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 بغداد/ حممد ال�صيد

واف���ق الق�س���اء على اإط���اق �س���راح رئي�س حزب 
احل���ل جم���ال الكرب���ويل بكفالة مالي���ة "�سخمة"، 
�سريطة رفع احل�سانة عن �سقيقه حممد الكربويل 
والإبق���اء عل���ى �سقيقي���ه احمد ول���وؤي حمتجزين 
حل���ن ح�س���م الق�سي���ة قانوني���ا، ح�سبم���ا اأف���ادت 

م�سادر مطلعة.
امل�سادر ذكرت ل�)امل���دى( اأن هناك قائمة ت�سم 58 
م�س���وؤوًل موزعة ب���ن وزير ونائ���ب وجنل وزير 
و�سهر وزي���ر �سيتم اإ�سدار اأوام���ر قب�س بحقهم، 
وبع�سه���م وردت اأ�سماوؤه���م يف العرتافات التي 
اأدىل به���ا املتهم به���اء اجلوراين ال���ذي اعتقل يف 
وقت �ساب���ق. وك�س���ف م�سدر �سيا�س���ي مطلع يف 
ت�سري���ح خ�س���ت ب���ه )امل���دى( اأن "هن���اك اتفاق���ا 
�سيا�سي���ا عل���ى اإخ���راج رئي�س حزب احل���ل جمال 
الكرب���ويل بكفالة مالية �سخمة م�سروطة بالإبقاء 
على �سقيقيه احمد ولوؤي يف احلجز"، م�سيفا اأن 
الإف���راج عن جمال من عدمه اأم���ر مرهون برئي�س 
جمل����س الق�س���اء الأعل���ى ال���ذي مل يتخ���ذ ق���راره 

النهائي ب�ساأن هذا امللف.
واعتقل���ت ق���وة تابع���ة اإىل جلنة مكافح���ة الف�ساد 
احلكومي���ة التي يقودها احمد اأب���و رغيف رئي�س 
موؤ�س�س���ة دجلة وحزب احلل جم���ال الكربويل مع 

�سقيقي���ه لوؤي واأحمد بعد اعرتافات اأفاد بها، بهاء 
اجلوراين الذي اعتقل قبل اأكرث من ع�سرين يوما 
تقريب���ا. وي�ست���درك امل�سدر الذي طل���ب عدم ذكر 
ا�سم���ه بالق���ول اإن "هن���اك توقع���ا كب���را بخروج 
جمال الكربويل بكفال���ة مالية �سخمة"، كا�سفا اأن 
من �سمن ال�سفقة ال�سيا�سية هو اإ�سقاط احل�سانة 
ع���ن النائ���ب حمم���د الكرب���ويل م���ن قب���ل جمل�س 

النواب مقابل عملية الإفراج".
ويلف���ت اإىل اأن "املفاو�س���ات ب�س���اأن ترتي���ب تل���ك 
الأم���ور مازال���ت قي���د النقا�س والبح���ث"، م�سيفا 
اأن هن���اك 58 ا�سما ب���ن وزير ونائب وجنل وزير 
و�سه���ر وزير �سيت���م اإلقاء القب����س عليهم من قبل 

جلنة مكافحة الف�ساد التي تعمل مبعية الق�ساء.
وي�س���ر اإىل اأن "ثلث عدد �سبكة املتهمن الكبرة، 
وردت ا�سماوؤه���م يف اعرتاف���ات به���اء اجلوراين 
ال���ذي اعتق���ل يف وق���ت �ساب���ق"، موؤكدا عل���ى اأن 
اعتقال  املقبل���ة �ست�سه���د تنفيذ عملي���ات  "الأي���ام 
ل�سخ�سيات كبرة ومتنفذة من دون ا�ستثناء لأي 

متهم اأو جهة �سيا�سية".
وقب���ل ثاثة اأيام ك�سفت )امل���دى( يف تقرير لها اأن 
"جلنة مكافحة الف�ساد احلكومية ت�ستعد لإ�سدار 
قائم���ة جديدة من مذكرات القب����س بحق اأكرث من 
�ست���ة ع�س���ر �سخ�سية متهمة بعملي���ات ف�ساد مايل 
واإداري م���ن بينها ثمانية ن���واب حالين" وا�سفا 

ه���ذه ال�سخ�سي���ات املطلوب���ة باأنها م���ن "حيتان" 
و�س���ركات  م�س���ارف  متتل���ك  وبع�سه���ا  الف�س���اد 
وهمي���ة. من جانب���ه، يبن م�س���در �سيا�س���ي اآخر 
يف ت�سري���ح ل�)امل���دى( اأن "احلكوم���ة �سكلت منذ 
وق���ت طوي���ل جلن���ة ملكافح���ة الف�س���اد متكنت من 
اإلق���اء القب�س على عدد من املتهمن بهدوء وبعيدا 
ع���ن الأنظار"، معتربا اأن م���ا يح�سل من اتهامات 

للجنة هو ردة فعل على بع�س العتقالت. 
ويو�س���ح اأن "ردة الفع���ل ج���اءت ك���ون اأن جمال 

الكرب���ويل مل يك���ن موظفا يف دائ���رة حكومية بل 
�سخ�سي���ة �سيا�سي���ة، وبالت���ايل هن���اك تخوف من 
اأن تط���ال عملي���ات العتقال �سخ�سي���ات �سيا�سية 
اأخ���رى"، م�ستبع���دا اإط���اق �س���راح الكربويل يف 

هذا الوقت.
ووجه���ت كتل واأح���زاب �سيا�سية انتق���ادات لعمل 
واأداء جلن���ة مكافحة الف�ساد التي حتتجز ع�سرات 
م���ن املتورطن بعمليات �سرقة للمال العام، متهمة 
اإياه���ا بارت���كاب خمالف���ات غ���ر قانوني���ة تتمث���ل 

بتعذيب املتهمن ونزع العرتافات منهم بالإكراه.
ويف �سه���ر �سب���اط املا�سي حتدثت جه���ات مطلعة 
ل�)املدى( عن �س���ر التحقيقات التي جتريها جلنة 
مكافح���ة الف�س���اد احلكومي���ة، وذك���رت اأن اللجنة 
اأك���رث  اإىل  الأولي���ة  حتقيقاته���ا  اأثن���اء  تو�سل���ت 
م���ن اأربع���ن �سخ�سية تنتم���ي اإىل اأح���زاب وكتل 

�سيا�سية متنفذة متورطة ب�سرقة املال العام.
اإخ���راج  "بالإم���كان  اأن���ه  اإىل  امل�س���در  ويلف���ت 
الكرب���ويل بكفال���ة مالي���ة بحجة و�سع���ه ال�سحي 

م���ع اإمكانية و�سع���ه يف الإقام���ة الإجبارية حلن 
ي���وم حماكمت���ه"، م�ست���دركا بالقول "لك���ن هناك 
معلومات يت���م تداولها عرب كروب���ات "وات�ساب" 
)مل يت�سن التاأكد من �سحتها( على اأنه �سيفرج عن 
الكربويل ي���وم غد حيث دعا بع����س املقربن منه 

اإىل مائدة اإفطار يف بيته".
وي�سي���ف اأن "تل���ك الكروبات تتن���اول معلومات 
مفاده���ا اأن الق�س���اء ا�سق���ط كل الته���م ع���ن حممد 

الكربويل". 

مقترح لو�صعه تحت الإقامة الجبرية ورفع الح�صانة عن �صقيقه

م�سادر �سيا�سية: ملف �لكربولي قد َيطال �سخ�سيات �سيا�سية �أخرى

  بغداد/ متيم احل�صن

ف�سل���ت ال�سلط���ات يف اأول يوم���ن م���ن خط���ة 
الغ���اق التام ملخيم���ات النازح���ن )با�ستثناء 
اقلي���م كرد�ست���ان(، حي���ث رف����س �س���كان تل���ك 

املراكز العودة التي تعني املوت للكثرين.
واأعلن���ت احلكوم���ة ال�سب���وع املا�س���ي، متكن 

م���ن  باملئ���ة   90 اغ���اق  م���ن  الهج���رة  وزارة 
خميم���ات النازح���ن وتاأمن الع���ودة الطوعية 
لآلف ال�س���ر النازح���ة. وهناك نح���و 30 الف 
�سخ����س حمك���وم عليه���م جمتمعي���ا بالع���دام 
لنتماء احد ذويه���م اىل "داع�س"، او �ستقتلهم 
ع�سرتهم ف���ور عودتهم ب�سبب نزاعات قدمية، 
او ان بيوتهم حتولت اىل ركام. هذه املجموعة 

موجودة الن يف اآخ���ر 3 خميمات موزعة بن 
النب���ار ونينوى، لكن امللفت ان وزارة الهجرة 
تتح���دث ع���ن خميم���ن اثن���ن فقط!ويظهر يف 
املخي���م ال���ذي يب���دو ان���ه �سق���ط م���ن ح�سابات 
ال���وزارة، ان���ه عائ���د ل�س���كان اغ���رب بقعة على 
الر����س وهي ج���رف ال�سخر، جن���وب بغداد. 
ت�سع���ى  احلكوم���ة  ان  الت�سريب���ات  وبح�س���ب 

اىل ان يك���ون مل���ف النازح���ن ق���د اأغل���ق قب���ل 
النتخاب���ات املزمع اجراوؤها يف ت�سرين الول 
املقبل. وهذه احلملة الخرة هي الثالثة التي 
تنفذه���ا ال�سلط���ات يف الب���اد بعد ع���ام 2014 
لإنه���اء مل���ف النازح���ن، مبعدل حمل���ة قبل كل 

انتخابات مفرت�سة. 
 التفا�صيل �س3 

 خطة �إخالء خميمات "عو�ئل د�ع�ش" تف�سل.. و�ل�سلطات تتكتم 
عن نازحي جرف �ل�سخر 

�جتماع �ملكا�سفة.. �لربملان يجل�ش مع �ملحافظني حلل م�سكلة �مل�ساريع �ملتلكئة
 املدى/ جبار بچاي 

كلف���ت رئا�سة جمل����س الن���واب، جلن���ة الأقاليم 
واملحافظ���ات مبتابعة تنفي���ذ املوازنات املحلية 
امل�ساري���ع  تنفي���ذ  ومتابع���ة  املحافظ���ات،  يف 
املتلكئ���ة، ل�سيم���ا امل�ساريع الوزاري���ة، وو�سع 

احللول واملعاجلات الازمة.
وعق���دت رئا�سة جمل�س النواب اأخرًا، اجتماعا 
يع���د الأول من نوعه مع املحافظن رعاه النائب 
الأول لرئي����س املجل�س ح�س���ن الكعبي بح�سور 

وزي���ري املالي���ة والتخطيط اإ�ساف���ة اىل كل من 
رووؤ�س���اء واع�ساء جلان القالي���م واملحافظات 
واخلدم���ات  واملالي���ة  باإقلي���م  املنتظم���ة  غ���ر 

والعمار النيابية. 
وياأت���ي الجتماع عل���ى خلفية جتمي���د جمال�س 
املحافظ���ات م���ن قبل الربمل���ان يف ت�سرين الأول 
اأداء  عل���ى  الرقاب���ي  ال���دور  غي���ب  2019 مم���ا 
املحافظ���ن مع وج���ود لغط كبر ح���ول اإمكانية 
تف���رد بع����س املحافظ���ات بالق���رارات والتحكم 
بامل�ساري���ع والموال املخ�س�س���ة لتنفيذها وفق 

توجهات معينة مناطقية اأو حزبية اأو غر ذلك. 
ووف���ق ما يق���ول حماف���ظ وا�سط حمم���د جميل 
املياح���ي ف���اأن "الجتماع كان غاي���ة يف الهمية 
ومثل نقطة انط���اق جديدة �سنعمل عليها بقوة 
كمحافظ���ن م���ن اأجل تنفي���ذ امل�ساري���ع املدرجة 
�سم���ن خطة كل حمافظ���ة وكان بح���ق اجتماعا 
للمكا�سف���ة وط���رح الق�ساي���ا الت���ي م���ن �ساأنه���ا 
باملحافظ���ات واإعاق���ة  العم���ل  اأداء  التاأث���ر يف 
تقدمها وفق تو�سيع نطاق الامركزية"، م�سيفا 
اأن "الجتم���اع ناق�س اآلية تنفي���ذ موازنة2021 

بعد اقراره���ا، وكيفية ت�سهيل اج���راءات العمل 
مبوجبه���ا، ومعاجل���ة امل�ساكل التي م���ن املمكن 
اأن تواج���ه احلكومات املحلي���ة واملحافظات يف 
تنفي���ذ الفقرات املدرج���ة �سم���ن موازنة 2021 
لكل حمافظة". واأ�ساف "نحن كمحافظن نثمن 
اإج���راءات وزارتي التخطي���ط واملالية اخلا�سة 
امل�ساري���ع  واإكم���ال  واإدراج  احال���ة  مبو�س���وع 
املتوقفة او امل�ساريع اجلديدة، وا�ستمرار العمل 

بامل�ساريع احلالية، و�سمان عدم توقفها".
 التفا�صيل �س2 

تكليف جلنة الأقاليم مبتابعة تنفيذ املوازنات املحلية 

اأُ�سر بغدادية فقرية ت�سكن يف مقالع النفايات.. عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد/ املدى

خ����ول جمل�س ال����وزراء، خال جل�ست����ه التي عقدت 
اأم�س الثاث����اء، رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي، 
بتق����دمي طعن ل����دى املحكم����ة الحتادي����ة يف بع�س 

بنود املوازنة املالية ل�سنة 2021.
وق����ال املتحدث با�سم جمل�س ال����وزراء ح�سن ناظم، 
يف موؤمتر �سحف����ي م�سرتك مع وزيري املالية علي 
عاوي والتخطي����ط خالد جنم، وتابعت����ه )املدى(، 
اإن "جمل�����س ال����وزراء تباح����ث يف التغ����رات التي 
ح�سل����ت مب�سروع قانون املوازن����ة يف الربملان قبل 

اإقراره".
واأ�س����اف ناظ����م، اأن "بع�����س م����واد املوازنة غرت 
بنح����و لي�����س ب�سالح اج����راءات احلكوم����ة"، مبينا 

اأنه "�سنطل����ب من رئا�سة اجلمهوري����ة اإعادة النظر 
ببع�س الت�سحيحات يف املوازنة".

ال����وزراء خ����ول رئي�����س  "جمل�����س  اأن  واأ�س����ار اإىل 
ال����وزراء م�سطف����ى الكاظم����ي بتق����دمي طع����ن ل����دى 
املحكمة الحتادية يف بع�س مواد قانون املوازنة".

م����ن جانب����ه قال وزي����ر التخطي����ط، خالد جن����م، اإنه 
"�سنطع����ن مب����ادة اإل����زام ال����وزارات بنق����ل بع�����س 
الت�سكيات و�سمها ملجل�س اخلدمة الحتادي، فيما 
�سيطال الطعن اأي�سًا املادة املتعلقة مب�ساريع تنمية 

الأقاليم".
واأق����ر جمل�س الن����واب العراقي، مطل����ع �سهر �سباط 
املا�سي موازنة الب����اد املالية للعام اجلاري 2021 
باجم����ايل نفقات بلغت 129 تريليون دينار عراقي، 

وعجز قدر ب�28 تريليونا.

 جمل�ش �لوزر�ء يخول �لكاظمي �لطعن 
ببع�ش بنود �ملو�زنة 

 بغداد/ حممد علي 

الق���راءة  الن���واب  جمل����س  اأرج���اأ 
الثاني���ة مل�س���روع قان���ون ال�سمان 
اإىل  العم���ال  وتقاع���د  الجتماع���ي 
ي���وم غ���د اخلمي����س ب�سب���ب ع���دم 
اكتمال الن�س���اب القانوين جلل�سة 
اأم����س الثاثاء. و�سيمن���ح القانون 
يف ح���ال ت�سريع���ه رواتب تقاعدية 

لأكرث من ع�سرة ماين عامل. 
ويو�سح ح�سن عرب، ع�سو جلنة 
الجتماعي���ة  وال�س���وؤون  العم���ل 
النيابي���ة  واملهجري���ن  والهج���رة 
قان���ون  "اإق���رار  اأن  ل�)امل���دى( 
ال�سم���ان �سينظ���م حال���ة العامل���ن 
تقاعدي���ة  روات���ب  و�سيخ�س����س 
له���ذه ال�سريح���ة م���ن خ���ال دائرة 

ال�سمان".
وحدد قانون ال�سم���ان الجتماعي 
احل���د الأدن���ى لتقاع���د العم���ال يف 
القطاع اخلا�س ب����350 األف دينار 
�سهريا، وكذل���ك اإلزام اأرباب العمل 
اأن ياأخ���ذوا بنظ���ر العتبار املوؤهل 
الدرا�س���ي للعام���ل قب���ل احت�س���اب 

اأجره.
وي�سر اإىل اأن "احلكومة وجمل�س 
اإح�سائي���ات  ميتل���كان  ل  الن���واب 
العامل���ن  اأع���داد  ع���ن  دقيق���ة 
ال�سم���ان  بقان���ون  وامل�سمول���ن 

والتقاعد".
ويف وق���ت �ساب���ق، اأعلن���ت وزارة 
اأن  العم���ل وال�س���وؤون الجتماعية 
قانون ال�سمان الجتماعي اجلديد 
�سيوفر للعمال يف القطاع اخلا�س 

رواتب تقاعدية مماثل���ة لنظرائهم 
م���ن املوظف���ن يف القط���اع الع���ام، 
اإ�ساف���ة اإىل مكاف���اأة نهاي���ة اخلدمة 
للعامل الذي تنتهي خدمته من دون 

اأن يكمل ال�سن القانوين.
وي�سم���ل القان���ون اجلدي���د �سرائح 
وامله���ن  العامل���ن  م���ن  متع���ددة 
القت�سادي���ة  الن�ساط���ات  وجمي���ع 
الأج���رة  �سي���ارات  �سائق���ي  منه���ا 
والنقل اخلا����س واأ�سحاب املحال 
ال�سناعي���ة  والور����س  التجاري���ة 
وغره���ا م���ن الن�ساط���ات التي تهم 
حي���اة املجتم���ع اليومي���ة، لتك���ون 
وق���ف  طري���ق  عل���ى  خط���وة  اأول 
الزحف ال�سعبي نحو القطاع العام 

للح�سول على وظائف.  
 التفا�صيل �س2 

قانون �ل�سمان �الجتماعي �ملوؤجل.. رو�تب 
تقاعدية لـ10 ماليني عامل 

 بغداد/ املدى 

اأعل���ن جمل����س اخلدم���ة العام���ة الحت���ادي، اأم�س 
الثاث���اء، امل�سادقة على تعين امل�سمولن بقانون 

تدرج املهن الطبية وال�سحية.
وقال املجل�س يف بيان تلقته )املدى( اإن "املجل�س 
�سادق يف جل�سته العا�سرة على تعين امل�سمولن 
بقان���ون ت���درج امله���ن الطبي���ة وال�سحي���ة رق���م ٦ 
ل�سن���ة 2000 املعدل امل�سمولن باأح���كام املادة )1 
/ ثالث���ا ورابع���ا( م���ن القان���ون اآنف الذك���ر للعام 

)2018 -2019(". ودع���ا املجل�س وزارة ال�سحة 
ل�"تزوي���ده باأع���داد الدرجات الوظيفي���ة املتوفرة 
لديهم والتي يف النية ا�سغالها من قبل اخلريجن 
امل�سمول���ن باأحكام امل���ادة )1/خام�سا( من قانون 
ت���درج ذوي امله���ن الطبية وال�سحي���ة اآنف الذكر، 
بع���د توفر وزارة ال�سح���ة الدرجة والتخ�سي�س 
املايل وبي���ان الخت�سا�سات املطلوبة لها واماكن 
تعيينه���م بالتن�سي���ق م���ع وزارة املالي���ة ليت�سن���ى 
للمجل�س اط���اق ال�ستمارة اخلا�س���ة باملتقدمن 

للتعين".

 جمل�ش �خلدمة ي�سادق على تعيني 
ذوي �ملهن �ل�سحية

 بغداد / حيدر مدلول

بالهيئ���ة  املركزي���ة  امل�سابق���ات  جلن���ة  ح���ّددت 
التطبيعي���ة يف احت���اد ك���رة القدم ي���وم الثاثاء 
املقب���ل املواف���ق ال�ساب���ع والع�سري���ن م���ن �سهر 
ني�س���ان اجل���اري موع���دًا لنط���اق مناف�س���ات 
اجلول���ة التا�سع���ة والع�سرين م���ن دوري الكرة 

املمت���از باملو�س���م احل���ايل ال���ذي يتوا�س���ل فيه 
غياب اجلمهور عن التواجد على املدرجات منذ 
يوم اخلام�س والع�سرين من �سهر ت�سرين الأول 
املا�س���ي تنفيذًا للتعليم���ات ال�سادرة من اللجنة 
العلي���ا لل�سّح���ة وال�سام���ة الوطني���ة مبجل����س 
الوزراء ملكافحة فايرو�س كورونا )كوفيد19-( 
ال���ذي �سربت ال�سال���ة اجلديدة من���ه العا�سمة 

بغداد وحمافظ���ات الفرات الأو�سط واجلنوبية 
والغربي���ة واأقلي���م كرد�ست���ان منت�س���ف �سب���اط 
املا�س���ي. وي�ستقب���ل فري���ق النجف لك���رة القدم 
ثال���ث الرتتي���ب بر�سي���د 51 نقط���ة يف ال�ساعة 
الرابع���ة ع�سرًا �سيف���ه فريق الطلب���ة اخلام�س 
ع�س���ر ال���ذي ميل���ك 27 نقط���ة يف ر�سي���ده على 
النج���ف  مبحافظ���ة  ال���دويل  النج���ف  ملع���ب 

الأ�س���رف يف قم���ة كروية قوية باأب���رز مباريات 
اجلول���ة التا�سعة والع�سرين من املو�سم احلايل 
الت���ي يتطل���ع منه���ا رئي����س الن���ادي د.ر�سوان 
الكندي من لعبيه العودة اىل �سكة النت�سارات 
ون�سيان اآثار الهزمية الأخرة اأمام فريق النفط 

بنتيجة )0-1( ل�ستعادة مركز الو�سافة.
 التفا�صيل �س5

�لنجف ي�سطدم بالطلبة يف قمة مباريات �جلولة 29 



 املدى/ جبار بچاي 

وياأت���ي االجتماع على خلفية جتميد 
جمال�س املحافظات من قبل الربملان 
يف ت�ش���رين االأول 2019 مم���ا غيب 
الدور الرقابي عل���ى اأداء املحافظني 
مع وج���ود لغط كبري ح���ول اإمكانية 
تفرد بع����س املحافظ���ات بالقرارات 
واالم���وال  بامل�شاري���ع  والتحك���م 
املخ�ش�شة لتنفيذه���ا وفق توجهات 
معين���ة مناطقي���ة اأو حزبي���ة اأو غري 

ذلك.
ووف���ق م���ا يق���ول حماف���ظ وا�ش���ط 
حممد جميل املياحي فاأن "االجتماع 
كان غاي���ة يف االهمي���ة ومث���ل نقطة 
انطالق جديدة �شنعم���ل عليها بقوة 
كمحافظني م���ن اأجل تنفيذ امل�شاريع 
املدرج���ة �شم���ن خط���ة كل حمافظ���ة 
للمكا�شف���ة  اجتماع���ا  بح���ق  وكان 
وط���رح الق�شاي���ا الت���ي م���ن �شاأنه���ا 
التاأث���ري يف اأداء العم���ل باملحافظات 
واإعاق���ة تقدمها وف���ق تو�شيع نطاق 
الالمركزي���ة"، م�شيفا اأن "االجتماع 
تنفي���ذ موازن���ة2021  اآلي���ة  ناق����س 
ت�شهي���ل  وكيفي���ة  اقراره���ا،  بع���د 
اجراءات العمل مبوجبها، ومعاجلة 
امل�ش���اكل التي من املمك���ن اأن تواجه 
واملحافظ���ات  املحلي���ة  احلكوم���ات 
يف تنفي���ذ الفق���رات املدرج���ة �شمن 

موازنة 2021 لكل حمافظة".
واأ�ش���اف "نح���ن كمحافظ���ني نثم���ن 
التخطي���ط  وزارت���ي  اإج���راءات 
واملالي���ة اخلا�شة مبو�ش���وع احالة 
واإدراج واإكم���ال امل�شاري���ع املتوقفة 
او امل�شاري���ع اجلدي���دة، وا�شتم���رار 
العم���ل بامل�شاري���ع احلالية، و�شمان 

عدم توقفها". 
"جمي���ع  اأن  ع���ن  املياح���ي  وك�ش���ف 
بامل�ش���اكل  متخم���ة  املحافظ���ات 
واملتعلق���ات الكث���رية وهناك عوامل 
املحاف���ظ  الأداء  مقي���دة  تك���ون  ق���د 
وحتول دون حتقيق خطط وبرامج 
املحافظ���ة املتعلق���ة بامل�شاريع واأهم 
م�شاري���ع  وج���ود  التعقي���دات  تل���ك 
وزارية متلكئة ومتوقف العمل فيها 
من���ذ ع���دة �شنوات لع���دم اجلدية يف 
متابعتها من قبل الوزارات املعنية".

مبين���ًا اأن "بع�س امل�شاريع تعر�شت 
الإندثارات كبرية وبالتايل اأ�شبحت 
بحاج���ة اىل معاجلات فني���ة واإعادة 
نظ���ر يف الت�شامي���م وح�شاب الكلف 
وهذا بذاته يعد عامل اإرهاق يفر�س 

على املوازنة".

