتج���ات النفطيَّ ���ة النا�سريَّ لُمدي���ري دوائ���ر بلديَّ
وم�سف���ى ذي قار". وتابع���ت الدائرة اأنَّ "اأم���ر اال�ستقدام 
�سدر وف���ق اأحكام القرار )160 ل�سنة 1983(، على خلفيَّة 
ه���ة للُمحافظ ال�سابق الت���ي تنح�سر باإقدامه  الُتَه���م الُموجَّ
عل���ى ُممار�س���ة ح���االت ابت���زاٍز مالي لع���دٍد م���ن م�سوؤولي 
دوائ���ر المحافظة الذي���ن تمَّ تدوي���ن اأقوالهم ف���ي الق�سيَّة 
ورفعه���ا اإل���ى الق�ساء. وكانت الهيئة ق���د اأعلنت في الثالث 
والع�سري���ن م���ن اآذار الما�س���ي عن �س���دور اأم���ر ا�ستقداٍم 
لخم�س���ة م�سوؤولين محلّيين في محافظ���ة ذي قار، ُم�سيرًة 

اإلى اأنَّ من بين الُم�ستقَدمين ُمحافظ �سابق. 

املر�سح الأقرب ملن�سب حمافظ ذي قار: 
تكليفي قريب جدًا

تحدث رئي�ص مجل�ص الوزراء م�شطفى الكاظمي، اأم�ص الثالثاء، عن عدة موا�شيع اأبرزها تخ�ص 
ق�شيــة المحا�شريــن المجانيين، وتغيير اأرقــام الموازنة. وقال الكاظمي خــالل كلمة له تلقت 
)المــدى(، ن�شخــة منها، اإن "الزيارتيــن الخيرتين الــى المملكة العربيــة ال�شعودية والمارات 
كانتــا ناجحتيــن بكل المعايير، واإن حفــاوة ال�شتقبال لم تكن تمثل م�شطفــى الكاظمي، بل ان 

الخوة العرب ا�شتقبلوا العراق، وتاريخ العراق واإرثه وعمقه".

اأحمد غني اخلفاجي
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�شركة امل�شاريع النفطية
اإعــالن مناق�شــة

 املو�شوع: جتهيز )منظومة الإطفاء الذاتي CF3i للخزانات نوع ال�شقف العائم عدد 6 ومنظومة ك�شف احلرائق للخزانات نوع �شقف ثابت( 
مل�شروع ان�شاء 12 خزان يف م�شفى الك�شك

رقم الطلبية :  TR – 01 / 2021 / 5544    ت7/ 2021 
يسر )شركة املشاريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي االختصاص واخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم )جتهيز منظومة اإلطفاء الذاتي للخزانات نوع السقف العائم عدد 6 ومنظومة كشف 
وتسليمها  الكسك(.  مصفى  في  خزان   12 انشاء  ملشروع  ثابت  سقف  نوع  للخزانات  احلرائق 
كندا،  االمريكية،  املتحدة  )الواليات  للمواد  املنشأ  بلدان  تكون  وان  املشروع،  موقع  في  وتفريغها 
سويسرا،  النرويج،  السويد،  فرنسا،  بلجيكا،  فنلندا،  إيطاليا،  املانيا،  هولندا،  املتحدة،  اململكة 
الدمنارك، اسبانيا، النمسا، ايرلندا، واليابان( علماً ان املشروع ذاتي التمويل وان الكلفة التخمينية 
للمناقصة هي )840.000.000( ثمامنائة واربعون مليون دينار عراقي ومبدة تنفيذ )120( يوم تقوميي، مع 

مالحظة ومراعاة ما يأتي:
بشركة  االتصال  إضافية  معلومات  على  احلصول  في  والراغبني  املؤهلني  العطاء  مقدمي  على   -1
 scop@scop.oil.gov.iq // pur.cus@scop.oil.gov.iq املشاريع النفطية / قسم التوريدات والتعاقدات
)من االحد الى اخلميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة )9:00 ص( لغاية )12:00 م( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2- على اجملهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص باالشتراك في هذه املناقصة تقدمي 

عطاءاتهم وفقاً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير اآلتية: 
أ- املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها.

ب- خدمات ما بعد البيع.
ج- عمل مماثل )واحد( منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
وتكون قيمة هذا العمل )30%( من الكلفة التخمينية للمناقصة على ان يكون من طبيعة موضوع 

املناقصة املوصوفة في املتطلبات ومؤيداً من اجلهات التعاقدية ذات الصلة.
د- مدة تنفيذ العقد باأليام التقوميية.

هـ- يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ )168.000.000( دينار عراقي 
)مئة وثمان وستون مليون دينار عراقي( من مصرف معتمد ومصدق اصولياً )باإلمكان احلصول على 

قائمة باملصارف احملظور التعامل معها حالياً من الهيئة املالية في شركة املشاريع النفطية(.
ح- جتهيز مواد احتياطية ملدة سنتني، ومواد احتياطية للتشغيل األولي. 

النفطية في موقع  CIP واصل ومفرغ في مخازن شركة املشاريع  التفريغ  التجهيز مع  ط- يكون 
املشروع، ويتحمل مقدم العطاء كافة الضرائب والرسوم املتعلقة بذلك.

ي- مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة.
ك- تلتزم الشركة األجنبية املشتركة تقدمي تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة مالية غير محسومة 
اجراء  ان  علماً  اإلحالة  بقرار  التبليغ  تاريخ  من  يوماً  ثالثون   )30( خالل  العراقية  املؤسسات  جتاه 
التسوية شرط إلزامي إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة األجنبية املشتركة 

باملناقصة.
تعهد  بتقدمي  تلتزم  املناقصة  في  املشتركة  األجنبية  الشركة  لدى  مطالبات  وجود  حالة  في  ل- 
بتسوية مرضية للطرفني )التسوية وفقاً التفاقية نادي باريس او التسوية وفقاً لقرار مجلس الوزراء 
رقم 28 لسنة 2014 أو شطب الدين كلياً بحسب مقتضى احلال( ألية منازعات او مطالبات سابقة 
ان التسوية شرط إلزامي إلصدار قرار  خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة علماً 

اإلحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة األجنبية املشتركة في املناقصة.
بحق  مديونية  أي  على  إدارية  او  قضائية  مطالبة  أي  اجراء  بعدم  األجنبية  الشركة  تتعهد  م- 
املؤسسات العراقية بعد اإلحالة مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء أو 
كل الدين بصفة رضائية أو قضائية مبعنى استمرار عالقة الشركة املتقدمة او املشتركة للعمل 
بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغير ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة 

لتسوية تلك املطالبات. 
3- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في 
ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350.000( دينار عراقي )ثالثمائة وخمسون 

ألف دينار عراقي( نقداً وغير قابل للرد.
 – والتعاقدات  التوريدات  قسم   – النفطية  املشاريع  )شركة  املناقصة  وثائق  بيع  مكان  يكون   -4
الـ  لغاية  )9:00ص(  الساعة  من  اخلميس  الى  االحد  من  النفطي  التدريب  معهد  خلف   / الوزيرية 

)12:00م(. 
5- مكان تسليم العطاء )وزارة النفط – شركة املشاريع النفطية – جلنة استالم وفتح العطاءات 

احمللية – الطابق األول/ الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي(. 
يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ )2021/5/3( حيث ان العطاءات املتأخرة سوف 
ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور / في العنوان التالي: 

شركة املشاريع النفطية / الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد – العراق.
اجلهة التي تستلم العطاء / جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية.

التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.
واالجابة  للتوضيح  العطاء  تقدمي  قبل  ما  مؤمتر  بحضور  اخملولني  العطاءات  مقدمي  دعوة  يتم   -6
على االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي 

استفساراتهم حتريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤمتر. ويكون احلضور الزامياً. 
الوقت: )9:00ص( لغاية )12:00م(. 

التاريخ:   /   /  2021 
املكان: يحدد الحقاً. 

7- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )120( مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.
8- يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:

أ- هوية غرفة التجارة )نافذة( عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة 
تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ب- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض: 
* ملواطني جمهورية العراق: البطاقة الوطنية املوحدة )أو شهادة اجلنسية + هوية األحوال املدنية(، 

بطاقة السكن، عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.
* ملواطني الدول األخرى: صورة واضحة عن جواز السفر. 

املقدمة  الشركة  كانت  إذا  الفعلي  عملها  مركز  وعنوان  الرئيسية  الشركة  تسجيل  شهادة  ج- 
للعطاء فرع في العراق )مكتب إقليمي( ومصدقة اصولياً. 

املشاريع  شركة  إلى  ومعنون  نافذ  للضرائب  العامة  الهيئة  من  صادر  ممانعة  عدم  كتاب  تقدمي  د- 
النفطية. 

هـ- تلتزم الشركة العراقية مقدمة العطاء وكذلك الشركة األجنبية التي لديها مكتب إقليمي 
في العراق بتقدمي كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشتراكها بالضمان االجتماعي للعمال. 
الشركة  تأسيس  بلد  في  الصناعة  أو  التجارة  غرفة  من  األجنبية  الشركة  تأسيس  شهادة  و- 
ومصدقة من السفارة العراقية في ذلك البلد ودائرة التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق إذا 

كان مقدم العطاء اجنبياً. 
ح- يجب ان يكون املناقص من املصنعني أو احد وكالئه اخملولني رسمياً مبوجب وثائق مصدقة.

ز- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصولياً.
ط- كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.

ك- تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء، مصدق اصولياً. 
ل- وصل شراء وثائق املناقصة األصلي.

املالحظات: 
يتم تقدمي العطاء في خمسة أظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري: 

األول- يحتوي على املستمسكات املطلوبة أعاله.
النسخة  مع  الكترونية  نسخة  ارفاق  )يتم  الزمني.  اجلدول   + الفني  العرض  على  يحتوي  الثاني- 

الورقية، وفي حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية(. 
الثالث – يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.

الرابع- يحتوي على العرض التجاري املسعر. 
اخلامس- يحتوي على التأمينات األولية والبالغة )25.000.000( )خمسة وعشرون مليون دينار عراقي( 
)ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان أو سفتجة أو صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد 
على ان تكون نافذة ملدة )120( يوم من تاريخ الغلق ويوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل عليه 
رقم الطلبية واسم الشركة(، باإلمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل معها حالياً 

من الهيئة املالية في شركة املشاريع.

ويكتب على  وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري  واحد  االظرف في ظرف  توضع 
الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي: 

أ- اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب- اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية 1-1 من تعليمات ملقدمي العطاء 

وأي إشارات أخرى مذكورة في بيانات العقد.
ج- تاريخ الغلق.

د- بيان محتوى الظرف الداخلي )عرض فني، عرض جتاري مسعر، عرض جتاري غير مسعر، الوثائق 
املطلوبة، التأمينات األولية(. 

9- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها 

قبل توقيع العقد.
غير  العطاء  استبعاد  ويتم  املطلوبة  للمستمسكات  مستوفية  الغير  العطاءات  تهمل   -11
مستوفي ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها، يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة 

مع شروط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فأنها تستبعد ألنها غير متوافقة.
12- يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات 
وتثبيت املوقع والبريد االلكتروني وعليه اشعار الطرف األول بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل )7( 

أيام من تاريخ حصول التغيير.
تعويض  دون  مبررة  أسباب  على  بناءاً  اإلحالة  قبل صدور كتاب  املناقصة  الغاء  التعاقد  13- جلهة 
مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم إعادة ثمن شراء 

وثائق املناقصات الى املناقصني في احلالتني اآلتيتني: 
* الغاء املناقصة وتغيير أسلوب التنفيذ الى الدعوة املباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط 

اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبني.
* عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

14- يتم مصادرة التأمينات األولية لصالح شركة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ضد مقدم / مقدمي العطاء في احلاالت اآلتية:

* إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار اإلحالة.
* إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقدمي العطاءات. 

* إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من املمكن ان تؤثر على قرار اإلحالة. 
15- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.

16- يعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقماً كما يعول على سعر 
الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

17- إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك 
الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.

اإلحالة  قرار  )بعد استالم  األداء  وكذلك خطاب حسن  تلقائية  الضمان بصورة  18- جتديد خطاب 
وقبل توقيع العقد( حلني إصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.

19- في حالة وجود اختالف بني اإلعالن باللغة العربية واللغة اإلنكليزية يتم اعتماد ما مذكور في 
اإلعالن باللغة العربية.

20- يكون اجملهز مسؤوالً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركياً من نقطة الدخول ودفع 
أي مصاريف متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد وكذلك دفع كافة الضرائب وحسب 

القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر.
21- ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت. 

Website: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq
E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq 
و. مدير عام
�شركة امل�شاريع النفطية
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 الرمادي تكتفي من الكهرباء !

اأعل���ن قائممق���ام مدين���ة الرم���ادي مرك���ز حمافظة 
االأنب���ار اإبراهيم العو�سج، اأم�س، ع���ن قرب اإجناز 

»احلل الفعلي« الأزمة الكهرباء يف املدينة.
وقال العو�سج يف بي���ان تلقت )املدى( ن�سخة منه، 
اإن »حمطة ال� 400 يف منطقة احلام�سية �ستدخل 
اإىل اخلدمة بحلول �سهر رم�سان املبارك، و�ستكون 
ه���ي امل�سدر املغذي للمحافظة«، مبين���ًا اأن »املدينة 
�ست�سه���د خ���ال االأي���ام القادم���ة تط���ورًا وحت�سنًا 
وا�سح���ًا يف عملية اإي�سال الطاق���ة الكهربائية بعد 

اأن اأ�سبحت املحطة قيد الت�سغيل«.
واأو�س���ح اأن »امل�س���روع ه���و احل���ل الفعل���ي الأزمة 
الكهرب���اء ال���ذي كنا ن�سع���ى اىل حتقيق���ه من فرتة 
طويل���ة«، موؤكدًا »االآن بداأ احللم يتحقق بعد اإكمال 
املحط���ة والذي �سينه���ي اأزمة الكهرب���اء يف مدينة 

الرمادي خال االأيام القادمة«.

 �شبط �شواريخ وقنابر في 
حديثة

اأعلن���ت مديرية اال�ستخب���ارات الع�سكري���ة، اأم�س، 
اال�ستي���اء على ع���دد من ال�سواري���خ والقنابر يف 

ق�ساء حديثة مبحافظة االنبار.
وقال���ت املديرية يف بيان اأن���ه "بالتن�سيق مع ق�سم 
ا�ستخبارات قيادة عمليات اجلزيرة متكنت مفارز 
ا�ستخبارات الفوج الثالث لواء مغاوير القيادة من 
اال�ستي���اء على ع���دد من ال�سواري���خ والقنابر يف 

منطقة الربعي بق�ساء حديثه يف االنبار".
وا�ساف���ت ان امل���واد امل�ستوىل عليه���ا " ت�سمنت 9 
�سواريخ جهنم، 6 قنابر هاون 60 ملم، باالإ�سافة 
اىل �س���اروخ كاتيو�سا و�س���اروخ مدفعية"، مبينة 
ان "مف���ارز هند�سة القي���ادة تكفل���ت بتدمري املواد 

موقعيا دون حدوث ا�سرار".

 ع�شرات القرو�ض غير القانونية 
في المثنى

اأعلن����ت هيئة النزاه����ة، اأم�س، ع����ن �سبط 169 
معامل����ًة لقرو�ٍس تقرب قيمتها م����ن مليار ديناٍر، 
����ٍة تق����وم  ه����ا عائ����دٌة ل�س����ركاٍت اأهليَّ الفت����ًة اإىل اأنَّ

الٍف للقانون. باالإقرا�س ب�سكٍل مخُ
وذك����رت دائ����رة التحقيق����ات بالهيئ����ة يف بي����ان 
اأن »فري����ق عم����ٍل تاب����ٍع ملكت����ب حتقي����ق الهيئ����ة 
يف حمافظ����ة املثن����ى، وبع����د تلّقي����ه اإخب����ارًا عن 
ٍة ملن����ح القرو�س للمواطنني  وجود �سركاٍت اأهليَّ
ف����ني خافًا للقان����ون، انتقل  واملخُتقاعدي����ن واملخُوظَّ
تَّهٍم  ن م����ن �سبط مخُ ملق����ّر تلك ال�سركات، حيث متكَّ
وحا�سبت����ني )نوع البت����وب( و)٣( اأخت����اٍم با�سم 
�سيفًة  طة يف الق�سيَّة«، مخُ اإح����دى ال�سركات املخُتورِّ
اأنَّه »من بني امل�سبوطات )١٦٩( معاملة اقرتا�ٍس 
����ة  ����ة والبطاق����ة الذكيَّ م����ع املخُ�ستم�س����كات االأ�سليَّ
قرت�س����ني تتجاوز قيم����ة القرو�س  �����ة للمخُ االأ�سليَّ

فيها )800،000،000( مليون دينار«.

 وا�شط / جبار بچاي

املطالب���ة  االحتجاج���ات  رقع���ة  ات�سع���ت 
بالتوظيف و�سم���ان حقوق املتعاقدين يف 
حمافظة وا�س���ط وامتدت لت�سمل بعد غلق 
الرتبية غلق مفو�سية االنتخابات ومكتب 
جمل����س الن���واب اإ�ساف���ة دائ���رة البلدي���ة 
واالق�س���ام التابعة له���ا يف املحافظة ، فيما 
هّدد خريجو كلي���ة الهند�سة بغلق املن�ساآت 
اأن  النفطي���ة وم�ستودع���ات الوف���ود بع���د 
يئ�س���وا م���ن اال�ستم���اع ملطالبه���م املتعلقة 

باإيجاد وظائف لهم يف تلك املن�ساآت.
وتاأت���ي تل���ك االحتجاج���ات بع���د اأق���ل من 
اأ�سبوع على اإقرار املوازنة االحتادية لعام 
2021 الت���ي �سهدت جتاذب���ات كبرية بني 
الكت���ل ال�سيا�سية الت���ي تقا�سمت وف�سلت 
املوازن���ة ح�س���ب قناعاتها وم���ا يتحقق لها 
م���ن فائدة وفق اآراء عدد من امل�ساركني يف 

تلك االحتجاجات.
واأم���ام ه���ذا الت�سعيد اخلط���ري الذي ينذر 
بتعطي���ل �سبه كامل للدوائ���ر واملوؤ�س�سات 
بع���د  ال�سيم���ا  املحافظ���ة  يف  احلكومي���ة 
امل�سان���دة الوا�سع���ة ملطال���ب املحتجني من 
ومنظم���ات  واالحت���ادات  النقاب���ات  قب���ل 
املجتم���ع امل���دين والنا�سط���ني اإ�سافة اىل 
الف���رق التطوعي���ة ال�سبابية ك�سف���ت اإدارة 
امل�سان���د ملطال���ب  ع���ن موقفه���ا  املحافظ���ة 

املحتجني.
عاج���ًا  كتاب���ًا  وا�س���ط  حماف���ظ  واأب���رق 
اىل جمل����س ال���وزراء ي�س���رح في���ه موقف 
العق���ود  اأ�سح���اب  وكل  املحا�سري���ن 

اإم���ا  باإن�سافه���م  ويطال���ب  ومظلوميته���م 
بالتعاق���د اأ�سولي���ًا م���ع ال���وزارات املعنية 
بروات���ب �سهري���ة ثابت���ة اأو بتعيينهم على 
امل���اك الدائم بع���د اال�ستفادة م���ن درجات 

احلذف واال�ستحداث.
وت�سم���ن الكت���اب اأربع���ة مقرتح���ات هي، 
واالإداري���ني  املحا�سري���ن  كل  اعتب���ار 
متعاقدي���ن  املجاني���ة  العق���ود  واأ�سح���اب 
�س���دور  تاري���خ  وم���ن  ر�سمي���ة  ب�س���ورة 
االأم���ر االداري له���م.، �سم���ول املحا�سرين 
العق���ود  اأ�سح���اب  وكاف���ة  واالإداري���ني 
بدرجات احل���ذف واال�ستح���داث املتوفرة 
 ، املالي���ة  ووزارة  الرتبي���ة  مديري���ات  يف 
اإ�ساف���ة اىل توزيع املبال���غ املخ�س�سة لهم 
�سم���ن موازن���ة 2021 ح�س���ب التح�سيل 
الدرا�سي وال�سهادة التي يحملها املتعاقد، 
م���ع اإل���زام وزارة املالي���ة ووزارة الرتبية 
وال���وزارات املعنية االأخ���رى واملحافظات 
بتطبيق اأحكام قرار جمل�س الوزراء 315 