دور �إيجابي للتخطيط 
ونطمح �أكرث من �ملالية 

واأكد حمافظ وا�ش���ط اأن "االجتماع 
ال�شري���ح  للح���وار  فر�ش���ة  كان 
واملكا�شف���ة م���ع وزي���ري التخطي���ط 
واملالي���ة واللج���ان الربملاني���ة حتت 
اأن  خالل���ه  وطلبن���ا  الربمل���ان  قب���ة 
الربملاني���ة  اللج���ان  جلمي���ع  يك���ون 
املعني���ة دور يف متابع���ة امل�شاري���ع 
عل���ى  والوق���وف  املحافظ���ات  يف 
التنفي���ذ وال�ش���رف ومعرفة  اآلي���ات 
امل�ش���اكل واملعوقات وو�شع احللول 

واملعاجلات ال�شحيحة".
واأ�ش���ار يف ذات الوقت اىل "تعاون 
وزارة التخطي���ط ومهنيته���ا العالية 
يف التعام���ل وح���ل جمي���ع امل�ش���اكل 

وت�شهيل اجراءات التنفيذ وهذا اأمر 
اإيجابي �شتكون له انعكا�شات كبرية 

يف املرحلة القادمة".
كان  املالي���ة  وزارة  "دور  اإن  وق���ال 
جيدًا لكنن���ا كمحافظني، نطمح ملزيد 
م���ن التع���اون خا�ش���ة يف مو�ش���وع 
اإط���الق التخ�شي�شات املالية املقررة 
وع���دم  املوازن���ة  فق���رات  �شم���ن 
تاأخريه���ا حت���ت اأي ظ���رف كان الأن 
ذلك ينعك�س �شلبًا على مراحل تنفيذ 
نتائ���ج  اىل  ي���وؤدي  وق���د  امل�شاري���ع 
عك�شية". واكد النائب االول لرئي�س 
جمل����س الن���واب ح�ش���ن الكعبي يف 
االجتم���اع املذكور ان �شم���ان عدالة 
توزي���ع التخ�شي�ش���ات املالي���ة ب���ني 
امل���دن بح�ش���ب ن�شب���ة املحرومي���ة، 
متث���ل اأولوي���ة للمجل����س له���ذا دعت 
جلنة االقالي���م واملحافظات النيابية 
اىل عق���د االجتم���اع املذك���ور ليكون 
برعاية هيئة رئا�شة جمل�س النواب، 
ويك���ون اجتماع���ا حواري���ا ملناق�شة 
حمافظ���ة  ب���كل  اخلا�ش���ة  املوازن���ة 
لعام 2021 وامل�شاريع اال�شتثمارية 

وم�شاري���ع تنمية االقالي���م والدوائر 
التي مت احلاقها باملحافظات.

�لإ�شر�ع بحل م�شاكل 
�ملحافظات

مكت���ب  ع���ن  �ش���در  بي���ان  ووف���ق 
ف���اأن  )امل���دى(   وتابعت���ه  الكعب���ي 
م���ن  كل  ح�ش���ور  �شه���د  االجتم���اع 
رووؤ�ش���اء واع�ش���اء جل���ان االقالي���م 
واملحافظ���ات غ���ري املنتظم���ة باإقليم 
واالعم���ار  واخلدم���ات  واملالي���ة 
النيابي���ة وال�شادة املحافظني اإ�شافة 
اىل وزيري التخطي���ط واملالية واأن 
هذا االجتماع �شيعق���د ب�شكل دوري 
به���دف ح���ل امل�شاكل خا�ش���ة يف ظل 

غياب جمال�س املحافظات.  
وف���ق م���ا اأورده البيان ف���اأن النائب 
االأول لرئي����س الربمل���ان ق���د اأك���د اأن 
اللجان  التي جتمع  اللق���اءات  "هذه 
املخت�شة بال�ش���ادة املحافظني تهدف 
امل�ش���اكل  ح���ل  يف  اال�ش���راع  اىل 
الت���ي تعاين منه���ا املحافظ���ات كافة 
وبخا�شة يف اجلانب اخلدمي وفيما 

يخ�س تنظيم موازن���ات املحافظات 
التي �شتقوم باإعدادها وفق املعايري 

التي تعتقدها �شحيحة ونافعة". 
ومتخ����س اجتماع اللج���ان النيابية 
م���ع املحافظات حتت رعاية الرئا�شة 
عن "ع���دة تو�شيات اهمه���ا مفاحتة 
كاف���ة ال���وزارات واجله���ات املعني���ة 
اإجن���از  يف  اال�ش���راع  ب�ش���رورة 
امل�شاريع املتلكئة وبخا�شة تلك التي 
حققت ن�شب اجن���از عالية جتاوزت 
امل�شاري���ع  كاف���ة  وح�ش���م   ،%70
الوزارية يف املحافظات اما باإكمالها 
او اإعط���اء �شالحي���ات للمحافظ���ات 
وزارة  م���ع  والتن�شي���ق  بح�شمه���ا 
املالي���ة عل���ى اإط���الق التخ�شي�شات 
املق���رة لكل م�شروع وع���دم تاأخريها 
م���ع �ش���رورة اأن يك���ون للمحافظ���ة 
دور مهم يف ملف املنح وامل�شاعدات 
الدولي���ة واال�شراف عليه���ا بالن�شبة 
للمحافظ���ات الت���ي ترده���ا من���ح اأو 
م�شاعدات دولية حتت اأي عنوان".  
واأك���د االجتم���اع على "ال���زام جلنة 
االقالي���م النيابي���ة بتنظي���م زيارات 

ميداني���ة لعموم املحافظ���ات ملتابعة 
تنفيذ فق���رات اخلط���ة ال�شنوية لكل 
حمافظ���ة والوق���وف عل���ى مراح���ل 
التنفي���ذ واالخف���اق واع���داد تقارير 
ع���ن تل���ك الزيارة م���ع اأهمي���ة و�شع 
احلل���ول واملعاجل���ات للق�شايا التي 
يح�ش���ل فيه���ا تلك���وؤ. يف ظ���ل غياب 
ال���دور الرقابي ملجال����س املحافظات 
الت���ي الت���زال جمم���دة من���ذ اأواخ���ر 
كان���ت  اأن  بع���د  االآن  2019 وحت���ى 
تل���ك املجال����س ت�ش���ادق عل���ى اإقرار 
اداء  وتراق���ب  املحلي���ة  املوازن���ات 

احلكومات املحلية".

جمال�س �ملحافظات ُحلت 
ومل تلغى   

م���ن جانبه ي���رى اخلب���ري القانوين 
علي التميمي اأن جمال�س املحافظات 
حل���ت ومل يت���م الغاوؤه���ا موؤك���دًا اأنه 
القانون 21  م���ن  امل���ادة 20  "وف���ق 
جمال����س  قان���ون   ،200٨ ل�شن���ة 
املحافظ���ات فاإن���ه ميكن ح���ل جمل�س 
املحافظ���ة بطلب من ثلث اأع�شائه او 
بطل���ب اىل رئا�شة الربمل���ان من ثلث 
اأع�ش���اء الربملان ويك���ون الت�شويت 
عل���ى ذل���ك باالأغلبي���ة املطلق���ة للعدد 
الكلي للربملان الأ�شباب منها االإخالل 
القان���ون  وخمالف���ة  العم���ل  مبه���ام 
�ش���روط  اأع�شائ���ه  ثل���ث  فق���دان  او 
الع�شوية كم���ا ان انتهاء مدة االأربع 
�شن���وات الت���ي انتخ���ب به���ا جمل�س 
املحافظ���ة فاإن من له ح���ق االإقالة اأو 

التمديد هو الربملان". 
واأ�ش���اف اأن���ه "وف���ق ق���رار املحكمة 
ف���ان   2017 ل�شن���ة   ٨0 االحتادي���ة 
الربمل���ان رقاب���ة ووالي���ة عام���ة على 
عم���ل ه���ذه املجال�س وف���ق املادة ٦1 
د�شت���ور، لك���ن جمال����س املحافظات 
باقية بحكم املادة 122 من الد�شتور 
بتعدي���ل  اال  اإلغاوؤه���ا  ميك���ن  وال 

الد�شتور".
ح���ل  "بع���د  التميم���ي  واأو�ش���ح 
املجال�س ال يحق لها القيام باي عمل 
م���ن اعمالها واذا فعل���ت فاأن ذلك يعد 
انتح���ال �شفة يعاقب علي���ه القانون 
وال قيم���ة قانوني���ة للق���رارات الت���ي 

تتخذها".
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بريوت/ القاهرة/ قرب�س

�ملدير �لعام
غادة �لعاملي 

رئي�س �لتحرير �لتنفيذي
علي ح�شني

�شكرتري �لتحرير �لفني
ماجد �ملاجدي

 مدير �لتحرير
يا�شر �ل�شامل

 بغد�د/ حممد علي 

�أرجاأ جمل�س �لن��ب �لقر�ءة 
�لثانية مل�شروع قان�ن �ل�شمان 

�لجتماعي وتقاعد �لعمال �إىل 
ي�م غد �خلمي�س ب�شبب عدم 

�كتمال �لن�شاب �لقان�ين جلل�شة 
�أم�س �لثالثاء. و�شيمنح �لقان�ن 

يف حال ت�شريعه رو�تب تقاعدية 
لأكثـر من ع�شرة ماليني عامل. 

ويو�ش���ح ح�شني عرب، ع�ش���و جلنة العمل 
وال�شوؤون االجتماعية والهجرة واملهجرين 
النيابية ل�)املدى( اأن "اإقرار قانون ال�شمان 
�شينظم حالة العاملني و�شيخ�ش�س رواتب 
تقاعدي���ة له���ذه ال�شريح���ة من خ���الل دائرة 

ال�شمان".

وح���دد قان���ون ال�شم���ان االجتماع���ي احلد 
االأدن���ى لتقاعد العم���ال يف القطاع اخلا�س 
ب����350 األ���ف دين���ار �شهري���ا، وكذل���ك اإلزام 
اأرب���اب العم���ل اأن ياأخ���ذوا بنظ���ر االعتبار 
املوؤه���ل الدرا�ش���ي للعام���ل قب���ل احت�ش���اب 

اأجره.
وي�ش���ري اإىل اأن "احلكومة وجمل�س النواب 
ال ميتل���كان اإح�شائي���ات دقيق���ة ع���ن اأع���داد 
ال�شم���ان  بقان���ون  وامل�شمول���ني  العامل���ني 

والتقاعد".
اأعلن���ت وزارة العم���ل  ويف وق���ت �شاب���ق، 
وال�ش���وؤون االجتماعية اأن قان���ون ال�شمان 
يف  للعم���ال  �شيوف���ر  اجلدي���د  االجتماع���ي 
القط���اع اخلا����س روات���ب تقاعدي���ة مماثلة 
لنظرائه���م م���ن املوظفني يف القط���اع العام، 
اإ�شاف���ة اإىل مكاف���اأة نهاي���ة اخلدم���ة للعامل 
ال���ذي تنته���ي خدمت���ه م���ن دون اأن يكم���ل 
ال�ش���ن القانوين. وي�شم���ل القانون اجلديد 
�شرائح متعددة من العاملني واملهن وجميع 
الن�شاطات االقت�شادية منها �شائقي �شيارات 
االأج���رة والنقل اخلا����س واأ�شحاب املحال 
التجارية والور����س ال�شناعية وغريها من 
الن�شاطات التي تهم حياة املجتمع اليومية، 
لتكون اأول خطوة على طريق وقف الزحف 
ال�شعب���ي نحو القطاع الع���ام للح�شول على 

وظائف.  

ويتوق���ع عرب رئي�س كتل���ة اإرادة الربملانية 
اأن "ه���ذه االأعداد �شرتتفع مع دخول قانون 
ال�شم���ان والتقاع���د العم���ايل حي���ز التنفيذ 
وق���د ت�ش���ل اإىل اأك���ر م���ن ع�ش���رة مالي���ني 
عامل"، موؤكدا اأن "الدولة قادرة على تاأمني 
الروات���ب التقاعدية  لهذه ال�شرائح يف حال 
اإحالتهم على التقاعد �شمن ال�شوابط التي 

�شيحددها القانون".
من جهته، يو�شح ح�شن فدعم، ع�شو اللجنة 
ل�)امل���دى(  الن���واب  القانوني���ة يف جمل����س 
اأن "جمل����س النواب اأرج���اأ جل�شته من يوم 
الثالث���اء اإىل يوم غد اخلمي����س ب�شبب عدم 
اكتم���ال الن�ش���اب القان���وين"، متوقع���ا اأن 
لفقرات  الثانية  بالقراءة  الربمل���ان  "مي�شي 

ومواد قانون ال�شم���ان االجتماعي وتقاعد 
العم���ال". ويف ت�شريح���ات �شابق���ة ك�ش���ف 
وزير العم���ل وال�ش���وؤون االجتماعية عادل 
الركابي عن اأن "�شنوات اخلدمة امل�شمونة 
فيه���ا اأ�شن���اف خمتلف���ة في�شتح���ق العام���ل 
راتب���ًا تقاعديًا اإذا كانت لديه 15 �شنة خدمة 
وعم���ره ٦3 �شنة، واإذا كان���ت عاملة عمرها 

5٨ �شن���ة ولديه���ا خدمة 15 �شن���ة م�شمونة 
ت�شتح���ق، واإذا كانت خدمة الرجل 20 �شنة 
م�شمون���ة وعمره ٦0 �شن���ة ي�شتحق اأي�شًا، 
واإذا كان���ت خدم���ة املراأة 20 �شن���ة وعمرها 
55 اأي�ش���ا ت�شتح���ق". وي�شي���ف فدع���م اأن 
غري  ال�شابق  االجتماعي  ال�شم���ان  "قانون 
فعال ومعطل لكن القانون اجلديد واحلايل 
�شيكون اأو�شع وا�شمل وفيه تفا�شيل اأكر، 
حيث �شيمن���ح اأية مهنة من القطاع اخلا�س 
راتب���ا تقاعديا"، مبين���ا اأن "اأ�شحاب اأرباب 
العمل بعد اإقرار هذا القانون يقومون بدفع 
توقيفات تقاعدية يف وزارة العمل وب�شكل 

�شهري".
ويتاب���ع اأن "اأي���ة مهن���ة )�شائ���ق �شي���ارة اأو 
حالق اأو عامل.....( يحق له احل�شول على 
راتب تقاعدي ا�شتنادا ل�شوابط وتعليمات 
حم���ددة �شتق���ر يف ح���ال اإق���رار القان���ون"، 
منوه���ا اإىل ان "ه���ذا القان���ون في���ه �شمان 
�شح���ي يف حال تعر�س العام���ل اإىل حادث 
مع���ني". ويعتق���د النائب عن كتل���ة احلكمة 
اأن���ه "بع���د اقرار ه���ذا القانون �ش���وف يقلل 
الزخ���م على املطالب���ة بالتعيين���ات"، موؤكدا 
ان من "يقوم بدفع التوقيفات التقاعدية يف 
وزارة العم���ل �شيكون م�شم���وال يف الراتب 
التقاع���دي ال���ذي �شيح���دد �شم���ن �شوابط 

معينة". 

 خا�س/ �ملدى 

دعا م�ش�ؤول �أمني يف �لنبار، �أم�س �لثالثاء، �حلك�مة 
لرعاية م�شاحلة ت�شمح بع�دة �لعائالت �لنازحة 

�إىل مناطقهم وحتقيق �ل�شتقر�ر �مل�شتد�م، مبينًا �أن 
�لتهديد�ت �لإرهابية م�شتمرة نتيجة عدم �إحكام 
�جلانب �ل�ش�ري �ل�شيطرة على �حلدود مع �لعر�ق، 
م�شدد�ً على ��شتمر�ر �لعمليات �لع�شكرية يف عمق 

�ل�شحر�ء ملالحقة مفارز د�ع�س.

ويق���ول نائب قائد احل�ش���د الع�شائري يف االنب���ار اللواء طارق 
الع�ش���ل يف حدي���ث اإىل )امل���دى(، اإن "الق���وات االأمني���ة تكث���ف 
انت�شاره���ا يف م���دن االأنبار ومتار����س جهدًا كب���ريًا والعمليات 

اال�شتباقية م�شتمرة".
وتاب���ع الع�ش���ل، اأن "اجلهود اال�شتخبارية اأ�شف���رت موؤخرًا عن 
اعتق���ال جمموع���ة اإرهابية عاد اأفرادها م���ن �شوريا، بنية تنفيذ 

عمليات خالل �شهر رم�شان".
واأ�ش���ار، اإىل اأن "التهديدات م�شتمرة بالنظر ملا ي�شهده اجلانب 
ال�ش���وري م���ن توت���ر كب���ري". وراأى اأن "اإح���كام ال�شيطرة على 
حدود ينبغي اأن ت�شبقه �شيطرة احلكومة ال�شورية ب�شكل كامل 

على املعابر لعقد اتفاق بني الطرفني".
ويوا�ش���ل الع�ش���ل، اأن "قواتن���ا �ش���واء اجلي����س اأو ال�شرط���ة 
االحتادي���ة اأو احل�ش���د ال�شعب���ي والع�شائ���ري تق���وم باأن�شط���ة 
وتواجد دائم يف ال�شحراء، وذلك بالتن�شيق مع قيادة العمليات 
امل�شرتكة وتواجد للغطاء اجلوي، ملطاردة مفارز تنظيم داع�س 

االإرهابي".
"ا�شتعان���ة م�شتم���رة باحل�ش���د الع�شائ���ري يف  وحت���دث، ع���ن 
اأي عملي���ة اأمني���ة مل���ا ميتلك���ه من خ���ربة يف مداخ���ل ال�شحراء 

وخمارجها وطبيعة ال�شكان".
وم�ش���ى الع�ش���ل، اإىل اأن "العائ���الت املتواج���دة يف املخيم���ات 
الت���ي انخ���رط اأحد اأفراده���ا يف �شفوف التنظيم���ات االإرهابية 
ال ن�شتطي���ع تاأم���ني اإعادتها، م���ا مل يتم تعوي����س ذوي ال�شهداء 

واملت�شررين من االإرهاب".

قان�ن ال�ضمان االجتماعي الم�ؤجل.. رواتب تقاعدية لـ10 ماليين عامل 

م�ض�ؤول اأمني ي��ضي 
بعقد اتفاق مع �ض�ريا 

لتاأمين الحدود
 اجتماع المكا�ضفة.. البرلمان يجل�س مع المحافظين 

لحل م�ضكلة الم�ضاريع المتلكئة

اجتماع الكعبي مع املحافظني بح�ضور اللجان الربملانية  

تكليف جلنة �لأقاليم مبتابعة تنفيذ �مل��زنات �ملحلية 

كلفت رئا�شة جمل�س �لن��ب، جلنة �لأقاليم و�ملحافظات مبتابعة تنفيذ �مل��زنات �ملحلية يف �ملحافظات، ومتابعة 
تنفيــذ �مل�شاريع �ملتلكئة، ل�شيما �مل�شاريع �ل�ز�رية، وو�شــع �حلل�ل و�ملعاجلات �لالزمة. وعقدت رئا�شة جمل�س 
�لنــ��ب �أخري�ً، �جتماعا يعــد �لأول من ن�عه مع �ملحافظــني رعاه �لنائب �لأول لرئي�ــس �ملجل�س ح�شن �لكعبي 
بح�ش�ر وزيري �ملالية و�لتخطيط �إ�شافة �ىل كل من رووؤ�شاء و�ع�شاء جلان �لقاليم و�ملحافظات غري �ملنتظمة 

باإقليم و�ملالية و�خلدمات و�لعمار �لنيابية.

عمال يف احد معامل الطابوق..

احلدود العراقية ال�ضورية.. ار�ضيف



 بغداد/ خ�ضر اليا�ض ناه�ض 

ف���ي جري���دة الوقائ���ع  حت���ى بع���د ن�ش���رها 
الر�ش���مية، تالح���ق الأزمات قان���ون موازنة 
2021 الت���ي �شوت عليه���ا البرلمان في 31 
المالي���ة  وزارة  و�شّوب���ت  الما�ش���ي.  اآذار 
ب�ش���اأن  اأي���ام  غ�ش���ون  ف���ي  الثاني���ة  للم���رة 
الموازن���ة. و�شجل���ت اأخط���اء اأو تباين���ا في 
الرقام المثبتة في الت�شريع المن�شور وبين 
ما �ش���وت عليه البرلم���ان. وكان ن�ص "غير 
مفهوم" قد اأ�شعل خالف���ا �شيا�شيا بين تكتل 
برلماني كبي���ر ووزير المالي���ة علي عالوي 
و�شل الى تحديد جل�شة ل�شتجواب الأخير 
واقالته. وتقول اأو�شاط �شيا�شية ل�)المدى( 
ان "رئي�ص الحكومة يحاول تخفيف التوتر 
بي���ن �شخ�شي���ات �شيا�شي���ة ووزي���ر المالية 
عل���ي ع���الوي". وق���ال المكت���ب الإعالم���ي 
لرئي�ص مجل�ص ال���وزراء م�شطفى الكاظمي 
ف���ي بيان مقت�ش���ب، تلقته )الم���دى(، اأم�ص، 
اإن الأخي���ر اأوقف كتاب وزارة المالية ب�شاأن 

فر�ص ال�شرائب على رواتب الموظفين.
وقدم وزي���ر المالية مقترح���ا بكتابه المرقم 
مجل����ص  مطالب���ا   13/4/2021 ف���ي   880
ال�شريب���ي  ال�شتقط���اع  بتفعي���ل  ال���وزراء 
م���ن روات���ب الموظفي���ن اعتب���ارا م���ن �شهر 
ني�ش���ان وباثر رجع���ي على ال�شه���ر الثالثة 
الما�شي���ة ل�شنة 2021، والغاء قرار مجل�ص 
الوزراء رق���م 156 والقرار رقم 1478 لعام 
2016 الخا����ص بمنع ال�شتقطاع ال�شريبي 
عل���ى الروات���ب والمطالب���ة بع���ودة العم���ل 

بالتعليمات المالية رقم 1 لعام 2007.
وا�شتند الوزير عل���ى المادة )34 الفقرة ج( 
م���ن م�ش���روع قان���ون الموازنة الت���ي ن�شت 
على الغاء جميع العف���اءات وال�شتثناءات 
الكمركي���ة وال�شريبي���ة الممنوحة بقرارات 
�شابق���ة م���ن مجل�ص ال���وزراء، ما ل���م تن�ص 

عليها القوانين النافذة. 
عل���ى  المطلع���ة  )الم���دى(  م�ش���ادر  لك���ن 
التفا�شي���ل تق���ول ان "توجي���ه الكاظم���ي لم 
يخفف التوتر. بع�ص المعتر�شين على اأداء 
عالوي يتحجج���ون بالرواتب لكن الحقيقة 
ان خالفه���م حول ق�شايا مالية كانت ت�شرف 

في اأبواب غير مبررة".

واأ�شافت الم�شادر ان "احد الوزراء ال�شيعة 
طل���ب اأم���وال ل�ش���راء م�شتلزم���ات لوزارته 
قال اإنه���ا �شرورية، لكن وزي���ر المالية دقق 
الطل���ب بالعتم���اد عل���ى م�شت�شارين ووجد 
اأن اأكث���ر م���ن 90% من الق�شاي���ا التي طلبها 
غي���ر �شرورية". وتابعت "هذا المر ت�شبب 
بخ���الف بي���ن وزيري���ن واأ�شط���ر الكاظمي 
للتدخ���ل". وقال���ت وزارة المالي���ة، اأم����ص، 
ان التوج���ه نح���و ال�شتقط���اع ج���اء ب�شبب 
ن�شو�ص غير وا�شحة في قانون الموازنة.

وقال���ت ال���وزارة في بي���ان تلقت���ه )المدى(: 
اإن هن���اك اأخطاء �شمن ج���داول ون�شو�ص 
الموازن���ة المن�ش���ورة ف���ي جري���دة الوقائع 

العراقية الر�شمية.
وقال���ت ال���وزارة اإنه���ا "ب���داأت باإج���راءات 
تدقي���ق قان���ون الموازنة العام���ة التحادية 
رق���م )23( ل�شن���ة 2021 ال���ذي ت���م ن�ش���ره 
بالجري���دة الر�شمي���ة بالع���دد 4625 في 12 
ني�شان 2021، واإنها لحظت وجود اخطاء 

�شمن الجداول والن�شو�ص".
واأ�شاف بي���ان وزارة المالي���ة العراقية اأنه 
�شتت���م "مفاتح���ة دي���وان الرئا�ش���ة لغر����ص 
اإ�ش���دار بي���ان ت�شحي���ح وفق���ًا لل�شالحي���ة 

المخول���ة لهم بموجب اأح���كام قانون الن�شر 
بالجريدة الر�شمية".