ل�سنة 2019 . 
اآلي���ات  اعتم���اد   315 الق���رار  ويت�سم���ن 
ب�سف���ة  العامل���ني  اأو�س���اع  ملعاجل���ة 
عق���ود واأج���راء يومي���ني يف املوؤ�س�س���ات 
احلكومية، ووجهت االأمانة العامة ملجل�س 
الوزراء الوزارات واجلهات غري املرتبطة 
بوزارة واملحافظات وجمال�س املحافظات 
كافة، بتنفي���ذ القرار با�ستكم���ال اإجراءات 
حتويل االأج���راء اليوميني اىل عقود ممن 
م�س���ى عل���ى ت�سغيله���م باأج���ر م���دة ال تقل 
ع���ن �سنة واحدة وتكيي���ف و�سعهم اإداريًا 
مب���ا ي�سم���ن ح�سوله���م عل���ى م�ستحقاتهم 

املالي���ة ، م���ع احت�س���اب �سن���وات خدمتهم 
الأغرا�س التعيني واملناف�سة على الدرجات 
الوظيفي���ة القادمة وكل ما يرتتب على ذلك 

من حقوق والتزامات وظيفية .
والفئ���ات التي �سملها الق���رار يف حمافظة 
وا�س���ط، ه���م كل من عق���ود �سن���دوق دعم 
وا�سط ال���ذي كان مي���ول باإ�سراف جمل�س 
املحافظ���ة ال�سابق وعن طري���ق االإيرادات 
يف  احلدودي���ة  ال�ساح���ة  م���ن  املتحقق���ة 
منف���ذ زرباطي���ة ، وعق���ود تنمي���ة االأقاليم 
املتعاقدي���ن م���ع دي���وان املحافظ���ة لغر�س 
االإ�س���راف واملتابع���ة عل���ى امل�ساري���ع يف 
اىل  اإ�ساف���ة  املحافظ���ة  مناط���ق  عم���وم 
حما�س���ري واإداري���ي وحرا����س وحرفيني 
 2020 فيه���م  مب���ا  ال�سابق���ة  ال�سن���وات 
الذين يعمل���ون يف املديرية العامة لرتبية 
وا�سط والذي���ن يبلغ عددهم نحو 22 األف 
�سخ�س، كذلك االأجراء اليوميني يف دائرة 
�سحة وا�سط والدوائر البلدية والعاملني 
االأخ���رى  الدوائ���ر  جمي���ع  يف  املجاني���ني 
والكهرب���اء  والزراع���ة  املائي���ة  كامل���وارد 

وغريها من دوائر املحافظة..
موظف���ي  اأح���د  جاب���ر،  اأحم���د  ويو�س���ح   
امل�سمول���ني  اأن  وا�س���ط  دع���م  �سن���دوق 
بالقرار 315 قرروا اإغ���اق مديرية بلدية 
الكوت وجميع االأق�سام البلدية التابعة لها 
وتعليق الدوام فيه���ا حلني احل�سول على 
حقوقهم بالتثبيت على املاك الدائم �سمن 

الدوائر املتعاقدين معها«.
واأ�س���اف »�سئمنا من الوع���ود التي كانت 
جمرد تخدي���ر لهذه ال�سريح���ة وت�سويف 

حلقوقه���ا، ففي كل مرة يعدوننا بالتثبيت 
اأو تنظي���م عقود وزاري���ة لكن دون نتيجة 

حقيقية«.
املحا�س���رون  و�س���ع  ذل���ك  غ�س���ون  يف 
املجاني����ون رقع����ة احتجاجه����م، فبع����د اأن 
اأغلق����وا الرتبي����ة منذ يوم االح����د املا�سي، 
مفو�سي����ة  مكت����ب  اأم�����س  ي����وم  اأغلق����وا 
اىل  اإ�ساف����ة  املحافظ����ة  يف  االنتخاب����ات 
مكت����ب جمل�����س الن����واب وع����دم ال�سم����اح 

للنواب بفتح مكاتبهم.
واأو�سح حيدر با�سم اأن »اللجوء اىل هذه 
اخلطوة جاء بهدف ال�سغط على احلكومة 
واإي�س����ال ر�سالتنا اىل اأ�سحاب القرار يف 
بغداد ب�سرورة حتقي����ق مطلبنا بالتعيني 
عل����ى امل����اك الدائ����م«، م�سيف����ًا اأن »اإغاق 
مكتب االنتخاب����ات �سي�ستمر بالتزامن مع 
غلق مكت����ب الن����واب يف املحافظ����ة، كذلك 
ع����دم ال�سم����اح الأي نائب بفت����ح مكتبه بعد 
اإغاقه يف التظاهرات ال�سابقة كون نواب 
املحافظ����ة مل ين�سفون����ا، ب����ل �سارك����وا يف 
ظلمن����ا عند موافقتهم عل����ى اإقرار املوازنة 

التي خلت من ت�سمني حقوقنا«.
منع����م  وا�س����ط  تربي����ة  ع����ام  مدي����ر  وكان 
�س����ادق عاب����دي ق����د اأك����د يف وق����ت �سابق 
تاأيي����ده املطل����ق وم�ساندت����ه للمحا�سرين 
الك����وادر  ودع����ا  املجاني����ني،  واالإداري����ني 
اىل  واالداري����ة  والتدري�سي����ة  التعليمي����ة 
امل�ساركة بالوقفة الت�سامنية للمحا�سرين 

اأمام مبنى الرتبية.
موؤك����دًا اأنهم �س����دوا ال�سواغر يف املدار�س 
وا�ستم����روا  االخت�سا�س����ات  كل  ويف 

باملج���ان  واإخا����س  بج���د  يعمل���ون 
اإن�سافه���م  ينبغ���ي  ال���ذي  الي���وم  وج���اء 
بت�سوي���ف  امل�س���ي  دون  التثبي���ت  بح���ق 
مو�سوعه���م وجعلهم ينظ���رون اىل املنح 
الت���ي مل تكن من�سف���ة وال م�ستمرة وفيها 

غنب كبري لهم.
وكان����ت حكوم����ة وا�س����ط املحلي����ة اأعلنت 
مل����ف  ع����ن  تخليه����ا  املا�س����ي  االأ�سب����وع 
الرتبي����ة، وطالب����ت رئي�����س ال����وزراء بفك 
ارتب����اط الرتبية عن املحافظ����ة واإرجاعها 
اىل الوزارة ب�سبب التقاطع وال�سراع بني 
ال����وزارة واملحافظ����ة ح����ول ال�ساحيات، 
واأك����دت اأن تل����ك ال�سراع����ات والتقاطعات 

انعك�ست �سلبًا على الواقع الرتبوي.
يف غ�سون ذلك والتحق خريجو الهند�سة 
بقافل���ة االحتجاج���ات يف املحافظة، فبعد 
اأن تظاه���روا يف اليوم���ني املا�سيني اأمام 
م�ستودعات الوقود دون اأن يعطلوا حركة 
ال�سهاري���ج، وه���ددوا ه���ذه امل���رة بغل���ق 
املن�س���اآت النفطي���ة مبا فيه���ا امل�ستودعات 

لعدم توفري فر�س عمل لهم.
وبح�سب اأحد اأع�س���اء تن�سيقية خريجي 
الهند�سة فاأن مطالبهم ه���ي »اإيجاد فر�س 
عمل لهم يف املن�ساآت النفطية يف املحافظة 
ومنها حقلي االأحدب وبدرة«، م�سريًا اىل 
اأن التن�سيقية جت���ري تفاهمًا مع اجلهات 
املعني���ة لتنظي���م وقف���ة احتجاجي���ة اأمام 

املن�ساآت النفطية دون امل�سا�س بها.«
وقال اإنه »يف حال امل�سي باإهمال مطالبنا 
وم�ستودع���ات  املن�س���اآت  لغل���ق  �سنلج���اأ 

الوقود«.

المحا�شرون يغلقون مفو�شية النتخابات وخريجو الهند�شة يهددون بغلق المن�شاآت النفطية 

رقعة االحتجاجات تت�سع في وا�سط.. وموظفو القرار 315 
يغلقون دوائر البلدية
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نع���ود الي���وم ويف وقفة اأخرية لنا حول مو�ض���وع حتّول الأندية 
ت املادة 25 من قانون  الريا�ض���ية للعمل بنظام ال�ض���ركات، اإذ ن�ضّ
الأندية اجلديد الفقرة اأول على )يجوز تاأ�ضي�س النادي اأو تغيري 
الو�ض���ع القانوين للن���ادي القائم وفقًا لقانون ال�ض���ركات رقم 21 
ل�ض���نة 1997 املع���ّدل ل�ض���نة 2004 اأو قان���ون ال�ض���ركات العام���ة 
رق���م 22 ل�ض���نة 1997 وعنده���ا يخ�ض���ع الن���ادي ح�ض���رًا لقانون 

ال�ضركات( .
وم���ع هذا التوّجه نحتاج اىل فهم اللوائ���ح الدولية املنّظمة لعمل 
الأندي���ة �ض���من اإط���ار ال�ض���ركات لن�ض���ل اىل حال���ة م���ن التوازن 
املطلوبة بني الت�ض���ريع الوطني من جهة وبني اللوائح الريا�ضية 

الدولية من جهة اأخرى.
فالأنظمة الأ�ضا�ضية للهيئات والحتادات الريا�ضية الدولية ت�ضع 
يف هذا ال�ض���دد حمّددات و�ض���وابط ُملزمة لالحت���ادات الوطنية 
واأع�ضائها واملق�ض���ود باأع�ضاء الحتادات الوطنية هي  )الأندية 
والروابط( لغر�س �ض���مان نزاهة امل�ض���ابقات واملناف�ض���ات التي 
ت�ض���رك فيها الأندية من خالل منع اأي �ضخ�س اأو �ضركة اأو كيان 

من ال�ضيطرة على اأكرث من ناٍد.
 وعلى �ض���بيل املث���ال فاإن النظام الأ�ض���ا�س لالحت���اد الدويل لكرة 
القدم فيفا اأ�ضدر 2020 املادة 20 الفقرة 2 تنّظم مو�ضوع العالقة 
بني ال�ض���ركات والأندية وتن�س الفقرة على الآتي )يجب على كل 
احتاد ع�ض���و التاأكد من اأن الأندية التابعة له ميكنها اتخاذ جميع 
القرارات ب�ض���اأن اأي م�ض���ائل تتعّلق بالع�ضوية ب�ضكل م�ضتقّل عن 

اأي هيئة خارجية(.
ينطب���ق هذا اللتزام بغ����س النظر عن الهيكل املوؤ�ّض�ض���ي للنادي 
الع�ض���و يف جمي���ع الأح���وال، يجب اأن ي�ض���من الحتاد الع�ض���و 
اأنه ل يوجد �ض���خ�س طبيعي اأو اعتباري )مبا يف ذلك ال�ض���ركات 
القاب�ضة وال�ضركات التابعة(، علمًا اأن القانون العراقي اأجاز عمل 
ال�ضركات القاب�ضة  Holding company والتي ورد ذكرها يف 
نظام فيفا حيث مت يف نهاية  العام 2019 تعديل قانون ال�ضركات 
العراقي رقم 21 ل�ض���نة 1997 لي�ض���اف هذا النوع من ال�ض���ركات 
اىل اأ�ض���ناف ال�ض���ركات امل�ض���موح لها العمل بالع���راق وتعريفها 
املب�ّض���ط اأنها �ض���ركة م�ضاهمة اأو حمدودة ت�ض���يطر على �ضركة اأو 
عدة �ضركات م�ضاهمة اأو حمدودة ت�ضمى عندها ال�ضركات التابعة 
باإحدى احلالتني، الأوىل اأن تتمّلك اأكرث من ن�ضف راأ�س مال هذه 
ال�ض���ركة اأو ال�ضركات اإ�ض���افة اإىل ال�ضيطرة على اإدارتها والثانية 
اأن تكون لها ال�ضيطرة على جمل�س اأو جمال�س اإدارتها، وهنا قدر 
تعّلق الأمر بو�ضعنا العراقي فقد ا�ضبح احلديث عن اأندية تعمل 
بنظام ال�ض���ركات ا�ض���تنادًا اىل قانون ال�ض���ركات ال���ذي تكون فيه 
وزارة التجارة هي اجلهة القطاعية امل�ض���وؤولة عن تنظيم عملها، 
ويف ذات الوقت اأندية ريا�ض���ية تكون وزارة ال�ضباب والريا�ضة 

هي اجلهة القطاعية املنظمة لعملها.
اإن امل���ادة 25 حتت���اج اىل اإ�ض���افة فق���رة تت�ض���من قي���ام وزارتي 
ال�ض���باب والريا�ض���ة والتج���ارة باإ�ض���دار تعليم���ات و�ض���وابط 
م�ض���ركة تنظم عمل واآليات متابعة اأن�ضطة الأندية التي توؤ�ّض�س 
ا�ض���تنادًا اإىل قانون ال�ض���ركات، وه���ذه الآلية اإن طّبقت �ض���تكون 
اأ�ض���به بالآلي���ة املعتم���دة يف الت�ض���ريعات الفرن�ض���ية التي تعطي 
ملجل�س الدولة الفرن�ض���ي �ضالحية تنظيم عمل الأندية التي تعمل 

بنظام ال�ضركات.
ختامًا نقول اأن تركيزنا على مو�ضوع حتّول الأندية اىل �ضركات 
ناج���م عن معرفتن���ا ب���اأن املُعّطل الأك���ر لعملية تط���ور ونهو�س 
الريا�ض���ة خالل ال�ض���نوات املا�ض���ية هو الف�ض���اد امل�ضت�ض���ري يف 
القط���اع الريا�ض���ي با�ض���كاله اخلم�ض���ة وال���ذي ت�ض���ّكل الأندي���ة 
الريا�ض���ية حج���ر الزاوية يف هيكله التنظيم���ي واإن اأحد الآليات 
التي اعتمدتها دول عّدة ملحاربة الف�ضاد هي التحّول من التمويل 
ال�ض���ركات اخلا�ض���ة وريا�ض���يًا ت�ض���ّمى  اأنظم���ة  احلكوم���ي اىل 
اخل�ضخ�ض���ة الريا�ض���ية والت���ي ل���و تهّي���اأت الظروف و�ض���َدقْت 
ل نقلة نوعية يف تاريخ  النوايا لإدارتها ب�ض���كل �ضحيح ف�ضت�ض���كِّ
ريا�ضتنا وتكون لها انعكا�ضات اإيجابية على عمل اأنديتنا خا�ضة 

وريا�ضة العراق عامة.     

اأنديتنا وال�ضركات القاب�ضة

�إ�سافة  �لى  تحتاج  �إن �لمادة 25 
فقرة تت�سمن قيام وز�رتي �ل�سباب 

و�لريا�سة و�لتجارة باإ�سد�ر تعليمات 
و�سو�بط م�ستركة تنظم عمل و�آليات 

متابعة �أن�سطة �لأندية �لتي توؤ�ّس�س 
��ستناد�ً �إلى قانون �ل�سركات...
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ي�ض���تقبل فريق نفط الو�ض���ط لك���رة القدم 
خام����س الرتي���ب يف ال�ض���اعة ال�ض���ابعة 
وخم����س واأربع���ني دقيق���ة م�ض���اء بعد غد 
ال���دويل  كرب���الء  ملع���ب  عل���ى  اجلمع���ة 
مبحافظ���ة كربالء املقد�ض���ة �ض���يفه فريق 
الطلبة لكرة القدم اخلام�س ع�ض���ر بر�ضيد 
27 نقطة �ضمن مناف�ضات اجلولة ال�ضابعة 
املمت���از  الك���رة  دوري  م���ن  والع�ض���رين 
باملو�ضم احلايل الذي يتوا�ضل فيه غياب 
اجلمهور عن التواجد على املدرجات منذ 
يوم اخلام�س والع�ضرين من �ضهر ت�ضرين 
الأول املا�ض���ي بق���رار مت اتخ���اذه من قبل 
الهيئة التطبيعي���ة يف احتاد الكرة تنفيذًا 
للتعليم���ات ال�ض���ادرة م���ن اللجن���ة العليا 
مبجل����س  الوطني���ة  وال�ض���المة  لل�ض���حة 
كورون���ا  فايرو����س  ملكافح���ة  ال���وزراء 
)كوفيد19-( الذي �ضرب العا�ضمة بغداد 
وحمافظات الفرات الأو�ض���ط واجلنوبية 
والغربية واإقليم كرد�ض���تان يف الأ�ضبوع 

الأخري من �ضهر �ضباط 2020.

رغبة �سهد
وتوع���د املدي���ر الفن���ي عب���د الغني �ض���هد 
باإ�ض���افة خ�ض���مه فريق الطلبة اىل قائمة 
�ضحاياه من الندية البغدادية التي متكن 
من التغلب عليها يف اجلولتني اخلام�ض���ة 
والع�ض���رين  وال�ضاد�ض���ة  والع�ض���رين 
)ال�ض���رطة والنفط ( اأماًل يف بقاء عندليب 
الف���رات �ض���من دائ���رة املخم����س الذهبي 
برغ���م الف���ارق الكب���ري م���ن النق���اط التي 
الق���وة  14 نقط���ة م���ع فري���ق  ت�ض���ل اىل 
اجلوي���ة املت�ض���در ال���ذي ب���ات قريب���ًا من 
ني���ل لق���ب دوري الك���رة املمتاز باملو�ض���م 
2020-2021 م�ض���تغاًل حال���ة الالتوازن 
الت���ي يعي�ض���ها تالمي���ذ ح�ض���ن اأحم���د يف 
�ضراعهم املرير من اأجل البتعاد عن �ضبح 
الهب���وط يف ختام عمر امل�ض���ابقة متاأثرين 
بالهج���رة اجلماعي���ة الت���ي اأ�ض���طر فيه���ا 
زمالءهم الالعبني خ���الل فرة النتقالت 
ال�ضتوية �ض���وب الفرق الأخرى امل�ضاركة 
بعد التنازل عن م�ضتحقاتهم املالية مقابل 
اخلا�ض���ة  ال�ض���تغناء  بطاق���ات  ت�ض���لمهم 
به���م م���ن جمل����س الإدارة ال�ض���ابقة ع���الء 
كاظم الذي اأ�ض���طر حتت �ضغط اجلمعية 
العمومية اىل ال�ض���تقالة ب�ض���رط املوافقة 
عل���ى التقرير امل���ايل والإداري الذي قدمه 

النائب حممد الها�ض���مي خ���الل الجتماع 
الأخ���ري الذي فت���ح الطريق نحو ت�ض���كيل 
هيئ���ة موؤقت���ة تدي���ر الأم���ور مل���دة ثالث���ة 
���ر الأجواء نحو اإقامة  اأ�ض���هر فقط وحت�ضّ
انتخاب���ات جديدة لتكوي���ن جمل�س اإدارة 
يحظى بدعم ومقبولية من وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي الراعي الر�ض���مي 

للنادي.

 4 لقاء�ت في �لفتتاح
جت����ري غدًا اخلمي�س اأربع����ة لقاءات على 
واملحافظ����ات  بغ����داد  العا�ض����مة  مالع����ب 
يف الي����وم الفتتاح����ي للجول����ة ال�ض����ابعة 
والع�ض����رين حي����ث يواجه فريق القا�ض����م 
البابل����ي �ض����احب املرك����ز الثام����ن ع�ض����ر 
22 نقط����ة يف ال�ض����اعة الثالث����ة  بر�ض����يد 
ظه����رًا على ملع����ب التاجي م�ض����يفه فريق 
احل����دود التا�ض����ع ع�ض����ر ال����ذي ميل����ك يف 
ملته����ب  �ض����راع  يف  نقط����ة   19 جعبت����ه 
لكليهم����ا وخا�ض����ة للم����درب ق�ض����ي من����ري 
الذي يرن����و اىل حتقيق النت�ض����ار الول 
منذ ت�ض����منه رئا�ض����ة املالك التدريبي بعد 
التعاقد معه يوم احلادي والع�ض����رين من 
�ضهر اآذار املا�ضي بدًل من املدرب ال�ضابق 

عادل نعمة الذي قدم ال�ض����تقالة الر�ضمية 
بعد اخل�ض����ارة على ملعب الكفل الوملبي 
اأم����ام فريق الطلبة بنتيجة )2-3( �ض����من 
اأن  رغ����م  والع�ض����رين  الرابع����ة  اجلول����ة 
مناف�ضه �ض����يكون مناف�ضًا �ض����عب امِلرا�س 
عندم����ا يلعب يف التاج����ي ويلعب لإيقاف 
نزيف النقاط التي فقدها بعد تعر�ضه اىل 
ث����الث هزائ����م متتالية اأمام ف����رق الزوراء 
واأمان����ة بغ����داد وزاخ����و مما �ض����ّعبت من 
الأ�ض����واء  دوري  البق����اء يف  موقف����ه يف 
ملو�ض����م اآخر نظ����رًا لفارق الأه����داف التي 
تف�ضله عن فريق ال�ضماوة �ضاحب املركز 
الع�ض����رين والأخ����ري يف الرتي����ب ال����ذي 
�ض����يلتقي يف ال�ض����اعة الرابعة ع�ض����رًا مع 
فريق النفط لكرة القدم التا�ض����ع بر�ض����يد 
املحلي����ة  الإدارة  عل����ى ملع����ب  35 نقط����ة 
يف حمافظ����ة املثنى، فيما �ضي�ض����هد ملعب 
مي�ض����ان ال����دويل يف مدين����ة العم����ارة يف 
ال�ضاعة اخلام�ضة ع�ضرا لقاًء متكافئًا بني 
فريق نفط مي�ض����ان ال�ض����ابع بر�ض����يد 36 
نقطة و�ض����يفه فريق اأربيل الثاين ع�ض����ر 
ال����ذي ميل����ك 29 نقطة يف ر�ض����يده  الذي 
�ض����رياهن في����ه الأول اىل وق����وف عام����ل 
الأر�����س اىل جانب لعبيه اأماًل يف خطف 

الثالث نقاط والتقدم اىل املركز ال�ضاد�س 
ب�ض����ورة موؤقتة بانتظار ما �ضت�ض����فر عنه 
مواجه����ة فري����ق زاخ����و وم�ض����يفه فري����ق 
الكهرباء ال�ض����ابع ع�ضر بر�ض����يد 24 على 
ملعب التاجي يف ال�ض����اعة الرابعة ع�ضر 
بعد غد اجلمعة من نتيجة لأبناء اخلابور 
حيث اإن اخل�ض����ارة �ضتعيدهم اىل الوراء 
مركزين لي�ض����تقروا يف الرتي����ب الثامن 
ال�ض����ابعة  ال�ض����اعة  �ض����تكون  ح����ني  يف 
وخم�����س واأربع����ني دقيق����ة م�ض����اًء موعدًا 
للقمة ال�ضاخنة على ملعب النجف الدويل 
بني فري����ق ال�ض����رطة الو�ض����يف بر�ض����يد 
49 نقطة وم�ض����يفه فري����ق النجف الرابع 

بر�ضيد 48 نقطة.