وبينت ان "الأخطاء" التي وردت في الن�ص 
المن�ش���ور ف���ي جري���دة الوقائ���ع العراقي���ة 

الر�شمية، على النحو الآتي:
1 - ورد بالم���ادة 1/ اأوًل/ اأ، تقدر اإيرادات 
الموازن���ة العام���ة التحادية لل�شن���ة المالية 
2021 ب����)101320141984( األ���ف دين���ار 
ح�شبم���ا مبي���ن ف���ي الج���دول )اأ( الإيرادات 
على وف���ق الأع���داد الملحقة به���ذا القانون، 
ل���م يع���دل وف���ق  اأن ج���دول )اأ(  ف���ي حي���ن 
اإليه���ا اأع���اله  اإجمال���ي الإي���رادات الم�ش���ار 
واإنم���ا ت���م الإبقاء عل���ى اإجمال���ي الإيرادات 
والبال���غ  الحكوم���ة  بم�ش���روع  المر�شل���ة 

)93159954484( األف دينار.
2- كذل���ك ورد بالم���ادة 2/ اأوًل/ النفق���ات، 
يخ�ش����ص مبل���غ )129993009291( األف 
دين���ار لل�شن���ة 2021، منه���ا: 1- اأ- النفقات 
الت�شغيلي���ة )90559139482( األ���ف دينار 
توزع وفق الحقول )1و 2و 3( من الجدول 
)ب( النفقات بح�شب الوزارات، في حين اأن 
الإجمالي ال�شحيح هو )98974139482( 
األف دينار ولي����ص )90559139482( األف 

دينار وذلك لع���دم اإدراج حق���ول الت�شغيلية 
الإ�شافي���ة لكون المبلغ الأخي���ر هو حا�شل 
مجم���وع الحق���ل العام���ود رق���م )1( م�شافًا 
الي���ه )1882000000( األف دين���ار المبالغ 

الت�شغيلية الجديدة.
الراأ�شمالي���ة  لإجمال���ي  بالن�شب���ة  اأم���ا   -3
بمبل���غ  القان���ون  نف����ص  �شم���ن  ورد  فق���د 
)29136869809( األ���ف دين���ار توزع على 
وف���ق )الحق���ل /4 اإجمال���ي النفق���ات( م���ن 
)الج���دول/ ب النفقات بح�ش���ب الوزارات( 
القان���ون  به���ذا  الملح���ق  )ه����(  والج���دول 
ب�شمنها المبالغ التالية، في حين ورد �شمن 
الج���دول )ب( المعد من قبل مجل�ص النواب 
مبل���غ )25713294605( األف دينار وعند 
اإ�شاف���ة حقل الراأ�شمالية الإ�شافية الجديدة  
الوارد بالجدول )ب( المعد من قبل مجل�ص 
األف  الن���واب �شيك���ون )29136869809( 
دينار واإن اإجمال���ي المبلغ الوارد بالجدول 
الملحق بالقانون المر�شل من قبل الحكومة 
هو )27757619729( األف دينار والذي ل 
يمكن اعتماده لكون البرلمان قام بتخفي�ص 
اإجمالي النفقات الراأ�شمالية كما اأن الجدول 
)ه�( الم�شار اإليه بالفقرة )3( اأعاله ل يمكن 

اعتم���اده لك���ون مجل����ص النواب ل���م يعتمد 
اأ�شل الج���دول واإنما جرى تغييره بموجب 

الجدول )ب(.
4- وردت �شم���ن جدول ال�شفحة )9( ب�شاأن 
الفق���رة )ثالث���ًا( العج���ز 1=)اأ+ب( اإجمال���ي 
الإي���رادات )320141984101( األف دينار 
وه���و ل يطابق اإجمالي الفقرة )اأ+ب( واإنما 
األ���ف  ال�شحي���ح ه���و )101320141984( 
دين���ار و�شتت���م مفاتحة رئا�ش���ة الجمهورية 
لغر�ص اإ�شدار بيان الت�شحيح الم�شار اإليه 

اأعاله.
بالمقابل، من المق���رر ان ي�شتجوب مجل�ص 
الن���واب علي عالوي الأ�شب���وع المقبل، لكن 
الم�شادر ت�شتبع���د ذلك، خ�شو�شا بعد بيان 

رئي�ص الوزراء اأم�ص.
وقب���ل يوم من بيان الكاظم���ي، قالت النائبة 
عالية ن�شيف، اإن مجل�ص النواب �شي�شوت 
عل���ى اإقالة وزي���ر المالية عل���ي عالوي حال 
طبق قرار فر�ص ال�شرائب وال�شتقطاع من 

رواتب الموظفين.
وقال���ت ن�شيف في بي���ان تلقته )المدى(، ان 
"البرلم���ان يمث���ل �شلطة ال�شع���ب العراقي، 
فق���رة  البرلم���ان  ح���ذف  واأن  �شب���ق  وق���د 
روات���ب  م���ن  ال�شريبي���ة  ال�شتقطاع���ات 
الموظفين من الموازنة المالية، ولن ن�شمح 
باللتف���اف على قانون الموازنة من قبل اأية 

جهة ". 
"ل يح���ق للحكوم���ة  اأن���ه  وبين���ت ن�شي���ف 
اأن تفر����ص ه���ذه ال�شرائ���ب عل���ى روات���ب 
الموظفين باأي �شكل من الأ�شكال، وبخالف 
ذل���ك فاإن البرلمان �شيعتر����ص ويطعن بهذه 
الإجراءات، كما �شن�ش���وت على اإقالة وزير 
المالي���ة ف���ي نف����ص الي���وم الذي تطب���ق فيه 

ال�شتقطاعات ".
وتابع���ت: "في الوق���ت الذي نوؤك���د فيه لكل 
الموظفي���ن والمتقاعدي���ن ب���اأن رواتبهم لن 
ندع���و  ال�شريب���ي،  لال�شتقط���اع  تتعر����ص 
وزي���ر المالية الى تعظيم م���وارد الدولة من 
خالل ال�شيطرة على المنافذ الحدودية التي 
تتبخر معظم عائداته���ا، ومن خالل الق�شاء 
عل���ى الف�شاد المال���ي والحد من ه���در المال 
الع���ام، ب���دًل من مالحق���ة روات���ب الموظف 

الب�شيط".
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 بغداد/ تميم الح�ضن

وهناك نحو 30 الف �شخ�ص محكوم عليهم 
مجتمعي���ا بالع���دام لنتم���اء اح���د ذويه���م 
الى "داع����ص"، او �شتقتله���م ع�شيرتهم فور 
عودتهم ب�شبب نزاعات قديمة، او ان بيوتهم 
تحولت الى ركام. هذه المجموعة موجودة 
الن في اآخر 3 مخيمات موزعة بين النبار 
ونين���وى، لك���ن الملف���ت ان وزارة الهج���رة 
تتحدث عن مخيمين اثنين فقط! ويظهر في 
المخي���م الذي يبدو انه �شق���ط من ح�شابات 
ال���وزارة، انه عائد ل�ش���كان اغرب بقعة على 
الر�ص وهي جرف ال�شخر، جنوب بغداد. 
وبح�ش���ب الت�شريب���ات ان الحكومة ت�شعى 
الى ان يك���ون ملف النازحين ق���د اأغلق قبل 
النتخاب���ات المزم���ع اجراوؤها ف���ي ت�شرين 
الول المقب���ل. وهذه الحمل���ة الخيرة هي 
الثالثة التي تنفذها ال�شلطات في البالد بعد 

ع���ام 2014 لإنه���اء ملف النازحي���ن، بمعدل 
حملة قبل كل انتخابات مفتر�شة.

الذهاب اإلى الموت !
حاول���ت  الما�شيي���ن  اليومي���ن  وخ���الل 
ف���ي  المرك���زي  المخي���م  اخ���الء  ال�شلط���ات 
عامري���ة الفلوجة، جن���وب �شرق���ي النبار، 
لكن "ال�شكان رف�شوا لن اغلبهم من عوائل 
داع����ص"، بح�ش���ب م�ش���وؤول محل���ي هناك. 
وق���ال �شاكر العي�ش���اوي قائممقام العامرية 
ف���ي ت�شري���ح ام����ص ل�)الم���دى( اإن���ه "قب���ل 
يومين �شدر قرار باإخالء اآخر مخيمات في 
النبار على ان تنتهي الحملة خالل 10 ايام 
فق���ط". ويبل���غ ع���دد النازحين ف���ي المخيم 
المركزي 591 عائلة بواقع 2700 �شخ�ص، 
اغلبهم بح�ش���ب ما يقول���ه العي�شاوي، "من 
عوائ���ل داع����ص". وي�شي���ف قائ���ال: "يومي 
ال�شب���ت والحد الما�شيي���ن، امتنع الجميع 

بنق���ل  الخا�ش���ة  ال�شي���ارات  �شع���ود  ع���ن 
النازحي���ن لن ذهابهم هناك يعني تعر�شهم 
وف���ق  التعليم���ات،  ت�شتثن���ي  ول  للقت���ل". 
الم�ش���وؤول، من ل يمل���ك دارا او تهدم منزله 
اثن���اء المع���ارك او خ���الل �شيط���رة داع�ص، 
من الع���ودة. ويتابع العي�ش���اوي: "الوامر 
جاءت ب�ش���كل اخالء تام، ومن ليملك منزل 
علي���ه ان ياأخذ خيمته وي�شعه���ا قرب منزله 
المدم���ر". لك���ن ف���ي النهاي���ة ف�شل���ت عملية 
"محاف���ظ  ان  العي�ش���اوي  واك���د  الخ���الء. 
النب���ار ابلغني بان الخ���الء �شيتوقف لنه 
ل يمك���ن اجب���ار النازحين عل���ى العودة ال 
ب�ش���كل طوعي". وبح�ش���ب وزارة الهجرة، 
بق���ي اثن���ان فق���ط م���ن مخيم���ات النازحين 
بمحافظتي نينوى والأنبار، اإذ قالت وزيرة 
الهج���رة والمهجري���ن، اإيفان فائ���ق جابرو 
قبل اي���ام، اإن هناك خطط���ا لإغالقهما خالل 

الزمن. ق�شيرة" من  "فترة 

ماذا عن بزيبز؟
لكن �شاكر العي�ش���اوي ي�شتغرب من تجاهل 
مخي���م اآخر في النبار ه���و الكبر )اكبر من 

المخيم المركزي(.
ويوؤك���د الم�شوؤول المحلي ان "مخيم بزيبز 
ف���ي عامرية الفلوج���ة ي�ش���م 3 اآلف عائلة، 
وه���م م���ن ا�ش���ر منطقت���ي ج���رف ال�شخ���ر، 
والعوي�ش���ات )منطق���ة قرية م���ن الجرف(، 
وه���ي مناط���ق ل���م ت�ش���در اوام���ر باع���ادة 
�شكانه���ا". وموؤخرا قال محم���د الحلبو�شي 
وهو رئي����ص البرلمان، اإن "ج���رف ال�شخر 

لغز لم يتم فك �شفراته حتى الآن".
وا�شاف الحلبو�شي ف���ي مقابلة تلفزيونية 
ان "اكبر جهة امنية او ع�شكرية في العراق 
ل ت�شتطيع ان تدخل جرف ال�شخر او حتى 
ان تلتق���ط �ش���ورة". وتح���رر الج���رف منذ 
ع���ام 2014، لكن ل�شباب غير مفهومة تمنع 
ف�شائ���ل م�شلحة نحو 180 ال���ف من �شكانه 

)جميع ال�شكان نازحين( من العودة.
ان  الفلوج���ة  عامري���ة  قائممق���ام  ويق���ول 
لي�شوا  �شكان���ه  لن  اله���م  بزيب���ز  "مخي���م 
دواع�ص ويعي�شون ف���ي مخيمات ع�شوائية 
واعداده���م اكب���ر، لك���ن يب���دو ان الحكومة 
تل���ك  وافتتح���ت  نازحي���ن".  لتعده���م 
المخيم���ات ف���ي ع���ام 2014، عق���ب انت�شار 
تنظي���م "داع�ص" في المو�ش���ل وزحفه على 
م���دن اخ���رى. ول توج���د حت���ى الن خط���ة 
حكومي���ة وا�شح���ة للتعامل م���ع ملف ذوي 
تنظي���م "داع����ص"، فيم���ا ي�شي���ر م�شوؤولون 
ال���ى ان "موؤتم���رات الم�شالح���ة" و"اعادة 
الندماج" ه���ي من ابواب الف�ش���اد. ويقول 
�شاك���ر العي�شاوي ان "الع�ش���رات من �شكان 
مخيم���ات عامري���ة الفلوج���ة ف���ي موج���ات 
اخالء �شابقة، عادوا م���رة اخرى بعد نقلهم 
باي���ام ب�شبب رف�ص مناطقه���م لهم". وكانت 
خلي���ة الع���الم المني ق���د قالت ي���وم الحد 

الما�ش���ي ان "وزارة الهج���رة والمهجرين، 
مخيم���ات  م���ن   )%90( باإغ���الق  نجح���ت 
النازحين، على م�شت���وى العراق، من ا�شل 
)174( مخيم���ًا، واإع���ادة )577( الف اأ�شرة 
نازح���ة ال���ى مناط���ق �شكناه���ا ال�شلي���ة". 
تل���ك الج���راءات  ان  بي���ان  ف���ي  وا�شاف���ت 
"ا�شهم���ت ف���ي اإع���ادة )66671( اأ�شرة من 
محافظ���ات �شالح الدين، نين���وى، وديالى، 
ف�ش���ال ع���ن اإعادة نح���و ال���ف مواطن لجئ 
م���ن اإيران وتركيا واوروب���ا"، لفتة الى ان 
البلد بلغت  ف���ي  "ع���دد المخيمات المتبقية 
)28( مخيمًا، �شيتم غلقها هذه ال�شنة �شمن 
الخط���ة الوطني���ة لإع���ادة النازحي���ن الت���ي 
اطلقتها الوزارة واقرها مجل�ص الوزراء". 
وم���ن مجم���وع ال����28 مخيم���ا الت���ي تحدث 
عنها البي���ان، هناك 26 مخيم���ا داخل اقليم 
كرد�شت���ان، حيث لم تظه���ر نوايا من القليم 

باغالقها حتى الآن.

اللجوء اإلى كرد�ضتان
ب���ل العك�ص يح���دث الن، حي���ث يقول نائب 
ع���ن نين���وى، ان "300 عائل���ة" كان���ت ق���د 
اأخليت م���ن مخيمات المحافظ���ة لجاأت الى 

مراكز اليواء التابعة لكرد�شتان.
وي�شي���ف النائب �شي���روان الدوبرداني في 
حديث ام�ص مع )الم���دى( ان "تلك العوائل 
كانت في ال�شحراء بعد ان رف�شت مناطقهم 
ال�شلية ا�شتقبالهم وا�شط���روا للجوء الى 
مخيم���ات الخ���ازر، لك���ن وزارة الهج���رة قد 

قطعت عنهم التمويل والمعونات".
وتبقى مخيم وحي���د في نينوى وهو مخيم 
عائل���ة،  ي�ش���م 1400  "الجدع���ة 5" حي���ث 
80% منه���م من عوائ���ل "داع����ص". وهوؤلء 
بح�ش���ب الدوبردان���ي ينق�شم���ون الى ثالثة 
ا�شن���اف وه���ي "فري���ق ينتم���ي اح���د ذويه 
ال���ى التنظي���م، والثان���ي لدي���ه م�ش���اكل مع 
ع�شائره���م، والفري���ق الخي���ر منازله���م قد 
هدم���ت". ويعتق���د النائ���ب ع���ن نين���وى ان 
"الفريق الثالث يمكن ايجاد حلول له حيث 
تق���وم بع�ص المنظمات بمن���ح من 2 مليون 
الى 3 ملي���ون لبع�ص النازحي���ن ل�شتئجار 
من���زل، وبينما تح���اول الحكومة عقد �شلح 

مع الع�شائر لعادة الفريق الثاني".
وهن���اك 75 عائل���ة ق���د ق���ررت الع���ودة م���ن 
"الجدعة" بعد ان تلقوا اموال من منظمات 
دولي���ة. الم�شكلة وفق ما يقول���ه دوبرداني 
ف���ي تلك المخيم���ات هي ف���ي ال�شنف الول 
)عوائل داع����ص( "حيث �شيبقون هوؤلء في 
المخيم���ات لحي���ن بناء م�شاك���ن خا�شة لهم 
او ايج���اد اي خط���ة بديل���ة". لك���ن المر قد 
يتفاقم ل���و بداأ العراق فعلي���ا بارجاع �شكنة 
مخي���م الهول ال�شوري القري���ب من الحدود 
"توج���د  دوبردان���ي:  ويتاب���ع  العراقي���ة. 
تفا�شيل نهائية لال�شماء والقوائم والعداد 
ف���ي المخيم، هناك 30 ال���ف عراقي الغالبية 
ال�شاحق���ة منه���م م���ن ذوي داع����ص، وق���رار 
عودته���م قري���ب". وكان مخي���م ف���ي ناحية 
زم���ار، �شمال المو�شل، قد اغلق ب�شغط من 

نواب نينوى ب�شبب قربه من �شنجار.
وي�شي���ف النائ���ب ع���ن نين���وى: "�شتك���ون 
هناك عدة مراح���ل لتدقيق العائدين، وربما 

�شي�شعون في المخيمات التي اغلقت".
وبي���ن 30 ال���ف عراق���ي في "اله���ول" هناك 
18 م���ن �شكان النبار، و4 اآلف من نينوى، 
واآلف اخ���رى م���ن كركوك وباب���ل، وبع�ص 

الفراد من �شكان الب�شرة.

 خطة اإخالء خميمات "عوائل داع�ش" تف�شل 
وال�شلطات تتكتم عن نازحي جرف ال�شخر 

مراكز  اإىل  جلاأت  عائلة   300
كرد�ضتان هربًا من املوت 
والهجرة تقطع رواتبهم 

ف�ضلت ال�ضلطات في 
اأول يومين من خطة 

االغالق التام لمخيمات 
النازحين )با�ضتثناء 

اقليم كرد�ضتان(، حيث 
رف�ض �ضكان تلك المراكز 

العودة التي تعني الموت 
للكثيرين.

واأعلنت الحكومة اال�ضبوع 
الما�ضي، تمكن وزارة 
الهجرة من اغالق 90 

بالمئة من مخيمات 
النازحين وتاأمين العودة 

الطوعية الآالف اال�ضر 
النازحة.

حت��رك حكوم��ي يخف��ف ت�شن��ج الربمل��ان ع��ن وزي��ر املالية

احد خميمات النزوح يف العراق.. ار�شيف

وزيرا املالية والتخطيط يف الربملان .. ار�شيف

وزارته �ضّوبت للمرة الثانية ب�ضاأن الموازنة في غ�ضون اأيام

 بغداد/ المدى 

اأكد وزير الداخلية ف���ي حكومة اإقليم كرد�شتان، الثالثاء، اأن المجموعة 
الت���ي ا�شتهدفت مطار اأربيل الدولي بطائ���رة م�شيرة قبل اأيام، تمركزت 
خل���ف خطوط القوات التحادي���ة الفا�شلة مع الإقلي���م ونفذوا العملية، 

فيما دعا بغداد اإلى مزيد من التعاون في التحقيقات ب�شاأن الحادثة.
وذك���ر ريب���ر اأحم���د ف���ي موؤتم���ر �شحف���ي تابعت���ه )الم���دى(، اإن "مطار 
اأربي���ل يتعر����ص لال�شتهداف بين الآون���ة والأخرى في اأعم���ال اإرهابية 
م�شتنكرة"، مبينًا ان "التحقيقات جارية لمعرفة الجهة المنفذة وم�شدر 

الهجوم".
واأ�شاف، اأن "الق�شف الأخير كان خطيرًا ل�شتخدام الطائرات الم�شيرة 
في���ه، واأن الف���راغ الأمني بين قوات البي�شمرك���ة والجي�ص اأوجد فر�شة 

جيدة ل�شتهداف اإقليم كرد�شتان وكافة الأجهزة الأمنية".
ولف���ت اإلى اأن "منفذي الهجوم قدموا من خارج الإقليم وتمركزوا خلف 
خط���وط الق���وات التحادية ونف���ذوا العملي���ة"، موؤكدًا ف���ي الوقت ذاته 
"وجود حوار متوا�شل بين وزارتي الداخلية والبي�شمركة في حكومة 
كرد�شت���ان من جانب والحكوم���ة التحادية من جانب اآخ���ر لمنع تكرار 

هكذا هجمات".
وقال وزير الداخلية في حكومة اإقليم كرد�شتان، اإن "هناك تطورا جيدا 
ف���ي الحوارات، لكن لم يتحق���ق اأي �شيء ملمو�ص عل���ى اأر�ص الواقع"، 
داعيًا حكومة م�شطفى الكاظمي اإلى التعاون مع اأربيل في هذا ال�شاأن.

وكان���ت طائرة م�شيرة ملغومة قد ا�شتهدفت، م�شاء 14 ني�شان الجاري، 
مرك���زًا للتحالف الدولي ف���ي مطار اأربيل، وهو م���ا ا�شتنكرته الحكومة 
التحادي���ة وحكومات غربي���ة، بينما توعدت اأربيل بال���رد على الهجوم 

الذي لم يكن الأول من نوعه.
وبح�ش���ب م�شادر مطلعة في نينوى قالت ل�)المدى( قبل اأيام، ان "هناك 
�شك���وكا بوقوف احد الف�شائل في �شهل نينوى، �شمال �شرقي المو�شل، 
بهج���وم المطار"، حيث عجزت حكومتان اتحاديتان عن اإبعاد الف�شائل 

حتى الن.
وقال وزير الخارجية الأ�شبق هو�شيار زيباري م�شاء الربعاء الما�شي: 
"الليلة كان هناك هجوم اإرهابي بطائرة من دون طيار على مطار اأربيل 

لتقوي�ص اأمن كرد�شتان العراق".
واأ�شاف زيباري في تغريدة على )تويتر(: "يبدو اأن الميلي�شيات نف�شها 
التي ا�شتهدفت المطار قبل �شهرين هي من قامت بذلك مرة اأخرى"، عادًا 

ذلك "ت�شعيدًا وا�شحًا وخطيرًا".
وعر�ش���ت كرد�شت���ان ف���ي اآذار الما�ش���ي، اعترافات لمتهم ق���ال انه تابع 
لكتائب �شيد ال�شهداء، على خلفية ق�شف مطار اربيل ب�14 �شاروخًا في 

�شباط الما�شي.
لك���ن الم�ش���ادر رجحت ان يك���ون الهجوم ه���ذه المرة "قادم���ا من �شهل 
نين���وى حيث حاول رئي�ص الوزراء عادل عب���د المهدي وبعده م�شطفى 

الكاظمي افراغ هذه المنطقة من الف�شائل لكنهما ف�شال".

اأربيل تطالب بغداد بالتعاون: 
مهاجمو مطار اأربيل متركزوا 

خلف القطعات االحتادية
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اإعالن للمرة االأوىل
املناق�شة 5 / 2021

م�شروع بناء جممع �شكني عمودي ا�شتثماري
تعلن شركة االستكشافات النفطية إحدى شركات وزارة النفط عن إعالن املناقصة أعاله للمرة األولى )بأسلوب التنفيذ مبرحلتني( واملذكورة تفاصيلها في ادناه:

* تصميم وبناء مجمع سكني عمودي ملنتسبي شركة االستكشافات النفطية على القطعة املرقمة )593 /3( مقاطعة /2 وزيرية( البالغة مساحتها )27.500( متر مربع على شكل عمارات 
عمودية تتكون كل منها )16 – 20( طابق تضم ما ال يقل عن )1600( وحدة سكنية )شقة( مع مجمع تسويقي بطابقني ومواقف سيارات ثالث طوابق حتت األرض على مساحة القطعة الكلية. 
فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة من الشركات املستثمرة من أصحاب اخلبرة واالختصاص واملالءة املالية مراجعة مقر الشركة الكائن في مبنى وزارة النفط / شركة االستكشافات النفطية / 
الطابق الثاني لشراء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )14.600.000 دينار عراقي( )أربعة عشر مليون وستمائة ألف دينار عراقي( من خالل دفع نقدي )للشركات العراقية( في مقر شركتنا أو حتويل 
 (IQ34TRIQ990002001058002) IBAN مبلغ )10.000 دوالر( )عشرة آالف دوالر أمريكي( تودع في حساب شركتنا لدى املصرف العراقي للتجارة رقم احلساب (002 - 001058 – 0002) ، ورقم
)للشركات العربية واألجنبية( غير قابلة للرد للحصول على وثائق املناقصة املذكورة واملوضح فيها التفاصيل واملواصفات التي سيتم ارسالها للشركات حال دخول املبلغ في حساب شركتنا، 
باإلمكان معاينة املوقع من قبل الش��ركة الراغبة باالس��تثمار وتكون مس��ؤولة عن إزالة العوارض )ان وجدت( ومس��ؤولة ايضاً ان استكمال املعامالت الرسمية وفقاً للضوابط النافذة وعليها 
تقدمي مقترحاتها وتصاميمها األولية في البناء والبنى التحتية، ان آخر موعد إلس��تالم العطاءات هو الس��اعة )12 ظهراً( ليوم اخلميس املصادف 2021/5/20 وس��يكون موعد االجتماع اخلاص 
باالجابة على استفس��ارات املناقصني يوم االثنني املصادف 2021/5/10، علماً أن مكان اس��تالم العطاءات وتقدمي االستفسارات في الطابق الثاني من مقر شركتنا الكائن في مبنى وزارة النفط 

وسيتم فتح العطاءات علناً في الساعة العاشرة من صباح يوم االحد املصادف 2021/5/23 في مقر الشركة، كما أن شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 
املوقع والبريد االلكتروني لشركتنا: 

www.oec.oil.gov.iq , oecman@oec.oil.gov.iq
Exploration@oec.oil.gov.iq , matcon@oec.oil.gov.iq

ن�شوان حممد نوري
املدير العام 
رئي�ش جمل�ش االإدارة 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن 
وفي حال وجود أي استفسار حول املشروع الرجاء االتصال بالهاتف أدناه. 

Announcement for the first time
Tender No. 5/ 2021

Building residential Compound (Apartment complex) investment
The Oil Exploration Company )OEC(, one of the Ministry of Oil Companies announces the issuance of the a / m tender for the first time within )two-stages execution style( described it’s details 
as below:
* Design and Build Compound )Apartment complex( for OEC employees on the land no. 3 / 593 )Waziriyah district /2( with an area )27.500( Square meter apartment building consists of )16 - 20( 
floor for each building includes no less than )1600( residential units )apartment( or more and mall )two floors( with park ) three floors ( underground to be built on the whole land Competent, 
Specialized and investment companies with financial abilities which are interested to participate in the a/m tender may visit the Oil Exploration Company / headquarter at the second floor of 
the building of Ministry of Oil to obtain tender documents in amount of )14,600,000 Iraqi dinar( )fourteen million six hundred thousand Iraqi dinar( through cash payment )for Iraqi companies( or 
transfer of )10,000 US dollar( )ten thousand US dollar( deposit in OEC account at Trade Bank of Iraq account number )0002 - 001058 - 002( and IBAN number )IQ34TRIQ990002001058002( )for 
Arabic & foreign companies) these amounts are (non-refundable), the said documents shall be sent to the companies as soon as the amount entered in OEC account, it is possible that the site is 
previewed by the company that want to invest and it shall be responsible to remove any obstructions )if any( also responsible for completion all the official requirements according to Iraqi laws 
and offer suggestion and initial designs in constriction and infrastructure .
The closing date of submitting offers is on: Thursday 20 / 5 / 2021 at 12:00 pm. and the meeting of answering enquires of bidder shall be on Monday 10 / 5 / 2021 The place of submitting offers 
and enquires of bidder is at the second floor of OEC in the building of Ministry of Oil.
Offers shall be opened in public on: Sunday 23 / 5 / 2021 at 10:00 am.
OEC is not committed to accept the lowest offers.
OEC Website and E-mail Addresses:
www.oec.oil.gov.iq   ,   oecman@oec.oil.gov.iq

exploration@oec.oil.gov.iq   ,   matcon@oec.oil.gov.iq

The bidder who will be awarded the tender shall bear the costs of tender announcement.

P.S. please contact on the number mentioned below for any inquiries.

Nashwan M. Nori
Director General
Chairman of the Board



 بغداد / حيدر مدلول

املركزي���ة  امل�س���ابقات  ح���ّددت جلن���ة 
بالهيئ���ة التطبيعي���ة يف احت���اد ك���رة 
الق���دم ي���وم الثالث���اء املقب���ل املوافق 
ال�س���ابع والع�س���رين من �سهر ني�سان 
اجلاري موع���دًا النطالق مناف�س���ات 
م���ن  والع�س���رين  التا�س���عة  اجلول���ة 
دوري الكرة املمتاز باملو�س���م احلايل 
ال���ذي يتوا�سل فيه غي���اب اجلمهور 
ع���ن التواج���د عل���ى املدرج���ات من���ذ 
م���ن  والع�سري���ن  اخلام����س  ي���وم 
�سه���ر ت�سري���ن االأول املا�س���ي تنفيذًا 
اللجن���ة  م���ن  ال�س���ادرة  للتعليم���ات 
العلي���ا لل�سّح���ة وال�سالم���ة الوطنية 
مبجل����س الوزراء ملكافح���ة فايرو�س 
كورون���ا )كوفيد19-( ال���ذي �سربت 
العا�سم���ة  من���ه  اجلدي���دة  ال�سالل���ة 
بغ���داد وحمافظات الف���رات االأو�سط 
واأقلي���م  والغربي���ة  واجلنوبي���ة 

كرد�ستان منت�سف �سباط املا�سي.
وي�ستقب���ل فريق النجف لك���رة القدم 
ثال���ث الرتتيب بر�سي���د 51 نقطة يف 
ال�ساع���ة الرابعة ع�س���رًا �سيفه فريق 
الطلب���ة اخلام����س ع�س���ر ال���ذي ميلك 
27 نقط���ة يف ر�سي���ده عل���ى ملع���ب 
النج���ف ال���دويل مبحافظ���ة النج���ف 
االأ�س���رف يف قمة كروي���ة قوية باأبرز 
مباريات اجلولة التا�سعة والع�سرين 
من املو�سم احل���ايل التي يتطلع منها 

رئي�س النادي د.ر�سوان الكندي من 
العبيه العودة اىل �سكة االنت�سارات 
االأخ���رة  الهزمي���ة  اآث���ار  ون�سي���ان 
اأم���ام فري���ق النف���ط بنتيج���ة )1-0( 
ال�ستع���ادة مرك���ز الو�ساف���ة ب�سورة 
موؤقت���ة خل���ف فري���ق الق���وة اجلوية 
املت�س���در بر�سيد 59 نقط���ة بانتظار 
اأن يقدم ل���ه فريق اأمانة بغداد الثامن 
جماني���ة  هدي���ة  نقط���ة   39 بر�سي���د 
ال���زوراء �ساح���ب  با�سقاط���ه فري���ق 
املركز الث���اين بر�سي���د 52 نقطة يف 
اللق���اء املث���ر ال���ذي �سيجمعهم���ا يف 
ال�ساع���ة العا�سرة م�س���اء يوم التا�سع 
والع�سرين م���ن �سهر ني�سان اجلاري 
يف  ال���دويل  ال�سع���ب  ملع���ب  عل���ى 
العا�سم���ة بغ���داد، فيم���ا يلتقي فريق 
الكهرب���اء ال�ساب���ع ع�س���ر بر�سيد 25 
نقطة عل���ى ملعب التاج���ي الريا�سي 
م���ع �سيف���ه الثقي���ل فري���ق الديوانية 
الراب���ع ع�س���ر بر�سي���د 29 نقطة يف 
مهمة حتٍد جدي���دة ين�سد منها املدرب 
ال�س���اب اأحمد �س���الح اىل خطف فوٍز 
غاٍل ي�س���ع فيه فريقه �سم���ن املنطقة 
ف���رق  ع���ن  كث���رًا  ويبع���ده  االآمن���ة 
املوؤّخ���رة التي تت�س���ارع فيها بينهما 
لتجّن���ب الهب���وط اىل دوري املظاليم 
ويواج���ه فريق نفط مي�س���ان التا�سع 
بر�سيد 36 نقط���ة على ملعب مي�سان 
ال���دويل مبدينة العم���ارة يف ال�ساعة 
العا�سرة �سيف���ه فريق النفط ال�سابع 

بر�سيد 39 نقطة بديربي موؤ�س�ساتي 
�ساخن ياأمل فيه نيل العالمة الكاملة.
ال���دويل  كرب���الء  ملع���ب  وي�سي���ف 
يف  املقد�س���ة  كرب���الء  مبحافظ���ة 
ال�ساع���ة العا�سرة م�ساء ي���وم الثامن 
والع�سرين م���ن �سهر ني�سان اجلاري 
املرك���ز  �ساح���ب  احل���دود  مب���اراة 
 21 بر�سي���د  واالأخ���ر  الع�سري���ن 
نقط���ة وم�سيف���ه فريق نف���ط الو�سط 
اخلام����س الذي ميل���ك يف جعبته 48 
نقط���ة الت���ي ي�سعى فيه���ا االأخر اىل 
االنت�س���ار م���ن اأج���ل دخ���ول املرب���ع 
الذهبي يف الرتتيب م�ستثمرًا تاأجيل 
مواجهة فريق ال�سرط���ة والكرخ اىل 

اإ�سعار اآخر م���ن قبل جلنة امل�سابقات 
املركزية يف الهيئة التطبيعية باحتاد 
كرة القدم الن�سغال االأول مبناف�سات 
ال���دور االأول ملنطقة الغ���رب بن�سخة 
2021 م���ن دوري اأبط���ال اآ�سيا لكرة 
القدم  فيما يلعب فريق اأربيل الثاين 
ع�س���ر بر�سي���د 32 نقطة عل���ى ملعب 
يف  الريا�سي���ة  باملدين���ة  الفيح���اء 
حمافظ���ة الب�س���رة مع فري���ق امليناء 
نقط���ة   32 بر�سي���د  ع�س���ر  الثال���ث 
مبواجهة لفك �سراك���ة النقاط بينهما 
والتق���دم اىل االأم���ام لدخ���ول قائم���ة 
الف���رق الع�س���رة الكب���ار يف الرتتيب  
وخا�سة االأخ���ر الذي يتمتع العبوه 

ب���روح معنوي���ة عالي���ة بع���د التعادل 
االيجاب���ي )1-1(مع فري���ق الزوراء 
لكرة الق���دم يف ختام اجلولة الثامنة 

والع�سرين من عمر امل�سابقة.
و�سي�س���د فريق القا�س���م الثامن ع�سر 
اىل  الرح���ال  نقط���ة   24 بر�سي���د 
حمافظ���ة الب�سرة ملالق���اة فريق نفط 
الب�س���رة احل���ادي ع�س���ر بر�سيد 34 
نقطة يف ال�ساعة العا�سرة م�ساء يوم 
التا�س���ع والع�سرين م���ن �سهر ني�سان 
اجلاري عل���ى ملعب الفيحاء باملدينة 
الريا�سي���ة باملحافظ���ة يف لق���اء �سبه 
حم�س���وم بالنتيج���ة ل�سال���ح االأخر 
خ���الل  اأيام���ه  اأحل���ى  يعي����س  ال���ذي 
املو�س���م احل���ايل م���ع امل���درب ال�ساب 
عم���اد عودة يف ظ���ّل النتائج املتمّيزة 
التي حتققت خ���الل اجلوالت ال�سبع 
االأخ���رة و�سعته �سم���ن منطقة فرق 
الو�سط يف الرتتيب حيث يطمح اىل 
زي���ادة معان���اة مناف�سه ال���ذي يعي�س 
حالي���ًا مبرحلة م���ن الال�ستق���رار يف 
االأداء والنتائج وي�ستقر �سمن ثالثي 
املوؤّخ���رة الذي يواج���ه �سبح الهبوط 
اىل دوري الدرج���ة االأوىل للمو�س���م 
املقبل، فيما �سيلعب فريق ال�سناعات 
الكهربائية لكرة القدم ال�ساد�س ع�سر 
بر�سيد 27 نقطة يف ال�ساعة الرابعة 
ع�س���رًا عل���ى ملع���ب ن���ادي ال�سناعة 
الريا�س���ي مع فريق زاخ���و ال�ساد�س 

بر�سيد 40 نقطة.
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األهب بع�����س املدربني الوطنيني حما�سة 
النقاد واجلمهورعل����ى طاوالت رم�سان 
امل����الكات  م�س����ر  لتن����اول  احلواري����ة، 
الفني����ة العراقي����ة التي عان����ت التهمي�س 
واالإق�س����اء من قبل جمال�س اإدارة احتاد 
ك����رة الق����دم ال�سابق����ة من����ذ ني�س����ان عام 
2003 حت����ى ت�سكيل الهيئ����ة التطبيعية 
ني�س����ان ع����ام 2020، �سبع����ة ع�س����ر عامًا 
مل يك����ن خالله����ا امل����درب الوطن����ي ُمدّلاًل 
اأغ����ِدَق  مثلم����ا  املنتخب����ات،  مهّم����ات  يف 
اأم����وال  م����ن  االأجان����ب  املدرب����ني  عل����ى 
ومع�سك����رات وجمام����الت عل����ى ح�ساب 

نتائج اأغلبها “بائ�سة«!  
يت�ساءل عديد املهتمني يف تطوير الكرة 
العراقي����ة، ه����ل َظل����م امل����درب العراق����ي 
حمّلي����ة  جت����ارب  يف  باإنزوائ����ه  نف�س����ه 
م�ستن�سخ����ة من مو�سم الآخ����ر، ومل يباِل 
لرفع م�ست����وى كفاءته ليثب����ت ح�سوره 
العرب����ي واالآ�سي����وي �سواء م����ع االأندية 
اأم املنتخبات؟ لي�����س �سعبًا بيان حقيقة 
ذل����ك، فامل�سوؤولي����ة هنا منا�سف����ة ما بني 
الك����رة وامل����دّرب  اإدارة احت����اد  جمل�����س 
نف�س����ه، وغالبًا م����ا تدخل ظ����روف بلدنا 
م����ن  امل����درب  عان����اه  مل����ا  ثال����ث  كط����رف 
معوق����ات اإدارية ونف�سية اأطاحت باآماله 
الفنية التي حا�سرته����ا تبعات احلروب 
واالأزمات ب����دءًا من من����ع التاأ�سرة ومل 
تنت����ِه عند �ُسح فر�����س العمل يف اخلليج 

اأو بع�س الدول العربية املتقدمة.

تبعات حرب 90
ثّم����ة حقيق����ة موجع����ة اأ�ّس�س����ت القناع����ة 
الرا�سخ����ة بعدم تاأهيل امل����درب الوطني 
ا�سم����ه وتاريخ����ه - وفق����ًا  - مهم����ا كان 
للتج����ارب  امل�ساح����ب  الفن����ي  للت����دّرج 
القوي����ة والدورات اخلارجي����ة املتزامنة 
م����ع معاي�سات نوعي����ة ت�سق����ل اإمكاناته 
اىل درج����ة كبرة من االحرتافي����ة اأثناء 
اأداء مهامه، وهذه احلقيقة تعود بنا اىل 
م����ا بعد ح����رب 1990، حي����ث مت حرمان 
امل����درب العراق����ي م����ن حق����وق كث����رة، 
حاله حال الريا�سة برّمتها عقب اإ�سدار 
حزمة م����ن العقوبات بتجمي����د اأن�سطتها 
الق����رن  م����ن  الت�سعيني����ات  عق����د  خ����الل 
املا�س����ي، لع����ب االحت����اد العرب����ي لك����رة 
القدم برئا�س����ة ال�سعودي في�سل بن فهد 
واملجل�����س االأوملب����ي االآ�سي����وي برئا�سة 
الكويت����ي اأحم����د الفه����د دورًا موؤثرًا يف 

تطويق اأية مب����ادرة لتحرير الريا�سيني 
العراقي����ني م����ن قب�س����ة العقوب����ات طاملا 
اأن منظوم����ة الريا�س����ة ت����دار م����ن قب����ل 
جنل رئي�س النظ����ام عدي �سدام ح�سني 

.)2003-1985(

مدربون بالفطرة!
كي����ف ت�س����ّررت الكرة العراقي����ة من تلك 
العقوب����ات؟ بال �س����ك اأن عن�سر التدريب 
من اأهم مقّومات النهو�س باللعبة يف اأي 
بل����د، وكان اأغلب املدرب����ني الكبار اأمثال 
عم����و بابا واأن����ور ج�سام واأك����رم �سلمان 
وواثق ناجي وجم����ال �سالح وعبداالإله 
ويحي����ى  ج�س����ام  وح����ازم  عبداحلمي����د 
عل����وان ون�س����رت نا�سر وعام����ر جميل 
وغرهم قد �سارفوا على و�سع خواتيم 
م�ساويره����م منت�سف عق����د الت�سعينيات 
بع����د رحلة طويلة ممتدة م����ن مطلع عقد 
ال�سبعيني����ات تلقوا تعليمه����م التدريبي 
بالفطرة املحلي����ة واملمار�س����ة املو�سمية 
لقي����ادة الفرق يف م�سابقة الدوري الأكرث 
م����ن خم�����س وع�سرين ن�سخ����ة وبع�سهم 
اأك����رث م����ن ذل����ك، م����ع دورات تطويري����ة 
ن����ادرة ملدراء فنيني م����ن اأملانيا واإنكلرتا 
مت انتدابه����م يف بغداد لب�سعة اأيام وفقًا 

للعالقات اخلا�سة.

ح�صار البدالء
بداي����ة عام 1992، ا�ستل����م اأغلب مدربي 
اليوم املهام م����ن اأ�ساتذتهم املنّوه عنهم، 
وامتهن����وا التدريب ع����ر دورات اأولية، 
اأمث����ال عدنان حمد وحكيم �ساكر وبا�سم 
قا�س����م واأيوب اأودي�س����و وهادي مطن�س 
وثائر اأحمد ونزار ا�سرف وثائر ج�سام 
و�ساكر حممود وح�س����ن اأحمد وغرهم 
ب����داأوا م�ساعدي����ن ملدرب����ني  الع�س����رات، 
كب����ار اأو عمل����وا م����ع ف����رق متو�ّسطة، ثم 
توّلوا القي����ادة الحقًا على راأ�س املالكات 
الفني����ة الأندي����ة جماهري����ة اأو مثاب����رة، 
�سوا طوال  ه����وؤالء ومن جاء بعده����م اأ�سِّ
احل�س����ار  وط����اأة  حت����ت  الت�سعيني����ات 
والتح����ّرك املقّي����د يف جت����ارب �سعيف����ة 
�سمن دوري����ات االأردن ولبن����ان واليمن 
و�سوريا، ومل ُي�سم����ح لهم بالتدريب يف 
اخللي����ج اإال لعدد حمدود مع فرق الفئات 
العمري����ة بداي����ة ع����ام 2000، ومنهم من 
توّجه للمعاي�سة على نفقته اخلا�سة يف 
اأوروبا مث����ل الكابنت عدن����ان حمد الذي 
اأخت����ار نادي����ي اإن����رت مي����الن وروما عام 

.2001

المعيار االأ�صا�س
ال عج����ب اأن يك����ون تاري����خ مدرب����ي قمة 
املو�س����م  العراق����ي  ال����دوري  الف����رق يف 
2020-2021 يع����ود اىل ه����ذه احلقب����ة 
اللعب����ة  تاري����خ  م����ن  املُظلم����ة والظامل����ة 
نتيجة احل����روب وال�سيا�س����ة واملقاطعة 
وحقق����وا  اجته����دوا  لكنه����م  والقي����ود، 
البطوالت مع فرقه����م املحلية وكذلك مع 
املنتخب����ات، اإال اأن معظ����م تلك املنجزات 
اآ�سي����ا  دائ����رة بط����والت  ع����ن  مل تخ����رج 
امل�ستوى الثاين اأو مع الفئات العمرية، 
فاملعيار االأ�سا�س ال����ذي بقي ع�سيًا على 
املدرب الوطني هو )كاأ�س العامل وكاأ�س 
اآ�سي����ا( الثالث����ي  اأبط����ال  اآ�سي����ا ودوري 
ال�سع����ب الذي ف�س����ح قدرات����ه مهما بّرر 
و�س����كا، مل ي����زل طموحه بعي����دًا عن هذه 
التحّدي����ات، وبالت����ايل ل����ن نبخ�����س حق 

م����ن لفت االنظار اىل جهوده يف دورات 
االوملبي����اد اأو بط����والت اخلليج اأو غرب 
اآ�سي����ا اأو الع����رب اأو موندي����ال ال�سباب، 
لكن قيمة االجن����از احلقيقي يرتكز على 
ق����وة املناف�سة وبراع����ة ا�سلوبه وحداثة 
تفك����ره لبل����وغ اأدوار متقدمة يف القمم 

الثالثة.

اللغة.. والنرج�صية
جمي����ع  اإن  اجلمي����ع  عل����ى  يخف����ى  وال 
املدرب����ني يعانون من �سع����ف ت�سويقهم 
اىل دوري����ات اخللي����ج امل�ست����وى االأول 
خا�سة يف قطر وال�سعودية واالإمارات، 
فال�سطوة دائمًا ملدرب����ي املغرب العربي 
عل����ى  قوي����ة  ذاتي����ة  �س����رة  المتالكه����م 
�سعيد نتائ����ج مهامهم التدريبية، وكذلك 
اأك����رث  اأو  بلغت����ني  التح����ّدث  اإجادته����م 
وهي واحدة من اأ�سب����اب تقوقع املدرب 

ال����دوري املحل����ي ل�سن����ني  الوطن����ي يف 
طويل����ة، ف�ساًل ع����ن اكتفائ����ه باحل�سول 
عل����ى �سهادت����ي  A و Proوينقط����ع ع����ن 
اأية دورة تطويري����ة خارجية اأو تثقيف 
نف�سه مبتابعة اأح����دث اأ�ساليب التدريب 
ب�سبب �سعوره برنج�سية كبرة اأنه بلغ 

الكمال الفني بني اأقرانه!

در�س منير
رابطة املدربني التي يتناوب على 
رئا�سته���ا قحط���ان جث���ر ورحي���م 

ت���دين  يف  م�سوؤوليته���ا  تتحّم���ل  حمي���د 
م�ست���وى امل���درب الوطن���ي، ومل تتدخ���ل 
حت���ى بو�سع �سوابط مثل بقية الروابط 
باملنطق���ة متن���ع ت�سّل���م املدرب املُق���ال اأية 
مهم���ة يف املو�س���م نف�سه مع ن���اٍد اآخر، ملا 
ت�سّبب���ه من انتقا����س لقيمة امل���درب ذاته 
ال���ذي يتوجب علي���ه اح���رتام مهنته، وال 

يبق���ى ي���دور بني االأندي���ة بذريع���ة َمن ال 
يبق���ى حت���ت اأ�س���واء ال���دوري ُت�سع���ف 
ثق���ة االأندية ب���ه فُيهم���ل وُين�س���ى! بينما 
ال�سحيح اأن يعطي الفر�سة لغره مثلما 
اأعطى امل���درب ال�ساب ق�س���ي منر در�سًا 
بليغًا لزمالئه عندما علم مبجال�سة رئي�س 
ن���ادي الديواني���ة ح�س���ني العنكو�سي مع 
م���درب اآخ���ر اأثن���اء وج���وده عل���ى راأ�س 
الفري���ق �س���ارع لتق���دمي ا�ستقالت���ه ِحْفظًا 
لكرامته، بينما ت�سر االخبار امل�سّربة من 
ن���اٍد متق���ّدم يف الئحة ال���دوري اأن مدربه 
احل���ايل ت�سّلم املهم���ة بع���د تن�سيٍق خلف 

ب الكوالي�س اأطاح  ر مل���د با
ب���ق  ل�سا ي ا ل���ذ ا

ملة تلق���ى  مكا
من  مفاجئ���ة 
ه  ع���د م�سا
)ا�ستاذي.. 

يف  اأب���ق 

بيتك، االإدارة اتفقت مع مدرب جديد( !

فو�صى عارمة
نت�ساءل مع امل���درب الوطني املحتج على 
ُظلم االحت���ادات ال�سابقة باعتماد مدربني 
اأجانب :ُدّلنا عن دوري يف العامل، بل يف 
دول���ة ت�سنيفه���ا متاأّخ���ر ب���ني االحتادات 
الكروي���ة، ه���ل �سه���دت اإقال���ة وا�ستقال���ة 
خم�سة وع�سرين مدربًا يف مو�سم واحد؟ 
فبعد ق���رار نادي زاخو باإنهاء التعاقد مع 
امل���درب �سامي بحت اأم����س االأول االأثنني 
�س���وى  يب���ق  مل  ا�ستقالت���ه  تق���دمي  بع���د 
املدربني اأي���وب اأودي�سو )القوة اجلوية( 
وع�س���ام حم���د )اأمان���ة بغ���داد( يف ماأمن 
م���ن االإقال���ة قب���ل ب���دء اجلول���ة التا�سعة 
يف  املمت���از  م�سابق���ة  م���ن  والع�سري���ن 
ال�ساب���ع والع�سري���ن من ني�س���ان 2021، 
اأال يعني ذلك فو�س���ى فنية عارمة يتحّكم 
بها املدرب والن���ادي يف ظل غياب احتاد 
اللعب���ة الذي ي���رى املو�س���وع حم�سورًا 

بحك���م  الطرف���ني  وثيق���ة ب���ني 
التعاقد؟

 ا�صحبوا 
االحتجاج

اإذًا، عندم����ا تنته����ي الفو�س����ى، وت�س����ود 
النظم واللوائ����ح وينال املدرب الوطني 
حقه دون جمامل����ة اأو موؤامرة اأو تزكية 
من حزب اأو م�س����وؤول اأو جماعة، وبعد 
معي����ارًا  املهني����ة  ال�س����روط  تك����ون  اأن 
للمفا�سلة بني هذا املدرب اأو ذاك لت�سّلم 
منتخ����ب وطني لفئ����ة عمري����ة، ويتمّكن 
امل����درب املحل����ي م����ن تاأكي����د جدارته يف 
قمم البطوالت الثالث، ا�سحبوا قبل ذلك 
كل ت�سريح����ات االحتجاج �سد املدربني 
االأجان����ب ملنتخ����ب االأ�س����ود م����ا بعد عام 
�ست����اجن،  )االأمل����اين  بالت����وايل   2003
والرنويج����ي  في����را،  والرازيل����ي 
اأول�س����ن، وال�سرب����ي ب����ورا، واالأمل����اين 
�سي����دكا، والرازيلي زيك����و، وال�سربي 
برتوفيت�����س وال�سلوفين����ي كاتانيت�����س( 
وع����دم  بع�سه����م  اختي����ار  �س����وء  برغ����م 
الت����ي  الطائل����ة  االأم����وال  ا�ستحقاقه����م 
يتباك����ى البع�س عليه����ا دون اأن يعرتف 
بحقيق����ة انع����دام الثقة بامل����درب املحلي 
الت����ي تك����ر �سيئ����ًا ف�سيئ����ًا يف مباريات 
املمتاز وتنفجر �سريع����ًا يف اأول مباراة 

دولية اأو ت�سفيات بطولة!

توا�صع اإمكانات المدرب العراقي في ِقمم البطوالت الثالث

انعدام الثقة يكبر في الدوري المحلي وينفجر في اال�ستحقاق الدولي!
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 بغداد / المدى 

قرر احتاد ك���رة ال�سلة تاأجي���ل مباراة 
فري���ق االعظمي���ة ال�ساب���ع بر�سيد 19 
نقط���ة واخلط���وط اجلوي���ة اخلام�س 
بر�سي���د 22 نقطة الت���ي كان من املقّرر 
اقامته���ا عل���ى قاع���ة ال�سع���ب املغلق���ة 
لالألع���اب الريا�سي���ة بالعا�سمة بغداد 

الثاني���ة  اجلول���ة  مناف�س���ات  �سم���ن 
باملو�س���م  املمت���از  ال�سل���ة  دوري  م���ن 
2020-2021 الإ�ساب���ة العبي االأخر 
 )19 )كوفي���د-  كورون���ا  بفايرو����س 
ال�سّح���ي  احلج���ر  اىل  وخ�سوعه���م 
ح�س���ب الروتوك���ول الطب���ي ال�سامل 
ال�سب���اب  قب���ل وزارة  م���ن  املو�س���وع 
والريا�س���ة حل���ني اكت�سابه���م ال�سف���اء 

الت���ام ح�س���ب التعليم���ات وال�سوابط 
ال�سح���ة  وزارة  قب���ل  م���ن  ال�س���ادرة 
والبيئة. وجنح فريق احل�سد ال�سعبي 
لك���رة ال�سل���ة يف حتقي���ق الف���وز على 
فريق الت�سامن النجفي  بنتيجة )78-
61( نقط���ة يف املب���اراة الت���ي اقيم���ت 
بينهم���ا �سم���ن املرحل���ة الثاني���ة م���ن 
املو�سم احل���ايل ليحافظ عل���ى مركزه 

فريق���ي  خل���ف  الرتتي���ب  يف  الثال���ث 
النفط وال�سرطة فيما متكن فريق نفط 
الب�سرة من الظفر بانت�سار ثمني على 
�سيفه فريق الكهرباء البغدادي بفارق 
خم����س نقاط فقط )87-75( يف اللقاء 
املث���ر ال���ذي ج���رى بينهما عل���ى قاعة 
االأوملبي���ة مبحافظة الب�س���رة لي�ستقر 
 21 بر�سي���د  ال�ساد����س  املرك���ز  يف 

نقط���ة م���ن 13 مباراة لعبه���ا فاز يف 8 
وتعّر�س اىل الهزمية يف 5، وتعّر�س 
فريق احللة لكرة ال�سلة �ساحب املركز 
الث���اين ع�س���ر واالأخ���ر اىل خ�س���ارة 
جديدة اأمام م�سيفه فريق غاز ال�سمال 
بنتيج���ة )67-85( نقطة يف املواجهة 
التي �سيفتها قاع���ة كركوك املغلقة يف 

حمافظة التاأميم.

فايرو�س كورونا ُيبعد �سلة الخطوط عن مواجهة االأعظمية

ال�صركة العامة لتجارة احلبوب 
Lawdep@grainp.iq :القسم القانوني

import1@grainb.iq :قسم االستيراد
market@grainb.iq :قسم التسويق

computer@grainb.iq :قسم احملاسبة

اإعالن للمرة االأوىل
1- يسر الشركة العامة لتجارة احلبوب اإلعالن لذوي اخلبرة من الشركات أو املكاتب او األشخاص الطبيعيني 

لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ)حتميل وتفريغ احلبوب في فرع دهوك )سايلو زاخو والشيخان(. 
ــتخدام جزء  ــركة العامة لتجارة احلبوب( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي اس 2- تتوفر لدى )الش
منها لتنفيذ اخلدمات )أعمال التحميل والتفريغ لكميات احلبوب التي تخص فرع دهوك )سايلو زاخو والشيخان(.

ــدمي طلب حتريري إلى  ــق للعطاء باللغة )العربية( بعد تق ــراء وثائ ــكان مقدمي العطاء الراغبني في ش 3- بإم
ــيخ عمر –  ــم القانوني الكائن في بغداد – باب املعظم – مدخل الش ــركة العامة لتجارة احلبوب / القس الش
ــبعمائة وخمسون ألف دينار،  ــتردة البالغة )750000( س الطابق األول( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املس

بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني أعاله. 
4- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:

- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب.
- هوية األحوال املدنية ملقدم العطاء.

- بطاقة السكن.
- البطاقة التموينية.

- شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات.
ــي الكائن في بغداد –  ــم القانون ــركة العامة لتجارة احلبوب / القس ــاءات الى العنوان: )الش ــلم العط 5- تس
ــر ظهراً من  ــاعة الثانية عش ــيخ عمر – الطابق الثاني( في املوعد احملدد لغاية الس باب املعظم – مدخل الش
ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي  ــوف ترفض العطاءات املتأخرة وس يوم )االثنني( املصادف 2021/5/10 وس
ــركة العامة لتجارة احلبوب / بغداد – باب املعظم –  ــاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان )الش العط
ــركة العامة لتجارة احلبوب – قاعة مكتب السيد املدير العام( في الزمان والتاريخ  ــيخ عمر – الش مدخل الش
)الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم )االثنني( املوافق 2021/5/10 يجب أن تتضمن العطاءات التأمينات األولية 
ــة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق( ومببلغ )100000000(  املطلوب
ــركة غير  ــون دينار عراقي صادر من مصرف معتمد في العراق / البنك املركزي العراقي، علماً ان الش ــة ملي مائ

ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 
جدول الفعاليات فرع دهوك )�صايلو زاخو وال�صيخان(

رقم املناق�صة: 2021/3 
رقم التبويب : 351 

الفقرةت
الكلفة التخمينية

املبلغ كتابةاملبلغ رقمًا

الفان ومائة دينار / طن2100تفريغ احلبوب الفل 1

الف وتسعمائة دينار / طن 1900حتميل احلبوب الفل 2

الف وخمسمائة دينار / طن 1500نقل احلبوب 3

مليون دينار شهرياً 1000000التنظيف 4

مالحظات: 
1- تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة.

ــام من تاريخ غلق  ــد ال يقل عن )7( أي ــاركني في املناقصة وقبل موع ــارات املش ــر خاص لإلجابة على استفس ــاد مؤمت ــيتم انعق 2- س
املناقصة واملصادف يوم 2021/4/29.

ــي وثائق املناقصة مبدة ال تقل  ــى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء احملددة ف ــارية املفعول ال ــون مدة نفاذية خطاب الضمان س 3- تك
عن )28( يوم.

4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عشرة في 2021/5/10 في قاعة االجتماعات مبكتب السيد املدير العام. 
عامر جا�صم حمود
مدير الق�صم القانوين



تناقلت وكالت الأنباء ال�ش���كوى التي تق���دم بها احتاد الكرة 
الهن���دي �ش���د ن���ادي پري�ش���يبولي�س الإي���راين. وكان الدافع 
لهذه ال�ش���كوى هو ما ن�شر على الإن�شتغرام ع�شية �شفر فريق 
نادي  پري�شيبولي�س اإىل الهند حيث جاء فيه: »بعد 283 عامًا 
من احت���ال اجلي�س الإيراين للهند، حان الآن دور ال�ش���بيبة 
الإيراني���ة، ولك���ن يف مي���دان اآخر، م���ن اأجل اإحل���اق الهزمية 

بالهند وتكرار موقعة »فتح الفتوح«.
اإن ع���دم اإهتمام امل�ش���وؤولني الإعاميني يف موؤ�ش�ش���اتنا، من 
النوادي الريا�ش���ية وحتى اإىل اأعلى املوؤ�ش�ش���ات ال�شيا�شية، 
ب���الأدب الدبلوما�ش���ي العاملي، يحتاج اإىل مناق�ش���ة مف�ش���لة 
ومنف�ش���لة. لقد اعتدنا اأ�شا�شًا على حقيقة اأن جزءًا كبريًا من 
م�شوؤولينا، عند ح�ش���ورهم املحافل الدولية، يت�شرفون مثل 
حكاية »جعفر خان يزور الفرجن«، على غرار اأنا�س يعي�ش���ون 
فرتة م���ا قبل التاري���خ، مت اإلقاوؤهم يف الع���امل احلديث فجاأة 
وب���دون اأي مقدمات يف اآلة الزمان، يف هذا النقا�س، اأريد اأن 
اأت���رك املواجهة مع الع���امل اخلارجي جانب���ًا واأركز فقط على 
الأبع���اد الداخلي���ة للم�ش���كلة كي ندرك ب�ش���كل اأف�ش���ل ما هي 

الأ�شرار التي نخفيها وراء الكوالي�س.
م���ن البديهي اأن ن�ش���ري ب���اأن جمي���ع الإيرانيني يوؤمن���ون باأن 
باده���م له���ا ما����س تاريخ���ي جمي���د، لك���ن عندم���ا ندخل يف 
تفا�ش���يل هذا املا�ش���ي التاريخي، فاإن هذه الآراء يطراأ عليها 
ق���در من التغي���ري، بالن�ش���بة للكثريين، ترتبط مو�ش���وعة ما 
يطل���ق عليه���ا مف���ردة »العظم���ة التاريخي���ة« لإي���ران ارتباطًا 
مبا�ش���رًا باأبع���اد اخلرائط املن�ش���ورة بالدورات وال�ش���الت 
الإيرانية احلاكم���ة، ومما يثري جاذبية التاريخ الإيراين هي 
رواي���ات احلروب والفتوح���ات القدمية التي و�ش���عت حدود 

الإمرباطورية الإيرانية لتمتد اإىل �شمايل اإفريقيا.
وعل���ى نف����س املنوال، ينظ���ر اإىل ف���رتات الهزائم الع�ش���كرية 
على اأنها �ش���رب م���ن »اأجماد احل�ش���ارة الإيراني���ة« يف حني 
اأنه���ا كان���ت من اأك���رث الف���رتات التاريخي���ة املخزي���ة والأكرث 
ظلم���ة يف هذا البلد، وعلى �ش���بيل املث���ال الهزائم التي حلقت 
بحكام ايران اأم���ام اليونانيني والعرب واملغول طبعًا، وعلى 
العك����س من ذل���ك، ي�ش���ار اإىل اأن رموز التاري���خ الإيراين هم 
اجلرنالت وامللوك الأكرث عدوانية يف التاريخ، حيث يعترب 
نادر �ش���اه با �ش���ك رائدهم يف الألفية املا�ش���ية. فالأو�ش���اف 
النادرة ل� »العبقرية الع�شكرية« لنادر �شاه وتفا�شيل احتاله 

للهند تاأ�ش���ر هذا اجلزء من املجتمع لدرج���ة اأنها تبدو وكاأنها 
ت�شور م�شهدًا جميًا �شوده البتهاج، ولي�س كارثة وجمزرة 

ومذابح ونهب.
وميك���ن اأن نطل���ق على ه���ذه النظ���رة اإىل التاري���خ والتقاليد 
الإيرانية م�ش���طلح »اإيران الع�ش���كرية«، وهو نهج ل تو�شف 
بها طبيعة احلرب واجلرائم و�شفك الدماء بالقباحة فح�شب، 
بل ميكن اأن ت�ش���بح اأي�شًا م�ش���در فخر ب�شرط اأن يتم اأزهاق 

املزيد من الأرواح!
م���ن ناحي���ة اأخ���رى، هن���اك ق���راءة اأخ���رى اأ�ش���ميها »اإي���ران 
الثقافية«، قراءة تبحث عن معنى »احل�شارة الإيرانية« لي�س 
يف نطاق املجازر التي ارتكبها اجلي�س الإيراين، بل يف منو 
الف���ن والثقافة الإيرانية، وتت�ش���م بتتويج تاريخ احل�ش���ارة 
الإيرانية يف هذا املنظور بظهورعلى �ش���لم احل�شارة بظهور 
اأدب���اء وفنانني من اأمثال حافظ و�ش���عدي والرومي واخليام 
ونظامي وبالطبع الفردو�ش���ي. وباملنا�ش���بة تتعار�س هاتان 

النظرتان ب�شكل وا�شح متامًا يف حلظتني تاريخيتني:
اأوًل، مرحل���ة النح���دار والإذلل ل���� »اإيران الع�ش���كرية« التي 
طغت يف فرتة احلكم املغويل ، لكن وباملنا�ش���بة، ينتمي جزء 
كبري من روائع الفن والأدب والثقافة لدينا اإىل نف�س الفرتة؛ 
وثانيًا ثم �ش���قوط اإيران الثقافية وعبثها، وهو ما يتزامن مع 

�شعود نادر �شاه وعودة النزعة الع�شكرية!
ول ت���زال ال�ش���هوة ل�«اإي���ران ع�ش���كرية«، بالطب���ع، قائمة الآن 
ومنت�ش���رة وتتجلى اأحيانًا يف اأ�ش���كال جديدة، فعلى �ش���بيل 
املث���ال، مل يك���ن املعني���ون باحل���روب اخلارجي���ة والعمليات 
الع�ش���كرية يف �ش���وريا جم���رد ق���وات البا�ش���يج واحلر����س 
الث���وري الإيراين، فهن���اك جمموعة غريبة وغري متجان�ش���ة 
عل���ى ما يبدو م���ن التي���ارات يف املجتمع الإي���راين، واأحيانًا 
حت���ى يف �ش���فوف املعار�ش���ة، تخف���ي الرغب���ة يف اإنعا����س 
النزعة الع�ش���كرية والعودة اإىل »جم���د الإمرباطورية« وراء 
العنوان ال���ذي يبدو مربرًا حول«الأمن القومي«، ولفتوحات 

»جرنالت القلوب الذين يذاب ال�شكر يف قلوبهم«.
لقد تعاملُت ب�شكل اأو�شع مع هذه املو�شوعة من قبل يف نظرية 
التاريخ: اإيران الثقافية مقابل اإيران الع�شكرية، واأكتفي هنا 
به���ذا القدر من التن���اول، فمن ب���ني كل اخلافات ال�شيا�ش���ية 
والفئوية التي طفت على ال�ش���طح يف الوقت احلا�شر، فاإنني 
عل���ى اإعتق���اد ياأن الفج���وة الوحيدة التي ميك���ن اأن تكون يف 
الأ�ش���ا�س يف جن���اة الباد م���ن الركود والنهي���ار احلايل هو 
التخل���ي عن  مو�ش���وعة »اإيران الع�ش���كرية« الت���ي طغت مرة 
اأخ���رى على جميع اجلوانب ال�شيا�ش���ية والجتماعية وحتى 
الثقافية والريا�ش���ية يف الباد، واآث���اره يف اجلدال النظري 
على ما يبدو وا�ش���حًا با�ش���تخدام مفتاح –مف���ردة »الوطنية 
الإيرانية«)ايران �ش���هرى(. بالن�شبة يل ، ل ميكن لأي من هذا 
اجلدل ال�شيا�ش���ي احلايل اأن تتمتع بالأ�ش���الة وتنطوي على 
حل مل�ش���اكلنا، من دون النقد ال�شروري والتخلي وحتى لعن 

كل هذه النزعة الع�شكرية بكل مظاهرها. 
امل�صدر:موقع ايران امروز

خ�ص�صت الأمم المتحدة  21 
من ني�صان يومًا عالميًا لالبتكار 

والإبداع اأخذًة بالعتبار 
اأنه ومع توفر تفهم عالمي 

لهذه المفاهيم اإل اأنها تغطي 
تعابير تحمل معاني متنوعة 

تختلط فيها  ق�صايا تخ�ص 
الفن والثقافة ، واأخرى 

ترتبط باإهمية اإيجاد حلول 
ناجعة للم�صكالت والأزمات 
الجتماعية – القت�صادية 
تتمحور حول اإنجاز اأهداف 

الألفية الثالثة للتنمية 
الإن�صانية الم�صتدامة ، 

  
م���ن هنا اأي�ش���ًا ياأت���ي  تقرير موؤمت���ر الأمم 
املتح���دة للتج���ارة وللتنمي���ة – الونكت���اد  
حت���ت   2021 للع���ام   -   UNCTAD
 – والإب���داع  »التكنولوجي���ا  عن���وان 
الم�ش���اك مبوجات التكنولوجي���ا )الإبداع 
التقاري���ر  اأب���رز  م���ن  ويع���د  وامل�ش���اواة(« 
الدولي���ة الت���ي ينتظر من حكوم���ات الدول 
النامي���ة وب�ش���منها الع���راق الهتم���ام به���ا 
ب�ش���ورة �ش���املة معمقة ترتجم ما تو�شلت 
م���ن نتائج علمي���ة وتكنولوجية على  اأر�س 
الواقع مع ال�ش���تعداد لبلورة �ش���رتاتيجية 
م�شتقبلية  للتنمية الإن�شانية امل�شتدامة من 
منظور ي�ش���تحقه الع���راق والعراقيون بعد 
طول اآناة ومعان���اة من تخلف يف املجالت 
العلمي���ة – التكنولوجي���ة والإبداعية التي 
�ش���بق للعراق ولوج مناهجه���ا العلمية منذ 
ب���دء اإنط���اق ح�ش���ارة وادي الرافدين قبل 

7000 عام قبل املياد . 
يغط���ي   الأ�شا�ش���ي  الونكت���اد  تقري���ر 
 Frontier التخ���وم  تكنولوجي���ا 
Technology الت���ي تت�ش���من ع���ددًا م���ن 
املح���اور احليوي���ة : ال���ذكاء ال�ش���طناعي 
اآلي���ة   ،  Artificial Intelligence
والدرون���ز    ،   Robotics الروبوتك����س 
ج���ي  لو تكنو يو لبا ا Dو r o n e s
Biotechnology  وغريه���ا الكث���ري مم���ا 

ي�ش���هم يف اإثراء تقارير دولية متخ�ش�ش���ة 
اأخرى اإن نفذت بنودها �شتوؤدي اإىل اإحداث 
نقل���ة نوعي���ة اإيجابية يف جم���الت التنمية 
الإن�ش���انية امل�ش���تدامة ما �شي�شجع اللتزام 
به���ا دميقراطي���ًا – اأخاقيًا، علم���ًا باإن لهذه 
التكنولوجي���ات املبدع���ة بع����س التاأثريات 
ال�ش���لبية على حياة جمتمعاتنا :  �شيا�ش���يًا 
مي���دان حقوق  – ع�ش���كريًا ويف  – اأمني���ًا 

الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية. 
    الإ�ش���كال الرئي����س ي�ش���ري اإىل اأنن���ا واإن 
اإجته���ت اأب�ش���ارنا واآف���اق تطلعاتن���ا لآمال 
اإيجابي���ة بنتيجة ا�ش���تخدام اآليات الع�ش���ر 
الب�ش���ر  اأح���وال  اللك���رتوين يف حت�ش���ني 
اإل اأن���ه لي�ش���ت هن���اك �ش���مانات توؤك���د اأن 
نوعية احلياة �ش���رتتقي م�ش���تقبًا ، خا�شة 
العلمي���ة  التطبيق���ات  بع����س  جن���د  واإنن���ا 
والتكنولوجي���ة تخف���ق يف جم���ال التنمية 
الإن�ش���انية امل�ش���تدامة ، م���ا يخل���ق فجوات 
تعمق النق�ش���امات الدولية بني دول تتمتع 
باإمكانات مادية كامنة �ش���خمة )اإقت�ش���ادية 
– مالي���ة – تكنولوجية( معززة ب�ش���بكات 
اإىل  تفتق���د  واأخ���رى  املجتمعي���ة  للحماي���ة 
اأب�ش���ط الب�ش���يط من مثل هذه الإمكانات ما 
يجعل من ال�ش���عوبة مب���كان غلق مثل هذه 

الفجوات التنموية الإن�شانية. 
    ي�ش���اف اإىل ذلك ، ما تخلفه يوميًا جائحة 
كورون���ا – 19 من اآثار �ش���لبية ت�ش���عد من 
درجة املعاناة الإن�ش���انية من تف�شي للبطالة 
وللفقر ب�ش���ورة لميكن و�ش���فها اأو تقدمي 
و�ش���فات �ش���حرية ناجع���ة لعاجه���ا ،  م���ن 
الأمثل���ة الب���ارزة الوا�ش���حة اإنعكا�س حالة 
عدم امل�شاواة بني �شكان املناطق الفقرية – 
املحروم���ة – والأخرى الرثي���ة التي تتمتع 
بغن���ى كب���ري ج���دا “فاح����س” على اإي�ش���ال 
الأم���وال الازم���ة للحماي���ة الجتماعي���ة – 
القت�ش���ادية مل�ش���تحقيها مع تفاقم يف �شوء 
“امل�ش���ول” اإىل  الطع���وم  وتوزي���ع  اإدارة 
�ش���كان املناطق التي تقع على خط الفقر اأو 
اأدنى منه )ح�ش���تها ت�ش���ل اإىل 1.90 دولر 
يوميًا( . ق�ش���ايا اإن�شانية باملجمل ت�شتحق 
من���ا اأن نرك���ز ملي���ًا عليه���ا م���ع توجي���ه نقد 
مو�ش���وعي لدور املوؤ�ش�ش���ات الدولية التي 
حتتكر  �شوق التكنولوجيات والربجميات 
اللكرتوني���ة احلديث���ة جيث و�ش���لت  قيمة 
تداوله���ا ما يقارب 350 بليون دولر ، ومن 
املوقع اأن ت�ش���ل اإىل 3.2 ترليون دولر يف 

عام 2025 . 

احلديث���ة  التكنولوجي���ا  موج���ات  اإن     
مب���كان  ال�ش���عوبة  م���ن  جتع���ل  املتاحق���ة 
للدول النامية اللحاق بها دع عنك الإم�ش���اك 
بتابيبها وبخيوطه���ا الرفيعة املعقدة ، من 
هن���ا ياأتي تقري���ر الونكتاد الأخري لي�ش���كل 
دافع���ًا قوي���ًا لل���دول النامية للحاق مب�ش���ار 
التحدي���ث التكنولوج���ي اإ�ش���تعدادا للقادم 
م���ن التط���ورات الإبداعي���ة ال�ش���ريعة التي 
متن���ح فر�ش���ًا حيوي���ة لرتجم���ة النظريات 
اإن   – �ش���تنعك�س  عملي���ة  تطبيق���ات  اإىل 
الب�ش���رية  والإمكان���ات  الإرادة  توف���رت 
واملادي���ة - اإيجابًا على م�ش���تويات ونوعية 
احلي���اة The Quality of Life . الأخرية 
ويف املراح���ل ال�ش���ابقة كانت جتد يف كمية 
ا�ش���تهاك الكهرب���اء مث���ا مقيا�ش���ًا لتقيي���م 
توعي���ة احلياة اإىل جانب موؤ�ش���رات اأخرى 
جمتمعية – معرفية – علمية – اقت�شادية. 
   انطاق���ًا مم���ا تق���دم عل���ى ال���دول النامية 
ومن �ش���منها ول�ش���ك العراق اأن ت�ش���ع يف 
ح�شبانها و�شمن اأجندة اأولويات اإهتمامها 
بثاثية : العل���م ، التكنولوجيا والإبداع – 
 STI- Science ، Technology and
العراق���ي  ال�ش���اعر  ولع���ل   .Innovation
الأ�ش���يل ال�شيد علي ال�شرقي ي�شدق يف كل 
كلمة تفوه بها – يف ديوانه ال�شعري - عن 
م���دى حيوية  اإعطاء العلم ما ي�ش���تحقه من 

مكانة متميزة يف املجتمعات : 
اآمن���ت فيك وحب العلم اإمي���ان      فاآية العلم 

اإجنيل وقراآن 
العلم للمجد والعلياء مر�ش���دنا    املر�ش���دان  

له عقل ووجدان  
 اإن التوج���ه الر�ش���يد املخطط له جيدًا - من 
�ش���ميم القلب والعقل والوج���دان -  لطلب 
العلم يقر بعدم وجود متايز اأو حماباة بني 

الب�شر اأو الدول كما اأكد �شاعرنا : 
ما اأخت�س بالعلم قوم دون غريهم

كال�شم�س لي�س لها اأهل واوطان
واإمنا العلم بني النا�س مقت�شم

ي�شو�شه اإثنان  نق�شان ورجحان
ه���ذا وللعلم وللتكنولوجيا )امل�ش���احبة له( 
قيمة عليا ليوازيها مال اأو ثمن وهنا ومرة 
اأخرى ي�ش���دق �شاعرنا ال�شيد علي ال�شرقي 

بالقول : 
ما فقدك املال حرمان واإن زعموا

جهًا ولكن فقد العلم حرمان  
   اإن ت�ش���ورنا ل�ش���رورة مواكب���ة العل���م ، 
التكنولوجي���ا والإب���داع لل�شيا�ش���ات الت���ي 
تعتمده���ا ال���دول ومنه���ا العراق يج���ب اأن 
يرتك���ز عل���ى اأ�ش����س الن�ش���جام والتكييف 
املتنا�ش���ب مع درجة التط���ور الجتماعي – 
القت�ش���ادي والبيئ���ي . ترتيب���ًا عل���ى ذلك ، 
لبد من تنمية قدرات العاملني يف قطاعات 
وحتديثي���ة  “تقليدي���ة  ال�شا�ش���ية  الدول���ة 
مبتكرة” بهدف منحهم فر�شًا حيوية ميكن 
ا�ش���تثمارها لتطوي���ر الطاق���ات والكفاءات 
واملهارات التي تعظ���م موارد الدولة »ماديًا 
وب�شريًا« يف ظل ع�شر علمي – تكنولوجي 
�ش���ريع الإيق���اع يتب���ارى في���ه املتناف�ش���ون 
ال�ش���رتاتيجية  الأه���داف  حتقي���ق  عل���ى 
للتنمي���ة امل�ش���تدامة يف 2030 . �ش���من هذا 
ال�ش���ياق لبد من الإ�شراع يف بناء القدرات 
 Innovative Capacities الإبداعي���ة 
ت�ش���هيًا لبناء الطاق���ات الب�ش���رية الكفوءة 
العلمي���ة  خرباته���ا  نق���ل  باإمكانه���ا  الت���ي 
والتكنولوجية واأف�ش���ل ممار�شاتها املهنية 
ب�ش���ورة تبادلي���ة – نفعي���ة تو�ش���ح م���دى 
اأهمية التوا�شل والت�شال الرقمي ال�شريع 

بني الأمم وال�شعوب. 

  

اإنعكا�ش���ًا عل���ى الع���راق لبد لنا م���ن تقدمي 
م�ش���ار  ع���ن  مو�ش���وعية  مرك���زة  اإ�ش���اءة 
اإطارجن���اح  يف  والإب���داع  التكنولوجي���ا 
منظم���ة اليون�ش���كو – UNESCO – يف 
ت�شميمه بالتعاون مع املوؤ�ش�شات العراقية 
جت�ش���دت يف تقري���ر اإتخذ العن���وان التايل 
: “اإع���ادة اإنتعا����س العل���م ، التكنولوجي���ا 
والإب���داع يف الع���راق )خارط���ة طريق( “، 
اخلطة ال�ش���رتاتيجية اأو »خارطة الطريق« 

تت�شمن مقدمة واأربعة اأق�شام رئي�شة:
  الق�ش���م الأول تناول جمموعة من الق�شايا 
الت���ي  تع���د مبثاب���ة اأولوي���ات  يفرت�س اأن 
حتظ���ى بالهتمام من قب���ل النظام العراقي 
عناوينه���ا ال�شا�ش���ية ترتك���ز عل���ى تطوير 
 ( التنموي���ة واخلدمي���ة  الع���راق  قطاع���ات 
اقت�ش���اد – مال – جمتمع – �شحة -تعليم 
– علوم- بيئة – نقل وات�شالت وغريها( 
يف ظل ت�شور م�شتقبلي يفرت�س باإن يلبي 
من ناحية الحتياجات واملطالب ال�شا�شية 
الت���ي  للتهدي���دات وللتحدي���ات  ومت�ش���ديًا 
مدي���ات  عل���ى  العراق���ي  ال�ش���عب  جتاب���ه 
زمني���ة ق�ش���رية –متو�ش���طة وبعي���دة م���ن 
منظورمكم���ل . م���ا يدفع النظام ال�شيا�ش���ي 
اأن يتاب���ع معاجل���ة الإ�ش���كالت والأزم���ات 
باإنتظ���ام من خال تبني احلوكمة والإدارة 

 . Good Governance الر�شيدة
    اأما الق�ش���م الثاين من التقرير فاإنه يطرح 
مق���رتح  اإع���ادة التاأهي���ل للبح���ث العلم���ي    
 Rehabilitation of Scientific
تلبي���ة  م���ع  تتف���ق  ب�ش���ورة    Research
اإحتي���اج مل���ح  “لإع���ادة اإنعا����س  النظ���ام 
والبداع���ي«،  التكنولوج���ي   – العلم���ي  
ترتيب���ًا على ذلك تت���م عملية بن���اء و تعزيز 
»المكانات املتنوعة ماديًا وب�شريًا« للنظام 

ال�شيا�ش���ي ملواجهة التهديدات والتحديات  
الراهن���ة  الإن�ش���انية   - ال�ش���رتاتيجية 
واملتوقع���ة ،  من منظور �ش���رتاتيجي اإذن،   
لبد للنظام ال�شيا�شي اإذا ما اأنتهج  الإبداع 
Innovation  اأن يعم���د خلل���ق الوظائ���ف 
املنا�ش���بة التي حتظ���ى بالأولوي���ة للتنمية 
واملواكب���ة  القت�ش���ادية   – الجتماعي���ة 
للتغيريات التكنولوجية  اجلديدة حتجيمًا  
لظاه���رة الفقر التي تع���اين منها حمافظات 
الع���راق بن�ش���ب متفاوتة ، الأكرث انت�ش���ارا 
جن���ده يف عدد من مناطق جنوبي وو�ش���ط 
العراق )45 - %52( بل وحتى يف مناطق 
ال�ش���مال )املو�ش���ل( والغرب )�شاح الدين 
والأنبار( ، ترتيب���ًا على ذلك ميكن ماحظة 
تطورًا �شلبيًا اآخر يف موؤ�شرات وم�شتويات 
ونوعي���ة التعلي���م حيث ميكن ر�ش���د تباين 
اأعداد الأ�ش���خا�س الذي���ن يرومون النتماء 
للنظام التعليمي يف م�ش���تويات الدرا�شات 
العلي���ا والبح���ث العلمي ب���ني املناطق ذات 
امل�شتوى املقبول ن�ش���بيًا يف نوعية احلياة 
املجتمعية –القت�ش���ادية )بغداد ، الب�شرة 
( مقارنة باملناطق الفقرية اأو املحرومة  يف 
املحافظ���ات الأخرى حيث تت�ش���اعد ن�ش���ب 

اجلهل والأّمية. 
    عقب اإقرار خارطة الطريق ر�ش���ميًا ميكن 
للجه���ات املعني���ة اأن توؤ�ش����س مرحلي���ًا قوة 
Central Task Force   للمهام املركزي���ة
موؤ�ش�ش���ية   – اإ�ش���احية  بروؤي���ة  تتمت���ع 
يت�ش���كل تكوينها املوؤ�ش�ش���ي من فريق عمل 
ي�ش���م اأعلى م�ش���وؤويل وخ���رباء الوزارات 
واملوؤ�ش�ش���ات املعني���ة بالتنمية الن�ش���انية 
امل�ش���تدامة ، ت�ش���ورها الأ�شا�ش���ي  يرتك���ز 
عل���ى اإجن���از مهمة حم���ددة تت�ش���من اإعادة 
للعل���م  املوؤ�ش�ش���ي  لل���دور  �ش���املة  هيكلي���ة 
وللتكنولوجي���ا م���ن خال تاأ�ش���ي�س اللجنة 
 – التكنولوجي���ة   – العلمي���ة  العراقي���ة 
البداعي���ة حي���ث �ش���يعهد اإليه���ا دور فاع���ل 
يف اإع���ادة اإنعا����س الفعاليات والن�ش���اطات 