�لكرخ × �لميناء
وي�ض����يف ملع����ب ال�ض����احر اأحمد را�ض����ي 
الثالث����ة  ال�ض����اعة  يف  املن�ض����ور  مبدين����ة 
ظهر بعد غ����د اجلمعة مباراة فريق الكرخ 
احلادي ع�ض����ر بر�ض����يد 30 نقطة و�ضيفه 
فري����ق امليناء العا�ض����ر بر�ض����يد 31 نقطة 
ال����ذي يتطل����ع من����ه الأخ����ري اىل اخلروج 
بف����وز ثمني م����ن اأج����ل البق����اء يف مركزه 
احلايل الذي �ض����يكون بواب����ة التقدم اىل 

الأمام يف اجل����ولت املتبقية لال�ض����تقرار 
يف املرك����ز ال�ض����اد�س وهو م����ا يبحث عنه 
جمل�����س اإدارة الن����ادي م����ع امل����درب عادل 
نا�ضر يف حني �ضي�ض����د فريق اأمانة بغداد 
لك����رة القدم الثامن بر�ض����يد 38 نقطة اىل 
حمافظ����ة الب�ض����رة مالقاة م�ض����يفه فريق 
نفط الب�ض����رة الثالث ع�ض����ر بر�ض����يد 28 
نقط����ة يف حت����د جدي����د للمدربني ع�ض����ام 
حمد وعم����اد عودة يف اخل����روج بنتيجة 
اإيجابي����ة حت�ض����ن م����ن موق����ف فريقها يف 
ي����وم  املناف�ض����ات  و�ض����تختتم  الرتي����ب 
الأح����د املقب����ل باإج����راء مواجهت����ني عل����ى 
يلع����ب  العا�ض����مة بغ����داد حي����ث  مالع����ب 
فريق ال����زوراء الثالث بر�ض����يد 48 نقطة 
يف املواجه����ة الأوىل عل����ى ملع����ب ن����ادي 
ال�ض����ناعة الريا�ضي يف ال�ض����اعة الرابعة 
ع�ض����رًا مع فريق ال�ض����ناعات الكهربائية 
ال�ضاد�س ع�ضر الذي ميلك يف ر�ضيده 27 
نقطة تعقبها يف ال�ضاعة ال�ضابعة وخم�س 
واأربعني دقيقة م�ض����اء على ملعب ال�ضعب 
ال����دويل املواجهة الثانية بني فريق القوة 
اجلوي����ة املت�ض����در بر�ض����يد 59 نقطة مع 
�ض����يفه فري����ق الديواني����ة الراب����ع ع�ض����ر 

بر�ضيد 28 نقطة .

نفط الو�ضط يتوّعد باإ�ضافة الطلبة اإلى �ضحايا م�ضابقة الممتاز  

 بغد�د / �ملدى

تتج���ه اأنظار ع�ض���اق الكرة امل�ض���تديرة 
يف الع���امل اىل ملع���ب األيان���ز اأرينا يف 
مدينة ميونيخ الأملانية حيث يحت�ضن 
الي���وم  م�ض���اء  العا�ض���رة  ال�ض���اعة  يف 
مبك���ر يف  اأوروب���ي  نهائ���ي  الربع���اء 
ن�ض���خة 2021 م���ن دوري الأبطال بني 
فريق باري�س �ض���ان جريمان الفرن�ضي 
لك���رة الق���دم وم�ض���يفه فري���ق باي���رن 
ميونيخ الأملاين حامل اللقب يف ختام 
جول���ة الذهاب من ال���دور ربع النهائي 

من املو�ضم احلايل.
وتلقى املدرب هانز فليك �ضربة موجعة 
يف غي���اب اله���داف الأول يف الفري���ق 

ليفاندوف�ض���كي  روب���رت  البولن���دي 
املت���ّوج بلقب اأف�ض���ل لع���ب يف العامل 
لع���ام 2020 حيث �ضي�ض���تقر يف ايجاد 
بدي���ل ناج���ح عنه م���ن ب���ني العديد من 
اخل���ط  يلعب���ون يف  الذي���ن  الالعب���ني 
اإح���راز  عل���ى  الق���درة  الأمام���ي وله���م 
الهداف ومن بينهم املخ�ضرم الأملاين 
توما����س مول���ر ول�ض���يما اأن املب���اراة 
ت�ضكل نقطة مهمة يف امل�ضرية الناجحة 
�ض���من اإطار رحلته للحفاظ على اللقب 
ال���ذي نال���ه يف الن�ض���خة الخ���رية من 
البطولة التي نالها بهدف نظيف �ضجله 
كينغ�ضيلي كومان يف الدقيقة التا�ضعة 
واخلم�ض���ني باملب���اراة النهائية مبرمى  
فريق باري�س �ضان جريمان لكرة القدم 

الت���ي اأقيمت ي���وم الثالث والع�ض���رين 
من �ض���هر اآب 2020 عل���ى ملعب النور 

مبدينة ل�ضبونة الرتغالية.
لك���رة  الأوروب���ي  الحت���اد  واأ�ض���ند 
الق���دم اىل احلك���م ال���دويل الإ�ض���باين 
انطوني���و ميغي���ل ماثيو له���وز قيادة 
مباراة فريقي باي���رن ميونيخ الملاين 
الفرن�ض���ي  جريم���ان  �ض���ان  وباري����س 
يعاونه مواطنوه باو�ض���يريان ديفيز 
حكم���اُ م�ض���اعدًا اأوًل وروبريوتو دياز 
بريي���ز دي���ل بالوم���ار حكم���ًا م�ض���اعدًا 
فرناندي���ز  ا�ض���رادا  وخافي���ري  ثاني���ًا 
حكمًا رابعًاواأليخاندرو خو�ض���يه هري 
ناندي���ز حكم ف���ار وم�ض���اعده ريكاردو 

دي بريغو�س بينغوتي�ضيا.

نهائي اأوروبي مبكر بين البايرن و�ضان جيرمان

 متابعة : ح�سام �ملعمار

لُعَب���ْت يف ال���دوري العراق���ي حت���ى الآن 260 
مباراة، �ُض���ّجل فيها 494 هدفًا، مبعّدل ت�ضجيل 
1.9 ه���دف باملب���اراة الواح���دة وه���و الأقل يف 

املوا�ضم الأخرية مثلما يت�ضح اأدناه:
 ع���دد املباري���ات التي مل ت�ض���جل فيه���ا الفرق 
وهي ظاه���رة �ض���لبية ل نتمنى حدوثه���ا: اأكرث 
ه���ي  املباري���ات  يف  ت�ض���جل  مل  الت���ي  الف���رق 
الديواني���ة  مب���اراة( وبع���ده   15( ال�ض���ناعات 
وال�ضماوة )14 مباراة( ثم الكرخ )13 مباراة(، 
اأم���ا اق���ل الف���رق ف�ض���ال بالت�ض���جيل ه���ي القوة 

اجلوية )5 مباريات( وزاخو )6 مباريات( .
 ع���دد املباريات التي �ض���جل الفريق فيها هدف 
واحد فقط وهي اأي�ض���ًا ظاهرة �ض���لبية لن معدل 
الت�ض���جيل قليل ج���دًا: اأكرث الفرق التي �ض���جلت 
هدف���ًا واحدًا فقط هو زاخ���و )16 مباراة( ونفط 
الو�ض���ط )13 مب���اراة( وم���ن ث���م نف���ط الب�ض���رة 
وامان���ة بغداد )12 مباراة(، اأم���ا اأقل الفرق التي 
�ضجلت هدفا واحدًا فقط هي الكرخ )6 مباريات( 

والكهرباء وال�ضناعات )7 مباريات( .
 ع���دد املباري���ات الت���ي �ض���جلت فيه���ا الف���رق 
هدف���ني فقط. وهو �ض���من املعدل الع���ام العاملي 
للت�ض���جيل ، اأي اأنه ل يعتر �ض���لبيًا اأو اإيجابيًا 
واأك���رث الف���رق هي: الق���وة اجلوي���ة والزوراء 
والك���رخ والنج���ف واملين���اء وكل منهم �ض���جل 

هدف���ني يف )7 مباري���ات(، اأم���ا اأق���ل الفرق هو 
ال�ضماوة ) مباراة واحدة فقط( ثم نفط مي�ضان 
والقا�ضم والطلبة والديوانية )مباراتان فقط(.
 اك���رث الف���رق التي �ض���جلت )3 اأه���داف( يف 
املب���اراة الواحدة وهو �ض���يء اإيجابي جدًا هي 
فرق الق���وة اجلوي���ة ونفط مي�ض���ان والقا�ض���م 
والطلب���ة )3 مباري���ات( ث���م فريق���ي الكهرب���اء 
وال���زوراء )مبارات���ان فق���ط(. اأم���ا اأق���ل الفرق 
فهي التي مل ت�ض���جل ثالث���ة اأهداف منذ انطالق 
ال���دوري ولغاي���ة الآن وه���ي الك���رخ واأربي���ل 
وزاخ���و  والديواني���ة  وال�ض���ماوة  واحل���دود 

وال�ضناعات.
 اأك���رث الف���رق التي �ض���جلت )4 اأه���داف( يف 

املب���اراة الواح���دة ه���و فري���ق الق���وة اجلوي���ة 
)مبارات���ان( وبع���ده ال�ض���رطة )مب���اراة واحدة 
فقط(. وبقي���ة الفرق جميعها مل ت�ض���جل اأربعة 

اأهداف لغاية الآن.
 اأكرث الفرق التي �ض���جلت يف )5 اأهداف( يف 
املباراة الواحدة هو اأربيل )مباراتان( ثم نفط 
الو�ض���ط والق���وة اجلوي���ة وال�ض���رطة )مباراة 
واح���دة(. وبقي���ة الف���رق جميعه���ا مل ت�ض���جل 

خم�ضة اأهداف يف مباراة واحدة لغاية الآن.
 مل ي�ض���جل اأي فريق �ض���تة اأهداف لغاية الآن 

يف مباراة واحدة.
 فريق ال�ض���رطة الوحيد الذي �ض���جل �ض���بعة 

اأهداف يف مباراة واحدة وفعلها مرة واحدة.

الأقل والأكثر ت�ضجياًل لأهداف الدوري
 متابعة : �إياد �ل�ساحلي

مل ت���زل التغطي���ة ال�ض���حفية مل�ض���اركات 
الأندي���ة واملنتخبات يف املهام الر�ض���مية 
اخلارجي���ة تواج���ه مزاج���ًا غريب���ًا لدى 
املعنيني عن ت�ضمية ال�ضحفي اأو تقاع�ضًا 
من بع�س املكاتب الإعالمية التي تكتفي 
بتعميم �ض���ور من الوحدة التدريبية اأو 
املباريات دون اأية تفا�ض���يل توثق رحلة 

ممثل العراق يف املناف�ضات العربية والقارية.
�ض���راحة، ل ميك���ن قبول اأية اأع���ذار واهية للرد على 
ت�ض���اوؤلنا :ملاذا تغيب تفا�ضيل امل�ض���اركات العراقية 
خا����س  منتخبن���ا  اأن  ل�ض���يما  مهم���ة  بط���ولت  يف 
مباريات وّدي���ة عديدة، كان اآخرها مع اأوزبك�ض���تان 
ي���وم 29 اآذار املا�ض���ي، وكذل���ك ترق���ب اأندية القوة 
اجلوية والزوراء وال�ضرطة خو�س مباريات دوري 
اأبط���ال اآ�ض���يا 2021 وم���ا متّثله م���ن حتّديات كبرية 
لإع���الء كعب الكرة العراقية التي ظّلت �ض���نني طواًل 
تلعب يف م�ض���توى اأدنى �ضمن بطولة كاأ�س الحتاد 
الآ�ضيوي ل جُتاري فرق الت�ضنيف الأول يف القارة.

ان�ضغال الهيئة التطبيعية لحتاد كرة القدم بق�ضّيتي 
التح�ض���ري لنتخابات حزيران الق���ادم وزيارة جلنة 
التفتي����س اخلليجية اخلا�ض���ة ببطولة كاأ�س اخلليج 
العرب���ي25 ل يعفيه���ا م���ن تكثيف جهده���ا الإعالمي 
لنق���ل واق���ع املنتخ���ب الوطن���ي ع���ر ت�ض���مية اأح���د 
الزم���الء ملرافقت���ه، وما يحيط به م���ن موؤّثرات تعيق 

ا�ض���تعداداته للت�ض���فيات املزدوجة )مونديال2022 
وكاأ�س اآ�ض���يا 2023( وُيبنّي كوالي�س الحداث اأثناء 
مبارياته الوّدية والر�ضمية لأر�ضفتها وال�ضتفادة من 
معلومات الر�ضالة ال�ضحفية على غرار ما حتتفظ به 
�ض���حافتنا الرائدة من تقارير مهمة منذ �ضبعة عقود 
ونيف، اأما ترك املُتابع يتلّقى اأّية �ضاردة وواردة عر 
مواقع التوا�ضل الجتماعي، وما تن�ضره التطبيعية 
من بيانات موجزة، فذلك ل يتنا�ضب مع قيمة احلدث 
والهدف من ت�ض���كيل دائرة اإعالمية ينبغي اأن تراعي 

امل�ضلحة املهنية يف منا�ضبات كهذه.
�ضة  اأما الأندية، فلديها طاقات �ض���ابة، واأخرى متمرِّ
يف اأكرث م���ن موقع، يتباين تاأثري ر�ض���ائلها بني ناٍد 
واآخر ح�ضب ثقافتهم وخرتهم وِفطنتهم الإعالمية 
يف التعام���ل مع الأن�ض���طة وفق���ًا لأهميته���ا، لكن مل 
جند تف�ض���ريًا حتى الآن عن �ض���بب غياب الر�ض���ائل 
ال�ض���حفية قب���ل واأثناء وبع���د م�ض���اركة النادي يف 
داأب  مثلم���ا  ُمهّم���ني  وعرب���ي  اآ�ض���يوي  ا�ض���تحقاق 

الزم���الء ال�ض���ابقون يف اأخط���ر اأزمن���ة البل���د املاّرة 
عل���ى تاأدي���ة عمله���م مبهني���ة و�ض���جاعة ووا�ض���لوا 
رفد ال�ض���حف والقنوات التلفازية بر�ض���ائل �ضاملة 
مل تخ���ُل من النتق���اد للمدرب اأو ك�ض���ف وقائع غري 
اأ�ض���همت يف تراج���ع نتائ���ج  للمتابع���ني  منظ���ورة 
الفريق اأو لفتت النتباه اىل عوامل اإيجابية عّززت 
م���ن ان�ض���جام الالعب���ني وق���ادت مالكه���م التدريبي 

للفوز.
اإن ا�ض����تقاللية عم����ل الأندي����ة والهيئ����ة التطبيعية ل 
يعني ان�ض����الخ بع�س زمالئن����ا العاملني يف مكاتبها 
حتّم����ل  تقت�ض����ي  مهني����ة  اأع����راف  م����ن  الإعالمي����ة 
امل�ض����وؤولية كامل����ة وع����دم تنا�ض����ي ر�ض����د احل����دث 
����عة حماور حتليله وبي����ان اآراء البارزين فيه  وتو�ضِ
�ضواء ما يتعّلق مبنتخباتنا اأم اأنديتنا اأم مناف�ضيهم، 
واأل يقت�ضر الأمر على ن�ضر ب�ضعة �ضور مع اأ�ضماء 
ت�ض����كيلة املباراة يف تطبيقي )وات�ض����اب وتليكرام( 

اأ�ضهل الطرق للتمّل�س من الواجب املنقو�س!

الر�ضالة ال�ضحفية المن�ضّية في مكاتب الأندية والتطبيعية!



تمر النظم ال�سيا�سية في الدول العربية 
بحقبة تاريخية ملتب�سة ويعود �سبب 

االلتبا�س الى كثرة من العوامل ال�سيا�سية 
ي�سترطها  عوامل  منها  – االقت�سادية 

تطور نظمها ال�سيا�سية الملكية منها 
النزاعات  كثرة  ومنها  –والجمهورية، 

االجتماعية والتدخالت الخارجية وما 
اأنتجته من تبدالت كثيرة، ومنها تراجع 

طبقات اجتماعية و�سعود طبقات اأخرى.

اعتم���ادًا عل���ى التغ���رات ال�سيا�س���ية – االجتماعي���ة 
اجلاري���ة يف ال���دول العربي���ة اأ�س���عى اىل متابعته���ا 

اعتمادًا على املحاور التالية-- 
اأوال ً -- التغرات االجتماعية - ال�سيا�سية يف الدول 

العربية. 
ثانيًا – التغرات الطبقية يف الت�سكيالت االجتماعية 

العربية. 
التغ���رات  يف  اال�س���راكي  الي�س���ار  دور  ثالث���اً— 

ال�سيا�سية. 
اعتم���ادًا على املنهجية املث���ارة اأحاول درا�سة املف�سل 

االأول املو�سوم- 
اأوال ً -التغ���رات االجتماعي���ة - ال�سيا�سية يف الدول 

العربية.
- مرت الدول العربية بكرثة من التغرات ال�سيا�سية 
- االجتماعي���ة انطالقًا من انق�س���ام نظمها ال�سيا�سية 
اىل ملكي���ة – جمهوري���ة حي���ث �سلكت النظ���م امللكية 
طريق���ًا راأ�سمالي���ًا للتط���ور حماطًا بحماي���ة خارجية 
ومرافق���ه وتطور ن�سبي يف ت�سكيالتها االجتماعية، 
بينم���ا متيزت النظم اجلمهوري���ة بهيمنة الدولة على 
قطاع���ات اقت�سادية و�سي���ادة اأ�س���كال ا�ستبدادية يف 
احلي���اة ال�سيا�سي���ة قا�س���دة بن���اء دول وطني���ة قوية 

انطالقًا من هيمنتها ال�سيا�سية - االقت�سادية. 
-  املناف�س���ة ال�سيا�سي���ة بني �سكلي احلك���م يف الدول 
العربية اأف�ست اىل حروب اإقليمية ونزاعات �سيا�سية 
خملفة الفق���ر واالإرهاب ل���كال ال�سكل���ني املتخا�سمني 
مف�سيه اىل تعطي���ل الدميقراطية ال�سيا�سية وتباطوؤ 
التغرات االجتماعية املرتك���زة على حت�سني معي�سة 

الطبقات وال�سرائح االجتماعية. 
-- توا�س���ل النزاعات االجتماعية وح���روب الوكالة 
بني ال���دول العربي���ة بعد انهي���ار ازدواجي���ة التطور 
الق���وى  مطالب���ة  ت�سدي���د  اىل  اأف�س���ت  االجتماع���ي 
الدميقراطية ببناء اأنظمة �سيا�سية -دميقراطية رغم 
مواجهتها م�ساعب �سيا�سية كثرة يت�سدرها نهو�ض 
التيارات االإ�سالمي���ة ال�سلفية الهادفة اىل بناء اأنظمة 

�سيا�سية – دينية.
- التح���والت الدولي���ة اأف�ست اىل نتائ���ج �سلبية على 
تط���ور املجتمعات العربية وقواه���ا الوطنية ات�سمت 

بال�سمات التالية --
-- �سي���ادة من���وذج التط���ور الراأ�سم���ايل يف الع���امل 

وهيمنته يف العالقات الدولية – الوطنية.
الراأ�سم���ايل اف�س���ت اىل انهي���ار  التط���ور  - هيمن���ة 
النظم اجلمهوري���ة وان�سغالها يف احلروب الداخلية 

ومواجهة االإرهاب املحلي والوافد. 
- وحداني���ة تط���ور الراأ�سم���ايل عززت النظ���م امللكية 
وزادت م���ن ترابطاتها االقت�سادي���ة – ال�سيا�سية مع 

املراكز الراأ�سمالية الكربى.   
- �سجع���ت التغ���رات اجلديدة يف العالق���ات الدولية 
ق���وى االإ�سالم ال�سلفي���ة ال�ستالم ال�سلط���ة ال�سيا�سية 
االأهلي���ة  احل���روب  انت�س���ار  م���ن  ذل���ك  اأنتج���ه  وم���ا 

وال�سراعات ال�سيا�سية يف النظم اجلمهورية.  
-- التغرات ال�سيا�سي���ة يف الدول العربية انعك�ست 
عل���ى تطور الت�سكي���الت االجتماعي���ة الوطنية واأدت 
اىل ك���رثة من التب���دالت يف مواق���ع وادوار الطبقات 

االجتماعية.  
الت�سكي���الت  يف  الطبقي���ة  التغ���رات   – ثاني���ًا   

االجتماعية.
-- تغرات الت�سكيالت االجتماعية يف الدول العربية 
متثل���ت براجع الق���وى الطبقي���ة املنتج���ة و�سيطرة 
الطبقات االجتماعية الفرعية على االقت�ساد الوطني 

واعتمادها �سيا�سة الت�سدير واال�ستراد. 
-- �سي���ادة االإ�س���الم ال�سيا�س���ي الطائف���ي يف بع����ض 
ال���دول العربية وتطور حتالفات���ه االإقليمية الطائفية 

وما اأنتجه ذلك من حتجيم تطور العقيدة الوطنية. 
الدول���ة  وان�سغ���ال  القاع���دي  االإره���اب  انت�س���ار   --

وموؤ�س�ساتها الع�سكرية ب�سد العدوان.
-- تراج���ع هيمنة الدول���ة الوطنية عل���ى موؤ�س�ساتها 
االقت�سادي���ة ف�س���اًل ع���ن ت���دين مكان���ة موؤ�س�ساته���ا 

الع�سكرية.

--انت�سار الف�ساد االإداري و�سيادة ر�ساوى ال�سركات 
االحتكاري���ة للطواق���م االإدارية به���دف م�ساركتها يف 

ا�ستغالل ثروة البالد الوطنية. 
-- تف���كك الت�سكيالت االجتماعي���ة يف الدول العربية 
وت���وزع قواه���ا عل���ى ك���رثة م���ن االأح���زاب والق���وى 

ال�سيا�سية املنت�سرة يف الدول الوطنية. 
 -- �سي���ادة النزع���ة اال�ستقاللي���ة لالأقلي���ات القومي���ة 
ب�سب���ب �سع���ف البن���اء الف���درايل للدول���ة الوطني���ة 

وتوزيع ال�سالحيات بني املركز واالقاليم القومية.
-- اعتم���اد اأح���زاب ال�س���الم ال�سيا�سي عل���ى ف�سائل 
م�سلحة حلماية توجهاتها ال�سيا�سية وقمع املطالبات 

الوطنية باحلريات ال�سيا�سية.
الدميقراطي���ة  الوطني���ة  االأح���زاب  دور  --انح�س���ار 

وتاأثرها على �سياغة �سيا�سة البالد الوطنية.
-- ان التغ���رات امل�س���ار اليه���ا اأعاق���ة ق���درة الق���وى 
الوطنية الدميقراطية على بناء برنامج وطني لقيادة 

�سلطة البالد الوطنية.   
ثالث���ًا-- الي�س���ار اال�سراك���ي ودوره يف التغ���رات 

ال�سيا�سية. 
- اأف�سى انهيار دور الدولة يف التحوالت االجتماعية 
فعاليته���ا  وتنام���ي  الفرعي���ة  الطبق���ات  �سي���ادة  اىل 
ال�سيا�سي���ة ناهيك عن تراج���ع االأدوار الفعلية للقوى 

الدميقراطية.
- التغ���رات االقت�سادي���ة و�سع���ود الق���وى الفرعية 
و�س���ع على الي�س���ار اال�سراكي مه���ام ج�سيمة لكونه 
)اأ( مدافع���ًا ثاب���ت ع���ن م�سال���ح الب���الد الوطنية )ب( 
مع���ربًا ع���ن م�سالح الطبق���ات املنتج���ة. )ج(مناه�سًا 

لنهوج التبعية والتهم�ض.
- مه���ام جتمي���ع الق���وى الوطني���ة وقي���ادة الكف���اح 
العدال���ة  دول���ة  بن���اء  اىل  اله���ادف  الدميقراط���ي 
االجتماعي���ة ي�س���ع عل���ى عات���ق الي�س���ار اال�سراكي 

م�سوؤولية تاريخية تتلخ�ض باملهام التالية- 
- اأوال – �سياغة برنامج وطني دميقراطي قادر على 

�سيانة الدولة الوطنية من ال�سياع والتهمي�ض.
- ت�سكي���ل حتالف���ات وطني���ة خلو����ض االنتخاب���ات 
اأداة  االنتخابي���ة  ال�سرعي���ة  ت���رك  وع���دم  الربملاني���ة 

�سيا�سية لدى الطبقات الفرعية وقواها ال�سيا�سية.  
-- بناء دولة وطنية قوية قادرة على تطوير اأجهزتها 
الع�سكري���ة لغر�ض الدفاع عن �سي���ادة البالد الوطنية 

ومكافحة االإرهاب املحلي والوافد.
--حترمي حمل ال�سالح خارج �سرعية الدولة الوطنية 
الدميقراطي���ة  الق���وى  �س���د  ا�ستخدام���ه  وجت���رمي 

والتهديد باحلروب االهلية. 
وطني���ًا  نهج���ًا  الدميقراطي���ة  ال�سرعي���ة  اعتم���اد   --

ال�ستالم ال�سلطة ال�سيا�سية واإدانة الرح االنقالبية.
-- ت�سكي���ل حتالفات م���ع الدول املناه�س���ة لل�سيطرة 
االأجنبي���ة اعتمادًا على الكفاح امل�س���رك �سد الهيمنة 

اخلارجية. 
الت���ي  والتهمي����ض  التبعي���ة  �سيا�س���ة  مناه�س���ة   --
تعتمده���ا العومل���ة الراأ�سمالي���ة باعتباره���ا �سكاًل من 

اأ�سكال اال�ستعمار اجلديد.
اإن التب���دالت والتغ���رات يف ال���دول العربي���ة تعطي 
اإمكاني���ة جدي���دة لق���وى الي�س���ار والدميقراطية على 
ت�سكيل حتالفات وطني���ة مناه�سة للتبعية واالإحلاق 

والتغريب. 
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لطفي حامت

اأ.د. حممد الربيعي

ويف حني اأن جزء كبر من مناطق العراق 
ت�سك���و من انعدام املدار�ض اأو من االأبنية 
الطينية وخلوها من املرافق ال�سرورية، 
فاإن الغالبية من الطلب���ة املتفتحني ذهنيًا 
وم���ن الذين متكنوا م���ن حتقيق م�ستوى 
عاٍل م���ن التعليم هجروا الوطن بحثًا عن 
حي���اة اأف�س���ل وفر�ض عم���ل ال تتوفر يف 
الداخ���ل، وم���ن الوا�س���ح اأن احلكومة ال 
ت���ويل اهتمامًا مقب���واًل للتعليم، وال تبذل 
جه���ودًا كافي���ة ل�سم���ان تعلي���م كل طف���ل 
يف الع���راق كح���ق اأ�سا�س���ي، وم���ا زال���ت 
االإج���راءات الت���ي تق���وم به���ا احلكوم���ة 
هي اإج���راءات فا�سلة ونتيج���ة لذلك، فاإن 
مع���دل معرف���ة الق���راءة والكتاب���ة ي���زداد 
ن�سب���ة مقارنة ب���دول املنطق���ة، والظاهر 
هو وج���ود اختناقات ع�سرة يف العملية 
اعتم���اد  اىل  تع���ود  معظمه���ا  الربوي���ة 
التعلي���م الزائ���ف كاأ�سل���وب ومنهج مميز 
ل���ه فل�سفته واأهدافه وطرق���ة »الربوية«، 
وما �ساع���د على تر�سيخ دعائم هذا النوع 
م���ن التعليم ه���و انت�سار الف�س���اد، وجهل 
القي���ادات ال�سيا�سية ، ال�س���وؤال امللح هو 

ملاذا يتجه تعليمنا نحو الهاوية؟ 

م�ساكل نظام التعليم الزائف

االعتماد على درجات االمتحان
يف بلدن���ا، نقي�ض املوهب���ة ح�سب درجات 
الط���الب. لي����ض من غ���ر املاأل���وف اعتبار 
الطال���ب ال���ذي يح�س���ل عل���ى اأك���رث م���ن 
اأنه »المع« يف  ٪90 م���ن الدرجات عل���ى 
ح���ني اأن اأولئ���ك الذي���ن يح�سل���ون عل���ى 
يعت���ربون �سعيف���ني  متو�سط���ة  درج���ات 
لي�ض لديه���م م�ستقبل ملمو����ض. وال يزال 
�س���كل املناه���ج الت���ي �سمم���ت يف بدايات 
الق���رن املا�س���ي �ساري���ًا االآن دون العدي���د 
من التغ���رات والتعدي���الت التي ح�سلت 
ب�س���كل  الركي���ز  يت���م  حي���ث  الع���امل  يف 
كب���ر عل���ى احل�سول على درج���ات جيدة 
ب���داًل م���ن حتقيق التنمي���ة ال�سامل���ة للفرد 
، املدر�س���ة واجلامع���ة يف جمتم���ع اليوم 
تك�سب الطال���ب »ثقافة �سطحي���ة«، النهما 
يوليان اأهمية ك���ربى للتلقني كطريقة يف 
التدري����ض، وبه���ذا يّقيم االمتح���ان قابلية 

اجرار املعلومات. 

انعدام االهتمام بالتعليم العملي 
التعلي���م مبعظمه تعليم نظ���ري مع جمال 
�سئي���ل للتعلي���م العمل���ي، والبح���ث م���ن 

جان���ب الطلبة، وال توج���د م�ساحة للتعّلم 
والتفك���ر االإبداع���ي، والط���الب ملزمون 
دائم���ًا مبنه���ج مع���ني وال يت���م ت�سجيعه���م 
عل���ى ط���رح االأ�سئل���ة والتجري���ب وتنمية 
امله���ارات. منهجية التدري����ض لدينا رتيبة 
للغاي���ة وهن���اك انع���دام كام���ل للمرون���ة، 
ومين���ع اخل���روج ع���ن مف���ردات املنه���ج، 
ل�ساع���ات  الغال���ب  يف  الط���الب  يخ�س���ع 
يك���ون  حي���ث  املحا�س���رات  م���ن  طويل���ة 
حم�سل���ة التعل���م ال���ذي يح�سل���ون علي���ه 
مو�سع �سك كب���ر، وال ي�سمح اأي اأ�سلوب 
للتدري����ض يث���ر اهتم���ام الطال���ب خارج 
ال�س���ف ملتابعة مو�س���وع الدر�ض بطريقة 

خمتلفة. 

الدرا�سة مملة
نتائج نهاية الع���ام وامتحانات البكلوريا 
يف جم���ال التعلي���م العراق���ي له���ا اأهمي���ة 
ق�س���وى، وقد يوؤدي ع���دم احل�سول على 
الط���الب  تعري����ض  اإىل  عالي���ة  مع���دالت 
ل�سل�سل���ة م���ن اخل���ذالن واالإذالل وفقدان 
الريا�سي���ة  االأن�سط���ة  حتظ���ى  ال  الثق���ة، 
والفني���ة واحلرفية واالأن�سط���ة الال�سفية 
باحرام كب���ر من قبل املجتم���ع واأولياء 
االأم���ور واملوؤ�س�س���ات الربوي���ة، ُتعط���ى 

املو�سوع���ات االأكادميي���ة اأهمي���ة كب���رة 
لدرج���ة اأن املعلم���ني غالبًا ما ُينظ���ر اإليهم 
املخ�س�س���ة  الف���رات  ي�ستغل���ون  وه���م 
للريا�سة واالأن�سطة االأخرى خارج املنهج 
الدرا�س���ي الإنهاء املنهج الدرا�سي اخلا�ض 
اأن يك���ون هن���اك فه���م  به���م، يج���ب هن���ا 
اأ�سا�س���ي لعملية التعلم ذاته���ا، التعّلم هو 
عملية اإبداعية، من املتوقع اأن يفكر الفرد 
ويتفاع���ل ويت�سرف، ويعال���ج املعلومات 
االإبداعي���ة  اال�ستنتاج���ات  م���ن  مبزي���ج 
والعملي���ة، يجب حتويل ال���وزن بالكامل 
اإىل التعل���م ولي����ض جم���رد للح�سول على 
درج���ات عالي���ة يف االمتح���ان. يج���ب اأن 
يتحقق ذلك من قبل املدر�سة والعائلة على 

حد �سواء. 

عدم االهتمام بالفرد
اله���دف م���ن التعليم ه���و تثقي���ف الطالب 
ومتكينهم من حتقيق النجاح املن�سود يف 
حياته���م، ال يرغب كل طف���ل يف اأن ي�سبح 
طبيبا او حماميا او مهند�سا عندما يكرب، 
فقد يرغب يف اأن ي�سبح �ساعرًا، اأو مغنيًا، 
اأو ريا�سيًا، اأو تاج���رًا، تكمن امل�سكلة يف 
نظامن���ا التعليم���ي احل���ايل يف اأن جميع 
ه���وؤالء الط���الب �سيتع���ني عليه���م درا�سة 

نف�ض املو�سوعات، والقيام بنف�ض طريقة 
التعليم على الرغم من اأن العديد من املواد 
الت���ي يت���م تدري�سها ل���ن تك���ون ذات �سلة 
به���م بعد ب�سع �سن���وات، بالطبع، القراءة 
والكتابة االأ�سا�سية �سرورية، لكن جعلهم 
يدر�س���ون نف����ض املو�سوع���ات مل���دة 10 
�سنوات طويلة، وبعدها لن يتمكنوا حتى 
من اختيار جم���ال التخ�س�ض فهذا يعترب 

ق�سمة �سيزى. 

التعليم ينبذ االبداع 
نظامن���ا الرب���وي يعتم���د عل���ى معاي���ر 
مقي���دة للموا�سي���ع املدر�سي���ة، ال يوج���د 
تركي���ز مت�ساٍو عل���ى املو�سوعات العلمية 
واللغوية واالجتماعي���ة، ومنهج الربية 
االإ�سالمية يتجاوز حدود مفرداته لي�سمل 
اللغة العربية واالجتماعي���ات والتاريخ، 
يف الواق���ع، ال توج���د م���واد اإبداعية اإىل 
جان���ب الريا�سي���ات والعل���وم واإ�سافتها 
�سيكون مزيج���ًا رائع���ًا، وي�ساعد الطالب 
عل���ى فه���م ال�س���ورة االأك���رب يف املدر�سة، 
النظ���ام الربوي يغلق عق���ل الطالب بدل 
الع���امل ب�سب���ب �سع���ف  اأن يفتح���ه عل���ى 
تدري����ض اللغ���ات، ال تتكل���ف املدر�سة وال 
حت���ى اجلامعة ببن���اء �سخ�سي���ة متكاملة 

لل�س���اب العراقي والتي تتطل���ب االنفتاح 
عل���ى ثقاف���ات وح�س���ارات الع���امل، وهذا 
بدوره يتطلب متكني الطالب من التحدث 

واملوا�سلة بلغة اأجنبية بطالقة. 

�سوء منهجية التدري�س
املنه���ج هو ما يحتاج اإىل تغير، ويتطلب 
اأي�سًا تغيرًا كاماًل لط���رق التدري�ض على 
�سعيد املدر�سة واجلامعة، طرق التدري�ض 
لدينا قدمي���ة، ما زلنا ن�ستخ���دم ال�سبورة 
والطبا�سر كاأ�سل���وب التدري�ض الوحيد، 
عل���ى الرغم من وج���ود موجة من التبديل 
اإىل و�سع التعل���م االإلكروين كا�ستخدام 
التقني���ات الرقمي���ة كالباوربوينت، اإال اأن 
ذل���ك يح���دث بن�سب���ة �سغرة ج���دًا ، لي�ض 
فق���ط طريق���ة التدري�ض لدينا غ���ر فعالة، 
ولك���ن اأي�س���ًا املعلم���ني واملدر�سني. يجب 
تداب���ر  واجلامع���ة  املدر�س���ة  تتخ���ذ  اأن 
لتزويده���م مبه���ارات اأ�سالي���ب التدري�ض 
احلديثة باالإ�سافة اإىل تكييفهم مع التعلم 
االإلك���روين ال�سريع ، التعلم االإلكروين 
ه���و عملية تعل���م اإبداعية، ولك���ن فقط مع 
وج���ود معلم جي���د ودع���م موؤ�س�ساتي، اإذا 
متكنا من اجلمع بني معلم جيد ومنهجية 
تعل���م حديثة، ودعم وزاري وموؤ�س�ساتي، 

فيمكننا جني العجائب منها. 

انعدام المعرفة الوظيفية ومعرفة 
ال�سوق

اإذا ا�ستطعنا النظر فيما يقرب من عقدين 
مرحل���ة  اأي  م���ن  الدرا�س���ي  املنه���ج  م���ن 
درا�سي���ة، فيمكنن���ا ب�سهول���ة اأن ن�ستنت���ج 
اأنه كانت هناك تغيرات طفيفة يف املنهج 
الدرا�س���ي لكنها مل تك���ن ت�ستجيب حلاجة 
املجتم���ع وال�س���وق. ال�س���يء امله���م الذي 
يفتق���ر اإلي���ه نظام التعلي���م يف العراق هو 
معرف���ة حاج���ة ال�س���وق والوظائ���ف التي 
يحتاجه���ا املجتم���ع، بعب���ارات ب�سيط���ة، 
الطال���ب يعل���م كيف ي�سرح عملي���ة معينة، 
ولكن���ه ال يع���رف اأب���دًا كيفية القي���ام بها، 
ال حتت���وي املناه���ج عل���ى اأي اأ�سا�سي���ات 

ح���ول كيفية عم���ل ال�سوق وكيفي���ة اإدارة 
االقت�س���اد، يج���ب توف���ر تعلي���م عمليات 
ال�سوق االأ�سا�سية للط���الب على االأقل من 
امل�ستوى الثانوي حت���ى يكون لديهم فهم 

اأو�سع لالقت�ساد وت�سر االأعمال. 

الخال�سة
يجب اأن يك���ون التعلي���م احلقيقي متاحًا 
للجمي���ع، ولكن يجب اأن يك���ون التطوير 
ال�سامل جزءًا من املنهج اأي�سًا، اإن احلاجة 
االآن ه���ي تطوي���ر نظام ال ُيج���رب االأطفال 
اأن يكون���وا من���اذج ببغائي���ة  في���ه عل���ى 
باأ�سلوب التعليم الزائف. لن�سمح لهم باأن 
يكون���وا ف�سولي���ني )ح���ب اال�ستطالع(، 
ولن�سجعهم على ط���رح االأ�سئلة، وتناول 
املو�سوع���ات الت���ي يهتمون به���ا حقًا يف 
وق���ت مبكر م���ن حياتهم، ميك���ن اأن تلعب 
عملي���ة  يف  حيوي���ًا  دورًا  التكنولوجي���ا 
التعّل���م. م���ع ظه���ور الو�سائ���ل ال�سمعي���ة 
والب�سرية واللوح���ات الذكية واملحتوى 
الدرا�سي���ة  وال�سف���وف  االإنرن���ت  ع���رب 
املدجم���ة، يبدو اأن املهم���ة اأ�سبحت اأ�سهل 
طاملا توفرت االإرادة وق�سي على الف�ساد. 
احلا�س���ر  الوق���ت  يف  الط���الب  يتمت���ع 
بو�سائ���ل للتعل���م ع���رب الط���رق التفاعلية 
اأك���رث من اأي وقت م�سى، لقد حان الوقت 
لب���دء اال�ستثم���ار يف اأ�ساليب اأكرث حداثة 
للتعليم والتعلم، على املدر�سة واجلامعة 
اأن ت�سطل���ع باأدواره���ا يف بن���اء االإن�سان 
العراق���ي ولتحقي���ق ه���ذا اله���دف حتتاج 
للعم���ل معًا جنب���ًا اإىل جنب م���ع املعلمني 
واملدر�سني واأولي���اء االأمور للبدء بتنفيذ 
للحي���اة  اأف���راد  الإع���داد  تربوي���ة  برام���ج 
والتغي���ر  للتق���دم  اأ�سا�سي���ة  وعنا�س���ر 
خطوت���ان  واالقت�س���ادي.  االجتماع���ي 
اىل  اإنتهاجهم���ا  ي���وؤدي  ق���د  ايجابيت���ان 
ت�سهيل ه���ذه املهمة اأال وهما الق�ساء على 
الف�س���اد اأواًل، وث���م اال�ستثمار يف التعليم 
بالنظ���ر اىل حقيق���ة اأن الع���راق يق���ع يف 
قمة البل���دان الفا�سدة، وقم���ة البلدان يف 

تدهور التعليم. 