العلمية – التكنولوجية والبداعية  . 
   اأم���ا الق�ش���م الثالث من تقرير اليون�ش���كو 
جن���د في���ه الروؤي���ة ال�ش���رتاتيجية املنتظرة 
التنموي���ة  للخط���ة  التنفيذي���ة  للنم���اذج 
التف�ش���يلية املقرتح���ة حيث تت�ش���ح ماهية 
املطل���وب  الن�ش���اطات والنم���اذج   �شل�ش���لة 
تطبيقها �ش���من اأولويات زمني���ة ومكانية . 
. كل م���ا تق���دم يفرت�س اأن يجري ب�ش���ورة 
دقيقة ن�شبيًا ر�شدًا واإن�شجامًا مع املعطيات 

“املعلومات” املتوفرة ذات امل�شداقية التي 
يجب اأن تواك���ب الحتياجات والأولويات 
والأطر الدميقراطية - ال�شيا�شية الوطنية. 
ملخ�ش���ًا  يتن���اول  الراب���ع  الق�ش���م  اأخ���ريًا 
ل�ش���رتاتيجيات مت���ت �ش���ياغتها م���ن قب���ل 
وزارات التعلي���م الع���ايل والبح���ث العلمي 
يف العا�ش���مة بغ���داد ويف اإقلي���م ال�ش���مال 
»كرد�شتان«  بهدف حت�شني اإمكانات البحث 
العلم���ي  والتكنولوج���ي من خ���ال اإعتماد 
�شيا�ش���ات ، مبادرات ون�شاطات وموازنات 
وللتطبيق���ات  العلم���ي  للبح���ث  تعط���ي 
التكنولوجي���ة الإبداعي���ة – التنموية قيمة 
عليا م�شتحقة من الناجت القومي الإجمايل  
)GNP(، مايدف���ع لتاأ�ش���ي�س جدي���د مب���دع 
 National  لاأكادميي���ة العلمية العراقي���ة
Scientific Academy ي�ش���م لي����س فقط 
الن�ش���اطات املعروف���ة ثقافي���ًا – تاريخيًا – 
ولغويًا لت�ش���م ن�ش���اطات حيوية جمتمعية 
– اإن�شانية معا�شرة  – اإقت�شادية - علمية 
وامل�ش���مون  بال�ش���كل  ا�ش���تيعابها  يت���م  مل 
املطلوب مبا ينا�شب ويواكب ع�شر الإبداع 

التكنولوجي.  
 اإن ال�ش���تفادة م���ن اأدوار مراك���ز الأبح���اث 
الإبداعي���ة   – التكنولوجي���ة   – العلمي���ة 
الإن�ش���انية  احلي���اة  جم���الت  خمتل���ف  يف 
�شي�ش���هم برفع مكان���ة الع���راق يف املجتمع 
الدويل لتتناغم مع جزء ي�ش���ري من م�شرية 
ح�ش���ارية  ثرية بالإجنازات املبدعة �ش���بق 

للعراق ولوجها .   
   تكنولوجي���ات يفرت����س اأن توفر خدمات 
  G5 ال  ع�ش���ر  تواك���ب  ك���ربى  اإن�ش���انية 
م���ع  تن�ش���جم  اللكرتوني���ة  لات�ش���الت 
والبت���كارات  الف�ش���اء  ع�ش���ر  متغ���ريات 
الإبداعي���ة   – التكنولوجي���ة   - الرقمي���ة 
بعيدًا ع���ن التوجهات ال�شيا�ش���ية املحتكرة 
للق���وة ، ت�ش���ور حي���وي »مثايل« لتح�ش���ني 
نوعي���ة حي���اة ال�ش���كان ونقل متب���ادل مفيد 
التكنولوجي���ة”   – »العلمي���ة  للتجرب���ة 
الق���وى  جت���ارب  م���ع  متاقح���ة  العراقي���ة 
الأخ���رى ) دول ، منظم���ات غ���ري حكومي���ة 
وجمتمعات مدنية “�ش���بابية” ( بال�ش���تناد 
عل���ى قاع���دة علمي���ة – تكنولوجي���ة مبدعة 
 STIF( -  Scientific Technological(
تتمت���ع    Innovative Foundation
مب�ش���داقية اأخاقية – قيمي���ة تعيد للعراق 
اآلقه احل�شاري واحرتامه حلقوق الإن�شان 

وحرياته الأ�شا�شية. 

تمر الدولة العراقية وت�صكيلتها 
الجتماعية بتغيرات جوهرية ب�صبب 
تراجعات قواها ال�صيا�صية وتعاظم دور 
الملي�صيات الم�صلحة الحزبية في حياة 

البالد ال�صيا�صية.

 --- �ش���يادة وحدانية التطور الراأ�شمايل يف ال�شيا�شة الدولية 
وا�ش���تام الإ�ش���ام ال�شيا�ش���ي ل�ش���لطة الدولة العراقي���ة اأحدثا 
حزم���ة من الرتاجعات يف وظائف الدولة الوطنية وت�ش���كيلتها 
الجتماعي���ة ف�ش���ًا عن ا�ش���طفافات قواه���ا ال�شيا�ش���ية وبهذا 
امل�ش���ار ميكنن���ا التوقف عن���د اأهم تلك الرتاجعات يف املفا�ش���ل 

املنهجية التالية-
الدول���ة  القت�ش���ادية يف  البني���ة  – تغ���ريات  الول  املف�ش���ل   

الوطنية.
املف�شل الثاين– تراجع وظائف الدولة ال�شيادية. 

الدول���ة  وبن���اء  الوطني���ة  التحالف���ات   – الثال���ث  املف�ش���ل 
الدميقراطية. 

اعتم���ادًا على املفا�ش���ل املث���ارة ن�ش���عى اىل حتليل م�ش���امينها 
ب�شيغ فكرية – �شيا�شية مكثفة.

الدول���ة  يف  القت�ش���ادية  البني���ة  تغ���ريات   – الأول  املف�ش���ل 
الوطنية.

اعتمدت �ش���لطة الدولة الوطنية بعد الحتال الأمريكي للعراق 
طري���ق التط���ور الراأ�ش���مايل التاب���ع والتخلي ع���ن دور الدولة 
الوطني���ة يف تنمية طبقات ت�ش���كيلتها الجتماعي���ة وتبعًا لذلك 
تازم تطور القت�ش���اد العراقي وطبقاته الجتماعية وقوانني 

التبعية والإحلاق مت�شمًا بامل�شارات التالية --  
- حت���ول تدريجي م���ن القت�ش���اد الوطني املنت���ج املرتكز على 
خطط الدولة القت�شادية اىل اقت�شاد ريعي تتحكم يف نتائجه 

اأ�شعار الرثوة النفطية.
– تراج���ع هيمنة الدولة القت�ش���ادية بعد تف���كك قطاعها العام 

وهيمنة الطبقات الفرعية على الرثوة الوطنية.
–-انت�شار الف�شاد الإداري يف اأجهزة الدولة الإدارية وتعاظم 

م�شتويات الفقر لدى الطبقات الفقرية والكادحة.
-- �ش���يطرة طبقات اجتماعية فرعي���ة –كمبورادورية – فئات 
مالي���ة، برجوازي���ة اإداري���ة – عل���ى اجتاهات تطور القت�ش���اد 

الوطني وتراجع مواقع طبقات اجتماعية اأخرى.
-- ن�ش���وء ا�ش���طفافات �شيا�ش���ية ب���ني �ش���رائح طبقي���ة فرعي���ة 
واعتمادها �شيا�ش���ة مناه�ش���ة لبناء اقت�ش���اد وطني تتفاعل يف 

تطوره م�شالح الطبقات الجتماعية املنتجة. 
- ترافقت التبدلت امل�ش���ار اليها و�ش���يطرة الأح���زاب الطائفية 
على املنافذ احلدودية بهدف تقا�ش���م ال���رثوة املالية التي تدرها 

تلك املنافذ.  
املف�شل الثاين - تراجع وظائف الدولة ال�شيادية.

تغ���ريات البني���ة القت�ش���ادية اأدت اىل تراجع���ات يف وظائ���ف 
الدولة ال�شيا�شية - الجتماعية متجلية يف املو�شوعات التالية 

–

- تراجع وظائف الدولة العراقية الأمنية - القت�ش���ادية ب�شبب 
انت�شار الف�شائل امل�شلحة وم�ش���اركتها الإرهابية يف النزاعات 

الجتماعية. 
- م�شاركة الف�شائل امل�شلحة احلزبية يف النزاعات الجتماعية 
اأ�ش���عف �ش���يادة الدول���ة الوطنية على موؤ�ش�ش���اتها الع�ش���كرية 

-الأمنية.  
–م�ش���اركة الف�ش���ائل احلزبي���ة امل�ش���لحة يف �ش���راعات الباد 
ال�شيا�ش���ية اأ�شعف دور املوؤ�ش�شة الع�شكرية يف �شبط وظائفها 

الدفاعية.
-- ممار�ش���ة الوظائ���ف الأمني���ة م���ن قب���ل امللي�ش���يات احلزبية 
امل�ش���لحة �ش���اهم يف اإ�ش���اعة الإره���اب �ش���د الق���وى الوطني���ة 

والحتجاجات ال�شعبية.
- اأف�ش���ى حت���ول مراكز الدول���ة الإداري���ة اىل مقاطعات حزبية 
حتميها امللي�ش���يات امل�ش���لحة اىل اإ�ش���عاف هيمن���ة الدولة على 

حدودها الوطنية. 
اإن التغريات ال�شيا�شية يف بنية الدولة الوطنية ومهاها الأمنية 
– الدفاعية انعك�شت على تغريات ت�شكيلتها الجتماعية متمثلة 

ب—
- �ش���ياع احل���دود الطبقي���ة بني الطبق���ات الجتماعي���ة وتفكك 
اأبنتيها ال�شيا�شية ب�شبب كرثة الأحزاب والتجمعات ال�شيا�شية 

املمثلة لطبقات و�شرائح الت�شكيلة الجتماعية الوطنية. 
-- تراج���ع ق���وى التي���ار الوطن���ي - الدميقراط���ي ونهو����س 
الأح���زاب والتجمعات الفرعي���ة املدافعة عن م�ش���الح الطبقات 

الهام�شية. 
- تراج���ع البني���ة ال�شيا�ش���ية للطبق���ات الأ�شا�ش���ية العامل���ة – 
الطبقات  �ش���رائح من  الربجوازية  الطبق���ة العاملة – الطبق���ة 

الو�شطى وتراجع فعاليتها ال�شيا�شية.
-الربجوازي���ة  فرعي���ة  اجتماعي���ة  طبق���ات  �ش���عود   --
الكمبورادوري���ة - ال�ش���رائح املالي���ة والفئ���ات البريوقراطي���ة 
وت�ش���يدها يف اأجهزة الدولة الإدارية وحتجي���م فعالية طبقات 

اأ�شا�شية. 
-- انق�ش���ام الت�ش���كيلة الجتماعية العراقي���ة اىل طبقات فرعية 
غنية واأخرى فقرية معدمة اأدى اىل هبات جماهريية م�ش���تعلة 

يف املحافظات العراقية.
- اإن اخلراب الجتماعي ال�ش���ائد و�ش���عف الن�ش���اط ال�شيا�شي 

لاأح���زاب الوطني���ة الدميقراطية يج���رب الق���وى الوطنية على 
الحت���اد والتعاون من اأجل بناء دولة وطنية دميقراطية يتمتع 

املواطن فيها باخلبز والأمان والعمل. 
املف�شل الثالث – التحالفات الوطنية وبناء الدولة الدميقراطية

-- ب���ات مهمًا بناء دولة وطني���ة دميقراطية ترتكز على برنامج 
وطني �ش���امًل ه���ادف اىل �ش���يانة الدولة الوطنية م���ن التبعية 
والتخريب وا�ش���تنادًا اىل ذلك ي�شرتط برنامج العمل التحالفي 
البتع���اد عن الأهداف املثالية الكربى والعمل على مهام وطنية 
ملمو�شة قابلة للتحقيق والإثراء ، اأتعر�س اىل بع�س عناوينها 

يف املو�شوعات التالية– 
1 – بناء الدولة الوطنية الدميقراطية

- بناء دولة وطنية دميقراطية ت�شتند على ثاث ركائز اأ�شا�شية 
–

- بن���اء الدولة الوطنية على ال�ش���كل الف���درايل احلافظ لتوازن 
م�شالح القوميات والأعراق. 

—اعتماد الدميقراطية ال�شيا�ش���ية والتداول ال�شلمي لل�شلطة 
ال�شيا�شية.

النتخابي���ة  ال�ش���رعية  م���ن  ال�شيا�ش���ية  ال�ش���لطة  انبث���اق   –  
الدميقراطية.

 - بناء �شيادة الدولة الوطنية على مناه�شة التبعية والإرهاب.
– يتحدد دور املوؤ�ش�ش���ة الع�ش���كرية بالدفاع عن الوطن و�ش���د 

التدخات الع�شكرية يف �شوؤون الباد الوطنية. 
-- ح�ش���ر ال�شاح بيد موؤ�ش�ش���ات الدولة الوطنية واإلغاء كافة 

املوؤ�ش�شات الع�شكرية احلزبية. 
-- اعتب���ار الدول���ة مرجع���ًا اأ�شا�ش���يًا للوظائف الأمني���ة واإلغاء 

املهام الأمنية للملي�شيات امل�شلحة.
2- اإعادة بناء الت�شكيلة الجتماعية الوطنية. 

الدول���ة  حي���ازة  قاع���دة  عل���ى  الوطن���ي  القت�ش���اد  – اإر�ش���اء 
لقطاع���ات اقت�ش���ادية عام���ة بالتع���اون م���ع القطاع���ني اخلا�س 

واملختلط.
- بناء ت�ش���كيلة اجتماعية وطنية تتوازن فيها م�شالح الطبقات 

الجتماعية املنتجة. 
حملي���ًا  وكي���ًا  باعتباره���ا  الفرعي���ة  ال�ش���رائح  حما�ش���رة   --

لاحتكارات الأجنبية.
- مكافحة تدين معي�ش���ة الطبقات الفقرية واملعدمة بهدف اإبعاد 

الباد عن ال�شراعات الجتماعية.
3—بناء ال�شيا�شية اخلارجية  

- اعتم���اد تقاربات وتعاون اإقليمي مناه����س للهيمنة الأجنبية 
التبعي���ة  بن���اء اقت�ش���ادات وطني���ة بعي���دة ع���ن  وه���ادف اىل 

والتهمي�س. 
-- بن���اء حتالف���ات وطني���ة -اإقليمي���ة تعتم���د تطوير و�ش���يانة 
القت�شادات الوطنية ومكافحة التبعية والتدخات الع�شكرية.
- اإدان���ة التدخ���ات الجنبي���ة يف ال�ش���وؤون الداخلية وحتجيم 

ا�شطفافها مع الطبقات الفرعية يف النزاعات الوطنية.  
اإن املهام امل�شار اإليها ت�شكل كما اأرى روؤية وطنية – دميقراطية 
مرحلية ت�شرتطها نهوج التو�ش���ع الراأ�شمايل املت�شمة بالتبعية 
والإحلاق قابلة لاإغن���اء والتدقيق قادره كما اأزعم على جتميع 
التبعي���ة  الدميقراطي���ة يف مواجه���ة  الوطني���ة  �ش���عبنا  ق���وى 

والتغريب.
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اأرمان اأمريي
لطفي حامت

د. اأحمد عبد الرزاق �صكارة   

�أين �لعر�ق من �لعلم.. �لتكنولوجيا و�لإبد�ع �آمال و حتديات م�ستقبلية ؟  

�لدولة �لعر�قية وتر�جع وظائفها �ل�سيادية�لتفاخر بالتوحّ�ش

ترجمة: عادل حبه



كتب الفيل�سوف اإيزايا برلين 
Ishaia Berlin مّرة في كتاب 

ذائع ال�سيت له : » ثّمة نوعان من 
الُكّتاب : قنافذ وثعالب. الثعلب 

يعلم اأ�سياء كثيرة في حين اأّن 
القنفذ يعلم �سيئًا وحيداً ح�سب، 

وتاأ�سي�سًا على هذه الروؤية 
يمكن عدُّ �سك�سبير ثعلبًا مثالّيًا 

في حين يكون دو�ستويف�سكي 
وتول�ستوي قنفذْين مثالّيْين ». 

مااخل�صي�ص���ة   : بع�ص���نا  يت�ص���اءل  ق���د   
���ُم املعرفة الب�ص���رية يف  املمي���زة التي ت�صِ
ع�صرنا ؟ هذا ت�صا�ؤل ينطوي على اأهمية 
عظيم���ة �يحم���ل ق���درًا م���ن امل�ص���ر�عية 
اأي  اأهمي���ة  ع���ن  ن  اليق���ااّ �ال�ص���ر�رة 
�ص���وؤال فل�ص���في يقع حتت الفتة )االأ�صئلة 
الوج���ود  به���ا  يق���رن  الت���ي  الك���رى( 
الب�ص���ري، ل���ن يختلف اجل���واب بني كبار 
ه  ���ري �فا�ص���فة �علم���اء الع���امل : اإناّ مفكاّ
الت�ص���بيك املع���ريف �التداخ���ل املفاهيمي 
ب���ني احلق���ول املعرفية �ص���من مااأ�ص���بح 
 Complexity ُيع���َرُف بنظرية التعقي���د

 .Theory
اأ�  الع���امِلُ  يك���ون  اأن  يكف���ي  يُع���ْد  مل   
الفيل�ص���وف ثعلبًا – بح�صب ر�ؤية اإيزايا 
برلني – حُتَت�َص���ُب قيمته بقدر خمز�ناته 
املعرفي���ة بقدر ما�ص���ارت قيمته تكمن يف 
قدرت���ه عل���ى ت�ص���بيك املع���ارف الب�ص���رية 
�اإيجاد )االنتظامات اأ� النماذج( اخلفية 

ال�صائدة فيها. 
م���ة املوج���زة بي���ان   اأردُت م���ن ه���ذه املقداّ
االأهمية ال�ص���راتيجية ال�ص���اعة منٍط من 
الثقاف���ة )اجلماهريية( الت���ي تتعامل مع 
�ص���ياق  يف  امل�ص���تبكة  املع���ارف  جبه���ات 
����صُ هذه املعرفة  املعرفة الن�ص���قية، �ملخاّ
اأناّ التعامل مع الكائن���ات احلية �احلياة 
دة  �الكون باعتبارها اأن�صاقًا دينامية معقاّ
�م�ص���تبكة ه���و القيمة املوؤث���رة �املنتجة 

الأية ثقافة ن�صعى اإليها يف ع�صرنا هذا. 
 ل�ص���ُت يف حاج���ة للتاأكيد اأناّ ع�ص���رنا هو 
ع�ص���ر ال�صورة، �بالرغم من �جود كتب 
مرجعي���ة كث���رية متفا�ت���ة يف تعقيده���ا 
االن�ص���اق  مو�ص���وعة  تتن���ا�ل  التقن���ي 
���دة ؛ لكنم���ا تبق���ى املادة  الدينامي���ة املعقاّ
ال�ص���ورية الت���ي يرافقها معلاّ���ٌق معر�ف 
بقدراته االأدائية هي الو�صيط القادر على 
بلوغ اأ��ص���ع مديات من املتابعة ال�صعبية 
الوا�ص���ع  االهتم���ام  ج���اء  هن���ا  �م���ن  ؛ 
بالوثائقي���ات  االأخ���رية  ال�ص���نوات  يف 
�ال�صا�ص���ل العلمي���ة التي ي�ص���رف عليها 
متمي���ز  ٌم  مق���داّ يق���وده  متخ�ص����ص  كادر 
ه���و يف الغال���ب اأحد اخل���راء الكبار يف 

ميدانه املعريف. 
اأتاب���ُع �صل�ص���لة بعن���وان   متتع���ت �اأن���ا 
�ص���يء  ل���كلاّ  اخلف���ي  العل���م   : )متاّ�ص���ل 
 Connected : The Hidden
Science of Everything( على �صبكة 
نتفلك�ص. تكمن فرادة هذه ال�صل�ص���لة يف 
مه���ا  طبيع���ة مو�ص���وعاتها �طبيع���ة مقداّ
عت احللقات ال�ص���ت للمو�ص���م  كذلك، توزاّ
االأ�ل من هذه ال�صل�ص���لة )التي اأمتنى اأن 
تتبعها موا�ص���م اأخرى( على مو�صوعات 
قد تب���د� متباعدة ؛ لكن ه���ذه هي طبيعة 
النم���اذج اأ� االنتظام���ات اخلفي���ة الت���ي 
نغف���ل غالبا ع���ن ماحظتها يف االن�ص���اق 
الطبيعي���ة. املو�ص���وعات املتنا�ل���ة ه���ي 
: املراقب���ة، الف�ص���ات الب�ص���رية، الغبار، 
االأع���داد ال�ص���حيحة، الغيوم، اال�ص���لحة 
ع امل�صاهد  النو�ية. من ال�ص���عب اأن يتوقاّ
فتن���ة جمالي���ة يف طبيع���ة املو�ص���وعات 
الت���ي تتنا�لها هذه ال�صل�ص���لة من معرفة 
ع���ن  يختل���ف  امل���ن  لك���ناّ  ؛  عنا�ينه���ا 
���ا توا�ص���عنا  العنا�ي���ن، �ه���و لي����ص مماّ
علي���ه يف ال�صا�ص���ل العلمي���ة اأ� املعرفية 
ال�ص���ائدة، نحن هنا اإزاء اأن�ص���اق مكتنزة 
بالفتن���ة �اجلمال �االأناق���ة التي قد تبلغ 
تخ���وم )ال�ص���حر( ؛ لكن���ه �ص���حٌر خمت���ٌر 

ب�صواهد دقيقة. 
 جمي���ع حلق���ات ه���ذه ال�صل�ص���لة مغوي���ة 
ر العميق �املتعة ؛ لكني  �باعثة على التفكاّ
اأ�داّ اال�ص���ارة اإىل موجز حمتوى كلاّ منها 
: تتمحور احللقة اخلا�صة باملراقبة على 
�ص���يوع اخلوارزميات اخلا�صة باملراقبة 
الراأ�ص���مالية  اأ�ص���بحت  حت���ى  ال�ص���املة 

احلالية تعَرُف بع�ص���ر راأ�صمالية املراقبة 
�صو�ص���انا  كتبت���ه  كت���اب  لعن���وان  )تبع���ًا 
ز�ب���وف �حق���ق مقر�ئي���ة عالي���ة( ؛ اأما 
احللقة الثاني���ة فتتنا�ل تاأري���خ التعامل 
مع الف�ص���ات الب�صرية �كونها مو�صوعًا 
ذا اأهمية اأنرث�بولوجية �ص���بيهة باأهمية 
�الكيفية  االركيولوجي���ة،  االأحفوري���ات 
الت���ي ميكن به���ا للف�ص���ات الب�ص���رية اأن 
ت�ص���ري خزانًا حمتمًا لكائن���ات جمهرية 
بدي���ًا  ت�ص���بح  ق���د  العاثي���ات(  )تدع���ى 
مممكنا للم�صادات احليوية الفاعلة جتاه 
البكريا العنيدة. تنا�لت احللقة الثالثة 
مو�ص���وع الغب���ار �فاعليت���ه البالغ���ة يف 
النظام احليوي االأر�ص���ي لكونه �ص���مادًا 
يدمُي حي���اة الغاب���ات االأماز�نية املطرية 
���فت باأنه���ا )رئة االأر�ص(  التي لطاملا ��صِ
اخلا�ص���ة  احللق���ة  تنا�ل���ت  ح���ني  يف  ؛ 
باالأع���داد ال�ص���حيحة قانونًا ريا�ص���ياتيًا 
 Benford’s ِبنف���ورد  )قان���ون  ي�ص���مى 
Law( تنق���اد له كلاّ الظواه���ر الطبيعية، 
لن اأحكي عن تفا�صيل هذا القانون ؛ لكنه 
�صيء ع�صي على الت�صديق طبقًا للبداهة 
العام���ة الت���ي تق���ود حماكمتن���ا املعقلن���ة 
اخلا�ص���ة  احللق���ة  تنا�ل���ت  للظواه���ر، 
باال�ص���لحة النو�ية تفا�صيل اليدركها اإال 
املتخ�ص�ص���ون التقني���ون بحق���ل العلوم 
�الهند�ص���ة النو�ي���ة �منها، على �ص���بيل 
املث���ال، كي���ف ميك���ن ا�ص���تخدام عنا�ص���ر 
ا�صعاعية ناجمة عن التفجريات النو�ية 
يف الك�ص���ف عن االعمال الفنية االأ�ص���يلة 
رة ؛ اأما احللقة  �متييزه���ا عن تلك امل���ز�اّ
االأخ���رية فق���د تنا�ل���ت الغي���وم مبقاربة 
م  فري���دة م���ن نوعها ؛ فقد ك�ص���ف لن���ا مقداّ
الرنامج تاأريخًا خمت�صرًا لكيفية التنبوؤ 
بالطق����ص ع���ر جم���ع البيان���ات املحلي���ة 
يف مناط���ق خمتلف���ة م���ن الع���امل، �كيف 
م امل�ص���طرد يف بن���اء النم���اذج  اأناّ التق���داّ
احلا�ص���وبية لامناط املناخي���ة املتوقعة 
ال�ص���حابية  احلو�ص���بة  تطوي���ر  تطلاّ���ب 
�ص���ارت  الت���ي   Cloud Computing
دًا يف علم احلا�صوب املعا�صر.  معلمًا متفراّ
م ال�صل�صلة )لطيف نا�صر( يف   �ص���اهم مقداّ
اإ�ص���فاء قدر عاٍل من الدينامية �احليوية 
عليها. نقراأ يف �ص���رية نا�ص���ر اأن���ه كنديٌّ 
من اأ�ص���ول تنزانية، در����ص يف جامعات 
اأمريكي���ة عديدة �كانت ل���ه مواهب فنية 

حي���اة   « م�ص���رحية  يف  )�ص���اهم  ممي���زة 
غاليليو غاليلي » ملوؤلفها اال�ص���هر برتولت 
بريخ���ت عندم���ا كان طالب���ًا يف جامع���ة 
دارمت���ا�ث(، ثم انتهي به االمر ليح�ص���ل 
على �ص���هادة دكتوراه يف تاأري���خ العلوم 