1 - اإن م�س���روع القانون الذي مت الت�سويت 
علي���ه مق���دم م���ن رئا�س���ة اجلمهوري���ة وكان 
مبادتني فقط بينما مت الت�سويت على اأربعة 
م���واد اإ�سافي���ة دون اأن تت���م قراءته���ا قراءة 
اأوىل اأو ق���راءة ثاني���ة واإمن���ا اأ�سيف���ت عن���د 
بالت�سويت فقط وهذا خمالف للمادة )136( 
م���ن النظ���ام الداخل���ي ملجل�ض الن���واب التي 
ج���اء فيه���ا االآت���ي )ال يج���وز الت�سويت على 
م�س���روع القانون قبل م�سي اأربعة اأيام على 
االأق���ل من انته���اء املداولة فيه وفًق���ا ملا يلي. 
اأواًل:  يق���راأ م�س���روع القانون ق���راءة اأوىل. 
ثانيًا: يقراأ م�سروع القانون قراءة ثانية بعد 
يومني عل���ى االأقل وبعد ا�ست���الم املقرحات 
التحريرية بتعديلِه ثم اإجراء املناق�سة عليه(
التعدي���ل  م���ن  االأوىل  امل���ادة  يف  ج���اء   -  2
ب���ان م���ن يت���وىل اختي���ار رئي����ض املحكم���ة 
االحتادي���ة واأع�سائها بوا�سط���ة جلنة ت�سم 
رئي����ض جمل����ض الق�س���اء االأعل���ى ورئي����ض 
االدع���اء الع���ام ورئي�ض االإ�س���راف الق�سائي 
ورئي�ض املحكمة االحتادية العليا، وا�ستبعد 
رئي����ض اأو ممثل ملجل����ض الق�س���اء يف اإقليم 
كرد�ستان اأو االأقاليم الت���ي تت�سكل م�ستقباًل 
وهذا خالف م���ا يوجبه الد�ست���ور الأن اإقليم 
كرد�ست���ان ل���ه خ�سو�سية اأ�س���ارت لها املادة 
)117/اأوال( م���ن الد�ست���ور الت���ي ج���اء فيها 
االآتي )اأواًل:- يقر هذا الد�ستور، عند نفاذه، 
اإقلي���م كرد�ستان و�سلطات���ه القائم���ة، اإقليمًا 

احتاديًا.(
3 - ج���اء يف التعدي���ل ب���اأن رئي����ض املحكمة 
االحتادي���ة العلي���ا ع�سو يف جلن���ة االختيار 
بينم���ا الرئي�ض احلايل ا�سبح خارج اخلدمة 
ب�سب���ب احالت���ه اىل التقاعد عل���ى وفق ن�ض 
امل���ادة )3( م���ن قان���ون التعدي���ل والقان���ون 
اعت���رب نافذ م���ن تاري���خ اإق���راره يف جمل�ض 
املحكم���ة  رئي����ض  اأ�سب���ح  وبذل���ك  الن���واب 
االحتادي���ة خ���ارج اخلدم���ة من تاري���خ نفاذ 
القانون ، فكيف �سيح�سر مع جلنة االختيار 
وه���و لي�ض رئي�س���ًا للمحكمة وه���ذه خمالفة 
ل�سياق���ات الت�سري���ع و�سنك���ون اأم���ام ف���راغ 

يتعذر معه ت�سكيل املحكمة االحتادية العليا
- وق���ع القان���ون يف خمالف���ة د�ستوري���ة   4
وا�سح���ة عندم���ا �سح���ب �سالحي���ة رئي����ض 
اجلمهوري���ة احل�سري���ة با�س���دار مرا�سي���م 
)73/�سابع���ًا(  مبوج���ب  الق�س���اة  تعي���ني 
ومنحه���ا اىل رئي����ض جمل�ض الن���واب عندما 
م���ن  الق�س���اة  تعي���ني  اأم���ر  اإ�س���دار  اأج���از 
رئي����ض ال�سلطة الت�سريعية وه���ذه لي�ض من 
�سالحيات جمل�ض النواب الأن االأمر تنفيذي 

ولي�ض ت�سريعيًا.
5 - جمل����ض الق�س���اء االعل���ى اأ�س���در بيان���ًا 
ر�سمي���ًا دع���ا اإىل اجتم���اع يف ي���وم االثن���ني 
بالق�س���اة  واالحتف���ال  االع�س���اء  لر�سي���ح 
املتقاعدي���ن بينما القان���ون مازال يف مرحلة 
الت�سري���ع الأن القان���ون الت�س���ري اأحكامه اإال 
اإذا ن�س���ر يف اجلريدة الر�سمي���ة وعلى وفق 
اأح���كام امل���ادة )1/ثاني���ًا( من قان���ون الن�سر 
يف اجلري���دة الر�سمية رق���م 78 ل�سنة 1977 
التي جاء فيها االآتي )ثانيا : يعترب جميع ما 
ين�سر يف )الوقائع العراقية( الن�ض الر�سمي 
املعول عليه، ويعمل به من تاريخ ن�سره، اإال 
اإذا ن����ض في���ه على خ���الف ذل���ك( وبذلك فان 
القان���ون الميك���ن اأن نع���ول على م���ا ين�سره 
جمل�ض الن���واب اإال بعد ن�س���ره يف اجلريدة 
الر�سمي���ة ، وم���ن ث���م نطب���ق اأحكام���ه عل���ى 
الوقائع التي ح�سلت بعد �سدوره واعتبارًا 
من تاريخ اإق���راره ولي�ض الأي جهة ان تطبق 
القان���ون وه���و م���ازال يف مرحل���ة االإ�سدار 

وهذا اجماع الفقه الد�ستوري.
6 - وج���ود ن����ض يف قان���ون التعديل يكر�ض 
املحا�س�س���ة التي ق�ست املحكم���ة االحتادية 
العلي���ا بع���دم جواز ت�سري���ع ق���رار اأو قانون 
الع���دد  قراره���ا  ويف  باملحا�س�س���ة  يتعل���ق 
89 يف 2019/10/28 حي���ث ق�س���ت بع���دم 
د�ستورية قرار جمل�ض النواب رقم 44 ل�سنة 
2008 ح���ول املحا�س�سة يف تويل املنا�سب، 
وذلك عندما جاء قانون التعديل مبادة تكر�ض 
املحا�س�سة عند اإ�سافة املادة )6( وجاء فيها 
االت���ي )يحف���ظ يف تكوين املحكم���ة التوازن 

الد�ست���وري ب���ني مكونات ال�سع���ب العراقي، 
بل عل���ى العك�ض اأن القانون ق���د خالف نف�سه 
عندما ا�ستبعد جمل�ض الق�ساء يف االإقليم من 

جلنة االختيار كما ذكر �سلفًا.
7 - القان���ون ول���د ميتًا الأن���ه ا�ستبعد جمل�ض 
الق�ساء يف االقلي���م من جلنة االختيار فكيف 
�سيك���ون للق�س���اة م���ن االأك���راد الأن املجل����ض 
وبالنتيج���ة  الر�سي���ح  ع���ن  ميتن���ع  �س���وف 
التنعق���د املحكم���ة الأن فيه���ا نق����ض االأع�ساء 
بجمي���ع  تنعق���د  اأن  يج���ب  املحكم���ة  وه���ذه 
اأع�سائه���ا و�سنع���ود ل���ذات الف���راغ احلا�سل 

االآن.
املحكم���ة  ق���رار  خال���ف  القان���ون   -  8
االحتادي���ة العلي���ا رق���م 44 ل�سن���ة 2015 يف  
بتاري���خ  ال�س���ادر  وال���راأي   2015/4/28
الذه���اب  ان   ( ن����ض  2012/11/18وال���ذي 
اىل تعدي���ل قان���ون املحكم���ة االحتادي���ة رقم 
)30( ل�سنة 2005 يلزم اأن ال يخرج امل�سروع 
�س���واء كان ب�سكل قان���ون اأو تعديل القانون 
الناف���ذ ع���ن ن�سو����ض الد�ست���ور وباالأخ�ض 
ن����ض امل���ادة )92/ ثاني���ا ( حي���ث تل���زم اأن 
ي�سدر قان���ون املحكمة االحتادي���ة او تعديل 
القان���ون الناف���ذ بالن�س���اب املن�سو�ض عليه 
يف امل���ادة 92 م���ن الد�ست���ور  وه���و ن�س���اب 
الثلثني والذهاب اىل خالف ذلك بالن�سبة اىل 
التعديل املق���رح ي�سكل خمالف���ة د�ستورية ، 
ونركز هنا على اأن قانون املحكمة االحتادية 
العلي���ا - اإن�س���اًء وتعدياًل اخت�س���ه الد�ستور 
بن�س���اب مع���ني للم�سادق���ة علي���ه ) بقان���ون 
ي�سن باأغلبي���ة ثلثي اأع�ساء جمل�ض النواب ( 
وال يجوز خمالفة ذل���ك اإن�ساًء وتعدياًل وهذا 
نورد يف بيان ن�سره الدكتور عمار طعمة عن 
كتلة النهج النهج الوطني. وحيث اإنه �سّوت 
على التعديل باالأغلبي���ة الب�سيطة فاأنه خالف 
قرار املحكمة االحتادية الذي هو بات وملزم 
للكافة مبوجب املادة 094( من الد�ستور التي 
ج���اء فيها االآتي )ق���رارات املحكمة االحتادية 

العليا باّتة وملزمة لل�سلطات كافة.(
* قا�ضي متقاعد

الـتـعـلـيـم الـزائــف

يلعب التعليم دوراً حا�سمًا في تنمية الفرد، وبالتالي المجتمع 
باأكمله. وعلى الرغم من اأن تاريخ نظام التعليم العراقي 

يت�سمن بع�س االأمثلة االإيجابية التي يمكن االفتخار بها، اإال 
اأنه في الوقت الحا�سر يعاني من اأزمة حادة على ال�سعيدين 
المدر�سي والجامعي ويتلقى انتقادات وا�سعة فال يمكن اإنكار 

حقيقة اأننا بداأنا بالتاأخر منذ عدة عقود حتى االآن. 

المخالفات الد�شتورية في م�شروع قانون 
تعديل قانون المحكمة االتحادية العليا

التطور الراأ�شمالي وتحالف الي�شار الديمقراطي



الق�سم الثاني

» ... كان منت�سف الليل يمثُل لي 
نوعًا من الغروب ، وغالبًا ماينتهي 

الفجُر واأنا في غمرة العمل اإلى 
قدوم ال�سباح . اأ�سدلُت �ستارة الجّد 
على كّل ماله �سلة باللهو ؛ فماعدُت 

اأجُد نف�سي اإال �ساهراً اأمخُر عباب 
القراءة والتاأليف . اأخذُت بهذا 

النهج خالل ان�سرافي لكتابة 
ال�سيغة االأولية الأطروحة ال�سرد 

العربية التي بداأُت بها في ال�ساعة 
الثانية ع�سرة من ليلة الخمي�س 3/ 

الواحدة  1989 وانتهيُت منها في   /  8
والن�سف من ليلة الجمعة 12 / 10 / 

».......  1990
الدكتور عبد اهلل إبراهيم
موسوعة السرد العربي

سيرة كتاب

  ثّم���ة خ�صي�صة اأخرى فائق���ة الأهمية تتجّلى 
يف املو�ص���وعة ، وق���د اأ�ص���ار اإليه���ا عب���د الل���ه 
يف  املو�ص���وعة  �ص���رة  كت���اب  يف  اإبراهي���م 

العبارات التالية : 
     »  ... اأردُت ِب���� ) ال�ص���ردية ( املدخ���ل ال���ذي 
ي�ص���تعني ب���ه الباح���ث ل�ص���تخال�ص الطبيع���ة 
ال�ص���ردية للن�ص���و�ص الأدبي���ة ، وفيه ترتادف 
املعرفة النقدية ب�ص���وؤون ال�صرد من حيث اأنها 
ت�ص���تخل�ُص �ص���فاته وتعّرُف بهويت���ه الثقافية 

يف اآن واحد ... » 
   ميك���ُن ف���ّك اللغة ال�ص���فرية املخ�صو�ص���ة يف 
ه���ذه العبارة بطريق���ة اإجرائي���ة تنطوي على 
جهد ثنائ���ي الأوجه اأبان عن���ه املوؤّلف يف غر 

مو�صع من كتاب ال�صرة : 
الأدب  ب���ني  امل���وؤذي  ال�صتب���اك  ف���ّك   : اأوًل     
والتاأري���خ ال�صيا�ص���ي ، وه���و اإ�صتب���اٌك �ص���ار 
اأن���اخ بوطاأته الثقيلة عل���ى الدر�ص الأكادميي 
التحقي���ب  ب���ات  حت���ى  والعرب���ي  العراق���ي 
التاأريخ���ي لالأدب اأق���رب اإىل تعوي���ذة مقّد�صة 
جعلت درا�ص���ة الأدب نوعًا منفرًا من الالهوت 
�صناع���ة  يف  الأدب  ي�صتب���ك  اأن  ب���دل  الأدب���ي 
الثقاف���ة والدرا�صات الثقافي���ة وتاريخ الأفكار 
بعاّم���ة . كان م���ن �صاأن ه���ذا الاله���وت الأدبي 
ال���ذي تع���ود م�صّنفات���ه الأوىل اإىل �صخو����ص 
فاعلي���ة  الأدب  ُجِع���َل  اأن  معروف���ة  اأكادميي���ة 
م�ص���ّورة بالعزل���ة وغ���ر موؤث���رة يف ت�صكي���ل 
الذائقة املعرفية والفل�صفي���ة لالإن�صان ، ورمبا 
ه���ذا ه���و ال�صب���ب ال���ذي اأ�ص���اع الع���زوف عن 
الدرا�ص���ة اجل���ادة ف�صاًل عن حتبي���ب الأدب – 

قراءة وذائقة – ل���دى اأو�صع نطاق من النا�ص 
على امل�صتويني الأكادميي وال�صعبي . 

   ثاني���ًا  : يف اجلان���ب املعاك�ص ، �صهد الو�صط 
العراق���ي والعرب���ي – واإىل ح���ّد م���ا الو�ص���ط 
الأكادمي���ي فيهما – منذ نهاية �صتينيات القرن 
الع�صري���ن ف���ورة غ���ر م�صبوق���ة يف التب�صر 
ت�صريحي���ة  درا�ص���ة  ب���داأت  الت���ي  بالبنيوي���ة 
اأنرثوبولوجي���ة الطاب���ع لظواه���ر جمتمعي���ة 
حم���ّددة يف بق���اع حم���ّددة ه���ي الأخ���رى م���ن 
الع���امل ث���ّم ج���رى تو�صيعه���ا لت�صم���ل ظواه���ر 
ثقافي���ة وفكري���ة عامة من قبل بع����ص البّحاثة 
– الفرن�صي���ني بخا�ص���ة -  الذي���ن اإ�صتطاب���وا  
درا�ص���ة  اإىل  لل�ص���رد  الإختزالي���ة  املقارب���ة 
�صيميائي���ة ت�صتفي���د من تط���ّورات حديثة جاء 
بها عل���م الإدراك املع���ريف والعل���وم الع�صبية 
والدماغي���ة امل�صتج���ّدة ، وق���د غ���اىل البع����ص 
عندم���ا اإختزل���وا القيمة اجلمالي���ة والفردانية 
ودللي���ة  نحوي���ة  موا�صع���ات  اإىل  الأدب  يف 
الريا�صيات���ي  الت�صري���ح  م���ن  م�صتفيدي���ن 
نع���وم  كان  ال���ذي  النحوي���ة  للرتاكي���ب 
ت�صوم�صكي رائ���ده الأول يف كتابيه الرائدين 
: بن���ى نحوي���ة ، جوان���ب من نظري���ة النحو . 
راحت الدرا�ص���ات البنيوية تتف���ّرُع اإىل فروع 
ثانوي���ة اأكرث اإيغ���اًل يف ال�صكالني���ة و اأنتجت 
الكث���ر  م���ن املابعدي���ات ) مابع���د البنيوي���ة ، 
اأّن  مابع���د التفكي���ك ،،،،، ( . املوؤ�ص���ُف لدين���ا 
ترجم���ات بع����ص امل�صّنفات البنيوي���ة الأوىل 
جاءتنا عرب البّواب���ة الرتجمية املغاربية التي 
اإنط���وت عل���ى تراكيب لغوي���ة منّف���رة �صديدة 
الب�صاع���ة . كان املب�ّصرون الأوائ���ل بالبنيوية 
ال�صردي���ة يتطّلعون جلع���ل كّل ال�صرد العربي 
منق���ادًا اإىل مقا�صات املق�ّص البنيوي ، وبلغت 
جهودهم ح���دودًا غر م�صبوقة من الإيغال يف 
واحدية الروؤي���ة واملنهج ؛ لكن من جانب اآخر 
اإندف���ع بع�ص رموز الط���رف املعاك�ص ) اأرباب 
املقاربة التاريخية – ال�صيا�صية اأو النطباعية 
اجله���ود  تب�صي���ع  يف   ) ل���الأدب  ال�صخ�صاني���ة 
البنيوي���ة وو�ص���ف بع�ص رموزه���ا باخلونة 
للثقاف���ة العربي���ة ونعيه���م بالعمال���ة للثقاف���ة 
الفرن�صي���ة ، وهكذا �صار الأدب وال�صرد �صاحة 
�صراعي���ة بني هوؤلء . لي�ص م���ن �صر يف هذا 
ال�ص���اأن القوُل اأّن درا�ص���ة كّل من اللغة كفعالية 
عقلي���ة من جهة ،  والنمذج���ة احلا�صوبية للغة 
– م���ن جانب اآخر هو م�صعى يراُد  – اأي���ة لغة 
منه الدرا�صة الن�صقية للغ���ة �صعيًا لتخليق لغة 
عاملية الط���راز ، ولي�ص من م�ص���ّوغ ي�صتوجُب 
بال�ص���رورة اأن تنق���اد الفاعلي���ة ال�صردية لهذه 

امل�صاعي احلثيثة .  
   اأب���دع عب���د الل���ه اإبراهي���م يف الك�ص���ف ع���ن 
خمب���وءات ذلك امل�صم���ار ال�صراعي وبخا�صة 

داخل اأو�صاط الكادمييا العراقية . 
   خ�صي�ص���ة اأخ���رى اإ�صتف���ردت به���ا مو�صوعة 
ال�ص���رد العربي وجن���ح عبد الل���ه اإبراهيم يف 
الك�ص���ف عنه���ا بح���ذق . املع���روُف اأّن املوؤل���ف 
اإخت���ّط لنف�ص���ه م�صروع���ني بحثي���ني كبري���ن 
: ال�صردي���ة العربي���ة ، واملركزي���ات الثقافي���ة 
، وق���د جن���ح يف �صب���ك هذي���ن امل�صروعني يف 
اإط���ار توليفة هيكلية �صّوغ لها مبا يراه حقيقة 
ماثل���ة ت���رى اأّن كّل مركزية ثقافي���ة اإمنا متتلك 
�صردياته���ا اخلا�صة بها ، وه���ذه مقاربة اأراها 
ناجح���ة ومقبولة عل���ى امل�صتوي���ني املفاهيمي 

والإجرائي .        

   اإىل جان���ب فرادة امل�ص���روع املو�صوعي الذي 
اأوق���ف عبد الل���ه اإبراهيم حيات���ه لتحقيقه ثمة 
خ�صي�ص���ة يف اأعمال���ه كله���ا مل اأتناوله���ا م���ن 
قب���ُل واأراه���ا م�صتحّقة لعتب���ار خا�ص – تلك 
هي لغت���ه التي تت�صادى مع �صح���ر لغة اأعاظم 
قدماء ناثرينا العرب ؛ لكنها مل تعتمد اجلزالة 
اخلال�ص���ة للمبن���ى اللغ���وي بل �صابه���ا الكثر 
من الب�صاط���ة املحببة حتى �صارت لغة ي�صرة 
رائق���ة تن�صرح لها النف����ص وتنفتح لها مغاليق 
العقل ، ولي�ص �صّرًا القوُل اأّن املعا�صرة الفكرية 
ب�صمته���ا  ت���رتُك  الأعاظ���م  له���وؤلء  الطويل���ة 
ال�صاح���رة يف املت���ون اللغوي���ة الت���ي يدبجها 
م�صتطيب���و قراءته���م ، وم���امل يب���ذل الواح���د 
م���ن ه���وؤلء املُريدين جه���دًا حم�صوب���ًا وفاعاًل 
بق�ص���د التخفيف من ثقل ه���ذا التاأثر فالاأظنه 
اإل �صينته���ي ناث���رًا يرت�ّصُم وق���ع كلمات هوؤلء 
الكبار لكنما على ح�صاب د�صامة املادة الفكرية 
الت���ي يعر�صها ، وقد اأفا�ص عب���د الله اإبراهيم 
يف ه���ذه اجلزئية بطريقة كان���ت مبعث غبطة 
عقلي���ة يل ؛ لأنه اأ�ص���ار اإىل �ص���رورة املوازنة 
احلا�صمة بني جزال���ة املفردة اللغوية وقدرتها 
على مترير احلمول���ة الفكرية من غر �صناعة 
مغالي���ة يف موجب���ات اجلزال���ة اأو اإعاقة الأثر 

املطلوب للمتون الفكرية . 
   يفتت���ُح عبد الله اإبراهي���م كتابه مبدخل اأفرد 
ل���ه عنوان���ًا كثي���ف الدلل���ة - ك�صائ���ر عناوين 
الف�ص���ول الأخ���رى يف الكت���اب - : ) يف اأتون 
التاألي���ف املو�صوع���ي ( . نحُن هن���ا اإزاء اإقرار 
حقيق���ي باأّن املوؤل���ف اإختار مبحث���ًا مو�صوعيًا 
، وتل���ك حقيقة موؤكدة . ه���ذا املدخل هو اأقرُب 
اأن يك���ون خارط���ة دلل���ة ل���كّل التاآلي���ف الت���ي 
تنح���و منحى مو�صوعيًا ، وق���د اإ�صتفا�ص فيها 
املوؤل���ف يف تن���اول حاف���ات ح���ادة يف البحث 
ليقربها اإل من اإمتلك اإرادة عزومًا يف خو�ص 
عب���اب التاأليف املو�صوع���ي وبخا�صة يف حقل 
ال�صرديات ال���ذي لقرار له . يعقُب هذا املدخل 
ال���رثي ف�ص���ٌل اأول بعنوان ) كت���اب بنمو عرب 
الزم���ن ( �ص���ّم �صبع���ة عناوين فرعي���ة تناولت 
�صي���اق التاألي���ف ، والرتّح���ل يف ق���ارة ال�ص���رد 
، واملواظب���ة الت���ي لنهاي���ة له���ا ، والعبودي���ة 
املخت���ارة التي يدفعها �صغف عجيب ، والطرق 
على اأبواب مغلق���ة ، وتنظيم هيكل املو�صوعة 
 . املو�صوع���ة  يف  املعتم���د  الأ�صل���وب  وع���ن   ،
لي����ص الق���ارئ يف حاج���ة لك���ي ي�صتك�صف من 
العن���وان الرئي�ص���ي والعناوي���ن الفرعي���ة اأّن 
املوؤل���ف يبتغ���ي الق���ول اأّن الكتاب���ة يف حق���ل 
مو�صوع���ي اإمن���ا هي جه���د ممتدٌّ ع���رب الزمن ، 
ولي�ص م���ن املنطق���ي تو�صيف نهاي���ة حقيقية 

ل���ه ؛ فاملو�صوعي���ة قرين���ة المت���داد والتو�ّصع 
والالنهائي���ة حتى ليكاد املوؤل���ف ي�صقُّ عليه اأن 

ي�صع نهاية ملا يكتب . 
   يتن���اول املوؤلف يف الف�صل الثاين املو�صوم ) 
الإعداد املنهج���ي ( �صتة عناوين فرعية جاءت 
عل���ى الرتتي���ب الت���ايل : يف دائ���رة املناه���ج 
النقدي���ة احلديث���ة ، البح���ث ع���ن م���كان حتت 
�صم�ص النقد ، ا�صتعداء �صريح وعدم اعرتاف 
، ح���ول مفه���وم » ال�صردي���ة » ويف حيثبات���ه 
الثقافي���ة  ، اإعادة ق�صرية اإىل الوراء اأم اإندفاع 
املنهجي���ة  القاع���دة   ، ؟  الأم���ام  اإىل  مق�ص���ود 
ملو�صوع���ة ال�صرد العرب���ي . هنا �صيجد القارئ  
نف�ص���ه اأم���ام مراجع���ة ج���ادة لطبيع���ة تاأ�صيل 
مي���زان  يف  يو�ص���ُع  عندم���ا  العرب���ي  ال�ص���رد 
املقاربة م���ع املناهج النقدي���ة احلديثة ، ف�صاًل 
عن مع�ص���الت اإ�صكالية م���ع الو�صط اجلامعي 

العراقي والعربي . 
   اأم���ا الف�ص���ل الثال���ث ) امل���ن النق���دي ( فق���د 
���ه املوؤلف ليكون �صياح���ة فكرية باذخة  اإخت�صّ
الإمتاع يف عالق���ة ال�صرد باملفاهيم اجلوهرية 
ه���ذه  ج���اءت  وق���د   ، حياتن���ا  يف  الك���ربى 
الك�صوفات ال�صردية يف ع�صرة عناوين فرعية 
: و�ص���ف ال�صي���اق احلا�ص���ن لل�ص���رد العرب���ي 
الق���دمي ، ب���زوغ الأن���واع ال�صردي���ة الك���ربى 
، اإرحت���ال يف دار ال�ص���الم ، اإ�صكالي���ة ن�ص���اأة 
ال�ص���رد العرب���ي احلدي���ث ، اإ�صتكن���اه الأبنية 
ال�صردي���ة والدللي���ة ، �ص���رود ن�صوية واأخرى 
انثوية ، ال�صرد والع���رتاف والهوية واملنفى 
، من الرواية التاريخية اإىل التخيل التاأريخي 
، الكم���ال يف النق�ص . اأ�ص���اف املوؤلف عنوانًا 
فرعي���ًا اإ�صافي���ًا له���ذا الف�ص���ل حت���دث فيه عن 
حيثي���ات ف���وزه بجائزتي ال�صي���خ زايد وامللك 
في�ص���ل ، وق���د جاء فوزه بجائ���زة امللك في�صل 
عقب جه���د ماراثوين �صابت���ه غرائبيات تدعو 

لالإدها�ص . 
   خ����صّ املوؤل���ف الف�ص���ل الراب���ع لنم���اذج من 
اليومي���ات ال�صخ�صي���ة الت���ي داأب املوؤلف على 
كتابته���ا من���ذ ع���ام 1976 ، وكتاب���ة اليوميات 
كم���ا نعرف ه���ي خ�صي�ص���ة مقرتنة ب���كّل عقل 
مو�صوع���ي ؛ ولهذا ال�صب���ب اأرى اأّن التفّكر يف 
ه���ذه اليوميات هو جهد ممتع و�صروري لفهم 
تفا�صي���ل دقيق���ة يف املو�صوع���ة حت���ى لو كان 
املوؤل���ف قد تن���اول بع�ص���ًا من ه���ذه اليوميات 
يف �صياق���ات حمّددة من  بع����ص ف�صول �صرة 

املو�صوعة . 
   اأم���ا الف�صل الأخر فهو ملحق وثائقي اأفرده 
املوؤل���ف ليك���ون �صه���ادة تاأريخي���ة ع���ن وثائق 
ال�صردي���ة   « كت���اب  تناول���ت  تقاري���ر  تخ����صُّ 

العربية » ) وهو غر مو�صوعة ال�صرد العربية 
؛ ب���ل ميك���ن ع���ّده ن�صخ���ة اأوىل جتريبي���ة ل���ه 
( ف�ص���اًل ع���ن بع����ص املرا�ص���الت ومن���اذج من 
�صهادات اجلوائز واليوميات اخلطية للموؤلف 

 .
   مو�صوع���ة ال�ص���رد العرب���ي عم���ل نخب���وي  ، 
وهذه خ�صلة جميلة وحممودة فيه لأّن بع�ص 
فاعلياتنا الثقافية من الأف�صل اأن تبقى متّوجة 
بف�صيلته���ا النخبوي���ة عو�ص���ًا ع���ن اأن ُت�ْصَف���َح 
نخبويتها ابتغاء دع���اوي التب�صيط والكتفاء 
مبالم�صة  ال�صطوح واملكوث فيها بدل الغو�ص 
يف القيع���ان العميق���ة من املحيط���ات ال�صردية 
ال�صا�صع���ة ، لي�ص من ف�صيل���ة يف هذا املقام اإل 
ف�صيل���ة ك�صر ال�صعر النخبوي لهذه املو�صوعة 
فخمة الإخ���راج واملتون الثقافي���ة ، وهنا لبّد 
من الإ�صادة بف�صيل���ة لعبد الله اإبراهيم عندما 
���اًل اإىل ن�ص���ر كّل موؤلفات���ه  عم���د قا�ص���دًا متف�صّ
ب�صيغ���ة األكرتونية PDF . تل���ك ف�صيلة ت�صي 
ب���روٍح نبيلة املقا�ص���د ت�صعى لإ�صاع���ة املعرفة 
حتى ل���و تكّبد م���ن اأجل ذل���ك خ�ص���ارة مالية ، 
ولبّد م���ن الإ�صادة به���ذه الف�صيل���ة املحمودة 
بكّل مات�صتحّقه م���ن تنويه مبوجبات العرفان 
وك���رم ال�صني���ع ، رمب���ا �صيك���ون م���ن قبي���ل 
الإ�ص���ارة الواجبة له���ذه النخبوية التي تنفرد 
به���ا املو�صوعة نق���ُل هذه اليومي���ة التي دّونها 
عب���د الله اإبراهي���م يف يومياته لي���وم 21 / 5 
/ 2010 ، ال�صاع���ة 11 : 20 م�ص���اء يف بيت���ه 

بالدوحة ، حيث كتب : 
مو�صوع���ة  عل���ى  العم���ُل  اإ�صتغرقن���ي   ...  «    
ال�ص���رد ، وتلّب�صتني حالٌة من ال�صلوك الكتابي 
اليوم���ي . لن اأجام���ل ، ولن اأ�صرت�ص���ي . اأريُد 
اأن اأقّدم كتابًا جادًا وعميقًا اأ�صُع فيه مغامرتي 
ال�صردي���ة بكامله���ا . لاأّدع���ي اأنه كت���اب جامٌع 
للظاه���رة ال�صردي���ة ط���وال األ���ف وخم�صمائ���ة 
ع���ام ؛ واإمن���ا ه���و الأ�صمل ، والأعم���ق من بني 
كّل ماُكِت���ب عنه���ا ط���وال التاأري���خ ، و�صياأت���ي 
اآخ���رون يو�ّصع���ون املداخ���ل والأف���كار في���ه . 
اأغ���روٌر ه���و اأم تعب���ٌر عّم���ا اإنته���ى اإلي���ه اأم���ر 
املو�صوع���ة ؟ تل���ك ق�صي���ة �صوف يحك���م عليها 
امل�صتقب���ل ؛ فرمبا ُيدَفُن ه���ذا الكتاب فالي�صهُم 
يف تعدي���ل الت�ص���ّورات اخلاطئ���ة ع���ن ال�صرد 
العرب���ي ، و�صاأَن الكتب الع�صي���ة على القراءة  
يكون م�صره م�صر املدّونات املرجعية التي 
لت�صته���وي اإل قلة من الباحث���ني ؛ ولكن : هل 
اإ�صرت�صيُت يومًا عامة الق���ّراء يف كل ماكتبتُه 
ط���وال اأكرث م���ن ربع قرن ؟ اإجابت���ي هي : ) ل 
( ؛ فل���ن اأدغدغ وهم���ًا ؛ فمتعتي هي احلفر يف 

امل�صتويات اخلفية للخطابات الثقافية . »  
    

   ت�صتح���قُّ مو�صوعة ال�ص���رد العربي لعبد الله 
اإبراهي���م اأن ي�صّن���ف لها موؤلفه���ا  كتاب �صرة 
، كم���ا ت�صتح���قُّ املو�صوعة و�صرته���ا اأن تنال 
مقروئي���ة وا�صع���ة م���ن جان���ب كّل ال�صغوف���ني 
 ، العربي���ة  ال�صردي���ة  بالظاه���رة  احلقيقي���ني 
التعلي���ق  يف  الوجي���زة  مداخلت���ي  ولي�ص���ت 
عل���ى �ص���رة املو�صوع���ة �ص���وى رغب���ة قدمية 
ال�ص���رد  حق���ل  يف  امل�صتغل���ون  يح���وز  اأن  يف 
العرب���ي ومتفرعات���ه العديدة معرف���ة را�صخة 
باملو�صوع���ات املفاهيمي���ة الإ�صكالي���ة يف هذا 
احلقل ، وقد اأجاد عبد الله اإبراهيم يف الإيفاء 
به���ذا امل�صعى الذي �صار عنوان���ًا مميزًا له يف 

الثقافة العربية الراهنة .
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ترجمة: اأحمد فا�سل

لطفية الدليمي

 حيدر املح�سن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

جاء ليقر�أ

ع���زا بع����ص النّقاد �صب���ب �صذوذ ال�صاع���ر يف مو�صوع���ة اجلن�ص اإىل تعّلق���ه باأمه، 
ورغبت���ه يف -تقم�ص �صخ�صيتها!-، نّقاد اآخرون ع���ّدوا انحرافه اجلن�صي امتدادًا 
لالإخف���اق الذي اأ�ص���اب عائلته، اأو اإىل تده���ور احل�صارة اليوناني���ة التي كان يعّد 
نف�ص���ه اأحد ورثتها، الهموم التي كابدها من جّراء ذلك جعلت حياته ل تكون �صوى 
املا�ص���ي غر القابل للتحوير والتح�صن، وم�صت اأيام���ه يف حالة �صقوط ل ينتهي 

يعت�صر قلبه �صعرا.
ميكننا عّد هذه الق�صيدة مفتتحًا لقراءة �صعر كافافي�ص الإباحي:

»جاء ليقراأ.  
اأمامه كتابان اأو ثالثة كتب، ملوؤرخني و�صعراء

مل يكد يقراأ ع�صر دقائق حتى اأم�صك، 
هو الآن على الأريكة ن�صف نائم”.

كت���ٌب ملوؤرخني و�صع���راء؛ هي مكتبة كافافي�ص اإذن، ل غ���ره، والذي اأغفى يف هذا 
اجلّو هو ال�صاعر ال�صاّب، وكان يتقّلب يف نار فتّوته الهادئة: 

»اإنه ينت�صب كليًا اإىل الكتب –
لكنه فائق اجلمال، ذو ثالثة وع�صرين ربيعًا،

وهو، يف هذا امل�صاء، مّر احلّب على ج�صده الأكمل
على �صفتيه« 

ق�صيدة “الولية” ت�صاعدنا اأي�صا يف اإلقاء ال�صوء على �صعر كافافي�ص الإيرو�صي: 
وتدور حول ولية �صو�صة الفار�صية -اأي ال�صو�ص املتاخمة ملدينة العمارة احلالية، 
يف جنوبي العراق_ حيث ي�صتقب���ل ملكها اأرتاك�صرك�صي�ص �صابا يونانيًا يهوى 

الفن جلاأ اإليه بعد خالفه مع حاكم اأثينا:
فاأدخلك بالطه مرحبًا

وعر�ص عليك اأقاليم واأ�صياء من هذا القبيل –
اأ�صياء ل تريدها اأبدًا

رغم اأنك تقبلها منقب�ص النف�ص
فاأنت تتمنى �صيئا اآخر، تهفو اإىل اأ�صياء اأخرى

اإنك تتوق اإىل كل ما هو �صعب ل يقدر مبال؛
املحافل، امل�صارح، واأكاليل الغار

ل ت�صتطيع اأن تنال اأّيًا منها من اأرتاك�صركي�ص
لن جتد اأّيًا منها يف الولية

وبدونها، اأّي نوع من احلياة �صتعي�ص؟ 
ميكنن���ا اعتب���ار اأح�ص���ن حالت الف���ّن هو عندم���ا يكون تكمل���ًة لل�صب���اب، والعك�ص 
�صحيح، فكالهما ينزع���ان اإىل الكمال اجلمايل، ال�صباب هو مرتكز الفّن، ومر�صاه 
الأخ���ر، ل يعي����ص الفنان يف غر حميطه، ولو اأوتي الأقالي���م كلها يحكمها ب�صفة 
مل���ك، يقّدم له الف���ن جتربة حّية رغم اأنها تبدو غريبة، وم���ا يجعلها فريدة هو اأنها 

مفتوحة اأكرث يف �صدقها، ونقّية. تنتهي ق�صيدة »جاء ليقراأ« بهذين البيتني:
دفٌّ �صبقّي دخل ج�صده الفاتن –

دون اإح�صا�ص بخزٍي �صخيٍف من �صكل متعته
م���ا جعل ال�صاّب ينظر م���ن علوٍّ بالغ اإىل جمتمعه وهو غائب ع���ن وعيه تقريبًا هو 
تقاب���ل حّم���ى احلّب ونار الف���ّن وا�صتعالهم���ا يف مكان واح���د، اإنه ان�ص���ان �صبقّي، 
و�صبق���ه من النوع الذي يتوّطد يف الفّن، ويف لّذات اجل�صد، واأثبت هذان النوعان 
اأنهم���ا ملزمان لل�صاعر، وم���ا كان يدور يف نف�صه من �ص���راع بينهما هو الذي اأنتج 

ق�صائده الإباحية.
اثن���ان عا�ص���ا مع���ه وكتبا عن���ه؛ الناق���د اإ. م. فور�ص���رت والروائي لورن����ص داريل، 
وكالهم���ا متفقان على اأن اأه���ّم ما ميّيز �صخ�صيته هو قدرته غر العادية كمتحدث: 
»ق�صائدي هي ذاتي، اإن رغبتم يف قراءتها كما يجب اأن ُتقراأ، عليكم اأن تعرفوا كل 
�ص���يء عني، وهذا يعني معرفة كل ما يتعلق بحيات���ي يف الإ�صكندرية، وما يتعلق 
باأ�ص���اليف الأر�صتقراطي���ني، كذلك مبجد مدينت���ي وانهياره���ا، وبالأ�صياء الأخرى 
التي تثر اهتمامي«. لي�ص من باب ال�صدفة اأن يولد ال�صاعر يف 29 ني�صان 1863، 
ويف���ارق احلياة يف التاريخ نف�صه 29 ني�صان، ولكن م���ن عام 1933، رحلة حياته 
ت�صب���ه دائ���رة اكتملت ومّتت، وكان يقطعه���ا حبل �صرّي ما ب���ني امليالد واملوت هو 
ال�صعر، فهي بالتايل مغامرة يف الفّن اأكرث منها حياة عادّية، ول ميكن تناولها كما 
ه���ي، كاأن هن���اك عقالً �صريّاً يقف وراء كتابة كل ق�صيدة، يتاأمل القارئ عند ختامها 

لوحة فنية ت�صرتك جميع مكونات حياة ال�صاعر يف اإعطائها ال�صكل الأخر. 

يمكننا اعتبار اأح�سن حاالت الفّن هو عندما 
يكون تكملًة لل�سباب، والعك�س �سحيح، 

فكالهما ينزعان اإلى الكمال الجمالي، ال�سباب 
هو مرتكز الفّن، ومر�ساه االأخير، ال يعي�س 

الفنان في غير محيطه، ولو اأوتي االأقاليم كلها 
يحكمها ب�سفة ملك، يقّدم له الفن تجربة حّية 

رغم اأنها تبدو غريبة، وما يجعلها فريدة هو 
اأنها مفتوحة اأكثر في �سدقها، ونقّية.