من جامعة هارفرد. 
 يعلاّق نا�ص���ر على عمله يف هذه ال�صل�صلة 
���ر يف �ص���حيفة  يف �ص���ياق حوار معه ُن�صِ

النيويورك تاميز يف 19 اآب 2020 : 
 )عندما كنُت طالبًا يف املدر�ص���ة الثانوية 
بكت���اب  اأ�ص���به  يل  بالن�ص���بة  العل���ُم  كان 
�ص���لاّمه  �ص���خم   textbook منهج���ي 
اأحده���م يل قائ���ًا : » ه���اك كتاب���ًا يحوي 
معظم االجابات الأ�ص���ئلة لطاملا ت�ص���اءلت 
عنه���ا، بل �رمبا حتى مل ت�ص���األها اأ�ص���ًا. 
����ُص به���ا  » ه���ذه ه���ي الطريق���ة الت���ي ندراّ
العل���م يف مدار�ص���نا. اأدرك���ُت يف الكلي���ة 
)ثم اأثناء درا�ص���تي يف الدرا�ص���ات العليا 
الحق���ًا( خط���ل ه���ذه الطريق���ة. املعرف���ة 
ُم اإجابات جاه���زة بقدر  احلقيقي���ة التق���داّ
�صل�ص���لة  اأخ���رى يف  اأ�ص���ئلة  مات�ص���تحثُّ 

التنتهي...........(. 
 قد يتفاج���اأ امل�ص���اهد )العربي بخا�ص���ة( 
ُم هذه  عندم���ا ي�ص���اهد نا�ص���ر �ه���و يق���داّ
يف  يبال���غ  فه���و  ؛  املت�صل�ص���لة  احللق���ات 
حركات اليدي���ن �العينني بطريقة جتعله 
يبد� اأحمَق )كما ي�ص���ف هو نف�صه(، �قد 
تت�ص���اعف املفاج���اأة اإذا علم امل�ص���اهد اأناّ 
نا�ص���ر حا�ص���ٌل على �ص���هادة دكتوراه يف 
تاأري���خ العل���وم ؛ يعل���ق نا�ص���ر على هذه 

احلقيقة بقوله اأناّ هذه الده�ص���ة العفوية 
الت���ي ترت�ص���م على �جه���ه �عيني���ه اإمنا 
ه���ي ردة فعل تلقائية �ص���تجتاُح كلاّ من له 
�صيء من ف�ص���ول علمي ��صغف باالأفكار 
الكب���رية اخلبيئ���ة يف ثناي���ا عاملن���ا الذي 
نعي����ص في���ه د�ن ن���درك الكث���ري م���ن تلك 
االف���كار الت���ي ميكن ��ص���فها ِب� )ال�ص���حر 
احلقيق���ي( � )االناقة الفاتنة( ؛ �بالتايل 
فاإناّ هذه الده�صة هي عامة نزاهة فكرية 

حقيقية. 
 ي���رى نا�ص���ر اأناّ املعلوم���ات ه���ي امل���ادة 
االأ�لي���ة الت���ي ميك���ن توظيفه���ا يف فه���م 
االأن�ص���اق الكرى يف عاملن���ا ؛ اإال اأن هذه 
املعلومات لي�صت بذات اأهمية مامل نتوفر 
عل���ى تدري���ب �اٍف ��ص���غوف باالأن�ص���اق 
ال�صا�ص���ل  ه���ذه  مث���ل  �اأناّ  الكب���رية، 
املعرفي���ة ُي���راُد منها زرع ثقب اأ�ص���ود يف 
عقل امل�صاهد بحيث تكون له قدرة مميزة 
)اأ�ص���به بالقدرة املغناطي�صية( على متييز 
الر�اب���ط  �معرف���ة  ال�ص���املة  االن�ص���اق 

اخلفية امل�صتبكة بينها. 
 در��ٌص كثرية ميكن تعلاّمها من م�ص���اهدة 
منه���ا  )��ص���بيهاتها(،  ال�صل�ص���لة  ه���ذه 
الثقاف���ة  من���ط  يف  الواج���ب  التغي���ري   :
العربي���ة،  االنتلجن�ص���يا  ل���دى  ال�ص���ائدة 
��ص���ر�رة التعام���ل باملنظ���ور الن�ص���قي 
جت���اه منظوم���ات الفكر �املعرف���ة �عدم 
جعلها جزرًا متناثرة كاأنها ممالك خا�صة 
الواج���ب  �التغي���ري  بذاته���ا،  م�ص���تقلة 
اإحداث���ه يف منظوم���ة التعليم �بخا�ص���ة 
بع���د �ص���يوع من���ط التعلي���م االلك���ر�ين 
املفتوح���ة  التعلي���م  ���ات  من�صاّ ���ر  �توفاّ

�م�صادر املعرفة املجانية.
���ا فر�ص���ة قراءة   ق���د الُتت���اُح لكثريي���ن مناّ
ية يف كتب مرجعية تتنا�ل االأن�ص���اق  جداّ
ها  الدينامية املعقدة الأ�ص���باب كث���رية اأهماّ
اأناّ ه���ذه الكت���ب مكتوب���ة بلغ���ة اإنكليزية 
قد اليتقنها معظمنا ف�ص���ًا عن امل�ص���توى 
التقني الذي ينطوي عليه هذا املو�ص���وع 
ك يف نطاق اجلبهات العلمية  لكونه يتحراّ
املتقدم���ة ؛ اإمنا يبق���ى متاحًا لن���ا متابعة 
اأمث���ال ه���ذه ال�صل�ص���لة العلمي���ة لنمتل���ك 
معرفة ب�ص���يطة مبا يح���دث يف العامل من 
تط���ورات تقنية ؛ فنحُن يف نهاية املطاف 
جزء من هذا الع���امل �متاأثر�ن حتمًا مبا 

يح�صل فيه . 
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خالد مطلك

لطفية الدليمي

 حيدر املح�سن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

راغنا روك

الخ�سارة اأكثر من فادحة، واآثار 
ال�سدمة في كل مكان، وتتجّلى 
ب�سورة خارقة للعادة. واأطبق 

الم�ساء على المدينة المنكوبة بكّل 
اأطياف اللون الزهرّي التي يمكن 

تخّيلها، تتال�سى و�سط العويل تحت 
حجاب رمادّي مزرّق يلّف الظالم. 

لكن الحياة الآن اختلفت،

»ما اأ�صبهنا باأهل طر�ادة، نحن املغلوبني على اأمرنا؟« يت�صاءل كافافي�ص، 
ر �صاعة ع�ص���يبة على اجلميع، فما الذي يفعله املقاتل العادي  �كان ي�ص���واّ
اإذا �اجهه رجل ن�ص���فه اإلٌه، �ن�صفه الثاين ب�صر. هو اأخيل، بطل طر�ادة 
ال�ص���هري، �كان “يقف���ز، اأمامنا، �ب�ص���يحاته يلقي الذعر يف االأ��ص���ال”. 
الق�ص���يدة قدمية �حديثة يف نف�ص الوقت: يهرب اجلميع طالبني النجاة، 

الأن االندحار اأمام اأخيل بات موؤكدًا:
االأ�صوار عر  يفد  العويل  “�بداأ 

�عا النواح من فوقها على ما فات من اأيامنا، �على ما فات
من عواطف �ذكريات”

ل يف املا�صي ب�صورة  اإنه متثيل للحا�ص���ر �املا�صي، اأ� اأن احلا�صر يت�صكاّ
�صعرية يف تقرير �صردياّ يكاد يكون جافا، حيث يتماّ التعبري”باأقل قدر من 
الكلم���ات �د�ن اأي حما�لة للتاأكيد على اأياّ معنى داخلي” على حد تعبري 
الناقد “بير بيني”، موؤلف كتاب “املثلث االإغريقي”.  احلا�صر �املا�صي 

الق�صياّ هما الولع الكبري لل�صاعر:
حمبطة جهودهم  مثل  جهودنا،  نحن،  طر�ادة  اأهل  “مثل 
نعتقد اأننا بالعزم �االإقدام، �صنغرياّ من م�صائر العد�ان”

اأثن���اء ح���رب ط���ر�ادة كان بريامو����ص ه���و املل���ك، �هيكوبي ه���ي امللكة، 
�تنتهي املعركة حني يندفع العد�اّ �ي�صتويل على املدينة بالكامل:

علينا  �هيكوبي  بريامو�ص  يبكي  “بحرقة 
من اأجلنا يبكيان”

اخل�ص���ارة اأكرث من فادحة، �اآثار ال�صدمة يف كل مكان، �تتجلاّى ب�صورة 
خارق���ة للع���ادة. �اأطبق امل�ص���اء على املدين���ة املنكوبة ب���كلاّ اأطياف اللون 
لها، تتا�ص���ى ��ص���ط العويل حتت حجاب رمادياّ  الزهرياّ التي ميكن تخياّ
مزرقاّ يلفاّ الظام. لكن احلياة االآن اختلفت، �ال يوجد دليل على اأن هذه 
االأحداث �قعت يف يوم من االأيام، باالإ�ص���افة اإىل اأننا ل�صنا اأهل طر�ادة، 
���ر  �ال يحكمن���ا ملك �ملكة، �قد غادرنا اأخيل منذ زمان طويل، فكيف نف�صاّ

انتماءنا اإىل جواّ الق�صيدة؟
هل يعود ال�ص���بب اإىل �ص���حر ال�ص���رد، �قد اجتمع مع �ص���حر ال�صعر، �فعل 

ال�صحران بنا معا؟
اأم اأنها نبوءة ال�صعر، حتقاّقت من بعد اأكرث من األف األف عام؟

يف كلاّ ع�ص���ر ال ب���داّ م���ن �ج���ود اأحد ينظ���ر اإلي���ه اجلميع على اأنه ن�ص���ف 
ا  اإل���ه. يف البل���دان التي ال تعي�ص حا�ص���رها ب���كلاّ زمنه يعود املا�ص���ي حياّ
حتم���ا، ففي عودته نوع من املوا�ص���اة، كما اأن فيه اإثبات���ا على اأن االأر�اح 
ال متوت، �اإمنا تلتقي حتما مبن ي�ص���بهها. �لكن هل املا�ص���ي �ص���ر�ري؟ 
�هل ي�ص���تطيع االإن�صان العي�ص خارج حياة جيله �حياة ع�صره؟ لاإجابة 
على هذا ال�ص���وؤال اأذهب بالراأي اإىل توما�ص مان: “مبا اأن الق�ص�ص يجب 
اأن تك���ون يف املا�ص���ي، اإذًا كلما كان املا�ص���ي اأبعد فذلك اأف�ص���ل”، اإن لدى 

ر ما كان، �ن�صيان ما �صيكون. االإن�صان رغبة على الد�ام يف تذكاّ
اأخي���ل الذي م���ا يزال يزجمر يف ال�ص���احة منت�ص���يًا بن�ص���ره نلتقي به يف 
ق�ص���يدة اأخرى عنوانها “غدر”، اأعاد ال�صاعر فيها كتابة اأ�صطورة البطل، 

�لكن هذه املرة بلغة العقل:
اأثناء احلفل الباذخ،  اأبولو �اقفا  “يف زف���اف ثيتي�ص �بيليو�ص، نه�ص 
� ب���ارك الز�ج���ني. �ع���ن االب���ن الذي �ص���ينجبانه ق���ال: اأبدًا، ل���ن يز�ره 

املر�ص، ��صوف تكون حياته مديدة”.
النهار يتغري �صيئًا ف�صيئًا، �يف ذلك االأ�صيل الذي كان ي�صرع نحو الغر�ب 
ج���اء بع�ص من كبار ال�ص���ن عائدين باالأنباء، �اأخ���ر�ا باأن اأخيل قتل يف 
طر�ادة، ف�ص���قاّت ثيتي�ص ثيابها االإرجوانية، �ت�ص���اءلت ماذا كان احلكيم 
اأبول���و يفعل عندما حدث ما حدث؟ �اأجاب كبار ال�ص���ن باأن اأبولو نف�ص���ه، 

كان قد نزل اإىل طر�ادة، �قتل مع الطر�اديني، اأخيل”.
؟ ق اإذن؟ �ما هو احللاّ حتى االآلهة تكذب، �تخون، �تغدر بنا، فبمن ن�صداّ

كاأن ال�ص���اعر االأرجنتيني خورخي لوي�ص بورخي�ص قراأ ق�ص���يدة “غدر” 
جيدًا، �اأراد االنتقام لنا من االآلهة، �كتب ق�صته ال�صهرية: “راغنا ر�ك”، 

�التي تعني: م�صري االآلهة.
يتبع.

عالُمنا اأن�شاق مت�شلة : العلم الخفي لكّل �شيء

اأثري جدل لي�ص بالقليل حول نتائج م�صابقة 
اإعادة بناء جامع النوري يف مدينة املو�صل، 
ال����ذي اأ�ص����رفت علي����ه منظم����ة )اليون�ص����كو( 
املعني����ة بال����راث العامل����ي. ه����ذا اأم����ر جي����د 
�مب�ص����ر، اأن يهت����م النا�����ص، �خا�ص����ة اأبناء 
املدين����ة، بال����راث املعماري �امل�ص����اهمة يف 
اإبداء راأيهم، الأن االأمر يخ�صهم قبل �صواهم. 
فه����م من يوؤث����ر �يتاأثر بالف�ص����اء العام الذي 
�ص����يرتب عل����ى اأي خمط����ط جدي����د. �اأبناء 
مدين����ة املو�ص����ل حري�ص����ون ب�ص����كل ملف����ت 
على هذا املو�ص����وع، �لع����ل تنظيمهم زيارة 
الباب����ا االأخرية ملدينتهم كانت احلدث االأبرز 
يف ه����ذه الزي����ارة، فقد جمعوا ب����ني ر�ؤيتهم 
االأنيق����ة للح����دث مع �ص����ورة اخل����راب الذي 
خلف����ه االإره����اب، �بعي����دًا عن ه����ذا التنظيم 
اجلمي����ل �املُعر، ف����ان من يتاب����ع احلمات 
التي يقوم بها �ص����باب نينوى لتح�صني �صكل 

مدينتهم �صي�صعر بالفخر حتمًا.
م����ن هنا تك����ون املاحظ����ات �االعرا�ص����ات 
عل����ى الت�ص����ميم الفائ����ز، التي يبديه����ا اأهايل 
املدين����ة ه����ي االأك����رث اأهمية يف االأخ����ذ بنظر 

االعتبار.
ال اأري����د هن����ا اخلو�����ص يف نق����د الت�ص����ميم 

الفائز، �لكن يكفي التلميح اإىل طبيعة املواد 
امل�ص����تخدمة فيه )الطابوق ب����داًل عن احلجر 
املو�صلي املعر�ف( �ظهور اأ�صجار النخيل 
يف امل�ص����هد، لكي تدلنا على ق�ص����ور كبري يف 
فهم املدينة، الأن امل�صممني مل يتعرفوا ب�صكل 
�اٍف عل����ى اأختاف طبيعتها ع����ن باقي مدن 
الع����راق، فق����د التب�ص عندهم مفه����وم الوطن 
اجلغرايف، م����ع مفه����وم جغرافي����ا العمارة، 
اإذ اأن املو�ص����ل عمراني����ًا، �ب�ص����بب ظ����ر�ف 
ف�ص����اء  اىل  تنتم����ي  ��صيا�ص����ية،  تاريخي����ة 
يتجا�ز حد�د البلد ال�صيا�صية نحو جماالت 
جدي����دة عاب����رة للخرائ����ط احلالي����ة، �لطاملا 
كان����ت ترتبط بحل����ب �حم�ص ال�ص����وريتني 
اأ� ترتبط����ان به����ا به����ذا اخل�ص����و�ص. �على 
الرغ����م م����ن اأنها ت�ص����كل �احدة من االأ�ص�����ص 
احل�ص����ارية لباد ما ب����ني النهري����ن، غري اأن 
الك�ص����وفات االركيولوجي����ة توؤك����د متيزه����ا 

لناحية املواد امل�صتخدمة يف �صناعة تراثها، 
الت����ي  العنيف����ة  االإرهابي����ة  املع����ا�ل  �لع����ل 
اأنهال����ت عل����ى الث����ور املجنح، توؤكد �ص����ابة 
امل����ادة احلجرية يف ال�ص����مود بوجه الزمن، 
�معر�ف لدينا ما تفر�صه املادة على اخليال 
العمراين �من ثم جممل احلياة �طبيعتها.

�هذا االأمر، كان مو�ص����وع نقا�ص����ات مطولة 
اأمت����دت لف����رة لي�ص����ت بالق�ص����رية، تابعتها 
 )Wmn atelier( صخ�صيًا مع فريق مكتب�
ال����ذي تدي����ره معماريت����ان عراقيت����ان )ن����ور 
مكية �م����ر�ة الدبوين( اأثبتتا ح�ص����ورهما 
يف مدن تع����د من مواط����ن العم����ارة الد�لية 
م����ع  �بامل�ص����اهمة  �برل����ني(  )نيوي����ورك 
 )EJ workshop( مكتب����ني اأمريكي����ني هم����ا
�با�ص����راك   )Naomi Darling U.S(  �
جمموعة من املتخ�ص�صني باحلجر، �تعمري 
املباين الراثية، �الت�ص����جري، �النحت، من 

جن�ص����يات اإيطالي����ة �اإنكليزي����ة �اأمريكي����ة، 
لتق����دمي ت�ص����ميم متكام����ل يلب����ي احلاج����ات 
للم����كان،  �النفعي����ة  �اجلمالي����ة  الر�حي����ة 
�ثقاف����ة  البيئ����ة  ل�ص����ر�ط  حقيق����ي  �بفه����م 
)Vincent Marazita( املجتمع من بينهم

 )Peter Harrison(� )Darrell Petit(�
 James(�  )Ben Rosenberg(  �

.)Adam Blood(� )Houck
فمن����ذ ق����رار امل�ص����اركة يف امل�ص����ابقة، عم����ل 
الفري����ق عل����ى تعري����ف هوي����ة املو�ص����ل عر 
الثق����ايف  عمقه����ا  يف  تاريخي����ة  �ص����ياحة 
لتق����دمي ف�ص����اء  �ال�صيا�ص����ي �احل�ص����اري، 
عام يتوجه نحو اأه����ايل املدينة � يحمل يف 
طياته ر�صالة جمالية �صمنية، بلم�صة حديثة 
يف ت�ص����اد مع �ص����ورة الهدم �اخلراب التي 

جرت على اأر�صها �مل تتعاَف منها بعد.
ث����م مت العمل ب����ر� لو�ص����ع “ باليتة” متثل 

ع����ن  عب����ارة  ه����ي  املدين����ة احلقيقي����ة،  ر�ح 
م�صفوفة )matrix( ت�صم خمتلف املجاالت 
ال�ص����ياق  حتاك����ي  الت����ي  �االخت�صا�ص����ات 
احل�ص����ري ملركز املدين����ة �من ث����م اأطرافها، 
لتك����ون ه����ذه “الباليتة” هي االأ�ص����ا�ص الذي 
تنطل����ق من����ه ق����رارات الت�ص����ميم، ال����ذي مل 
يتخل عن اال�صتجابة ل�صر�ط املدينة البيئة 
�عاقتها بامل�ص����احات الطبيعي����ة، لذلك جاء 
امل�صر�ع املقدم ميثل �احة خ�صراء حماطة 
بحاج����ز م����ن املب����اين احلديث����ة �التاريخية 
يف ن�ص����يج عقاين، تتخله الدر�ب ال�ص����يقة 
الت����ي حتاكي “العوجات “ كما ي�ص����مي اأهل 

املو�صل در�بهم ال�صيقة.
 Wmn( اأما ما يتعلق باجلامع فاأن م�صر�ع
الت����ي  امل�ص����ابقة،  �ص����ر�ط  الت����زم   )atelier
تن�ص على اإعادة الت�صميم طبقًا لل�صكل الذي 
كان علي����ه، �كما بناه نور الدين الزنكي عام 

١١٧٢م )�التحويرات التي جرت بعد اإعادة 
ترميمه يف القرن املا�صي( �املعر�ف بقبته 
املق�ص����ورة، التي متيزه ع����ن قباب اجلوامع 
املعر�فة يف باقي مدن العراق، لهذا ��صعت 
�ص����راتيجية اإن�صائية لتقوية الهيكل املتبقي 
م����ن خال ت�ص����ييد قب����ة ثانوية متث����ل دعامة 
القبة االأ�لية، �حتاكي الت�ص����ميم التاريخي 
الذي ��ص����ع يف زم����ن )نور الدي����ن الزنكي( 
لناحي����ة ال�ص����كل متام����ًا، �ه����ي قب����ة جديدة 
بالكامل �مب����واد حديثة تعمل على اإ�ص����فاء 
جمالي����ة داخلية اإ�ص����افية، �ت�ص����نع ف�ص����اء 
ر�حانيًا ينتمي اىل ذكرى تاأ�ص����ي�ص اجلامع 
التاريخ����ي، م����ع �ص����يء م����ن ر�ح احلا�ص����ر 
تعك�ص����ه اخلام����ات امل�ص����تخدمة )نتذك����ر هنا 
طريق����ة بن����اء قب����ة كني�ص����ة �ص����انتا ماريا دل 
في����وري( يف فلورن�ص����ا التي �ص����يدها فيليبو 

بر�نلي�صكي با�صتخدام القبة امل�صاعدة(.
�راع����ى الت�ص����ميم يف تعامل����ه م����ع املنطق����ة 
الغربية للم�ص����ر�ع، التي تتاألف من املدر�صة 
الوظائ����ف  متع����ددة  �الباح����ة  �اجلامع����ة 
امل�ص����يدة م����ن احلجر املحلي، ن�ص����يج املدينة 
القدمية عر االإبقاء عل����ى طابع )العوجات( 
الت����ي تخ����رق فن����اءات داخلي����ة متنوعة من 
امل�ص����هدية اخل�ص����راء، خللق جترب����ة فريدة 
مل�ص����تخدم امل����كان، حتكمه حجوم االأ�ص����جار 

�الظال التي توفرها.
يف ح����ني ياأت����ي ت�ص����ميم املب����اين بوحي من 
طاب����ع البي����ت املو�ص����لي التقلي����دي املح����اط 
باجل����دران ال�ص����ميكة )thick wall( �الذي 
يوف����ر نوع����ًا م����ن اال�ص����تدامة املعتم����دة على 

مناخ هذه املنطقة.

من هنا يعتمد الت�ص����ميم، ب�صكل رئي�ص خلق 
ف�ص����اءات ال تق����وم عل����ى املب����اين احلجري����ة 
اجلميل����ة لوحدها، بل على اجلانب الر�حي 
ذي البع����د الدين����ي جل����ال امل����كان �جماله، 
ليوف����ر ذلك النوع من ال�ص����كينة التي تعمقها 
حركة االأ�ص����جار، �خري����ر املياه، �ال�ص����وء 
�الظل، �ر�ائح الزه����ور، �اللون االأبي�ص 
�هو ي�ص����هد تدرجاته الطفيف����ة على خمتلف 

اأطوار النهار.
يتاألف ف�صاء املركز من منطقتني: التاريخية 
مو�ص����وع  اجلام����ع  فيه����ا  ي�ص����خ�ص  الت����ي 
الت�ص����ميم �من����ارة احلدب����اء، �اأمامه����ا ذلك 
ال�صحن الوا�صع املحاط من اجلانبني بر�اق 
حجري تخرقه فتحات جرت هند�صتها طبقًا 
للراث الزخريف ملب����اين املدينة التاريخية، 
حتيط����ه الفن����اءات اخل�ص����راء الت����ي تعتم����د 
االأ�صجار املحلية ك�ص����جرة الف�صتق املعر�فة 
يف امل����كان، �تلتئ����م حولها اأ�ص����جار الزهور 
املو�صلية التي ي�صتخرج منها ماء الورد يف 

حديقة اجلامع.
به����ذه العنا�ص����ر ��ص����واها، الت����ي مل يت�ص����ع 
املج����ال لذكره����ا، كان ميك����ن اأن يك����ون ه����ذا 
امل�ص����ر�ع ه����و االأك����رث تعب����ريًا - بتقدي����ري 
ال�صخ�صي - عن جوهر فكرة اإعادة االإعمار، 
لك����ن اللجنة التي عينتها اليون�ص����كو �جدت 
اأم����رًا اآخر، �على العموم، تبقى كل اجلوائز 
الت����ي تقرره����ا جل����ان يف الع����ادة حم����ل نقد 
�اعرا�ص، �خا�ص����ة �نحن ب�ص����اأن م�ص����األة 
ذات �ص����لة بثقافة مدين����ة �تاريخها �حاجة 
�ص����كانها ال�ص����تدامة مرافقها مبا ين�ص����جم مع 

تطلعاتهم .