عبد �هلل �إبر�هيم يك�سُف خفايا �ل�سيرة �لفكرية لمو�سوعته
من منت�سف الليل حتى الفجر

فران���ز كاف���كا  هو  امل�ص���وؤول عن و�ص���ويل  اإىل براغ 
يف البداي���ة ،  فقد ب���داأت  اأقراأ كافكا بجدية ف�ي اأوائل 
الثالثيني���ات من عمري يف وقت  �صعرت  فيه  بالفزع  
ال�صديد  لأجد  نف�صي اأجنرف بعيدًا ، حلكايات  كافكا  
ع���ن الت�صوي����ص الروح���ي والطاق���ات املعوق���ة ، فاإن 
تل���ك  ال�صنوات  ال�صاقة  وف���رت  يل  و�صيلة لخرتاق 
كات���ب عظي���م تهرب���ت  م�ن  هموم���ه  �صابق���ًا ، جعلني  
عل���ى  ا�صتع���داد تقريب���ًا  لأن اأك���ون  ممتن���ًا  للعرقل���ة  
والرتب���اك  اللذي���ن  عانيتهما لبدء الت�ص���ال باأدبه ، 
اإن  ال�ط���رق  الت���ي �صمح ب�ها كاف���كا للهو�ص مبلء كل 
ركن فيه���ا ،  والكوميديا اخلطرة الغريبة ال�تي ك�ان 
قادرًا على تاأليفها  من  طقو�ص  التهام  والدفاع اململة 
وال�مرهق���ة ، زودتني  بعدد   م�ن   الأدلة   حول كيفية  

تقدمي  اخليال والتعبر عن ان�صغالتي اخلا�صة .
بتدري����ص  اأق���وم  ، حي���ث  بن�صلفاني���ا   يف  جامع���ة  
الأدب ف�ص���اًل درا�صيًا  واحدًا م����ن  كل عام ، بداأت يف 
ق���راءة ودرا�صة روايات وق�ص����ص  كافكا  مع طالبي 
اجلامعيني ، بعد اأن قراأوا “ الر�صالة اإىل اأبيه “ التي  
كتبه���ا  كاف���كا  يف �ص���ن  36 ، كنت اأحيان���ًا اأ�صاألهم اأن  
ياأخذوا  كافكا  كنموذج لهم وحماولة كتابة  الر�صائل  
عل���ى اأنه���ا  �صريحة    لل���ذات ، �ص���واء اأكانت موجهة  

لالآباء  اأو الأمهات .  
وب�صب���ب  اهتمام���ي  بكاف���كا  ق���ررت  اأثن���اء  �صف���ري  
يف  اأوروب���ا يف ربي���ع  ع���ام  1972 ،  البقاء  لب�صعة 
اأي����ام يف ب���راغ لروؤية مدينته ، وف���ور و�صويل  اإل�ى 
الفن���دق يف �صاحة وين�صلو�ص ، قمت بت�صليم اأمتعتي 
وب���داأت  ف����ي  امل�ص���ي  ، م�صيت  معظم الأي���ام الأربعة 
الت���ي ق�صيتها هناك  ،  حم���اوًل  بوعي  تام  اأن  اأنظر  

اإىل  كل م���ا ق���د ينظر اإلي���ه كافكا ، باحث���ًا عن الأماكن 
الت���ي عا�ص فيه���ا هو وعائلت���ه ، وحتدي���د  ال�صوارع  
واملواقع  املذكورة يف ر�صائله ومذكراته . وكما  ورد  
يف  �ص���رة  ماك�ص ب���رود  عن  الطقو����ص  املتبعة يف 
زي���ارة  قرب  كاف���كا  ، اأكملت  حّجي اإلي���ه  ف�ي  املقربة  
اليهودية  يف  فينوهرادي ، حيث  قمت ، مثل اأي عدد 

من الزوار قبلي ، بو�صع ح�صاة على حافة قربه .
يف  ط���وايف  اليومي  ب�صاح���ة  البلدة  القدمية  حيث 
الريا�صي���ة  وكان  الألع���اب   �صال���ة   كاف���كا يف  كان 
وال���ده يدير عمله ، كنت اأجت���ول دائمًا  يف  ال�صوارع  
اجلانبي���ة ملا كان يوم���ًا ما حي اليه���ود ، قمت بجولة  
يف  تل���ك  املعابد  التي احتفظ بها هتلر يف براغ فقط 
من اأجل  حتويلها  ذات  يوم اإىل متحف لإحياء ذكرى 
تدمره ليهود اأوروب���ا ، زرت مبنى البلدية اليهودي 
وع���دت كل يوم لل�صر عرب املقربة  اليهودية  القدمية  
املوؤمل���ة  خل���ف كني����ص بينكو����ص ، داخ���ل الكني�ص  ، 
در�ص���ت  عر����ص  �ص���ور  الفنان���ني  واملثقف���ني اليهود 
يف ب���راغ  ال�ذين  اأن�صاأوا  جمتمع���ًا دراميًا و�صحيفة 
وم�صرح���ًا لالأطفال ودوريًا  لك���رة  القدم  يف مع�صكر 
العتق���ال يف تريزين ، قب���ل اأن يحرقه���م  النازيون  
يف  النهاية ، ، خالل الزيارات الطويلة التي قمت  بها  
عل���ى  م�ر  ال�صنني لإنكلرتا، فرن�صا واإيطاليا ، �صعرت 
باأنن���ي  اأي  �ص���يء  اآخر  غر  اأمركي  عابر ،  لكن يف 
غ�ص���ون ال�صاعات  القليلة  الأوىل  من امل�صي يف هذه 
ال�صوارع بني النهر و�صاحة  البلدة  القدمية  ، اأدركت  
اأن  هن���اك  نوع���ًا م���ن الرتباط موج���ود  بيني  وبني  
ه���ذا املكان ، ال���ذي ل بد اأنه مل يكن يختلف كثرًا  يف  
الأيام  ال�صابقة  ع�ن  تلك الأحياء يف منطقة ليمبرج 
النم�صاوي���ة املجري���ة وكييف القي�صري���ة ، حيث  كان 
فرعا  عائلت���ي يعي�صان  قبل  هجرتهم اإىل اأمركا ف�ي 
بداي���ة الق���رن، واأثناء بحثي عن  مع���امل  كافكا  ،  كان  

ل���دّي  لده�صت���ي   بع�ص  املعامل  التي �صعرت اأنها مثل 
خا�صتي .

قب���ل  و�ص���ويل  اإىل ب���راغ  يف  ربيع  ع���ام  72 ، كنت 
ق���د اأر�صل���ت برقي���ة  اإىل  مدي���ر  دار  اأودي���ون  للن�صر 
،  و�صاألن���ي  عم���ا  اإذا كان باإمكانن���ا  الجتم���اع  اأثناء  

اإقامتي  ، يف  اأوائل  ال�صتينيات ، ن�صر
اأودي���ون  اأول كتابني يل هم���ا : “ وداعًا كولومبو�ص 
عن “ ، لقد تلقيت ا�صتقباًل كرميًا يف  “ التخلي  “ و 
دار الن�ص���ر ، وخالل حمادثة  لطيف���ة م�ع رئي�ص الدار 
وموظفي���ه ، �صاألته���م ع�ما اإذا كان���وا مهتمني  بكتابي  
“ �صك���وى  اأمري���كا ، رواي���ة  املن�ص���ور  موؤخ���رًا يف 
بورتن���وي  ، “ وهجائ���ي م���ن  اإدارة نيك�صون  ، قيل  
يل  اإن  كال الكتاب���ني مل يعتربا منا�صبني للرتجمة م�ن 
قب���ل  ال�صلط���ات ، علمت  لحق���ًا  اأن���ه  يف  الواقع  مت  
التكلي���ف  برتجم���ة “ �صك���وى بورتن���وي “ ، ترجمة 
جدي���دة ، وم�ن الوا�صح اأنها اكتملت يف عام 1969 ،  
ولكن  مت  حظر  ن�صرها  يف  النهاية  ب�صبب حمتواها 

اجلن�صي .

كما ات�ص����ح ، مل تكن ال�صلطات الت�صيكية وحدها هي 
الت����ي اعتربت هذين  الكتابني  غر منا�صبني للقراءة 
للمواطنني الت�صي����ك، وافقت ال�صلطات الأمركية يف 
وا�صنط����ن ، يف تقيي����م “ �صك����وى بورتن����وي” الذي  
اأعدت����ه  وكال����ة  املعلومات  الأمركية  - التي  ت�صرف 
عل����ى املكتبة  العامة  امللحقة بال�صفارة الأمركية يف 
ب����راغ ، بالإ�صاف����ة اإىل  مكتبات  ال�صف����ارات  الأخرى  
يف  اخل����ارج - مت اقرتاح ذل����ك ب�صبب ما ُو�صف باأنه 
امل�صور يف الرواي����ة ، قد يكون   “اجلن�����ص  “غري����ب 
م����ن الأف�ص����ل ا�صتبع����اده م����ن املكتب����ة املدعوم����ة من 
احلكوم����ة. فقط  خالل  زيارت����ي  الأخرة  اإىل  براغ  
، يف اأبري����ل 1975 ، علم����ت  بالإق�صاء  املنهجي  م�ن  
املكتب����ة لتلك الرواي����ات من قبل الُكّت����اب  الأمركيني 
الذي����ن اأعاروا الأن�صطة املثرة التي اعتربتها غريبة 
اإىل  ، عن����د عودتي  ف�����ي وا�صنطن  “ ، م�صوؤول����ون  
اأمري����كا  ، كتب����ت  ر�صال����ة  اإىل  جيم�����ص كي����و ، مدير  
وكال����ة الولي����ات املتح����دة  الأمركي����ة  ، �صاألته  عما  
اإذا  كان  ي�ص����رح  يل  الإر�ص����ادات الت����ي ت�صتخدمه����ا  

وكالت����ه  يف  حتدي����د الكت����ب التي تو�ص����ي باإدراجها   
يف   الولي����ات   ال�متح����دة   الأم�ركية  ، مكتبات  يف  
ت�صيكو�صلوفاكيا وحول العامل ، والتي بدًل  من  الرد 
عل����ى ا�صتف�صاري باأي  �صيء ي�صبه  احلقائق  الثابتة  
،  انته����ى  الأم�����ر  بالتعب����ر  عن  المتن����ان لهتمامي 

بربنامج الوكالة .
الراح����ة  الوحي����دة الت����ي ا�صتطع����ت اأن اآخذه����ا م����ن 
ر�صال����ة ال�صيد كيو - واعتربها  م�صدر  راحة  كبرة 
- ه����ي معرف����ة وكالت����ه ، يف ح����ني اأنها  ق����د  ت�صتبعد 
م����ن املكتبات التي ترعاه����ا احلكومة )واملدعومة من  
ال�صرائ����ب  (  ف�����ي  اخل����ارج  ، الكت����ب  الت����ي  جتدها  
مزعج����ة  ،  واأعتق����د  اأن����ه ل ميث����ل  “  الأف�صل  “   يف  
احلي����اة  الأمركي����ة ، عاجز متامًا  ع����ن  التدخل  ف�ي  
ن�ص����ر  وتوزي����ع الكت����ب يف اأمركا ،  الأم����ر  املوؤ�صف  
بالطب����ع  ه����و اأنن����ا  ، يج����ب اأن نرغ����ب  يف  اأن  نقدم  
للت�صيك ،  اأو لأي �صخ�ص ، فكرة اأن اأدبنا اأكرث حتكمًا  
مما هو عليه  احلال  يف  الواقع  ، خا�صة  واأن غياب  
ال�صواب����ط  ، ال�صيا�صي����ة  وغ����ر  ذل����ك  ، هو  ما مييز 

حياتنا الثقافية عن حياتهم .
كان  ه����ذا  الخت����الف  بالتحدي����د  ه����و  ال����ذي  عّم����ق  
ف�صويل  ب�ص����اأن ت�صيكو�صلوفاكيا ،  كان الغر�ص من 
زيارت����ي الأوىل اإىل ب����راغ ه����و معرفة  امل����كان  الذي  
عا�����ص  فيه  فرانز كافكا ، عدت اإىل براغ لأنني  اأردت  
اأن  اأعرف كيف متكن من العي�ص هناك ، والعمل  يف  
ظ����روف  كانت  غريبة متام����ًا ، وعندما كنت م�صتعدًا  
للع����ودة  اإىل  ب����راغ  يف  زي����ارة مل����دة اأ�صبوع����ني يف 
الربي����ع التايل ، كنت قد ق����راأت كل م�ا ميكن اأن اأجده 
يف الرتجم����ة  ،الرواي����ات  والق�ص�����ص  والق�صائ����د   
واملقاب����الت   واملق����الت    واخلط����ب  لأه����م    الكتاب   
الت�صيكو�صلوفاكي����ني  املعا�صري����ن  ،  اأن����ا  مرتدد يف 
اأن اأذك����ر على وجه  التحدي����د  الُكَتّاب  ال�ذين   بحثت   

عنه����م   وتعرفت  عليه����م  عندما  عدت  اإل�ى براغ  ف�ي  
ربي����ع   ع����ام   72 ،  يف زيارت����ني لحقتني  ، اأ�صبحوا  
اأ�صدقاء  ل�دّي  لهم  قدرًا  كبرًا من املودة والتقدير .

من  بني  زياراتي  هذه  ،  ن�صاأت  �صداقات  �صخ�صية 
، وكذلك الهتمام  بالأدب  الت�صيكي  احلايل ، والذي 
بدوره �صجعني على قراءة  اأعمال  الروائيني  الذين  
كان����وا  يعملون  يف جمي����ع اأنحاء اأوروب����ا ال�صرقية 
من����ذ نهاي����ة احل����رب  العاملي����ة مرتجمة ، ثاني����ًا ، قبل 
ع����ام  ، بع����د ف����رتة  وجيزة  م����ن  عودتي  م����ن  زيارة 

اإىل بوداب�صت
متكن����ت  م����ن  ج����ذب  اهتم����ام  دار  ن�ص����ر  بنجوي����ن 
لب����دء �صل�صل����ة مع����اد طبعه����ا  ُيطل����ق  عليه����ا  “ُكّت����اب  
م����ن  اأوروب����ا  الأخ����رى “ ، يف هذه ال�صل�صل����ة  التي 
اأن����ا املح����رر العام لها ، �صيت����م ن�صر  ثالث����ة  اأو اأربعة  
كت����ب  لبع�ص  الروائيني  البارزي����ن  الذين يعي�صون 
ويعمل����ون  يف  بل����دان  اأوروب����ا  ال�صرقي����ة  كل  عام ، 
م����ع  مقدمات  للم�صاعدة  يف و�صعها يف �صياق اأدبي 
وتاريخ����ي من اأج����ل القراء  الأمركي����ون ، “  احلب  
امل�صح����ك  “  اأول  كتاب  م����ن تاأليف الت�صيكي  ميالن 

كونديرا ، و “ خنازير غينيا “ للودفيك فاكوليك ، 
و�صيتبعهم����ا  كتاب����ان  بولندي����ان  ه�م����ا  عب����ارة ع����ن  

ق�ص�ص  مع�صكر
العتق����ال  ، ورواي����ة  لتاديو�����ص  كونويك����ي  حملت  
عن����وان “ كت����اب اأح����الم  اأوقاتن����ا “ ،  وه����ي  رواية  
حم����رة  ومروعة  ع����ن   حرب  اأحد رجال الع�صابات  
ال�صابق����ة ، تط����ارده ذكرياته عن الدماء الت����ي اأراقها  
ه����و  واآخ����رون  خالل احل����رب العاملي����ة الثانية ، يف  
الي����وم الآخر  فق����ط  تلقيت  ر�صالة  من النا�صر ال�صيد 
كونويك����ي البولن����دي تع����رب عن فرحه ل�ص����دور هذه 

الروايات .
عن / صحيفة نيويورك تاميز

ك���اف���ك���ا ع������ن  ي���ب���ح���ث  روث  ف���ي���ل���ي���ب 



عامر م�ؤيد

االلع���اب  االخ���رة  االآون���ة  يف  زادت 
ك���ر،  رود  له���ا  وا�ص���بح  االلكرتوني���ة 

يفهمون يف كل التفا�صيل اخلا�صة بها.
وال تقت�ص���ر االلع���اب االلكرتوني���ة عل���ى 
ت�ص���غيلها يف احلا�ص���بة او الهاتف الذكي 
فقط، بل هناك اموال كثرة ت�ص���رف من 

قبل الالعبني عليها.
ومن خالل كارتات �ص���حن خا�ص���ة يقوم 

ب�ص���رائها الالعب���ون من متاج���ر حمددة، 
فانه���م يح�ص���لون عل���ى ميزات ا�ص���افية 
يف اللعب���ة. ويق���ول ح�ص���ني حممد-احد 
الالعب���ني املميزي���ن يف لعب���ة البوبج���ي 
بحديث���ه ل�)املدى( انه �ص���رف "ما يقارب 

مليوين دينار على هذه اللعبة". 
وا�ص���اف ان "اي لعب���ة الكرتونية حالية 
يت���م اال�ص���تثمار فيه���ا م���ن خ���الل ط���رح 
ا�ص���لحة خمتلف���ة او ب���دالت لب����س جميلة 
ولن يح�ص���ل عليها الالع���ب اال من خالل 

�صرائها". 
وبني ان "هن���اك ح�ص���ابات لالعبني تباع 
با�ص���عار كب���رة جدا مل���ا فيها م���ن ميزات 
اال�ص���لحة  او  الالع���ب  بتقيي���م  �ص���واء 

اجليدة". 
ه���ذه االلع���اب مل تقت�ص���ر على ال�ص���باب 

فقط بل هناك ن�صاء كريات بداأن باللعب 
ومنهم من ان�صاأن �صفحات لبث االلعاب.

ان���دي، اأول ام���راأة عراقي���ة تن�ص���ر األعابا 
على اليوتيوب ولها متابعني كر و�صلوا 

اىل ما يقارب ٢٠٠ الف متابع.
وتق���ول ان���دي انه���ا ان�ص���اأت قن���اة األعاب 
فيه���ا  وتن�ص���ر   ،٢٠١٧ م���ن  الكرتوني���ة 
فيديوه���ات الألع���اب منوع���ة من ال�ص���يكا 

واالأتاري واالألعاب احلديثة". 
وا�صارت اىل امتالكها �صفحة على مواقع 
التوا�ص���ل االجتماع���ي تعمل به���ا وتبث 

األعابا متنوعة.
عمل اندي جوبه برف�س كبر يف البداية 
حيث اكدت ان البع�س قال لها ان االلعاب 
"لكن���ي   للن�ص���اء  لي�ص���ت  االلكرتوني���ة 

ا�صريت على عمل �صيء خمتلف".

وت�ص���ر اىل انه���ا اول اأول امراأة  �ص���ريك 
مبن�صة الفي�صبوك وممثلة الفي�صبوك يف 
ي���وم امل���راأة. وهدفها لي����س االلعاب فقط 
ب���ل ادخال جميع الن�ص���اء  لع���امل االألعاب 

االلكرتونية واملناف�صة.
اليوتي���وب  مبهن���ة  "العم���ل  ان  وبين���ت 
اي  ي�ص���به  االلكرتوني���ة  االلع���اب  او 
مهن���ة اخ���رى وال �ص���ر يف العم���ل به���ا 

وت�صويرها باأنها مهنة �صيئة".
خ���الل  تعر�ص���ت  انه���ا  ان���دي  وذك���رت 
م�ص���رتها اإىل التنمر، حتى انها تعر�صت 
للتهديد من انا�س معها يف  املن�صة، الفتة 
اىل انه���ا م�ص���ممة عل���ى اال�ص���تمرار يف 

العمل بهذا املجال.
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�ص����در عن دار املدى كتاب "ن�صاء عراقيات" للدكتورة الهاي 
عب����د احل�ص����ني، موؤلف����ة الكت����اب تع����د م����ن اأب����رز االأكادمييني 
والباحث����ني يف جم����ال عل����م االجتماع �ص����در له����ا العديد من 
الدرا�صات والكتب، يف مقدمة الكتاب تخربنا املوؤلفة اأن هذا 
الكتاب "جمع����ت فيه ما اأجنزته من درا�ص����ات علمية نظرية 
وميدانية من وجهة نظر �صو�ص����يولوجية لت�ص����ليط ال�صوء 
على اجلوانب املتعددة من حياة الن�ص����اء يف العراق. بداأته 
مبراجع����ة نظري����ة علمية الأه����م ما اأ�ص�����س مليدان درا�ص����ات 
الن�ص����اء. تاله تقدمي ت�ص����ور نظري حول ما ا�صطلح عليه 
بالروؤي����ة الدولي����ة والروؤي����ة العربي����ة ملو�ص����وعة اجلندر. 
وقدم����ت بع����د ذلك مناق�ص����ة يف االإ�ص����كالية الت����ي تواجهها 

املنظمات الن�صائية العربية عمومًا. 

موؤمل وقا�ٍس ، هذا االإ�صرار 
على ال�صخرية من العراقيني، 

حني يحاول البع�س اأن ين�صى 
ف�صيحة قتل اأكر من ٧٠٠ 

متظاهر، وجرح اأكر من ع�صرة 
اآالف، لي�صدر قرارًا بحب�س 

ال�صاب "ح�صوين" الذي �صارك 
بتظاهرات ذي قار ملدة عامني ، 
واحلجة اأن هذا ال�صاب الذي ال 

ميلك من الدنيا �صوى مالب�صه 
املت�صخة تعدى على حرمة 
موؤ�ص�صات الدولة واأرهبها.
قتل ٧٠٠ مواطن اأمر قليل 

االأهمية.. خطف املتظاهرين 
من بيوتهم وتغييبهم اأمر قليل 

ال�صاأن.. لكن ان يتظاهر ان�صان 
جائع ومهمل فهذا االمر من 

الكبائر.
اثاء احتجاجات ت�صرين جرت 

وقائع واأحداث كثرة اأعادت اإىل 
االأذهان اأ�صاليب القتل واخلطف 

التي متار�صها احلكومات 
امل�صتبدة، �صيقول البع�س اإن 

هذه حاالت فردية متناثرة هنا 
وهناك، ونقول اإنها ر�صائل رعب 
اأر�صلتها بع�س اجلهات، لكل من 

يختلف مع منهجها الت�صلطي، 
ولهذا لن يكون مفاجئًا اأو غريبًا 

ان ي�صمح جلميل ال�صمري بعد 
جمزرة النا�صرية اأن يتبخرت 

داخل وزارة الدفاع، ماذا ت�صّمي 
مثل هذه الت�صرفات؟ البع�س 

�صيقول اهمال، واأنا اأ�صّميها غباًء 
وا�صتبدادًا حني يعتقد من بيدهم 

امور النا�س اأنهم قادرون على 
اإرهاب املواطنني.

ظل النا�س ينتظرون اأن يروا 
اأمامهم م�صوؤواًل، يتعامل على 

م�صافة واحدة مع اجلميع، 
م�صوؤول �صعاره العدالة اأواًل، 

لكنهم وجدوا اأنف�صهم اأمام 
عقليات خربة تتعامل مع 

املواطن باعتباره عدوًا وعمياًل 
يجب اجتثاثه، كانت النا�س 

تريد م�صوؤولني يعربون بالبالد 
من ع�صر الف�صاد والقمع اإىل 

ع�صر احلريات، فوجدوا اأمامهم 
م�صوؤولني يريدون اإعادة العراق 

اإىل زمن القرون الو�صطى، 
واأن نبقى جميعًا نعي�س ع�صر 
ال�صعوب اخلانعة التي حتكم 

بقوانني "قرقو�صية".
قرار الق�صا�س من " ح�صوين 
ال�صك،  يحتمل  ال  مبا  " يوؤكد، 

اأن البع�س من اهل ال�صلطة  
قد عزلوا اأنف�صهم يف �صاحة 

�صا�صعة، ميار�صون فيها جنون 
القرارات والت�صريحات 

واالالعيب، ويطلون على النا�س 
بوجه �صارمة ، تريد ان تقول ان 

كل هذا ال�صعب متهم .
لال�صف ال يدرك امل�صوؤول ان ال 

ا�صتقرار مع قوانني عرجاء، تقفز 
كلما اأراد النا�س اأن يحا�صبوا 

املف�صدين وال�صراق واملزورين 
والقتلة، وت�صمت عندما تنتهك 

اآدمية االإن�صان، وال م�صتقبل 
لبالد يقودها م�صوؤولون يرون 
جرمية " ح�صوين " وي�صدلون 

ال�صتار على جمزرة جميل 
ال�صمري. 

يف ظل نظام اعتقد املواطن 
املغلوب على اأمره مثل جنابي 

اأنه دميقراطي، ويف ظل 
موؤ�ص�صات يفرت�س اأنها يف 

خدمة ال�صعب، مازال البع�س 
يعتقد باأنه يحمل تراخي�س 

الإذالل النا�س واحلط من 
اآدميتهم..

اليوم ونحن نقراأ خرب احلكم 
على "ح�صوين" يف الوقت الذي 

يتم فيه تكرمي جميل ال�صمري 
املتهم مبجزرة النا�صرية، فاإننا 

جند اأنف�صنا اأمام عملية ممنهجة 
ال�صتعادة ممار�صات الت�صلط على 

النا�س.

 حفل الق�صا�ص 
من "ح�صوين" 

ن�ساء عراقيات 

 علي ح�سني

 عماد جا�سم
وكي����ل وزارة الثقاف����ة افتت����ح معر�ص����ًا 
اأجم����ل  )الطبيع����ة  بعن����وان  ت�ص����كيلّيًا، 
في بالدي( عل����ى قاع����ات وزارة الثقافة 

وال�صياحة واالآثار. 
وقال وكيل ال����وزارة في حفل االفتتاح: 
اإنَّ ه����ذا المعر�����س ال����ذي اأقامت����ه دائرة 
الفنون العامة اأ�صرت فيه على اأن ت�صع 
ب�ص����متها، وتتح����دى جائح����ة كورون����ا، 
وتوا�ص����ل عملها ب�ص����كل دوؤوب، م�صيرًا 
اإل����ى اأنَّ ه����ذا المعر�����س يتك����ون من 6٢ 
االأعم����ار  م����ن مختل����ف  عم����اًل ت�ص����كيليًا 

واالأجيال.

 جبار ج�دي
نقيب الفنانين �صارك في فعالية في بيت 
الم�ص����رح التاب����ع لالتحاد الع����ام للكتاب 
واالدب����اء ف����ي الع����راق، م����ن خ����الل فتح 
خ�صبة ومن�صة وفق نظام "االون الين" 
اللقاء المحا�ص����رات التي تتناول ال�صاأن 
الم�ص����رحي في العراق والعالم العربي. 
وقد �صارك في الفعالية عدد من الفنانين 

الم�ص����رحيين العرب ا�صافة الى د.عقيل 
مهدي، د. فاروق �ص����بري ومازن محمد 

م�صطفى.

 كمال مظهر اأحمد 
ل����ه  تقي����م  الراح����ل  والم����وؤرخ  العالم����ة 
دائرة الثقافة الكردية ا�ص����بوحة ثقافية 
المفك����ر  رح����اب  ف����ي  "وقف����ة  بعن����وان 
الك����وردي الكبير كمال مظه����ر" يتحدث 
فيها الدكتور ع�ص����ام الفيل����ي والدكتور 
�ص����باح كركوكل����ي وذل����ك �ص����باح اليوم 
االأربع����اء ال�ص����اعة العا�ص����رة ف����ي مبنى 

الطقسالدار. 
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االأربعاء( اأن درجات احلرارة �ص���رتتفع عن معدالتها ليوم ام�س، وان اجلو 

�صيكون م�صم�صا يف العديد من مناطق البالد.    
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اقام منتدى امل�صرح جل�صة ممتعة جدا 
ال�صكرجي  ج��واد  الفنان  فار�صها  ك��ان 
للجل�صة  ق��دم  كبر.  نوعي  وبح�صور 
عزيز  �صعد  الدكتور  ال�صيف  وح��اور 
بكلمة بليغة قال فيها:- منتدى امل�صرح 
عودنا على االحتفاء بالعالمات البارزة 
واليوم  ال��ع��راق��ي،  امل�صرح  ت��اري��خ  يف 
ن��ح��ت��ف��ي ب��ف��ن��ان ك��ب��ر ق����دم خ��دم��ات 
ج��واد  امل��ب��دع  ه��و  امل�صرح  لهذا  جليلة 
ال�صكرجي.. �صيد معنى املعاين.. الذي 
انه  امل�صافات..  اخت�صار  منه  تعلمت 
املمثل االبرز والالعب االمهرعلى حبال 
م�صرحنا. انه الرحالة االبدي الذي بداأ 
رحلته واآثر ان يعودعلى الرغم من كل 
الف  يف  الكبر  ال�صندباد  ان��ه  �صيء.. 

امل�صرحي  العر�س  ذلك  ورحلة..  رحلة 
لو  م�صرحية  يف  حمادي  وهو  الكبر. 
الكبرة  امل�صرحية  ل��و  م��ا  ادراك  وم��ا 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت اجل���ائ���زة ال���ك���ربى يف 
والزوج  التجريبي.  القاهرة  مهرجان 
ال����ذي مت�����ص��ك ب��وط��ن��ه رغ���م م��غ��ري��ات 
ال��زوج��ة على  ال��رح��ي��ل عنه وا���ص��رار 
مغادرة البالد وهو يرف�س با�صرار يف 
م�صرحية ق�صة حب معا�صرة. ووقفته 
البهية يف االر�س والعط�س واالن�صان. 
ا�صتثناء  وه��و  بح�صوره  �صاحر  ه��و 
دائ��م يف االب���داع. وحت��دث ال�صكرجي 
اىل  الت�صعينيات  يف  الغربة  رحلة  عن 
وعن  ثانية،  للعراق  العودة  ثم  تون�س 
ح�صل  عندما  ب��داأه��ا  وحياته.  اعماله 
االحتالل  بعد  امريكا  اىل  اللجوء  على 
وال��ت��اأق��ل��م  ال��ع��ي�����س  ي�صتطع  مل  ل��ك��ن��ه 

جوار  حيث  اىل  �صريعا  فقررالعودة 
العراق مابني دم�صق واالردن ولبنان. 
اكر  العراق  املرة غبت عن  وقال هذه 
غياب  اط��ول  وهو  �صنوات  خم�س  من 
ابدا.  يفارقني  ال  كان  العراق  ان  رغم 

اغيب ج�صدا فقط اما قلبي وعقلي فهما 
يحفران يف تربة بالدي. ثم اجاب عن 
تاأثرات الرواد عليه فقال در�صت على 
من  واول  امل�صرح  ق��ام��ات  اب��رز  اي��دي 
مهدي  وثامر  ميخائيل  بهنام  بي  اث��ر 

وخالد  ق��زاز  وفا�صل  ج��الل  وابراهيم 
م��ه��ارات  يف  ���ص��اه��م��وا  كلهم  ���ص��ع��ي��د.. 
جواد ال�صكرجي. وال ان�صى انطالقتي 
حيث  ال�صوفييتي  الثقايف  املركز  من 
كانت انطالقة مهمة جدا ثم ان�صمامي 
لفرقتهم امل�صرحية. وكذلك جتربة معهد 
الفنون اجلميلة ثم فرقة احتاد الفنانني 
ثم امل�صرح الع�صكري. ويف هذه الفرتة 
ب���داأت ف��رتة ت��اأث��رات امل��رح��وم فا�صل 
اثر  ثم  ال�صنيد.  املطلب  وعبد  خليل 
ال�صكرجي  موقف  تغر  ح��ول  ت�صاوؤل 
ح��ني ق���دم ق�����ص��ة ح��ب م��ع��ا���ص��رة فمن 
ال���وط���ن اىل  ب��ال��ب��ق��اء يف  ال��ت��م�����ص��ك 
فرد  امل��ف��ارق��ة؟!  نفهم  فكيف  م��غ��ادرت��ه؟ 
ظرف  يف  كتبت  امل�صرحية  ال�صكرجي: 
الثالثيني وانهيار  العدوان  �صعب هو 
ال��ع��راق ع��ام ١99١ ك��ان امل��وؤل��ف فالح 

�صاكر يكتب من الب�صرة حتت الق�صف 
وامل���خ���رج يف امل��و���ص��ل وال��ب��ط��ل��ة يف 
الظرف تغر  لكن  بغداد. كانت ملحمة 
متاما بعد احل�صار وا�صتداد االزمة يف 
البالد فتغر االمر وكان رد الفعل عنيفا 
فرتة  بعد  ع��دت  لكني  ال�صفر..  ف��ك��ان 
�صامي  املو�صيقار  ع��زف  ث��م  ق�صرة. 
ن�صيم قطعة مو�صيقية حتية لل�صكرجي 
عن  �صعرا  ق��راأ  حني  بالعزف  رافقه  ثم 
العراق. ثم حتدث عن م�صرحية اجلنة 
تفتح ابوابها متاأخرة وقال انها قطعة 
مني وا�صهمت فيها بكل م�صاعري وقد 
ال�صتذكر  �صنتني  قبل  لقراءتها  ع��دت 
تاأ�صف  كما  النبيل.  العمل  ه��ذا  عظمة 
اليوم  يحدث  كما  امل�صارح  غياب  على 
تنر  امل�صارح  ا���ص��واء  كانت  ح��ني  يف 

بغداد باأعمالها االبداعية الكبرة.

ج�اد ال�سكرجي يروي "ق�سة حب معا�سرة" يف منتدى امل�سرح

درجت العادة يف االأنباء املتعلقة، بقطاع 
العامل،  حول  التاريخية  والتحف  االآث��ار 
اأن يتم االعالن عن ك�صف و�صبط �صارقي 
االآثار وجتارها، اأفرادا كانوا اأو مافيات، 
حدث  ما  لكن  منظمة،  تهريب  و�صبكات 
مغايرا  كان  العراقية،  كربالء  مدينة  يف 

ومعاك�صا متاما.
وال�صياحة  الثقافة  وزارة  اأعلنت  فقد 
ما  طواعية  ت�صلمها  العراقية،  واالآث���ار 
يقرب من األف قطعة اأثرية، تعود لع�صور 
ح�صارة  ت��اري��خ  يف  ���ص��ارب��ة،  �صحيقة 

وادي الرافدين العريقة.

و�صرح مفت�س اآثار وتراث مدينة كربالء، 
اأحمد ح�صن جابر عن ا�صتالم قطع اأثرية 
كربالئي  م��واط��ن  م��ن  ون����ادرة،  نفي�صة 
ال�صومرية،  احلقبة  اىل  تاريخها  يعود 
يبلغ  ح��ي��ث  خمتلفة،  زم��ن��ي��ة  ول��ف��رتات 

عديدها نحو األف قطعة متنوعة.
اأن��ه ق��د مت  واأو���ص��ح امل�����ص��وؤول العراقي 
القطع  ه���ذه  وت�صجيل  وت��وث��ي��ق  ج���رد 
فنية  ب�صورة  وت�صنيفها  ر�صمي،  ب�صكل 
يف مفت�صية اآثار وتراث كربالء، ليتم بعد 
لالآثار  العامة  الهيئة  اإىل  ت�صليمها  ذل��ك 

والرتاث.

ال��واح  عن  عبارة  االأث��ري��ة  القطع  وه��ذه 
خمتلفة  ب��ا���ص��ك��ال  وح���ج���ري���ة،  ط��ي��ن��ي��ة 
هند�صية،  ا���ص��ك��ال  وذات  اأ���ص��ط��وان��ي��ة 
وب��ع�����ص��ه��ا حت��م��ل ك���ت���اب���ات ���ص��وم��ري��ة 
اأرق��ام  �صكل  على  امل�صمارية،  باحلروف 
عليها  منقو�س  االآخ��ر  والبع�س  طينية، 
ا����ص���ك���ال م��ت��ن��وع��ة، ت��ع��رب ع���ن احل��ي��اة 
اختالف  على  وال�صيا�صية،  االجتماعية 

الع�صور.
ي��ذك��ر اأن امل��واط��ن ال��ع��راق��ي ال���ذي ق��ام 
االأث��ري��ة،  والكنوز  القطع  ه��ذه  بت�صليم 
جمع  ه��واة  م��ن  ه��و  بثمن  تقدر  ال  التي 

على  اط��الع��ه  وبعد  ال��ن��ادرة،  املقتنيات 
ق��ان��ون االآث���ار وال���رتاث ال��ع��راق��ي، اق��دم 
على ت�صليم هذه التحف االأثرية، ا�صهاما 
منه كما قال يف احلفاظ على تراث بلده 

العراق، من ال�صياع والت�صتت.

تغ���زل النج���م العاملي ب���ن اأفلي���ك يف خطيبته ال�ص���ابقة جنيفر 
لوبي���ز، حيث كان���ا اأفليك ولوبي���ز يف عالقة �ص���ويا، ويف عام 

٢٠٠٢ مت���ت خطبتهما ولكن تاأجل زفافهما يف اأيلول/�ص���بتمرب 
٢٠٠3 قبل يوم واحد من احلفل وانف�صال يف عام ٢٠٠4. وقال 
ب���ن يف حواره الذي نقل موقع جا�ص���ت جرد اأج���زاء منه: "ال 
تزال لوبيز، اأكر �ص���خ�س جمتهد قابلت���ه، لديها موهبة رائعة، 
وتعمل بجد من اأجل جناحها، واأنا �صعيد جدا لها الأنها ح�صلت 
عل���ى التقدير الذي ت�ص���تحقه". ي�ص���ار اإىل اأنه خالل االأ�ص���ابيع 
املا�ص���ية، انت�ص���رت �ص���ائعات تفي���د بع���ودة الثنائ���ي ب���ن اأفليك 
ودي ارما����س ب���دون اأي تداعيات م�ص���بقة وهو م���ا اأثار الكثر 
من ال�ص���كوك حولهما، وذلك بعدما ن�ص���رت "اآن���ا دي اأرما�س" 
�ص���ورة لها ترتدي فيها �صل�ص���لة على �ص���كل ن�ص���ف قلب التي 
�ص���بق وارتدته���ا اأثناء �ص���رها مع ب���ن افلي���ك. اإال اأن املمثلة 
الكوبية وبعد �صاعات من ن�صر ال�صورة على ح�صابها مبوقع 
اأمر ال�ص���ائعات التى تخ�س عودتها  "اإن�ص���تغرام" ح�صمت 
 no ل�صديقها ال�صابق، ون�صرت �صورة اأخرى مليئة بكلمة
فى اإ�ص���ارة اإىل رف�صها التام كل التقارير التي اأكدت وجود 

نية لديها للعودة من جديد يف عالقة مع بن افليك.

يف مفاج���اأة غ���ر متوقعة، ان�ص���مت 
النجم���ة �ص���لمى حاي���ك اإىل النجم���ة 
لي���دي غاغ���ا، يف بطول���ة فيل���م بي���ت 
غوت�ص���ي، للمخ���رج ريديل �ص���كوت، 
واملق���رر عر�ص���ه ب�ص���االت ال�ص���ينما 
االأمركي���ة يف ٢4 ت�ص���رين الث���اين/

نوفمرب عام ٢٠٢١.
 ، دور  الفيل���م  يف  �ص���لمى  وجت�ص���د 
�صديقة باتريزيا ريجياين، �صاحرة، 
ُحكم عليه بال�ص���جن ملدة ٢5 عامًا يف 
اأعقاب حماكمة ماوريتزيو غوت�ص���ي 

 ،١998 ع���ام  القت���ل  جرمي���ة  يف 
بزع���م تنظي���م عملي���ة القت���ل مقاب���ل 
رق���م كبر من امل���ال. ويحك���ي الفيلم 
ق�ص���ة �صخ�ص���ية باتريزيا ريجياين، 
ملاوريتزي���و  ال�ص���ابقة  الزوج���ة 
غوت�ص���ي، الت���ي اأخفقت بع���د اأقل من 
عام���ني، من بي���ع اإمرباطوري���ة اأزياء 
غوت�ص���ي ملجموعة ا�ص���تثمارية، بعد 
وف���اة زوجه���ا. وي�ص���ارك يف بطولة 
الفيلم جرميي اآيرونز، اآل بات�صينو، 

جاك هيو�صنت وجاريد ليتو. 

�صجت مواقع التوا�صل االجتماعي يف العراق 
على وقع جرمية مروعة، حيث اأطلق رجل النار 
عل���ى طليقته عل���ى مراأى م���ن طفلتهم���ا مبدينة 
الب�صرة جنوبي البالد، بعدما رف�صت تخفي�س 
قيم���ة النفق���ة. وح�ص���لت امل���راأة مبوج���ب قرار 
م���ن املحكم���ة على مبل���غ نفقة �ص���هري بلغ ١5٠ 
األ���ف دين���ار )نح���و ١٠٠ دوالر(، ولك���ن طليقها 

طالبها بتخفي�ص���ه اإىل ٧5 األفا. ورف�صت املراأة 
اال�ص���تجابة لطلب طليقها، الذي حاول االنتقام 
منه���ا فاأطل���ق ع���دة اأع���رة ناري���ة جتاهه���ا، ما 
اأف�صى اإىل اإ�صابتها بجروح خطرة يف قدمها، 
بح�صب "�صكاي نيوز عربية". والحقا، �صرحت 
املعتدى عليها لو�صائل اإعالم حملية اأنها رف�صت 
تقلي����س مبلغ نفق���ة ابنتهما اإىل الن�ص���ف كون 

املبل���غ كامال ال يكفي لتلبي���ة احتياجات الطفلة، 
موؤك���دة اأنها مل تكن تتوقع ردة الفعل ال�ص���نيعة 

من طليقها.
ويف اأعقاب انت�ص���ار مقطع الفيديو الذي يوثق 
اجلرمي���ة، فتحت �ص���رطة الب�ص���رة حتقيقا يف 
الواقع���ة، واأ�ص���درت اأم���ر قب�س بح���ق اجلاين 

الذي الذ بالفرار بعد فعلته.

اأث���ري���ة  ق��ط��ع��ة  األ�����ف  م���ن  اأك���ث�������ر  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ي���ه���دي  م����اط���ن   

 7 April 2021

بن اأفليك يتغزل بخطيبته 
ال�سابقة جنيفر ل�بيز 

عراقي يطلق النار على طليقته ب�سبب 100 دوالر

  ما الذي يجمع �سلمى حايك وليدي غاغا

ب���ازدي���اد  وم��ت��اب��ع��ي��ه��ا  الأل����ع����اب  ت��ن�����ص��ر  ام������راأة  اأول  اأن�������دي.. 
االألعاب االإلكرتونية.. ف�ساء وا�سع 
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