جامع النوري.. ت�شميم من وجهة نظر حملية 



�إن  "�س���ي  يف  �لطبي���ة  �ملحلل���ة  تط���رح 
�إن"، �لدكت���ورة لين���ا وي���ن، وه���ي طبيبة 
طو�رئ و�أ�س���تاذة يف كلية معهد "ميلكن" 
لل�سحة �لعامة بجامعة جورج و��سنطن، 
�خلط���و�ت �لت���ي يج���ب �تباعه���ا حلماية 
�أنف�س���نا م���ن �لأن���و�ع �لأك���ر ع���دوى من 

فايرو�س كورونا. 
وقال���ت وين �إن �ملتغري "بي 1.1.7" �أكر 
قابلي���ة لانتقال من �ل�س���الت �ل�س���ابقة، 
مما يعني �أننا بحاج���ة �إىل �أن نكون �أكر 
حذرً�. و�أ�سافت �لطبيب���ة: "نحن بحاجة 

�إىل توخ���ي �حلذر �أكر م���ن ذي قبل. على 
�سبي���ل �ملث���ال، �إذ� كنت �ست���اأكل يف مطعم 
باله���و�ء �لطلق، فتاأكد م���ن �أنهم يلتزمون 
هن���اك  و�أن  به���ا،  �ملو�س���ى  بالإر�س���اد�ت 
م�سافة 6 �أق���د�م على �لأقل بني �لطاولت. 
يجب عل���ى �أولئك �لذين مل يت���م تطعيمهم 
بالكامل �لنتظار حت���ى يتم تطعيمهم قبل 
تناول �لطعام على مقربة من �سخ�س �آخر 

على مائدتهم".
و�أ�س���ارت �لطبيب���ة �إىل �أنه م���ن �ملهم �أكر 
م���ن �أي وق���ت م�س���ى �أن نتن���اول �للق���اح 

مبجرد �أن نتمكن من ذلك.
و�أك���دت وين �أن جمي���ع �للقاحات �مل�سرح 
به���ا حالي���ًا لديه���ا م�ستوي���ات جي���دة م���ن 
�حلماي���ة �س���د �سال���ة "ب���ي 1.1.7". ول 

ت���ز�ل �للقاحات ه���ي �لأد�ة �حلا�سمة ملنع 
�نت�سار �ملتغ���ري�ت �لأخ���رى �أي�سًا، وتلك 

�لتي قد تتطور يف �مل�ستقبل.
وللحماي���ة م���ن �ملتغري�ت �لأك���ر عدوى، 

تن�سح وين �لأ�سخا�س �لذين مل يتناولو� 
�للقاح بعد، مب�ساعفة جميع �لحتياطات. 
و�أ�ساف���ت: "مرة �أخرى، هذ� يعني �رتد�ء 
قن���اع يف جمي���ع �لأماكن �لعام���ة. �أظهرت 
�لدر��س���ات �أنه من �ملفيد �رت���د�ء كّمامتني 
�لقن���اع  ف���وق  قما�س���ي  قن���اع  وو�س���ع   -

�جلر�حي".
وتابع���ت: "ح���اول جتنب �لأماك���ن �لأكر 
�لأ�سخا����س  يرت���دي  ل  حي���ث  خط���ورة 
�أقنعته���م، مثل تن���اول �لطعام يف �لد�خل. 
ميكن���ك �لقي���ام بن�ساط���ات �جتماعي���ة يف 
�له���و�ء �لطل���ق فق���ط، م���ع �أفر�د م���ن �أ�سر 
خمتلف���ة، مع �حلفاظ عل���ى م�سافة 6 �أقد�م 
عل���ى �لأق���ل". �أم���ا بالن�سب���ة لاأ�سخا����س 
�لذي���ن مت تطعيمه���م بالكام���ل، فقالت وين 

�إن �للقاحات �لت���ي لدينا تعمل ب�سكل جيد 
للغاية �سد �ملتغري "ب���ي 1.1.7"، ويجب 
�أن يع���رف �لأ�سخا�س �لذي���ن مت تطعيمهم 
بالكام���ل �أنه���م حممي���ون جيدً� �س���د هذه 
�ل�سال���ة. تعني عب���ارة "�لتطعيم �لكامل" 
�أنه ق���د مر �أ�سبوعان عل���ى �لأقل بعد تلقي 

�ل�سخ�س �جلرعتني من �للقاح.
لك���ن، بنظر وي���ن، ل توجد حماي���ة كاملة 
بن�سب���ة 100%. م���ا يخت���ار �لنا����س فعل���ه 
مبج���رد تلقيحه���م بالكام���ل �سيعتم���د على 
قيمه���م وخيار�تهم. بعد �لتطعيم، �ستكون 
�لأن�سط���ة �لتي كان���ت ذ�ت خماط���ر عالية 
�أق���ل خطورة، ولك���ن �ستظل هن���اك بع�س 
�ملخاطر. جت���ب مو�زنة ذل���ك مقابل فائدة 

هذه �لأن�سطة.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�س����در ع����ن �ر �مل����دى كت����اب "ع����ن �مل�ستقب����ل �آف����اق ممكن����ة 
لان�سانية" تاأليف مارتن ري�س ترجمة لطفية �لدليمي، وقد 
ج����اء يف مقدمة �لكت����اب: "ل �أظّن �أّن �أح����دً� �سيتخالف معي 
ب�س����اأن قّلة �لأدبيات �خلا�سة مببحث عل����م �مل�ستقبليات يف 
عاملن����ا �لعربي، ورمبا ميكن للم����رء بعد طول تفّكر يف هذه 
�حلقيقة �أن يخل�س �إىل قناعة باأننا نفّكر ليومنا باأكر مّما 
نفّك����ر يف ماآلت �لغد. وعلي����ه �إذ� �أردن����ا �أن نرتفع بوترية 
تطورنا �لعلمي و�لتقني لبّد من معرفة ماآلت �لتوجهات 
�لعلمي����ة و�لتقنية �حلالية و�لتي �سيكون لها �لأثر �لأعظم 

يف ت�سكيل �سورة �لعامل يف �مل�ستقبل �لقريب".  

منذ �سنو�ت وبد�فع "�لتباهي" 
باملعرفة، �سّدعت روؤو�سكم 

بتجارب �ل�سعوب، فتجدين �أرطن 
باأ�سماء �سنغافورة وماليزيا 

وطوكيو، و�أتذكر كيف كانت 
�لإمار�ت قبل خم�سني عامًا، وكيف 

�أ�سبحت �ليوم ، وكان بع�س 
�لقّر�ء �لأعز�ء يهّزون �أيديهم 
بالتاأكيد كلما حاول"جنابي" 

�أن يح�سر ��سم �ليابان �أو�ملانيا 
يف عموده �ليومي وهم يقولون 

بالتاأكيد: لقد �أ�سجرتنا باأحاديثك 
�لعجيبة عن بلد�ن �أ�سر قادتها 

على حتويل مايني �لفقر�ء �إىل 
�لرفاهية �لجتماعية. يا�سادة هذ� 

ما يفرت�س �أن نكتب عنه. تاأملو� 
حياتنا، فعّماذ� نكتب؟ عن غياب 

�لعدل، ور�ئحة �خلديعة �لتي 
تخرج من �أفو�ه �مل�سوؤولني؟.�م 

بكاء م�سعان �جلبوري على �طال 
�ل�ساح ، من �جل �ن ي�سع �بنه 

يزن على كر�سي �ل�سفارة .   
مات رئي�س وزر�ء �سنغافورة 

يل كو�ن قبل �أعو�م بعد �أن ترك 
ور�ءه بادً� �سغرية لكنها تنعم 

بال�ستقر�ر و�لرفاهية، ومبناف�سة 
كربى مع �لدول على �ملر�كز �لأوىل 

يف �سعادة �لإن�سان، جاء �لرجل 
�لنحيف من جزيرة غارقة يف 

�لأمر��س و�لتخلف و�لعوز، طلب 
من �لنا�س �أن تعمل ل �أن تهتف 

له، �أغلَق �ل�سجون وفتح �ملد�ر�س، 
وطّبَق حكم �لقانون ل حكم دولة 

ل طائفة على  �لقانون، مل يف�سّ
�أخرى رغم �أن �سنغافورة متعددة 
�لطو�ئف و�لأعر�ق، فقط �أر�د من 
�جلميع �أن يت�ساوو� يف �حلقوق 

و�لو�جبات.
يف كل عام ين�سر موؤ�سر جودة 
�لتعليم �لعاملي تقريره �لأخري، 

لنجد �أّن �سنغافورة حت�سد �ملرتبة 
�لأوىل.. وماذ� عن �لعر�ق �لباد 

�لتي عّلمت �لب�سرية �لكتابة، 
يخربك �أ�سحاب �لتقرير، من 
�ملتاآمرين طبعًا على �لتجربة 

�لدميقر�طية �لر�ئدة يف �لعر�ق، 
�أن باد �لر�فدين ومعها "�لدول 

�لعظمى" �ل�سود�ن و�ليمن 
و�ل�سومال دول غري م�سنفة 

�أ�سا،لأنها دول ل تتو�فر فيها 
�أب�سط معايري �جلودة يف �لتعليم.

ومل نِفق من �ملوؤ�مرة �لإمربيالية 
�لتي تنكر علينا �أّن عاملًا "جليًا" 

مثل علي �لأديب و�سع �أ�س�س 
�لتعليم �لعايل، و�أن عّامة نووي 

مثل ح�سني �ل�سهر�ستاين �أكمل 
�مل�سرية بكّل حرفّية، حتى خرجت 

علينا منظمة "عميلة" �أخرى هي 
منظمة �ل�سفافية �لعاملية �لتي 

و�سعتنا يف �سّلم �لدول �لأكر 
ف�سادً� �إد�ريًا وماليًا، فيما و�سعت 
�سنغافورة يف �ملر�تب �لأوىل بني 

�لدول �لأكر �سفافية ونز�هة.
�أم�سينا �لثمانية ع�سَر عامًا 

�ملا�سية يف معارك �إعامية، 
تقودها منظمات �أجنبية، غايتها 

تقدمي حتقيقات ��ستق�سائية تقول 
بالوثائق �إّن هناك �سبهات ف�ساد يف 

معظم موؤ�س�سات �لدولة �لعر�قية، 
و�إن معظم �ل�سيا�سيني ��ستولو� 

ر بع�سر�ت  على عمولت ُتقدَّ
�ملايني من �لدولر�ت. هل هي 

موؤ�مرة؟ بالتاأكيد، وتقودها 
�لإمربيالية �لتي  �غاظهما �أننا 
منحنا "بروفي�سورة " بحجم 

عالية ن�سيف كر�سّيًا د�ئميًا يف 
�لربملان!..

يقول �لبع�س يالك من كاتب 
رعديد تن�سى �أننا يف بلد تتحّول 
حمافظاته كل يوم بقدرة وكفاءة 

م�سوؤوليها �إىل حمافظات 
�سرقة  فيها  م�سموح  "مقد�سة"، 

�ملال �لعام، وتف�سي �لر�سوة 
و�ملح�سوبية ومعها �ملخدر�ت 

�سوت  فيها  وممنوع  "�ل�سديقة"، 
�ملو�سيقى و�لغناء لأنها رج�س من 

عمل �ل�سيطان!.

اأوهام امل�ؤامرة 

عن امل�ستقبل

 علي ح�سني

...
داً 

 ج
ص

خا

 جبار جودي 
نقي����ب �لفنانين �علن عن �ط����اق نقابة 
�لأي����ام  خ����ال  �لعر�قيي����ن  �لفناني����ن 
�لم�سرح����ي  �لعم����ل  �لمقبل����ة،  �لقليل����ة 
�لمونودر�مي "�سح����ة �سدور"، تاأليف 
فا�س����ل عبا�����س و�خ����ر�ج وتمثي����ل ط����ه 
�لم�سهد�ني، وتدور �حد�ث �لم�سرحية 
حول �ل�ساع����ر و�لمنا�سل  �لكبير مظفر 
�لن����و�ب، و�أهم محطات����ه �لبد�عية في 

�لمنافي.

 قا�سم طاهر ال�سوداني
مدير عام د�ئرة �لدر��سات و�لبحوث 
و�لتدري����ب �لآثاري �علن ع����ن �قامة 
�لكت����اب  لي����وم  �ل�سن����وي  �لحتف����ال 
�لعالم����ي �ل����ذي تحتف����ل ب����ه �لعدي����د 
م����ن �لدول ي����وم 4/23 م����ن كل عام. 
و�و�س����ح �ل�سود�ن����ي �ن �لحتفالية 
تت�سمن ع����دد� من �لفعالي����ات ومنها 
معر�س ل�سد�ر�ت �لهيئة من �لكتب 
و�لمجات �لت����ي تعنى بقطاع �لآثار 
لن����و�در  �آخ����ر  ومعر�����س  و�لت����ر�ث 

�لكتب ف����ي مكتبة �لمتح����ف �لعر�قي 
وعر�س لفل����م ق�سير بعنو�ن حروف 
�لح�سارة من �نتاج د�ئرة �لدر��سات 
و�لبحوث و�آخر عن �سناعة �لكتاب.

 ح�سن البحار 
�تح����اد  ل����ه  �ق����ام  و�لناق����د  �لقا�����س 
�لدب����اء و�لكتاب ف����رع �لنجف ندوة 
�للكترون����ي  �لتح����اد  موق����ع  عل����ى 
بعنو�ن "ح�س����ن �لبحار وحديث عن 
�سردي����ة"  وق����ر�ء�ت  �لرح����ات  �دب 
ويذك����ر �ن �لبحار ��س����در �لعديد من 
�لمجامي����ع �لق�س�سية وكتب عن �دب 

الطقس�لرحات. 
�أعلن���ت �لهيئ���ة �لعام���ة لاأنو�ء �جلوي���ة �لعر�قي���ة حالة �لطق�س له���ذ� �ليوم 
)�لربع���اء( �أن درجات �حل���ر�رة مقاربة ملعدلتها عن ي���وم �أم�س، و�أن �جلو 

�سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق �لباد.
C°  23 -C°  41  / النجف      C°  19 -    C° 37   /اأربيل

C°  25 -C°  43  / الب�سرة      C°  23 -    C° 41  /بغداد

C°   22 -C°  40  / الرمادي      C°  20 -    C° 38   /املو�سل

حول العالم

 وا�سط/ جبار بچاي 

م�سطفى غّبا�س، �س����اب عر�قي من مدينة 
��ستثم����ر  و��س����ط  مبحافظ����ة  �لنعماني����ة 
�ملهن����ة �لت����ي تو�رثها ع����ن �أبي����ه و�أ�سقائه 
)�لنج����ارة(، لكنه �بتعد ع����ن طريقهما يف 
�لتعام����ل مع �خل�سب حي����ث كانا ي�سنعان 
�ملوبلي����ا و�لأثاث �ملن����زيل، فاختار لنف�سه 
)�لف����ن  ��سم����اه  �آخ����ر  حد�ثوي����ا  طريق����ا 
�خل�سب����ي(، فق����ام ب�سن����ع جم�سم����ات من 
�أج����ز�ء �خل�س����ب ل�سخ�سي����ات تاريخي����ة 
�أو فني����ة وحت����ى ريا�سي����ة وغريه����ا م����ن 

�ل�سخ�سيات و�ل�سياء �لخرى.
يق����ول م�سطف����ى �إن "�حلد�ث����ة يف �لعمل 
بتعام����ل فني و�بت����كار�ت جدي����دة حققت 
يل �سهرة يف مدينتي �لنعمانية مبحافظة 

و��سط وبني �أقر�ين �لذي����ن �أعجبهم فني 
�جلدي����د و�أن����ا �أ�سنع م����ن بقاي����ا �خل�سب 
جم�سمات باأحج����ام خمتلفة حيث �سنعت 
�ملتنب����ي  ون�س����ب  و�جليت����ار  �لبيان����و 
و�مل�سح����وف و�ل�ساعة �جلد�رية و�لآيات 
�لقر�آني����ة وغري ذلك م����ن �لعمال �لرت�ثية 
و�لفولكلورية لكن بطريقة غري تقليدية".
و�أ�ساف "�أن تتعامل مع �خل�سب و�ملطرقة 
و�آلي����ة �لتقطي����ع و�لغ����ر�ء و�مل�سامري هذ� 
�س����يء تقلي����دي �أ�سب����ح م����ن �ملا�سي ومع 
�أين �أجي����د ذلك بحكم ت����رددي على ور�سة 
�أ�سقائ����ي لكن����ي ف�سل����ت �ختي����ار طري����ق 
�آخ����ر يف �لتعام����ل م����ع �خل�س����ب و�لفادة 
من �لج����ز�ء �ملقطع����ة يف �لور�سة وبقايا 
�خل�سب �لتي ميك����ن �أن ترمى يف �ملز�بل 
لتحويلها �ىل �أ�سياء نافعة ومفيدة".  يف 

ور�سته �ل�سغرية ينكب م�سطفى مم�سكًا 
بع�����س �أدو�ت����ه �ل�سغرية �لت����ي ت�ستخدم 
يف �حلف����ر �أو �لتخرمي على قطع �خل�سب 
م����ع م����و�د ي�ستخدمه����ا يف عملي����ة ل�س����ق 
بع�����س �لج����ز�ء ببع�سه����ا �لآخ����ر لتكون 
يف �ملح�سل����ة �لنهائي����ة عمًا جمي����ًا كاأن 
يك����ون زورق����ا �أو �ساع����ة جد�ري����ة ورمبا 
نوعا من �ملركبات ذ�ت �ملوديات �لقدمية 
وق����د يكون �لعمل ل�سخ�سي����ة تاريخية �أو 
تر�ثية �أو فنية وحتى ريا�سية فاأ�سبحت 
لديه جم�سمات متنوعة جاهزة يحاول �أن 

يقيم لها معر�سا خا�سا.
لذل����ك جلاأ م�سطف����ى �ىل مو�قع �لتو��سل 
لفن����ه فك�س����ب  �لجتماع����ي يف �لرتوي����ج 
�أ�سدق����اء وزبائن م����ن حمافظ����ات �أخرى 
عر�س����و� علي����ه فك����رة ت�سني����ع مكتب����ات 

�سغ����رية �أو رفوف و�أ�سي����اء �أخرى بد�أت 
ت����در علي����ه م����ورد� مالي����ا منا�سبا بع����د �أن 
يئ�����س م����ن �حل�س����ول عل����ى فر�س����ة عمل 
تنا�س����ب حت�سيل����ه �لدر��س����ي، دبلوم يف 

�لد�رة.
يق����ول م�سطف����ى "بع�س �لعم����ال حتتاج 
�ىل دقة متناهية كما هو �حلال يف تركيب 
�لوجوه لأن فيها تفا�سيل وجزئيات لبد 
م����ن �لأخ����ذ بالعتب����ار �أن يك����ون �لعم����ل 
مطابق����ا متاما لل�سخ�سي����ة لذلك ت�ستغرق 
مث����ل تل����ك �لعم����ال وقت����ا طوي����ا، موؤكد� 
"ن����ادر� ما تدخل م����و�د غري �خل�سب يف 
عمل����ي مث����ل �حلدي����د �أو �لفل����ني �أو �لفوم 
بح�س����ب م����ا يتطلب����ه �لديك����ور �ملطل����وب 
وه����ذه �حلال����ة تك����ون قليل����ة فاأن����ا �عتمد 

�خل�سب كعن�سر �أ�سا�سي يف �أعمايل".

فنية جم�����س��م��ات  اإىل  اخل�����س��ب  اأج�������زاء  ي���ح���ول  ����س���اب  غ���ّب���ا����ش  م�����س��ط��ف��ى 

عدم  عن  �أجنبية،  تقارير  ك�سفت 
�لأو���س��ك��ار  حفل  �سيوف  �رت���د�ء 
�ثناء  طبية  لكمامات   2021 لعام 
ح�سورهم للحفل يوم 25 ني�سان/
�إبريل �جلاري، بالرغم من �رتفاع 
�أعد�د �مل�سابني بفايرو�س كورونا 
حول �لعامل خال �لفرتة �حلالية.

�سحيفة  ن�سرته  لتقرير  ووف��ق��ًا 

�ل��دي��ل��ي م��ي��ل �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، ف���اإن 
�أك���ادمي���ي���ة �ل���ف���ن���ون و�مل�������س���رح، 
�أك�����دت خ����ال �ج��ت��م��اع ل��ه��ا على 
�رت�����د�ء  �أن   ،zoom ت��ط��ب��ي��ق 
�لوجه  و�أقنعة  �لطبية  �لكمامات 
�حلفل  �أن  حيث  ���س��روري��ا،  لي�س 
عمل  �أن���ه  على  معه  �لتعامل  يتم 
فبالتايل  م��ا،  فيلم  �أو  تليفزيوين 

فاإن �إرتد�ء �لأقنعة �أمام �لكامري�ت 
على  موؤكدين  بال�سرورة،  لي�س 
ولي�س  �لر�حة  فرتة  يف  �رتد�ئها 

�أمام �لكامري�ت.
وك�����س��ف��ت �لأك���ادمي���ي���ة ع���ن ع��دد 
�حلفل،  �سيح�سر  �لذى  �جلمهور 
و���س��ي��ق��ت�����س��رع��دد �حل��ا���س��ري��ن 
وت�����س��م��ن  ���س��خ�����س��ا،   170 ع��ل��ى 

�لج���ت���م���اع ب��ع�����س �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل 
�سملت  و�ل��ت��ي  باحلفل،  �خلا�سة 
�حلر�رة  بدرجات  �إلز�مي  فح�س 
ب��الإ���س��اف��ة  �حل��ا���س��ري��ن،  جلميع 
�خ��ت��ب��ار�ت  ث��اث��ة  �ح�����س��ار  �إىل 
للحا�سرين  ك��ورون��ا  ب��ف��اي��رو���س 
خال �لأيام �لثاثة �لتي �ست�سبق 

�حلفل.

�أوقف���ت �ل�سرط���ة �لأمريكي���ة رج���ا ح���اول �لت�سلل �إىل 
�سق���ة �ملغنية �لأمريكية تايلور �سويفت يف نيويورك، 

بحادثة جديدة ت�ساف �إىل �سل�سلة م�سايقات من هذ� 
�لنوع تعر�ست لها �سويفت.  

و�أعلن���ت �سرط���ة نيوي���ورك �لثن���ني �أنه���ا �أوقفت 
رج���ا يف �لثاني���ة و�خلم�سني من �لعم���ر عّرفت 
و�تهمت���ه  وجون�س���ون  هانك����س  با�س���م  عن���ه 
بالت�سلل �إىل ممتل���كات �لغري، بعدما ��ستدعيت 
�إىل من���زل �ملغني���ة يف جن���وب مانهات���ن بعي���د 

�ل�ساع���ة �لثامن���ة و�لن�س���ف م�س���اء �ل�سب���ت، ومل 
تو�سح �ل�سرطة مكان وجود �ملغنية خال �حلادثة.  

و�سب���ق لتايل���ور �سويف���ت )31 عام���ا( �لت���ي �أ�سبحت 
�أخ���ري� مع �ألبومه���ا "فولكلور" �أول فنان���ة تنال ثاث 

م���ر�ت جائ���زة "غر�م���ي" عن فئ���ة �أف�سل �ألب���وم خال 
�لعام، �أن و�جهت م�سكات عدة من هذ� �لنوع.

فق���د �أوقف رج���ل يف �لثانية و�لثاث���ني من �لعمر يف 
مت���وز 2019 وبحوزته "ع���دة لل�سطو" �أم���ام م�سكن 

�ملغني���ة يف مدينة �ساحلية بولي���ة رود �آياند �ل�سغرية 
يف �سم���ال �س���رق نيوي���ورك، ويف �آذ�ر 2019، �أوق���ف 
رج���ل للم���رة �لثانية يف �أق���ل من عام، �أم���ام �سقتها يف 

مانهاتن.  
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 مهوو�ش يحاول اقتحام 
�سقة تايلور �سويفت  

ع����دوى؟ الأك�����ر  "ك�رونا"  ����س���الت  م���ن  ن��ف�����س��ك  حت��م��ي  ك��ي��ف 

مع تو�سع مفه���وم �لعمل عن بعد ب�سبب �جلائحة، 
�سهدت �ل�سركات حول �لعامل �جتماعات �فرت��سية 
ل نهاي���ة لها خ���ال �لعام �ملا�س���ي، وي�سكو �لعديد 
من �ملوظفني ب�سكل كبري مما بات يعرف ب�"�إجهاد 
�لجتماع���ات  تطبي���ق  �إىل  �إ�س���ارة  يف  زووم"، 

�ل�سهري.
حالة �لإجهاد جر�ء هذه �لجتماعات منت�سرة بني 

�لن�س���اء �أك���ر من �لرج���ال، وفقا لدر��س���ة �أجر�ها 
باحث���ون بقي���ادة جري�لدي���ن فوفي���ل يف جامع���ة 
غوتن���ربغ، و�سملت 10500 �سخ����س لهم جتارب 
مع موؤمت���ر�ت �لفيديو �أثناء �لوباء، بح�سب جملة 
"�إرهاق  موؤ�س���ر  با�ستخ���د�م  "�لإيكونومي�س���ت". 
وتعب زووم" �لذي طوره �لباحثون، و�لذي يقيم 
�لإره���اق يف خمتل���ف �ملقايي�س، وج���د �لباحثون 

�أن نح���و 14% م���ن �لن�س���اء يف عينته���م �أبلغن عن 
�سعورهن بالإرهاق �ل�سدي���د، مقارنة باأقل من %6 
من �لرجال. من �ملنطقي �أن �لفرت�ت �لطويلة �لتي 
حت���دق خاله���ا يف �ل�سا�س���ة دون �نقط���اع جتع���ل 
�لن�ساء ي�سعرن بعيون مرهقة، كما �أن �ل�سغط من 
�أجل �حلفاظ على مظهر معني يثقل �لن�ساء، �لائي 

يعانني كثري� مع مظهر �جل�سم.

لطاملا �أخ���رب �لآخ���رون ق�سة حياة 
�لنجم���ة �لعاملي���ة ماري���ا كاري يف 
�ل�سابق، لكنها قررت ن�سر �حلقيقة 
�لأوىل،  وللم���رة  �سفافي���ة  ب���كل 
و�أطلق���ت عل���ى مذكر�ته���ا عن���و�ن 
"م���اري كاري يف �ملعنى" وحتقق 
مبيع���ات قيا�سي���ة. ول تخفي 
ه���ذ�  ��سرتج���اع  �أن  كاري 
�لك���م م���ن �لذكري���ات �لت���ي 
ح���الت  يف  �إل  تناق�سه���ا  ل 
بتقلب���ات  �أ�سابه���ا  ن���ادرة 
عاطفي���ة ك���ربى! و�لاف���ت 

�أنه���ا تو�ج���ه �أزم���ة جدي���دة ب�سبب 
�سقيقه���ا  رف���ع  حي���ث  مذكر�ته���ا، 
�سده���ا  ق�سائي���ة  دع���وى  �لأك���رب 
بتهم���ة �لت�سه���ري، بعدم���ا و�سفت���ه 
باأن���ه عني���ف ومتاع���ب، وذلك بعد 
�سهر من قيام �سقيقتها برفع دعوى 
م�سابهة، تطالب م���ن خالها مببلغ 
25.1 مليون دولر ب�سبب �ل�سيق 
�لعاطفي �لناجم عن مذكر�ت جنمة 

�لبوب.
وتوؤك���د كاري �أنها ن�س���اأت يف بيت 
فق���ري، وتعر�س���ت للعن���ف �ملنزيل. 

وتتطرق يف مذكر�تها �ىل جتاربها 
م���ع �لتحر����س و�لعن�سري���ة. كم���ا 
للتهدي���د  تعر�س���ت  كي���ف  وتخ���رب 
بالقتل ذ�ت مرة من قبل �أحد ع�ساق 
و�لدته���ا �ل�سابق���ني، وللتخدير من 
�ألي�س���ون  �لك���ربى  �سقيقته���ا  قب���ل 
�لتي تركتها فري�سة لأحد �أ�سدقائها 
�لذي كان يحم���ل م�سد�سا يف رحلة 
خميف���ة بال�سيارة. وتذكر �أي�سا يف 
�لكتاب حو�دث وقع���ت بينها وبني 
زوجه���ا �ل�ساب���ق �ل���ذي هددها يف 

يوم من �لأيام ب�سكني. 

�سقيقا ماريا كاري يرفعان دعوى ق�سائية �سدها
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